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งานทุกอย่างมีบุคคลซ่ึงมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำา ถ้าผู้ทำามีจิตใจไม่พร้อมจะทำางาน 
เช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานท่ีทำาก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงท่ี ต่อเม่ือผู้ปฏิบัติ
มีศรัทธา เข้าใจซ้ึงถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจท่ีจะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำาลัง

ความสามารถ งานจึงจะดำาเนินไปได้โดยราบร่ืน และบรรลุผลตามท่ีมุ่งหมาย

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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เป็นวารสารรายเดือน จัดทำาขึ้น
เพือ่พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี 
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด
	 “ยทุธศาสตร์สร้างคนกค็อืยทุธศาสตร์สร้างธรุกจิ”
	 “แม้เราจะมกีลยทุธ์ที่ดทีี่สดุ	องค์กรที่ดทีี่สดุในโลก	แต่ถ้าปราศจากความคดิ
และจติใจของพนกังานที่ท�างานร่วมกบัคณุแล้ว	สิ่งนั้นคงไม่มวีนัเป็นจรงิได้”
	 ….มคี�าพูดมากมายที่ยกย่องว่าทรพัยากรมนษุย์นั้นคอืหวัใจส�าคญัที่สดุของ
ความเป็นองค์กร	ไม่มอีงค์กรใดเดนิหน้าสู่เส้นชยัแห่งความส�าเรจ็ได้หากปราศจาก
การบรหิารงานด้านทรพัยากรมนษุย์ที่ดี	
	 ในชวีติประจ�าวนัเรามกัถามตวัเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราท�างานให้องค์กรที่เรา
สงักดัอยู่ได้ดแีค่ไหน	ขณะเดยีวกนัหลายคนกค็งตั้งค�าถามกลบัต่อองค์กรของตน
ด้วยเช่นกนัว่าได้ช่วยพฒันาศกัยภาพของพนกังานทกุคนมากน้อยแค่ไหน
	 เพราะการลงทนุเพื่อพฒันามนษุย์มสี่วนเสรมิสร้างความแขง็แกร่งขององค์กร	
งานพฒันาด้านทรพัยากรมนษุย์จงึถูกบรรจไุว้ในแผนงานของแต่ละบรษิทั	ด้วยเหน็
ว่าพนกังานคอืจดุที่เลก็ที่สดุกจ็รงิ	แต่กเ็ป็นส่วนส�าคญัที่สดุของการวางรากฐาน
ความมั่นคงขององค์กรนั้น	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	กเ็ช่นกนัค่ะ	เรามองเหน็ถงึความ
ส�าคญัของทรพัยากรมนษุย์ไม่น้อยไปกว่าการพฒันาด้านเทคโนโลยี	ในแต่ละปีจงึมี
โครงการมากมายที่ล้วนสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อพฒันาขดีความสามารถของพนกังาน
ทกุคนที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละด้าน	
	 ดชันชีี้วดัความส�าเรจ็ขององค์กรคงไม่ได้อยู่ที่ตวัเลขด้านผลก�าไรเท่านั้น	ดฉินั
เชื่อว่าเรายงัต้องมองลกึไปถงึการสร้างคน	ศกัยภาพของคนมผีลต่อประสทิธภิาพ
ขององค์กร	และเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามแม้แต่น้อย

(นางกัลยา แตงเกษม)
บรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล 
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook Fanpage ได้ที่          saijaifaifa magazine

สมองมีไว้เพื่อใช้จัดการ
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EA Life
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

PEA VOLTA Platform 

น

โ
แห่งแรกในเมอืงไทย	ที่ได้มอบหมายให้	บรษิทั	พอีเีอ	เอน็คอม	อนิเตอร์เนชั่นแนล	
จ�ากดั	บรษิทัในเครอืการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เป็นผู้ด�าเนนิการ	และล่าสดุ	ได้มกีารเปิด
ตวัรถสามล้อไฟฟ้าเป็นครั้งแรกที่จงัหวดัเชยีงใหม่อย่างเป็นทางการ	โดยนายเสรมิสกลุ	
คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เป็นประธาน	พร้อมด้วยนายเขมรตัน์	
ศาสตร์ปรชีา	รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	รกัษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่	
บรษิทั	พอีเีอ	เอน็คอม	อนิเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากดั	เข้าร่วมงาน
	 ขณะเดยีวกนั	เพื่ออ�านวยความสะดวกสบายต่อการใช้งานของผู้ขบัขี่รถรบัจ้าง	
ยงัได้มกีารตดิตั้งสถานอีดัประจไุฟฟ้าหวัจ่ายแบบธรรมดา	(EV	Charging	Station)	จ�านวน 
10	จดุทั่วเมอืงเชยีงใหม่	ได้แก่	1.การไฟฟ้าจงัหวดัเชยีงใหม่	1	2.สวนสาธารณะ
สวนบวกหาด	3.สถานขีนส่งช้างเผอืก	4.สถานขีนส่งอาเขต	2	5.สถานขีนส่งอาเขต	3	
6.	Jolie	Femme	Thai	Silk	7.Night	Safari	8.Tiger	Kingdom	อ�าเภอแม่รมิ	9.ปางช้างแม่สา	
อ�าเภอแม่รมิ	และ	10.มหาวทิยาลยัฟาร์อสีเทอร์น
	 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเชื่อมั่นว่ารถสามล้อไฟฟ้าจะสามารถช่วยลดมลพษิทางเสยีง	
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเนื่องจากปราศจากควนั	ตลอดจนลดค่าใช้จ่าย
ในด้านเชื้อเพลงิของผู้ขบัขี่	อกีทั้งยงัสะดวกสบายส�าหรบัผู้ใช้งานที่สามารถจองควิ
รถสามล้อไฟฟ้าและช�าระเงนิผ่านแอปพลเิคชนั		ทั้งนี้	บรษิทั	พอีเีอ	เอน็คอม	
อนิเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากดั	มเีป้าหมายจะเปลี่ยนรถสามล้อ	จ�านวน	450	คนั	ใน
จงัหวดัเชยีงใหม่	ซึ่งใช้น�้ามนัหรอืก๊าซธรรมชาติ	มาเป็นรถสามล้อไฟฟ้ารบัจ้าง
จ�านวน	18,000	คนั	ทั่วประเทศ	ภายในปี	2561	-	2563	ที่จะถงึนี้	 

ส�าหรบัสถานอีดัประจไุฟฟ้า’	ณ	สถานไีฟฟ้าพทัยาใต้	2	จงัหวดั
ชลบรุ	ีซึ่งเป็นโครงข่ายข้อมูลสถานอีดัประจไุฟฟ้า	ที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคพฒันาขึ้น	ประกอบด้วย	ระบบและช่องทางการ
สื่อสารข้อมูลจากเครื่องอดัประจไุฟฟ้าไปยงัฐานข้อมูล	อนัเป็น
ส่วนส�าคญัที่สดุของ	PEA	VOLTA	Platform	และส่วนของระบบ
บรหิารจดัการข้อมูล	
	 ส�าหรบัข้อดขีอง	PEA	VOLTA	Platform	คอื	ผู้ใช้ยานยนต์
ไฟฟ้าสามารถใช้ระบบแผนที่และระบบน�าทาง	ไปยงัสถานี
อดัประจไุฟฟ้าในโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ท�าให้ทราบ

อกจากเป็นผู้ผลติและให้บรกิารด้านพลงังานไฟฟ้าแล้ว	การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	ยงัได้ศกึษาการด�าเนนิธรุกจิอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกบัยานยนต์
ไฟฟ้า	โดยเฉพาะยานพาหนะที่สามารถใช้พลงังานไฟฟ้าทดแทนน�้ามนั
หรอืก๊าซ	จนกลายเป็นจดุก�าเนดิของโครงการรถสามล้อไฟฟ้า	(EV	TUK	TUK) 

ลกก้าวไปข้างหน้าในทกุขณะ	ความก้าวล�้าด้านนวตักรรม
ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคกถ็ูกพฒันาตามไปด้วย	โดยเมื่อ
เรว็	ๆ	นี้	นายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	ได้ไปเปิดโครงการ	‘PEA	VOLTA	Platform	

EA Life

สถานะหวัชาร์จที่สถานอีดัประจไุฟฟ้าที่ต้องการและจองควิ
อดัประจไุฟฟ้า	รบัรู้การท�างานของระบบประจไุฟฟ้าและแบตเตอรี่
ของยานยนต์ไฟฟ้า	สามารถบรหิารจดัการเวลาในการอดัประจุ
ยานยนต์ไฟฟ้าของตนเอง	โดยทราบเวลาที่เหลอืของการ 
อดัประจไุฟฟ้าผ่าน	Mobile	Application	
	 โครงการดงักล่าวเกดิขึ้นเพื่อส่งเสรมิการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในยคุ	
PEA	4.0	พฒันาคนด้วยนวตักรรม	พฒันางานด้วยเทคโนโลยี	เพื่อ
มุ่งสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต	อย่างไรกต็าม	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
จะน�าระบบ	PEA	VOLTA	Platform	ส�าหรบัสถานอีดัประจไุฟฟ้า
ไปใช้ใน	11	สถานใีน	9	จงัหวดั	ได้แก่	กรงุเทพฯ	ปทมุธานี	
พระนครศรอียธุยา	สมทุรสาคร	นครปฐม	เพชรบรุี	นครราชสมีา	
ชลบรุ	ีและประจวบครีขีนัธ์	โดยจะให้บรกิารแก่ยานยนต์โดยไม่คดิ
ค่าใช้จ่ายจนถงึ	30	มถินุายน	2561	ระหว่างเวลา	06.00	-	20.00	น. 

EV TUK TUK รถสามล้อไฟฟ้าแห่งแรกของไทย
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EA Project
ภาพ : กองประชาสัมพันธ์

PEA Smart Plus แอปพลิเคชันเพื่อคนไทยในยุค 4.0

เ
Plus’	และเปิดตวัอย่างเป็นทางการ	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศสามารถเข้าถงึบรกิาร	Online	ครบวงจรใน
รูปแบบ	One	Touch	Service	‘จดัให้ง่าย	ได้ทกุเรื่อง’	ทกุที่	ทกุเวลา	
โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง	ๆ	ผ่าน	Smart	Phone	หรอื	Tablet	
ได้ด้วยตนเอง	อาทิ	การช�าระค่าไฟฟ้า	ค�านวณและแจ้งเตอืน
ค่าไฟฟ้าเมื่อใกล้ถงึก�าหนดช�าระ	การขอใช้ไฟฟ้าใหม่	การแจ้ง
ไฟฟ้าขดัข้อง	ขอตดิกลบัมเิตอร์	รวมถงึข่าวประชาสมัพนัธ์ต่าง	ๆ	
	 ทั้งนี้	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ได้จดังานเปิดตวัแอปพลเิคชนั	
‘PEA	Smart	Plus’	โดยมนีายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการ

มื่อพูดถงึความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	ถอืเป็นองค์กรที่มกีารพฒันาด้านนี้อยูต่ลอดเวลา 
เพื่อตอบสนองการให้บรกิารผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ	
และเมื่อเรว็	ๆ	นี้	ได้มกีารพฒันาแอปพลเิคชนั	‘PEA	Smart	

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เป็นประธานเปิดงาน	พร้อมด้วย	ดร.ศกัดิ์	
เสกขนุทด	ประธานกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสารของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	นายประกาญจน์	วงศ์พฒุิ	รองผู้ว่าการ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	และผู้บรหิารการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
เข้าร่วมงาน	ณ	ลาน	ZPELL	ศูนย์การค้า	ฟิวเจอร์พาร์ค	รงัสติ	
จงัหวดัปทมุธานี
	 แอปพลเิคชนัดงักล่าว	เปิดให้ดาวน์โหลดเป็นที่เรยีบร้อย	
โดยประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ฟรบีนระบบปฏบิตักิาร	
iOS	และ	Android	นอกจากนี้	ในอนาคต	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
ยงัมแีผนจดัส่งใบเสรจ็รบัเงนิค่าไฟฟ้าในรูปแบบเอกสาร
อเิลก็ทรอนกิส์	รวมทั้งพฒันาศกัยภาพของแอปพลเิคชนัให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถปรบัปรงุข้อมูลได้ด้วยตนเอง	ซึ่งคาดว่า
จะมผีู้ใช้บรกิารไม่น้อยกว่า	5	ล้านรายภายในปี	2564 

PEA Smart Plus จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือความรุดหน้าขององค์กร

EA Focus
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
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ทกุองค์กรต่างถูกขบัเคลือ่นด้วย ‘คน’ เป็นปัจจยัสำาคัญ โดยองค์กรจะก้าวหน้าหรือเสือ่มถอย 
ส่วนหนึง่ก็มาจากบคุลากรในองค์กรนัน้ ปัจจบุนั หลายหน่วยงานจงึให้ความสำาคัญกับ

การพฒันาทรพัยากรบคุคล โดยจดัให้มกิีจกรรมแข่งขันหรอืโครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้
บคุลากรได้ฝึกฝนทกัษะ หาความรูเ้พ่ิมเติม และนำามาใช้ในการทำางานให้เกิดประโยชน์สูงสดุ

คนคือต้นทุนสำ�คัญขององค์กร 
	 คนคอืทรพัยากรอนัมคี่าที่สดุในองค์กร	เปรยีบได้กบัต้นทนุ
ส�าคญัในการช่วยพฒันาองค์กรไปสู่เป้าหมายหรอืความส�าเรจ็ที่
ตั้งไว้	หากต้นทนุมนี้อย	กต็้องหมั่นเตมิให้เตม็หรอืท�าให้มมีาก
เพยีงพอ	แต่หากต้นทนุมจีดุบกพร่อง	กจ็�าเป็นต้องพฒันา	แก้ไข	
หรอืเพิ่มคณุค่าเพื่อให้เป็นพลงัขบัเคลื่อนที่มคีณุภาพ	หรอืหาก
ต้นทนุมลีกัษณะที่เข้าข่ายไร้คณุภาพ	ไม่ว่าจะพฒันาด้วยวธิกีารใด	
กไ็ม่สามารถจะดขีึ้นได้	กจ็�าเป็นต้องหาทางปรบัเปลี่ยน	โยกย้าย	
หรอืผ่องถ่ายออกไปตามความเหมาะสม
	 ในแต่ละองค์กรจงึจ�าเป็นต้องมกีารบรหิารทรพัยากรมนษุย์
หรอืบคุลากรให้เกดิความคุ้มค่ามากที่สดุ	ซึ่งฝ่ายที่มหีน้าที่ดูแล
รบัผดิชอบกค็อืสายงานทรพัยากรบคุคลนั่นเอง	ซึ่งการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรมนษุย์นั้น	หมายถงึกระบวนการที่ผู้บรหิารใช้ด�าเนนิงาน
ด้านบคุลากร	ตั้งแต่การสรรหา	คดัเลอืก	และบรรจบุคุคลที่มี
คณุสมบตัเิหมาะสมให้ปฏบิตังิานในองค์กร	ตลอดจนการพฒันา	
ธ�ารงรกัษาให้สมาชกิที่ปฏบิตังิานในองค์กรได้เพิ่มพูนความรู้	
ความสามารถ	มสีขุภาพกายและใจที่ดใีนการท�างาน	

พัฒน�คน เพื่อพัฒน�องค์กร 
	 ในความเป็นจรงิแล้ว	การพฒันาทรพัยากรมนษุย์นั้น	เป็น
ส่วนหนึ่งในเป้าหมายของการบรหิารทรพัยากรมนษุย์	(การบรหิาร
ทรพัยากรมนษุย์	ประกอบด้วย	4	ข้อ	คอื	สรรหา	พฒันา	รกัษาไว้	
และใช้ประโยชน์)	หมายถงึ	เมื่อรบับคุลากรเข้ามาในองค์กรแล้ว	
ต้องพฒันาให้เป็นคนด	ีคนเก่งยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	ซึ่งการจะพฒันาให้เก่ง
ขึ้นไปนั้น	ต้องรู้ว่าบคุคลนั้นเป็นใคร	มคีวามถนดั	มจีดุแขง็จดุอ่อน
อย่างไร	และต้องท�าสิ่งที่เรยีกว่า	Career	Planning	ท�า	IDP	หรอื	
Individual	Development	Plan	โดยระบบพฒันา	จงึเป็นเรื่องที่
จ�าเป็นในการสร้างคน	และต้องพฒันาอย่างทั่วถงึทั้งองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องสม�่าเสมอ	

สำ�คัญไฉน เหตุใดองค์กรจึงต้องพัฒน�คน
	 อย่างไรกต็าม	การพฒันาทรพัยากรมนษุย์มไิด้มคีวามส�าคญั
เฉพาะในด้านขององค์กรเท่านั้น	แต่ยงัส่งผลดตี่อทั้งตวับคุลากร	
และสงัคมส่วนรวมอกีด้วย	เช่น	ทางด้านบคุลากร	จะเป็นการช่วย
ให้พนกังานในองค์กรได้ค้นพบศกัยภาพที่แท้จรงิของตนเองและได้
พฒันาตวัเองให้มคีวามสามารถเชงิสมรรถนะในการปฏบิตังิานได้
อย่างเตม็ที่	มคีวามผาสกุและเกดิความพงึพอใจในงานที่ท�า	ส่งผล 
ให้เกดิความเจรญิก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสามารถด�าเนนิงาน
ที่ได้รบัมอบหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
	 ทางด้านองค์กร	การพฒันาทรพัยากรมนษุย์เป็นที่รู้กนัดวี่า	
จะช่วยพฒันาองค์กรให้เตบิโต	แขง็แกร่ง	และก้าวไปสูเ่ป้าหมายได้
ส�าเรจ็ลลุ่วง	เนื่องจากพนกังานที่มคีณุภาพจะสามารถด�าเนนิการ
ตามแผนปฏบิตักิารตามแนวทางที่ผู้น�าระดบัสูงวางไว้อย่างมี
ประสทิธผิล	ท�าให้ได้ผลงานที่เป็นเลศิทั้งในด้านการผลติและ

บรกิาร	ส่งผลให้องค์กรเจรญิก้าวหน้า	และมั่นคงตามไปด้วย	ในส่วน
ของสงัคม	ย่อมช่วยเสรมิสร้างความมั่นคงให้แก่สงัคมและประเทศ
ชาต	ิเพราะเมื่อองค์กรซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของสงัคมมคีวามมั่นคง	
แขง็แกร่ง	กย็่อมส่งผลดไีปถงึชมุชนและสงัคมโดยรวมเป็นลูกโซ่	

พัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์อย่�งไรในยุค 4.0
	 เมื่อบรบิทของโลกในปัจจบุนัก�าลงัก้าวเข้าสู่ยคุดจิทิลัในทกุมติิ	
การบรหิารจดัการด้านต่าง	ๆ	ภายในองค์กรจงึมกีารน�าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้	ส่งผลให้การบรหิารงานของฝ่ายทรพัยากรบคุคลต้องมี
การปรบัตวัตาม	เช่น	จากเดมิที่งานของ	HR	มลีกัษณะเป็นเพยีง	
‘งานบคุคล’	หรอื	‘งานธรุการ’	ทว่า	เมื่อโลกมกีารแข่งขนัที่ดเุดอืด
ขึ้น	การท�างานของ	HR	ในยคุนี้จงึมกีารก�าหนดขดีสมรรถนะของ
คนท�างานที่ชดัเจนมากขึ้น	รวมทั้งต้องรู้จกัออกแบบเครื่องมอื
บรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย์ที่เหมาะสมกบัองค์กร	ตลอดจน
มกีารวางแผนเชงิกลยทุธ์ให้กบัองค์กรและเสนอแนะแนวทาง
ในการพฒันาให้แก่ผู้บรหิารได้
	 ปัจจบุนัทั้งหน่วยงานและองค์กรต่าง	ๆ	โดยเฉพาะภาครฐั	
จงึต้องหนัมาปรบักลยทุธ์ที่ใช้ในการบรหิารจดัการองค์กรเพื่อ
เปลี่ยนผ่านไปสูย่คุ	4.0	หรอืประเทศไทย	4.0	ได้อย่างสมบรูณ์แบบ	
อย่างไรกต็าม	การจะพฒันาองค์กรให้ก้าวไปถงึจดุนั้นได้	
สิ่งส�าคญัอนัดบัแรกคอืการพฒันาบคุลากรให้มคีวามพร้อม	
โดยส่งเสรมิให้ค้นพบจดุแขง็ในตวัเองและน�าออกมาใช้ในการ
ท�างานได้อย่างเตม็ที่	รวมทั้งมคีวามสามารถที่จะรบัมอืกบัการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกได้อย่างยดืหยุ่นแต่มั่นคง

ก�งแผนยุทธศ�สตร์พัฒน� ‘คน’ 
	 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ในฐานะองค์กรของภาครฐั	ผู้ผลติและ
ให้บรกิารพลงังานไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย	เป็นอกีองค์กรหนึ่ง
ที่ให้ความส�าคญักบัการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ควบคู่ไปกบั
การด�าเนนิงานเพื่อก้าวไปสู่	PEA	4.0	โดยที่เหน็อย่างเป็นรูปธรรม	
คอืการก�าหนดแผนยทุธศาสตร์ปี	2557	-	2566	มุง่มั่นที่จะขบัเคลื่อน
องค์กรให้ทนัสมยัด้วยทนุมนษุย์	เทคโนโลยี	และนวตักรรม	ซึ่งมี
ยทุธศาสตร์ที่	8	คอื	ยกระดบัการบรหิารและศกัยภาพของทนุมนษุย์	
กลยทุธ์ที่	14	ส่งเสรมิการบรหิารทนุมนษุย์	(HRM)	และกลยทุธ์
ที่	16	เพิ่มขดีความสามารถของบคุลากร	(HRD)	ตามแผนแม่บท
การบรหิารทรพัยากรมนษุย์	
	 นอกเหนอืจากนี้	ในแผนการด�าเนนิงานของผู้ว่าการ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคประจ�าปี	2561	ยงัมุ่งเน้นเรื่องการพฒันาคน	
เพื่อรองรบัการส่งเสรมินวตักรรม	สร้างสรรค์ธรุกจิใหม่	รองรบั
เทคโนโลย	ีการบรกิารที่เป็นเลศิ	โปร่งใส	มุ่งสู่องค์กรที่มี
ขดีสมรรถนะสูง	(High	Performance	Organization:	HPO)	ซึ่งในปีนี้
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมแีผนฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร	ด้วย
หลกัสูตร	Core	Competency	และ	Management	Competency	
ตามแผนยทุธศาสตร์และนโยบายส�าคญัอกีด้วย
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ตัวอย่างโครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 งานของ HR มลีกัษณะเป็น 
‘งานบคุคล’ หรอื ‘งานธุรการ’ โดยให้
ความสำาคัญกับการ ‘จ่ายเงนิเดอืน 
รบัคนเข้า เอาคนออก เชก็บตัรตอก 
ออกใบเตือน’ องค์กรยงัมองว่า HR ไม่ใช่
ส่วนงานสำาคัญเพราะไม่ทำาให้เกิดรายได้ 
และไม่ได้มมีมุมองต่อ ‘คน’ ในองค์กรว่า
เป็นทรัพยากรทีส่ำาคัญสงูสุด 

 มองว่าคนคือทรพัยากรสำาคัญใน
การขบัเคลือ่นองค์กร โดย HR ไม่เพยีง
มหีน้าทีส่รรหา คัดเลอืก และรกัษา
บคุลากรเท่านัน้ แต่ต้องช่วยองค์กรคิด
วางแผนต่อไปยงัอนาคต เปลีย่นจากการ
ทำางานวันต่อวันไปสูก่ารเป็นคู่คิดทาง
ธรุกิจ/คู่คิดเชงิกลยุทธ์ และต้องเป็น 
Change Agent ทีม่คีวามสามารถใน
การเตรยีมพร้อมคนให้รองรับกับการ
เปลีย่นแปลง

 HR ยคุนีใ้ห้ความสำาคัญกับการ
เชือ่มโยงปัจจยัภายนอกเข้ากับการ
บรหิารงานภายในองค์กร นกั HR จำาเป็น
ต้องมศีาสตร์ในการทำางานเช่นเดยีวกับ
วิชาชพีอืน่ ๆ เช่น เป็นนกัส่งเสริมบรหิาร
การเปลีย่นแปลง เป็นผูส้ร้างขดีความ
สามารถขององค์กร เป็นผูค้ดิค้น
นวตักรรมและออกแบบเคร่ืองมอืบรหิาร
จดัการทรพัยากรมนษุย์ทีเ่หมาะสมกับ
องค์กร

 โครงการพัฒนาบคุลากรเพ่ือรองรับการดำาเนนิการด้าน  
 โครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ (Smart Grid) และการจดัทำา  
 แผนการลงทนุโครงการพฒันาโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ

HR 1.0 HR 2.0 HR 3.0 

พัฒนาการของ HR จากยุค 1.0 - 3.0

ธรุกจิใหม่	เพื่อรองรบั	Disruptive	Technology	และ	Digital	
Economy	ด้วยการสรรหาบคุลากรแบบ	Professional	Recruitment	
ให้ได้บคุลากรที่มขีดีสมรรถนะที่เหมาะสม	สามารถท�างานได้ทนัที	
ไม่ต้องเสยีเวลาในการพฒันาทกัษะการท�างานเพิ่มเตมิ	โครงการ
พฒันาบคุลากรเพื่อเตรยีมความพร้อมด้านเทคโนโลยดีจิทิลั	
รวมไปถงึโครงการจดัตั้งศูนย์ทดสอบและศูนย์ประเมนิความรู้
ความสามารถการตดิตั้ง	Solar	Rooftop	เพื่อรองรบัการท�าธรุกจิ
และยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัในการตดิตั้ง	Solar	Rooftop	
โครงการเสรมิสร้างค่านยิมและวฒันธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
โครงการพฒันาองค์กรแห่งความสขุ	(Happy	Workplace)	และ
โครงการเสรมิสร้างสขุภาพและคณุภาพชวีติบคุลากร

พร้อมลุย! 58 โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร ปี 61

Strengthening Standardizing

Sustainable

 โครงการเพ่ิมขดีความสามารถบคุลากรในการทำาธุรกิจใหม่  
 เพ่ือรองรบั Disruptive Technology และ Digital Economy  
 ด้วยการสรรหาบคุลากรแบบ Professional Recruitment  
 ให้ได้บคุลากรทีม่ขีดีสมรรถนะทีเ่หมาะสม สามารถทำางานได้
 ทนัทไีม่ต้องเสยีเวลาในการพฒันาทกัษะการทำางานเพ่ิมเติม

 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพด้านภาวะผูน้ำาและภาษา
 ต่างประเทศสำาหรับพนกังานกลุ่ม Talent 

  โครงการเสรมิสร้างค่านยิมและวัฒนธรรม
 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค

  โครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสขุ 
 (Happy Workplace)

  โครงการส่งเสรมิและขยายผลศักยภาพของผู้ได้รับทนุ
 การศึกษาและกลุม่ Talent ในการดำาเนนิงานทีส่ำาคัญของ 
 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค หรือรเิร่ิมโครงการใหม่ ๆ

  แผนงานพัฒนาสมรรถนะของบคุลากร พร้อมออก
 ใบรบัรองสมรรถนะบคุคล เพือ่ยกระดบัคุณภาพและ  
 ประสทิธิภาพ ในการให้บริการด้านวิศวกรรมเก่ียวกับ  
 พลังงานทดแทนและการอนรุกัษ์พลังงาน

 แผนงานพัฒนาและฝึกอบรมบคุลากรด้านความปลอดภัย 
 อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ให้สอดคล้อง 
 ตามทีก่ฎหมายกำาหนด

 โครงการพัฒนาบคุลากรด้านความปลอดภัยสำาหรับงาน 
 Hotline

Smart  แผนงานเสริมสร้างศักยภาพบคุลากรรองรบังานธรุกิจใหม่ 
 ด้านพลังงานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน

 โครงการจดัต้ังสถาบนั PEA Academy
 โครงการจดัต้ังศูนย์ทดสอบและศูนย์ประเมนิความรูค้วาม 

 สามารถการติดต้ัง Solar Rooftop เพือ่รองรับการ
 ทำาธุรกิจใหม่ และยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัในการ 
 ติดต้ัง Solar Rooftop
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 ส�าหรบัโครงการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
ที่จะด�าเนนิการอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี	2561	มทีั้งหมด	58	
โครงการ/แผนงาน/งาน	ที่อยู่ในความรบัผดิชอบของฝ่ายทรพัยากร
บคุคล	อาท	ิโครงการยกระดบัการบรหิารงานบคุคล	พร้อมทั้งจดั
กจิกรรมประกวดหน่วยงานที่บรหิารจดัการงานด้านบคุคลดเีด่น	
เพื่อให้บคุลากรมคีวามพร้อมรบัการเปลี่ยนแปลงองค์กร	โครงการ
คดัเลอืกพนกังานและลูกจ้างดเีด่น	โครงการจดักจิกรรมคดัเลอืก
ส�านกังานการไฟฟ้าดเีด่น	โครงการสื่อสาร	กระตุ้นความคดิ
สร้างสรรค์โดยใช้การขยายผลชิ้นงานนวตักรรมให้เป็นรูปธรรม
ตลอดจนโครงการที่เตรยีมความพร้อมบคุลากรสู่การเป็นคนยคุ
ดจิทิลั	อาท	ิโครงการเพิ่มขดีความสามารถบคุลากรในการท�า
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ยากจะปฏิเสธได้ว่า การออกกำาลังกายน้ันนอกจากจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายให้ดีข้ึนแล้ว 
ยังมีผลต่อความคิดและสติปัญญา อีกท้ังการว่ิงก็เป็นท่ียอมรับว่าคือวิธีออกกำาลังกายท่ีดีท่ีสุด

วิธีหน่ึง กิจกรรม Happy Run จึงเกิดข้ึนมาตามเป้าหมายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ท่ีไม่เพียงเพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกคนหันมาดูแลใส่ใจต่อสุขภาพตัวเองเท่าน้ัน 

หากกิจกรรมสนุก ๆ คร้ังน้ียังเกิดข้ึนเพ่ือ ‘ให้’ ส่ิงดีงามสู่สังคมได้อีกด้วย

กี
เรื่องนี้และต้องการมอบความสขุพร้อมสขุภาพดใีห้กบัคนไทย	
จงึได้จดักจิกรรม	‘PEA	Happy	Run’	วิ่งสดุมนัส์	วนัแฮปปี้	
เมื่อวนัที่	27	มกราคม	ที่ผ่านมา	โดยเป็นการวิ่งแบบ	Fun	Run	
ระยะทาง	5.5	กโิลเมตร	ณ	แหลมบาลฮีาย	เมอืงพทัยา	จงัหวดั
ชลบรุ	ีเพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนสนใจการออกก�าลงักายและ
ใส่ใจสขุภาพ	โดยมนีายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค	และพลต�ารวจตร	ีอนนัท์	เจรญิชาศร	ีนายกเมอืงพทัยา 
เป็นประธานในพธิเีปิดการแข่งขนั
	 PEA	Happy	Run	จดัขึ้น	2	ครั้ง	โดยครั้งแรกจดัขึ้นที่พทัยา	
เป็นการวิ่งกลางคนื	(Night	Run)	เนื่องจากพทัยาได้รบัฉายาว่าเป็น
เมอืงท่องเที่ยวที่ไม่เคยหลบัใหล	ส่วนครั้งที่	2	จดัที่จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา	เป็นการวิ่งในช่วงเช้าเพื่อให้นกัวิ่งได้ชื่นชม
บรรยากาศความงามของอทุยานประวตัศิาสตร์พระนครศรอียธุยา	
โดยนายเสรมิสกลุเผยว่า	“เราได้ผลตอบรบัเป็นอย่างดจีากผู้
เข้าร่วมกจิกรรม	ท�าให้รู้สกึปลาบปลื้มมาก	ตั้งเป้าไว้ว่าสามารถ
รบัได้	2,500	คน	แต่ยงัไม่ทนัปิดรบัสมคัรกเ็ตม็หมดแล้ว”	
	 กจิกรรมครั้งนี้นอกจากจะมศีลิปินดาราอย่าง	โย	-	ยศวดี	
หสัดวีจิติร,	พิ้งกี้	-	สาวกิา	ไชยเดช,	เจษ	-	เจษฎ์พพิฒัน์	
ตลิะพรพฒัน์,	เต้	-	ดาวชิญ์	กรพีลฤกษ์	และตี๋	-	ธนพล	จารจุติรา	
ร่วมวิ่งสร้างสสีนัแล้ว	ยงัได้เหน็ภาพความน่ารกัของนกัวิ่งรุ่นจิ๋วอกี
หลายคน	เช่น	น้องจดี้า	-	จดิาภา	และน้องจจีี้	-	ประภาดา	

ฬา...ไม่เพยีงเป็นยาวเิศษที่ช่วยให้มสีขุภาพดทีั้ง
กายใจ	แต่ยงัช่วยลดจ�านวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารบั
การรกัษาในโรงพยาบาล	และน�าไปสู่การเข้าถงึ
ประสทิธภิาพในการรกัษามากยิ่งขึ้น
	 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเหน็ความส�าคญัใน

สุขใจที่ได้ให้ สบายกายที่ได้ก้าว
PEA Happy Run

coop
ท่ีมา : กองประชาสัมพันธ์
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
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พรีนนัทปัญญา	2	พี่น้องเจ้าถิ่นที่มาพร้อมกบัแฟชั่นน่ารกั	ๆ	และ
ความคกึคกัในการลงสนามจรงิยามค�่าคนืเป็นครั้งแรก	แต่ไม่ใช่
รายการแรก	
	 “หนูอยากวิ่งเก่งเหมอืนพี่ตูน	อยากมรี่างกายแขง็แรง	ไม่กลวั
เหนื่อยค่ะ”	น้องจดี้าผู้พี่	ในวยั	7	ขวบ	ตอบเสยีงดงัฟังชดัก่อนนบั
ถอยหลงัสู่การปล่อยตวัไม่นาน	พร้อมบอกว่า	ชอบการจดังานวิ่ง
ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคครั้งนี้มาก	เพราะเป็นงานวิ่งกลางคนื
ครั้งแรกของพทัยา
	 ขณะที่กลุ่มพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ�าเภอแกลง	
จงัหวดัระยอง	ต่างยกทมีกนัมาในชดุสเีขยีวสะท้อนแสง	น�าโดย	
ไพโรจน์	ประดษิฐ์พฤกษ์	หวัหน้าทมี	กล่าวว่า	กจิกรรมครั้งนี้เป็น
กจิกรรมที่ดทีั้งในแง่ของการประชาสมัพนัธ์องค์กรและได้ใกล้ชดิ
กบัประชาชน	กจิกรรมครั้งนี้ถอืเป็นจดุเริ่มต้นที่ดเีพื่อสขุภาพและ
การสร้างแรงบนัดาลในการออกก�าลงักาย	และสนกุไปกบั
ประสบการณ์ใหม่ๆ
	 “สขุภาพเป็นเรื่องส�าคญั	การที่เราออกก�าลงักายกนัสกันดิ	
อาจจะแค่	2	-	5	กโิลเมตร	กท็�าให้สขุภาพเราดขีึ้นมากแล้ว	

เริ่มทลีะนดิดกีว่าไม่เริ่มเลย	อยากชวนให้เพื่อน	ๆ	ชาวการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคมาออกก�าลงักายด้วยกนั	เริ่มจากการวิ่งกไ็ด้	
เป็นการลงทนุน้อยที่สดุ	มเีสื้อผ้า	ถงุเท้า	และรองเท้ากว็ิ่งได้แล้ว	
และถ้าเป็นไปได้กอ็ยากให้จดักจิกรรมดี	ๆ	แบบนี้ต่อไป”	
คณุไพโรจน์แสดงความคดิเหน็
	 ส�าหรบัผู้ที่เข้าเส้นชยัเป็นอนัดบั	1	คอื	ปิยะ	บญุริ้ว	เวลา	
20.11	นาท	ีอนัดบั	2	เดชา	สกลุวงวาร	เวลา	20.15	นาที	และ
อนัดบั	3	ธงชยัพล	ศริกิาญจนา	เวลา	22.19	นาที	ส่วน	โย	-	
ยศวดี	ที่ผ่านงานวิ่งระดบัโลกอย่างโตเกยีวมาราธอนมาแล้ว	
และปัจจบุนัหนัมาเป็นนกัไตรกฬีาอย่างเตม็ตวั	ท�าเวลาได้	
31	นาท	ีซึ่งเจ้าตวัถอืว่าช้าเพราะมอีาการล้าจากการปั่นจกัรยาน
ในช่วงเช้าวนัเดยีวกนัและต้องมาวิ่งขึ้นเขา	พร้อมเชญิชวนทกุคน
ก้าวข้ามขดีจ�ากดัของตวัเองโดยลกุขึ้นมาวิ่งด้วยกนั	
	 ส่วนการจดังานที่จงัหวดัพระนครศรอียธุยาซึ่งเป็นการวิ่ง
ยามเช้า	เพื่อชมความงดงามของอทุยานประวตัศิาสตร์นั้น	มนีาย
เสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เป็นประธาน
ในพธิ	ีพร้อมด้วย	ดร.สจุนิต์	ไชยชมุศกัดิ์	ผู้ว่าราชการจงัหวดั

พระนครศรอียธุยา	ผู้บรหิารการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	และดารา
ศลิปิน	อาท	ิบอย	-	ปกรณ์	ฉตัรบรริกัษ์	หยาดทพิย์	ราชปาล	
น�้าฝน	-	พชัรนิทร์	ศรวีสภุริมย์	เป็นต้น	เข้าร่วมกจิกรรมครั้งนี้	
โดยมจีดุเริ่มต้นบรเิวณศาลากลางหลงัเก่าจงัหวดัพระนครศรอียธุยา	
ระยะทาง	5.41	กโิลเมตร	ท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นยามเช้าตรู่
	 ทั้งนี้	กจิกรรม	PEA	Happy	Run	ยงัตอบแทนสงัคม	ด้วย
การน�ารายได้จากการจดังานที่พทัยาทั้งหมด	610,599	บาท	
มอบให้กบัสถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารการณุยเวศม์	
จงัหวดัชลบรุี	ส่วนรายได้จากงานที่พระนครศรอียธุยา	ซึ่งรวบรวม
ได้เป็นจ�านวนเงนิ	831,029.75	บาท	จะน�าไปมอบให้กบัโรงพยาบาล
พระนครศรอียธุยา	เพื่อซื้อเครื่องมอืแพทย์	โดยไม่มกีารหกั
ค่าใช้จ่ายใด	ๆ	ทั้งสิ้น	 
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	 ระบบไฟฟ้าแรงต�่า	หมายถงึ	ระบบไฟฟ้าที่มแีรงดนัไฟฟ้า
ไม่เกนิ	1,000	โวลต์	ซึ่งส่วนใหญ่มกัเป็นไฟฟ้าที่ใช้กนัภายในบ้าน	
จะมแีรงดนัไฟฟ้าอยู่ที่	220	โวลต์	แม้จะมกี�าลงัไฟฟ้าไม่สูง	แต่ขึ้น
ชื่อว่าเป็นไฟฟ้า	กส็ามารถเป็นสาเหตทุี่ท�าให้เกดิไฟฟ้าชอ็กได้	
เพยีงแต่อาการบาดเจบ็อาจไม่รนุแรงเท่าการถูกไฟฟ้าแรงสูงชอ็ก	
ที่อาจท�าให้บาดเจบ็จนเสยีชวีติได้
	 ส�าหรบัสาเหตทุี่ท�าให้ไฟฟ้าแรงต�่าชอร์ตนั้นมหีลายปัจจยั	เช่น	
เครื่องใช้ไฟฟ้าท�างานผดิปกติ	หรอืเกดิความขดัข้องเสยีหาย
ภายใน	ระบบไฟฟ้าเสื่อมสภาพ	เกดิประกายไฟหรอืมกีระแส
ไฟฟ้ารั่ว	อปุกรณ์ไฟฟ้าโดนน�้าหรอืเปียกน�้า	เจ้าของบ้านมกีาร
สมัผสักบัอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ตรงบรเิวณที่มกีระแสไฟฟ้าวิ่งอยู่	

ส่วนเดก็เลก็นั้นอาจเกดิจากการเอานิ้วที่เปียกน�้า	เหลก็	หรอืโลหะ
แหย่เข้าไปในเต้าเสยีบปลั๊กไฟ	หรอืกดัสายไฟโดยรู้เท่าไม่ถงึการณ์	
	 อย่างไรกต็าม	ส�าหรบัผู้ที่ถูกไฟฟ้าที่มกี�าลงัต�่าหรอืไม่ถงึ	500	
โวลต์ชอ็กนั้น	มกัจะไม่ก่อให้เกดิการบาดเจบ็ที่รนุแรงนกั	ในขณะที่ 
ผู้ที่ถูกชอ็กด้วยไฟฟ้าก�าลงัสูงหรอืมากกว่า	500	โวลต์	อาจได้รบั
อนัตรายร้ายแรงและควรรบีน�าส่งโรงพยาบาลทนัที	บางรายที่ไม่
ปรากฏอาการหรอืบาดแผล	ให้สงสยัว่าอาจได้รบับาดเจบ็บรเิวณ
อื่น	เช่น	กล้ามเนื้อ	หวัใจ	สมอง	กระดูกหรอือวยัวะส่วนอื่น	
ซึ่งแพทย์ต้องใช้การตรวจเพิ่มเตมิ	อาทิ	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ	
ตรวจเลอืด	ตรวจปัสสาวะ	เอกซเรย์	ท�าซทีสีแกน	เป็นต้น

  ดงึปล๊ักเครือ่งใช้ไฟฟ้า
หรือสบัคัตเอาต์ลงทนัที
เพ่ือตดักระแสไฟฟ้า เนือ่งจาก
การปิดเครือ่งใช้ไฟฟ้าเพียง
อย่างเดยีวจะไม่ทำาให้
กระแสไฟฟ้าหยุดทำางานได้ 
และอาจเป็นอนัตรายต่อ
ผูเ้ข้าไปช่วยเหลอื

  หากกระแสไฟฟ้า
ยังทำางานอยู่ ควรใช้ไม้กวาด 
เก้าอ้ี ผ้าผนืใหญ่หรอื
พรมเชด็เท้า ช่วยดนัตัว
ผูท้ีถู่กไฟฟ้าชอ็กให้
ออกห่างจากเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
มากทีสุ่ด 

  ผูท้ีเ่ข้าไปช่วยเหลอื
ควรยืนอยู่บนพ้ืนทีแ่ห้ง 
หรือมผ้ีา หรือกระดาษ
หนงัสอืพมิพ์รองเท้าขณะ
เข้าช่วยเหลอื 

  ห้ามใช้อปุกรณ์ทีเ่ป็น
เหล็กหรอืเปียกนำา้ ซึง่เป็น
ตัวนำาไฟฟ้าขณะเข้าช่วยเหลอื
ผูถู้กไฟฟ้าชอ็ก

วิธีเบื้องต้น เมื่อมีคนถูกไฟฟ้าแรงต่ำาช็อก

EA Safety
โดย กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ไฟฟ้าแรงต่ำา ก็ช็อกได้นะ

ไม่เพียงไฟฟ้าแรงสงูเท่านัน้ ทีม่อัีนตรายและสามารถชอ็ก (Shock) คนได้ 
ระบบไฟฟ้าแรงตำา่ทีใ่ช้กันภายในบ้าน ก็สามารถทำาให้เกิดไฟฟ้าชอร์ตได้เช่นเดยีวกัน
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ความแตกต่างระหว่าง 'ไฟฟ้าชอ็ก' กับ  'ไฟฟ้าชอร์ต' หลายคนคงเคยได้ยินคำาว่า 'ไฟฟ้าชอร์ต' ซ่ึงคำา ๆ นีห้มายถงึ
การทีร่ะบบไฟฟ้าเกิดลดัวงจรขึน้มา แต่ถ้าคนไปอยู่ใกล้ ๆ แล้วได้รับผลกระทบนีโ้ดยตรง เราจะเรยีกว่า 'ถกูกระแสไฟฟ้าชอ็ก' 
ซึง่มผีลต่อการทำางานของหวัใจและกล้ามเนือ้ต่าง ๆ ในร่างกายของเรา

รูห้รอืไม่...



 • ฉบับท่ี 3 / 2561  1716  • ฉบับท่ี 3 / 2561

EA Exclusive
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

ธนภัค 
เกิดโพธ์ิคา

สมัยก่อน อาชพีวิศวกรมักถูกมองว่าเป็นงานของ
ชายอกสามศอก ซึง่มคีวามเข้มแขง็ อดทน เรียนรูกั้บความยาก 
และสูกั้บปัญหาได้ดกีว่าเพศหญิง แต่หากในวันนัน้ การไฟฟ้า
ส่วนภมิูภาค ไม่เปิดโอกาสให้ผูห้ญิงได้แสดงความสามารถ  
ก็คงไม่มีชือ่ของ ธนภัค เกิดโพธ์ิคา วิศวกรหญิงคนแรกของ

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เขต 3 (ภาคเหนอื) จงัหวดัลพบรุี 
และยงัเป็นผูห้ญงิคนแรกขององค์กร ท่ีก้าวมาสูต่ำาแหน่ง

ผูจ้ดัการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคระดบัจงัหวดัอีกด้วย 

ผู้หญิง ผู้นำ� กับก้�วที่สำ�คัญของชีวิต

ปั
ที่เธอได้ใช้ชวีติภายใต้ร่มเงาของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	โดยเริ่มต้นจากต�าแหน่ง
พนกังานสายวศิวกรประจ�าการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาค	เขต	3	(ภาคเหนอื)	จงัหวดัลพบรุี	
เมื่อปี	2541	และในที่สดุเธอกไ็ด้รบัต�าแหน่ง
ส�าคญัของหน่วยงานเมื่อวนัที่	1	ตลุาคม	
2560	นบัได้ว่าเป็นวศิวกรหญงิคนแรกที่ได้
รบัต�าแหน่งอนัทรงเกยีรติ	การได้เรยีนรู้
งานที่หลากหลายมาตั้งแต่ต้น	ส่งผลให้
คณุธนภคัมปีระสบการณ์ในการท�างานสูงและก้าวหน้าในหน้าที่
การงานได้อย่างรวดเรว็
	 “งานที่ได้รบัมอบหมายมกัเป็นงานโปรเจกต์ที่เขตรบัมา	เช่น	
งาน	ISO	และ	Safety	ซึ่งเป็นการขอใบรบัรองให้หน่วยงานต่าง	ๆ	
รวมถงึงานโครงการต่าง	ๆ	มกัจะได้รบัการแต่งตั้งให้เป็นคณะ
ท�างานทกุครั้ง	(แรกเริ่มอยู่แผนกควบคมุการจ่ายไฟ	และย้ายมา
แผนกวศิวกรรมและความปลอดภยั	ตอนนั้นได้เรยีนรูง้านหลายด้าน	
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานการตดิตั้งระบบไฟฟ้า	การวเิคราะห์
ปัญหาระบบไฟฟ้า	แรงดนัเกนิ	ความปลอดภยั	ภายหลงัย้ายมาดู
เรื่องแผน	KPI	งานการตลาด	และแผนกมเิตอร์และหม้อแปลง	
จงึผ่านการเรยีนรู้งานทั้งระบบไฟฟ้า	(Network)	และการให้บรกิาร	
(Service)	ซึ่งเป็นหวัใจส�าคญัของการท�าธรุกจิจ�าหน่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในปัจจบุนั	แต่ส�าหรบังานที่ภูมใิจมาก	คอื
ตอนเป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการกองบรกิารลูกค้า	ที่มสี่วนร่วมในการ
ตั้ง	PEA	Shop	และ	PEA	Mobile	Shop	เพื่อบรกิารประชาชน
ในพื้นที่เข้าถงึยากและทรุกนัดาร	และยงัได้รบัโอกาสเป็น
คณะกรรมการในระดบัองค์กรอกีหลายชดุ	เช่น	คณะกรรมการ	
SEPA	คณะกรรมการ	Smart Front Office	ธรุกจิเสรมิ	คณะกรรมการ 
PEA	Smart	Plus	ฯลฯ”
	 การเป็นผู้หญงิที่ต้องท�างานท่ามกลางผู้ชายจ�านวนมากอาจ
เป็นเรื่องไม่ยากนกั	แต่การก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�าหญงิขององค์กรนั้น	
นบัเป็นความท้าทายและต้องพสิูจน์ตวัเองมากกว่า	“การเป็น
ผู้น�าหญงิ	มขี้อดตีรงความละเอยีดอ่อนและความใส่ใจคนรอบข้าง	
แต่จรงิ	ๆ	ไม่ได้เกี่ยวว่าเราเป็นเพศหญงิหรอืชาย	เพราะเป็นเรื่อง
ของประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรยีนรู้มามากกว่า	ซึ่งต้องขอบคณุ
ผู้บงัคบับญัชา	ผู้บรหิารทกุท่านที่ให้โอกาสได้ท�างานหลากหลาย	
รวมถงึเรื่องส่งไปอบรมศกึษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ	ซึ่งท�าให้
ได้ความรู้และประสบการณ์มากมาย	เพราะคนเก่งในองค์กรเรามี
เยอะ	แต่การจะประสบความส�าเรจ็ได้นั้น	ไม่ใช่แค่ความเก่ง	

จจบุนั	คณุธนภคั	เกดิโพธิ์คา	
มตี�าแหน่งเป็นผู้จดัการ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	จงัหวดั
นครราชสมีา	3	(สรุนาร)ี	
ซึ่งเป็นเวลากว่า	20	ปีแล้ว

ความสามารถ	ต้องได้รบัโอกาสด้วย”	
คณุธนภคักล่าวด้วยความถ่อมตวั	และเผย
เคลด็ลบัการท�างานว่า	ต้องกล้าถามในสิ่งที่
ไม่รู้	และควรหาโอกาสไปศกึษาอบรม
เพิ่มเตมิความรู้อยู่เสมอ	จะช่วยพฒันาตวัเอง
และต่อยอดไปสู่การท�างานได้
					“ข้อคดิในการท�างานที่ยดึเหนี่ยวมา
ตลอดคอื	ต้องมคีวามกล้า	กล้าออกมาจาก	
Comfort	Zone	กล้าจะเข้ามาท�าสิ่งใหม่	ๆ	
รบัต�าแหน่งใหม่	ๆ	และทศันคตเิป็นเรื่อง
ส�าคญัมาก	ยอมรบัว่าตอนเข้ามาท�างาน
ช่วงแรก	ๆ	ลกัษณะงานของหน่วยงานเราที่
เป็นกึ่งราชการ	ต้องท�าเกี่ยวกบัเอกสาร	
ซึ่งไม่ใช่แนววศิวกรจบใหม่อย่างเรา	แต่

สดุท้ายกต็กผลกึความคดิได้ว่า	จะเลอืกท�างานตามต้องการ	หรอื
ตามที่เรารกัไม่ได้	ต้องเปลี่ยนที่ใจและทศันคตใิห้รกังานที่ได้รบั
มอบหมาย	ต้องนิ่ง	ไม่ยดึตดิและปรบัตวัไปสู่การท�างานในสถานะ
อะไรกไ็ด้	ค่อย	ๆ	เรยีนรู้ไป	เมื่อรบัหน้าที่มาแล้ว	กค็วรท�าให้ดี
ที่สดุ	สมกบัความไว้วางใจที่เราได้รบัมา”	
	 จากที่เคยเป็นผู้ใต้บงัคบับญัชา	จนก้าวขึ้นมาสู่ต�าแหน่ง
ผู้จดัการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	จงัหวดันครราชสมีา	3	(สรุนาร)ี	
ในวนันี้	คณุธนภคัให้ความส�าคญักบัการท�ากจิกรรมร่วมกนักบั
คนในทมี	โดยเฉพาะเมื่อต้องท�างานร่วมกบัคนหลายวยั	“โดยส่วนตวั
ใช้เทคนคิของการสอนงาน	(Coaching)	ปลกุพลงั	รบัฟังความเหน็
จดัสภากาแฟในวนัศกุร์เพื่อรบัฟังเสยีงของผู้ร่วมงาน	และพยายาม 
ส่งเสรมิน้อง	ๆ	เข้ามาแข่งขนัพฒันาทกัษะ	ส่งเสรมิการท�างาน
เป็นทมีเพราะเชื่อว่าเก่งคนเดยีว	ท�าคนเดยีวอาจจะเรว็	แต่ถ้าไป
พร้อมกนัท�าเป็นทมีจะส�าเรจ็และไปได้ไกลกว่า	และเมื่อเกดิปัญหา
ในการท�างาน	ความขดัแย้ง	กย็ดึหลกัการวเิคราะห์หาสาเหตุ	
(Analysis)	ตามค�าสอนพระพทุธเจ้าถงึเรื่องทกุข์และการดบัทกุข์”
	 เมื่อถามถงึมมุมองการท�างานในโลกยคุดจิทิลั	เธอตอบว่า	
“ขอขอบคณุผู้บรหิารอกีครั้งที่ให้โอกาสได้มาอยู่จดุนี้	นอกจากนี้
ต้องขอบคณุเพื่อนร่วมงานที่ช่วยกนัท�างานให้ส�าเรจ็มาโดยตลอด	
ในอนาคตอยากท�าส�านกังานให้ทนัสมยั	รองรบักบัเทคโนโลยใีหม่	
สร้างทมีงานที่มคีวามกระตอืรอืร้น	ให้พนกังานท�างานอย่างมี
ความสขุ	เพราะถ้าพนกังานสขุกจ็ะท�าให้ผูร้บับรกิารมคีวามสขุด้วย	
ปัจจบุนัได้น�าระบบไอทแีละเทคโนโลยมีาใช้ในการท�างาน	
เพื่อความรวดเรว็	รวมทั้งพยายามผลกัดนัและตอบสนองนโยบาย
ต่าง	ๆ	ขององค์กร	เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเป็นองค์กรที่
พฒันาอย่างยั่งยนื	และประชาชนได้รบัความพงึพอใจ	ให้สมกบั
ค่านยิมขององค์กร	ทนัโลก	บรกิารด	ีมคีณุธรรม”	เมื่อโลกเปลี่ยนไป	
เราจงึต้องก้าวตามให้ทนัโลก	เฉกเช่นเดยีวกบัผู้หญงิคนนี้	ที่ไม่เคย 
หยดุพฒันาและเรยีนรู้อย่างไม่มทีี่สิ้นสดุ	 

 การเป็นผู้น�าหญิง มีข้อดีตรง
ความละเอียดอ่อนและความใส่ใจ

คนรอบข้าง แต่จริง ๆ ไม่ได้เกี่ยวว่า
เราเป็นเพศหญิงหรือชาย เพราะ
เป็นเรื่องของประสบการณ์และ
สิ่งที่ได้เรียนรู้มามากกว่า 
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พลังแห่งจิตอาสา กฟภ.
ยากจะปฏิเสธได้ว่า ไม่มพีลงัใดย่ิงใหญ่กว่าพลงัแห่งการให้ และไม่มกีารให้ใด

ทีเ่ป่ียมด้วยคุณค่ามากเกินกว่าการให้ด้วยหวัใจอนับรสิทุธิ ์ซึง่ผูห้ญิงคนนีคื้อ
อกีหนึง่ตัวอย่างทีฉ่ายภาพความหมายของพลงัแห่งจติอาสาได้อย่างชดัเจน

จุดเริ่มต้นแห่งก�รให้
	 เป็นเวลา	15	ปีแล้วที่	‘คณุกนกกร	สมัมาพรต’	ผู้ช่วยหวัหน้า
แผนกกจิการสงัคมและสิ่งแวดล้อม	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เขต	1	
(ภาคกลาง)	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	สานต่อเจตนารมณ์แห่ง
การให้อย่างไม่รู้จกัเหนด็เหนื่อยหรอืท้อถอย	จดุเริ่มต้นการให้ใน
ครั้งนั้นของเธอเริ่มจากประกายเลก็	ๆ	ในหวัใจที่ตั้งปณธิาน
แน่วแน่ไว้ว่า	‘วนัใดที่เธอม.ี..วนันั้นเธอกจ็ะให้’	
	 “บอกตรง	ๆ	นะว่า	เรามาจากเดก็ที่มฐีานะไม่ดี	เราจงึตั้งใจไว้
เลยว่าถ้าวนัหนึ่งเราพอม	ีเรากจ็ะท�าเท่าที่เราพอท�าได้”	คณุกนกกร	
หรอืพี่ปุ๊ย	ผู้เป็นที่รู้จกัและนบัถอืของน้อง	ๆ	พนกังานการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค	เล่าด้วยแววตามุง่มั่น	และจากหวัใจเพื่อให้	เธอชกัชวน
เพื่อนฝูงมา	‘ลงขนัน�้าใจ’	ก่อเกดิเป็นพลงัจติอาสากลุม่เลก็	ๆ	ขน
สิ่งของจ�าเป็นไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ตามสถานที่ห่างไกลอยู่เสมอ	
และการเริ่มต้นอย่างไม่เป็นทางการของพลงัจติอาสาจากเพื่อนพ้อง
นั่นเองที่น�ามาสู่กจิกรรมที่จดัขึ้นอย่างเป็นทางการและจดั
เป็นประจ�าทกุปี	

สองกิจกรรมทำ�อย่�งต่อเนื่อง
	 ส�าหรบักจิกรรมเพื่อแบ่งปันครั้งแรกนั้นเธอได้ร่วมงานกบั
กรมทหารพรานที่	36	อ�าเภอแม่สะเรยีง	จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	
น�าสิ่งของไปมอบให้แก่ชาวบ้านที่อาศยัอยู่ตามแนวตะเขบ็
ชายแดนบรเิวณนั้น	“ทหารเขาคดิว่าเราคงมาครั้งเดยีวแล้วเลกิ	
เลยถามว่าเอาจรงิเหรอ	?	แล้วตอนที่เราเข้าไปถงึครั้งแรก	ชาวบ้าน
เขาพูดเลยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคไม่มาหรอก	มแีต่หน่วยงานอื่น	
ไม่เคยเหน็การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเข้ามาในพื้นที่ของเขาเลย	เรา

คว�มสุขของก�รให้...จ�กหัวใจเพื่อแบ่งปัน

เลยตอบกลบัไปว่า	นี่ไงคะ	หนูนี่แหละเป็นพนกังานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	เขากท็�าหน้าแบบงง	ๆ	คอืเหมอืนไม่เคยเจอ”	เป็น
ประสบการณ์ที่เธอบอกเล่าให้ฟังด้วยความสนกุสนาน	และเสรมิ
ว่า	“ตอนท�าครั้งแรก	กท็�าในนามของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเลย	
และพื้นที่ที่ไปง่าย	ๆ	มคีนเข้าไปเยอะ	ๆ	เราไม่อยากไป	เราอยาก
ไปในพื้นที่ที่เขาเข้าไม่ถงึ	เส้นทางที่ไม่มใีครไป	เราจะไป	เพราะเรา
มองว่าก�าลงัเรายงัม	ีเรากไ็ปตามเส้นทางแบบนั้นก่อน	พอเราแก่ตวั	
ไปไม่ไหวค่อยไปพื้นที่ง่าย	ๆ	นี่คอืสิ่งที่เราตั้งใจไว้”
	 กจิกรรมดงักล่าวจดัขึ้นปีละ	2	ครั้ง	เน้นพื้นที่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
และเชยีงใหม่เป็นหลกั	โดยในช่วงเดอืนเมษายนถงึพฤษภาคม
ของทกุปี	จะมกีารจดักจิกรรม	‘รกัษ์น�้า	รกัษ์ดนิ’	ที่เน้นการท�า
ฝายเป็นหลกั	และในเดอืนธนัวาคมของทกุปีจะมกีารจดักจิกรรม	
‘ปันความรูสู่้ชนบทและอุน่ไอรกั”	ที่คณุกนกกรจะพาผูร่้วมเดนิทาง
ไปช่วยกนัสร้างห้องน�้า	พร้อมมอบเครื่องกนัหนาว	ผ้าห่ม	อปุกรณ์
การเรยีน	อปุกรณ์กฬีา	ยารกัษาโรค	รวมถงึสิ่งที่โรงเรยีนร้องขอ
และทางทมีงานสามารถจดัหาให้ได้	“ชื่อโครงการรกัษ์น�้า	รกัษ์ดนิ	
เราตั้งชื่อนี้เพราะสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	พระบรมราชนินีาถ	
ในรชักาลที่	9	ทรงสอนไว้ว่าป่ากบัน�้าต้องมาคู่กนั	เราจงึจดั
กจิกรรมท�าฝายและปลูกหญ้าแฝกควบคู่กนั	ส่วนของธนัวาคม
เราใช้ชื่อว่าปันความรู้สู่ชนบทและอุ่นไอรกั	เพราะเราคดิว่าเรา
น�าเรื่องของการศกึษาเข้าไปให้	เลยตั้งชื่อแบบนี้”	เธอเล่า
	 “จรงิ	ๆ	แล้วเราอยากได้รบัการสนบัสนนุมากขึ้นนะ	ของมอืสอง
เรากร็บั	บางบ้านมขีองใช้เหลอืเฟือมาก	อย่างเช่นตุ๊กตา	คณุซื้อ
มาแล้วตั้งเรยีงเป็นตบั	บางตวัตั้งจนฝุน่จบัเลย	บางตวัป้ายยงัไม่ได้ 
ตดัเลย	เรากต็ดัป้ายแล้วเอาไปซกั	พอซกัเสรจ็มนักส็วย”	
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สาระความรู�
ศูนย� พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

เรื่องร�วระหว่�งท�ง
	 ถามถงึประสบการณ์ประทบัใจที่สดุ	เธอนิ่งคดิและตอบว่า	
“ตอนขึ้นไปช่วยสร้างห้องน�้าให้เดก็	ๆ	ที่อมก๋อย	จรงิ	ๆ	แล้วเวลา
เราไปที่นั่น	ท�ากจิกรรมกบัโรงเรยีนเสรจ็ประมาณไม่เกนิเก้าโมง
ครึ่ง	จ�าได้ว่าเราเดนิทางไปช่วงธนัวาคม	เริ่มมฝีนปรอย	ๆ	ท�าให้
ทางลื่นมาก	มปีัญหาในการเดนิทางกลบั	ท�าให้ต้องตดัสนิใจ	และ
ถ้าไม่ตดัสนิใจกลบัเลย	เราอาจต้องตดิอยู่บนดอยประมาณหนึ่ง
อาทติย์	เราตดัสนิใจบอกทหารพรานไปเลยว่าออกกอ็อก	เลยออก
จากโรงเรยีนมาประมาณสามโมงครึ่ง	ถงึที่ตั้งที่อมก๋อยตอนตสีอง	
ทรปินั้นรถพงัไปสองคนัด้วย	ถอืว่าที่สดุแล้ว	ถามว่าโหดไหม	
เราว่าไม่โหดนะ	เพราะเป็นเรื่องปกติ	แต่เป็นทรปิที่เราต้องเดนิทาง
ลากยาวจากโรงเรยีนมาจนถงึที่ตั้งในตวัอมก๋อย	ซึ่งกนิเวลาหลาย
ชั่วโมงมาก”
	 คณุกนกกรบอกว่า	จากวนันั้นจนถงึวนันี้	มพีนกังานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคที่รกัในงานจติอาสา	เข้าร่วมกจิกรรมที่เธอจดัเพิ่มขึ้น
เรื่อย	ๆ	บางคนอาจไม่สามารถร่วมเดนิทางได้กบ็รจิาคทนุทรพัย์
หรอืสิ่งของเหลอืใช้ที่คดิว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน	ซึ่งท�าให้
เหน็ว่าพลงัแห่งจติอาสาของชาวการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคนั้นก�าลงั
แผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นทลีะน้อย	ๆ

เพร�ะยิ่งให้คือยิ่งได้
	 ในมมุมองของเธอนั้น	เธอเชื่อมาตลอดว่า	‘ยิ่งให้กย็ิ่งได้’	
และความสขุของการให้ทกุครั้ง	สิ่งที่ท�าให้หวัใจพองโตที่สดุคอื	
‘รอยยิ้มของเดก็	ๆ’	ที่ได้รบักลบัมา	เธอบอกว่าเท่านี้กเ็พยีงพอ 
แล้ว	และที่ส�าคญัจากกจิกรรมที่ท�ามาตลอดส่งผลให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคเริ่มเป็นที่รู้จกัมากขึ้นในพื้นที่ห่างไกล	“ชาวบ้านเริ่ม
รู้จกัว่าเราคอืการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ระยะหลงั	ๆ	เขาจะเรยีกเรา
ว่า	‘PEA’	เลยนะ	แม้ว่าตอนท�าครั้งแรกเขารู้สกึลงัเลว่าเราจะมา
จรงิหรอืเปล่า	พอเราท�ากจิกรรมเรื่อย	ๆ	แล้วเขาเหน็ผล	กเ็ริ่มมี
หมู่บ้านอื่น	ๆ	ร้องขอเข้ามา	อย่างเช่นขอให้เราเข้าพื้นที่ไปช่วยเขา
ท�าฝายได้ไหม”	
	 “เราอยากท�า	เราอยากให้	เราอยากแบ่งปัน	แล้วในหลวง
รชักาลที่	9	ท่านทรงสอนว่า	ถ้าเราพอมพีอกนิ	เรากค็วรจะรู้จกั
แบ่งปัน	และอกีอย่าง	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเลี้ยงดูเราดนีะ	แล้ว
ท�าไมเรื่องแค่นี้เราจะท�าให้องค์กรของเราไม่ได้	กจิกรรมเหล่านี้
ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ให้องค์กร	แล้วการไปของเรา	ไม่ใช่ไปให้
อย่างเดยีวนะ	เรากไ็ด้อะไรจากคนเหล่านั้นด้วย	เราได้รบัรอยยิ้ม
ของเดก็	ๆ	ได้รบัความรู้จากทหารพราน	ได้เรยีนรู้จากชาวบ้าน
เยอะมาก	เราได้มากกว่าให้เขาเสยีด้วยซ�้าไปจรงิ	ๆ”	เธอทิ้งท้าย
ด้วยรอยยิ้ม	 20  • ฉบับท่ี 3 / 2561



 • ฉบับท่ี 3 / 2561  2322  • ฉบับท่ี 3 / 2561

Q:

โลกยุคดิจิทัลท�าให้ชีวิตสบายและง่ายข้ึนมาก 
โดยเฉพาะการติดต่อกับหน่วยงานในภาครัฐ 
ซึ่งสมัยก่อนอาจเสียเวลาเป็นวัน ๆ หากแต่
ปัจจุบันคุณสามารถย่นเวลาให้น้อยลงได้ 
เพียงดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ต้องการ
ผ่านช่องทางออนไลน์ 

อาจเป็นการเสียเวลาหากต้องเดินทางไปกลับเพียงเพ่ือไปรับ 
แบบฟอร์มการขอใช้ ไฟฟ้ามากรอกที่บ้าน ปัจจุบันการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจึงมีบริการสำาหรับผู้ที่ต้องการแบบฟอร์มการขอใช้
ไฟฟ้า โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.pea.co.th 
และสามารถเลือกแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่แบนเนอร์ ‘ด�วน์โหลด
เอกส�ร’ (www.pea.co.th/ดาวน์โหลดเอกสาร) เพียงเท่านี้
ก็สามารถพิมพ์แบบฟอร์ม และจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
ก่อนนำาไปยื่นที่สำานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เราสามารถค้นหาแบบฟอร์ม 
การขอใช้ไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือไปติดต่อกับสำานักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้จากท่ีไหนบ้าง ?

A:

&A with PEA
เร่ือง : กองประชาสัมพันธ์

www.pea.co.th

หากต้องการคำาแนะนำาเพ่ิมเติม สามารถปรึกษาได้ท่ี โทร. 1129 PEA Call Center
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ท่ียวไปท่ัว
เร่ือง : ธนิสร หลักชัย  ภาพ : ธเนศ เป่ียมหน้าไม้

หากถูกตั้งโจทย์ให้ต้องเลือกทะเลในน่านน�้าไทย ซึ่งอยากไปมากที่สุด สิมิลันและสุรินทร์ 
น่าจะเป็นตัวเลือกในอันดับต้น ๆ ที่หลายคนนึกถึง ทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมจังหวัด 

‘พังงา’ หน�าซ�้ายังมีสถานะเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลเหมือนกัน เรื่องความสวย
จึงไม่มีใครยอมใคร จะไปตัดสินให้ใครชนะหรือพ่ายไม่ใช่เรื่องง่าย กรรมการคง

ยกมงกุฎให้ครองร่วมกัน เพราะล้วนมีดีไปคนละแบบ ทั้งบนบกและในน�้า

คร้ังเดียวอ�จยังไม่พอ
สิมิลัน - สุรินทร์
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ฝันดีที่สิมิลัน
	 จากท่าเรอืทบัละมหุนัหลงัให้แผ่นดนิใหญ่	ออกมาไกล	70	
กโิลเมตร	ใช้เวลาอยูบ่นสปีดโบ๊ตราวชั่วโมงครึ่ง	จงึมาถงึปลายทาง	
ลมทะเลหอบเอาไอเคม็มาทกัทาย	ทกุอย่างรอบกายดูนุ่มนวล
ชวนฝัน	ทรายขาวเนื้อละเอยีดเนยีน	น�้าใสราวกระจกที่ได้รบัการ
เชด็ถูดแูลอย่างด	ีสมัผสัแรกที่ฝ่าเท้าทั้งสองย�่าลงบนเกาะเมี่ยงหรอื 
เกาะสี่	เหมอืนชายหนุม่ที่ตกหลมุรกัหญงิสาวตรงหน้าตั้งแต่แรกพบ
	 ‘สมิลินั’	เป็นภาษายาวแีปลว่า	‘เก้า’	เนื่องจากย่านน�้านี้มี
ทั้งหมด	9	เกาะ	ที่ท�าการอทุยานฯ	ตั้งอยู่บนเกาะสี่	บ้านพกั	
ลานกางเตน็ท์	ร้านอาหาร	สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ	น�้าไฟ
ซึ่งเปิดปิดเป็นเวลา	เรยีกว่าไม่ล�าบากเลย	เสมอืนศูนย์กลางที่
นกัท่องเที่ยวต้องเข้ามาเชก็อนิ	ตรงนี้มชีื่อว่าหาดหน้า	หลงั	ๆ	
เริ่มเรยีกกนัว่าหาดอทุยาน	จดุด�าน�้าตื้นดูปะการงัอยู่ใกล้	ๆ	ฝั่ง	
ยงัสามารถเดนิตามเส้นทางศกึษาธรรมชาติ	ผ่านป่าดบิชื้นไปยงั
หาดเลก็	ขึ้นจดุชมววิและชมพระอาทติย์ตก	ค้นหาสตัว์หายาก
อย่างปูไก่	นกชาปีไหน	ซึ่งไม่ใช่ทกุคนจะมโีอกาสได้เหน็	เพราะ
เขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นสตัว์หายาก	ใครพบจงึนบัว่าโชคดมีาก	

ยงัมคี้างคาวแม่ไก่ห้อยหวันอนตามต้นไม้	เรยีกว่าสมบูรณ์พร้อม
ด้วยทรพัยากรรอบด้าน
	 นอกจากเกาะสี่ยงัสามารถเลอืกพกัค้างคนืบนเกาะแปด	
ซึ่งมขีนาดใหญ่กว่าเพื่อน	ๆ	ทั้งหมด	เป็นจดุแวะพกัรบัประทาน
มื้อกลางวนัส�าหรบันกัท่องเที่ยวแบบ	One	Day	Trip	แลนด์มาร์ก
ส�าคญัที่เหน็ต้องร้องว้าวคอื	‘หนิเรอืใบ’	หลายคนสมคัรใจเดนิขึ้น
ไปรวมทั้งเราด้วย	จากหน้าหาดระยะทางไม่เกนิสองร้อยเมตร
โดยประมาณ	เส้นทางไม่ได้สมบกุสมบนั	ค่อยก้าวไปเรื่อย	ๆ	
ประเดี๋ยวกถ็งึ	เพื่อนร่วมทางเยอะไม่ต้องห่วงว่าจะเหงา	พกัเหนื่อย 
นั่งชลิชมววิอ่าวเกอืก	ถ่ายรูปคู่กบัหนิรูปทรงแปลกตา	อาจต้อง
รอควิบ้าง	หากเป็นช่วงที่นกัท่องเที่ยวเดนิขึ้นไปในเวลาไล่เลี่ยกนั	
เพราะหนิเรอืใบเหมอืนประกาศนยีบตัรรบัรองว่าฉนัมาถงึสมิลินั
จรงิ	ๆ	แล้วนะ
	 สมิลินัได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของนกัด�าน�้า	เรอืหลายล�าผูกทุ่น
ลอยล�าอยู่ตามพกิดัต่าง	ๆ	บรเิวณเกาะบรวิารที่เหลอื	หากไม่พกั
ค้างยงัเลอืกมาแบบ	One	Day	Trip	โดยซื้อทวัร์จากบรษิทัซึ่ง
จดัวางโปรแกรมได้พอเหมาะพอดสี�าหรบัหนึ่งวนั

เกาะสุรินทร์ถิ่นมอแกน
	 เราสงสยัว่าท�าไมเกาะที่อยู่ไกลจากฝั่งหลายสบิกโิลเมตร	
ใกล้เขตแดนน่านน�้าไทย	-	พม่า	มคีวามเกี่ยวข้องอะไรกบัจงัหวดั
ในภาคอสีาน	จงึมชีื่อว่าสรุนิทร์	ทั้งที่อยู่ไกลกนันบัพนักโิลเมตร	
ลองไปค้นหาศกึษาประวตัคิวามเป็นมาได้ความว่า	พระยา
สรุนิทราชา	(นกยูง	วเิศษกลุ)	เทศาภบิาลมณฑลภูเกต็ในสมยั
ก่อนนั้น	เป็นผู้ค้นพบและตั้งชื่อว่า	‘เกาะสรุนิทร์’	เมื่อครั้งท่านออก
ส�ารวจทะเลย่านฝั่งอนัดามนั	ถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาตใิน
ปี	2514	ถูกยกฐานะเป็นอทุยานแห่งชาติ	ล�าดบัที่	29	ของ
ประเทศไทยในปี	2524
	 อทุยานแห่งชาตหิมู่เกาะสรุนิทร์	ประกอบด้วย	5	เกาะ	คอื	
สรุนิทร์เหนอื	สรุนิทร์ใต้	สต๊อร์ค	(เกาะร)ี	ตอรนิลา	(เกาะไข่)	และ
ปาจมุบา	(เกาะกลาง)	แต่ละเกาะมปีะการงั	ปลาและสตัว์น�้า
หลายชนดิ	บ้านพกัและลานกางเตน็ท์อยู่บรเิวณอ่าวช่องขาด	
ส่วนฝั่งหาดไม้งามเป็นหาดหนิ	มเีฉพาะลานกางเตน็ท์	แต่จะมี
ลูกปลาฉลามตวัน้อย	มาอนบุาลอาศยัอยู่ในชายป่าด้านข้างอยู่
บ่อย	ๆ	

	 ฤดูกาลท่องเที่ยวของทั้งสองอทุยานอยู่ประมาณเดอืนตลุาคม	
-	เมษายน	และปิดเกาะช่วงฤดูมรสมุตั้งแต่พฤษภาคม	-	ตลุาคม	
แล้วแต่สภาพอากาศในช่วงนั้น	ๆ	ซึ่งจะมกีารประกาศอย่างเป็น
ทางการทกุปี	นกัท่องเที่ยวต้องคอยตดิตามข่าวสาร	เพื่ออพัเดต
วนัที่เวลาที่แน่นอนด้วยตวัเอง
	 นอกจากนี้	หมูเ่กาะสรุนิทร์ยงัเป็นถิ่นของชาวมอแกน	คนทะเล
เร่ร่อนที่แล่นเรอืย้ายถิ่นฐานไปตามเกาะต่าง	ๆ	ด้วยเหตผุลจาก
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสลมตามฤดกูาล	จงึต้องหาแนวอ่าว
ปลอดภยัส�าหรบัก�าบงัลม	จนถูกตั้งฉายาว่า	‘ยปิซทีะเล’	
	 ‘กล้าทะเล’	เป็นนามสกลุที่สมเดจ็ย่าพระราชทานให้ชาว
มอแกนเหล่านี้	แม้ส่วนใหญ่จะไม่มบีตัรประชาชนถอืสญัชาตไิทย	
เช่นเดยีวกบัชาวเลอูรกัลาโว้ยแถบภูเกต็	แต่กไ็ด้รบัการยอมรบัว่า
เป็นส่วนหนึ่งที่มสีทิธิ์อาศยัอยู่ในแผ่นดนิของเราเช่นกนั
	 จากท่าเทยีบเรอือ่าวช่องขาด	ที่ท�าการอทุยานฯ	เรอืหางยาว
หวัโทงพาเราและนกัท่องเที่ยวอกีหลายคน	หนัหวับ่ายหน้าสูอ่่าวบอน 
กระต๊อบหลงัเลก็	ๆ	ปลูกเรยีงรายเตม็หน้าหาด	น�้าใสจนเหน็
พื้นทรายด้านล่าง	บ้านชาวมอแกนสร้างลกัษณะชั้นเดยีวยกสูง	
เผื่อไว้ส�าหรบัเวลาน�้าขึ้น	เดมินั้นอาศยักนินอนใช้ชวีติอยู่ใน	
‘ก่าบาง’	เท่านั้น	ก่าบางเป็นเรอืที่มลีกัษณะพเิศษคอื	บรเิวณ
หวัท้ายจะมลีกัษณะเว้าสะดวกในการปีนขึ้นลง	
	 เรามกัพบเฉพาะผู้หญงิและเดก็อยู่กบัหมู่บ้าน	ส่วนผู้ชายใน
อดตีจะออกเรอืไปตระเวนหาปลาไกล	ๆ	แต่ปัจจบุนับางส่วนขึ้นฝั่ง
ไปหางานท�า	เพราะการจบัสตัว์น�้าในเขตอทุยานฯ	ไม่สามารถท�าได้	
เมื่อนกัท่องเที่ยวทยอยเข้ามา	ชาวบ้านเริ่มรูจ้กัร้อยลูกปัด	ถกัสร้อย	
และท�าของชิ้นใหญ่อย่างเรอืก่าบางจ�าลอง	ออกมาวางจ�าหน่าย
ให้นกัท่องเที่ยวซื้อกลบัไปเป็นของที่ระลกึ	พวกเขาเรยีนรู้เพื่อการ
มชีวีติอยู่	ปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้มากกว่าอดตี	เดก็	ๆ	
ที่นี่ยิ้มง่าย	ว่ายน�้าเก่งราวกบัปลา	เพราะทะเลคอืสนามเดก็เล่น
	 และยิ่งกว่าสนามเดก็เล่น	ทะเลคอืชวีติของพวกเขา	แต่ส�าหรบั
พวกเรา	ทะเลหมูเ่กาะสรุนิทร์คอืฝันของคนเดนิทางที่กลายเป็นจรงิ	 
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รดกไทย
โดย วิชชุ ชาญณรงค์

แม้ปลากัดเป็นปลาตัวเล็ก ๆ แต่ความสวยงามไม่ได้เล็กตามตัว ทุกวันนี้ปลากัดได้รับ
ความนิยมทั้งในบ้านเราและในระดับโลก ซึ่งแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าธุรกิจส่งออกปลากัดนั้น

สามารถสร้างมูลค่ากว่าร้อยล้านบาทต่อปี

เ
หรอืแดงปรากฏขึ้นชดัเจน	และครบีพองโตกางออกเตม็ที่	ดูสง่า
สวยงาม	ต่อมามกีารพฒันาสายพนัธุ์เพื่อให้ปลากดัป่าแขง็แกร่ง
ขึ้น	อดทนขึ้น	จงึมชีื่อเรยีกใหม่ว่า	‘ปลากดัลูกหม้อ’	ซึ่งมาจาก
การใช้หม้อดนิในการเพาะเลี้ยงระยะแรก	มรีูปร่างหนาและใหญ่
มากขึ้น	ส่วน	‘ปลากดัจนี’	ได้รบัการพฒันาสายพนัธุ์มาจาก
ปลากดัหม้ออกีทหีนึ่ง	ครบีและหางยาวขึ้นมากกว่าล�าตวัอกี
เท่าหนึ่ง	ที่ส�าคญัคอืมกีารพฒันาสสีนัให้สวยงามมากขึ้น	ซึ่งชื่อ
ปลากดัจนี	มาจากครบีที่ยาวกรยุกรายสสีดใสราวกบัชดุงิ้วของจนี
นั่นเอง	นอกจากนั้นยงัมกีารพฒันาเป็นสายพนัธุ์อื่น	ๆ	อกีตาม
ลกัษณะของหาง	เช่น	ปลากดัหางคู่	ปลากดัหางพระจนัทร์ครึ่งซกี	
ปลากดัหางมงกฎุ	เป็นต้น
	 ความสวยงามอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ	Siamese	Fighting	Fish	
หรอืปลากดัไทย	ถอืเป็นปลาสวยงามที่มมีูลค่าการส่งออก
เป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ	นบัตั้งแต่กรมส่งเสรมิวฒันธรรม
ขึ้นทะเบยีนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาตมิาตั้งแต่ปี	2556	

ดมิทปีลากดัไทยเป็นปลาที่สามารถพบได้ตามแหล่งน�้า
ธรรมชาตทิั่วไป	อย่างท้องนาและบงึต่าง	ๆ	มชีื่อเรยีก
สายพนัธุ์ว่า	‘ปลากดัป่าหรอืปลากดัลูกทุ่ง’	รูปร่างไม่
สวยงามนกั	
	 แต่เมื่ออยู่ในสภาวะที่ต้องต่อสู้	ตวัผู้จะมสีนี�้าเงนิ

โดยจดุเริ่มต้นเกดิจาก	ดร.ฮวิจ์	แมคคอร์มคิ	สมธิ	นกัชวีวทิยาชาว
อเมรกินัผู้เดนิทางมาประเทศไทยเพื่อศกึษาปลาน�้าจดืก่อนจะได้
เข้ามาช่วยเหลอืทางราชการ	ด้านการเพาะพนัธุ์สตัว์น�้า	กระทั่ง	
ดร.ฮวิจ์ได้เขยีนบทความไว้ในชื่อ	‘The	Fighting	Fish	of	Siam’	
เล่าถงึลกัษณะเฉพาะตวัของปลากดั	ทั้งลกัษณะนสิยัตาม
ธรรมชาต	ิและที่ส�าคญัคอืการต่อสู้ของปลากดั	ตพีมิพ์ลงใน
วารสารต่างประเทศหลายฉบบั	เรื่องราวเหล่านี้มสี่วนส�าคญั
ท�าให้ปลากดัเป็นที่รู้จกัในระดบัโลก
	 นอกจากนี้ตั้งแต่ปี	2556	-	2559	ทางกรมประมงกพ็ยายาม
จดัท�ายทุธศาสตร์	พร้อมผลกัดนัปลากดั	เป็นสตัว์น�้าประจ�าชาติ	
(เหมอืนช้าง)	เพื่ออนรุกัษ์และพฒันาสายพนัธุใ์ห้อยู่คูบ้่านคูเ่มอืง
อย่างยั่งยนื	ทั้งยงัเพิ่มมูลค่าต่อยอดไปสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์
พร้อมจดัหลกัสูตรอบรมเกษตรกรในด้านต่าง	ๆ	
	 อย่างไรกต็าม	นอกจากความนยิมในการเลี้ยงแล้ว	ความนยิม
ในปลากดัไทยยงัน�าไปสู่การประมูลปลาที่สร้างความฮอืฮามาแล้ว	
เพราะมมีูลค่าถงึ	53,500	บาท	และแถมเป็นที่ฮอืฮาระดบัโลก
เมื่อได้มกีารซื้อลขิสทิธิ์ภาพปลากดับางสายพนัธุ์เพื่อน�าไปเป็น
ภาพวอลเปเปอร์บนสมาร์ตโฟนยี่ห้อดงั	จงึไม่แปลกใจเลยว่า
ท�าไมปลากดัไทยมดัใจคนทั่วโลกได้อยู่หมดั 

ยอดนักสู้แห่งสย�ม
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อบโต๊ะทำางาน
โดย แม่มะลิ

เชื่อว่ามีบ่อยครั้งที่งานมากองอยู่ตรงหน้าคุณมากกว่า 1 งาน และแต่ละงานก็เป็นงานที่ต้องเคลียร์ให้เสร็จ
ภายในระยะเวลาต่างกัน ซึ่งถ้าเป็นไปได้ ใคร ๆ ก็อยากเคลียร์ทุกงานให้เสร็จโดยเร็วที่สุด วันนี้เรามีเทคนิค

การจัดลำาดับความสำาคัญของงานมาแชร์กัน โดยเทคนิคนี้มีชื่อเรียกว่า Eisenhower Box ตั้งตามชื่อ
ผู้คิดค้น คือ Dwight D. Eisenhower อดีตประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา

งานสำาเร็จ ราบร่ืนไร้กังวล
ด้วยเทคนิคจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญสุดเจ๋ง

ใช้เวลาให้น้อยท่ีสุดท่ีจะเคลียร์งานประเภทน้ี 
ให้เร็วที่สุด
 งานไม่สำาคัญ ไม่เร่งด่วน ให้ทำาใน
เวลาว่างจริง ๆ เรียกว่าเป็นงานที่ไม่ท�าก็
ไม่มีผลอะไร	ซึ่งนอกจากจะท�าให้เสียเวลา
แล้ว	ยังอาจจะท�าให้ห่างไกลเป้าหมายใน
การท�างานออกไปอีก	ถ้าเจองานแบบนี้	
ทางออกคือเก็บไว้ไปท�าวันอื่น	หรือเอาไป
ท�าในเวลาว่างจะดีกว่า
	 เมื่อจัดล�าดับงานทั้ง	4	ประเภทนี้ได้
แล้ว	ขอแนะน�าวิธีจัดระเบียบงานของคุณ 
ที่ง่ายที่สุด	คือ	การท�าตารางจัดล�าดับ
ความส�าคัญการท�างาน	ด้วยการลิสต์
รายการงานที่ต้องท�ามาแบ่งงานแต่ละ
อย่างลงในช่องทั้ง	4	ช่อง	โดยใช้เกณฑ์
ความส�าคัญและความเร่งด่วนเป็นการแบ่ง	
ยกตัวอย่างดังนี้

เร่งด่วนหรือไม่	และจัดล�าดับประเภทงาน
ของคุณออกเป็น	4	ประเภท
 งานสำาคัญเร่งด่วน ต้องทำาทันที 
เรียกว่าเป็นงานที่ต้องรีบท�าทันที	มิเช่นนั้น
ชีวิตอาจตกที่นั่งล�าบาก	ยกตัวอย่าง	งาน
ที่มีก�าหนดส่งชัดเจน	ผัดผ่อนไม่ได้	หรือ
งานที่จ�าเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการแก้ไข 
ไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบกับหลายฝ่าย	
ซึ่งแน่นอนว่างานประเภทนี้จะกินพลังชีวิต
ของคนท�างานอย่างมาก	ดังนั้น	หากเป็น
ไปได้ต้องพยายามอย่าให้งานประเภทนี้
เกิดมากเกินไป	หรือถ้าเลี่ยงไม่ได้จริง	ๆ	
เป็นการดีที่สุดที่จะลุยท�างานจนเสร็จให้เร็ว
ที่สุด	เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับงานอื่น
 งานสำาคัญ แต่ไม่เร่งด่วน ให้จัดหา
เวลาทำาภายหลัง	งานประเภทนี้จะเป็น
งานที่ใช้เวลากับมันมากที่สุด	เช่น	งาน
วางแผน	คิดสร้างสรรค์	งานสร้างและ
รักษาความสัมพันธ์ต่าง	ๆ	ในองค์กร	
งานนี้แม้ไม่เร่งด่วน	แต่ส�าคัญในแง่ที่จะ
ท�าให้เราบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว	จึงควรพยายามก�าหนด
เวลาท�างานนี้ในแผนการท�างานหลักของ
คุณด้วย	คนส่วนใหญ่มักเผลอปล่อยงาน

ประเภทนี้ทิ้งไว้เพราะคิดว่าเป็นงานไม่เร่ง
ด่วนเลยไม่ท�าอะไรกับมันสักที	อย่าปล่อย
ให้เป็นเช่นนั้น	เพราะสักวันหนึ่งมันอาจ
จะเปลี่ยนไปอยู่ในงานประเภทที่ส�าคัญ
เร่งด่วน	สร้างความยุ่งยากให้กับคุณ
ภายหลังได้
 งานไม่สำาคัญแต่เร่งด่วน 
มอบหมายให้คนอื่นทำาแทนได	้มักจะ 
เป็นงานท่ีแทรกเข้ามาในระหว่างท่ีคุณท�างาน 
ในแต่ละวัน	เช่น	ประชุมย่อย	รับโทรศัพท์
จากลูกค้า	เพื่อนร่วมงานโผล่เข้ามาขอ 
ค�าปรึกษา	หรือต้องตอบอีเมลท่ีมีรายละเอียด
จุกจิกซ�้าไปซ�้ามา	หากเจอกับงานรูปแบบนี้ 
ในระหว่างที่คุณมีงานส�าคัญเร่งด่วนต้อง
เคลียร์	ให้ลองมองหาเพื่อนร่วมงานและ
ไหว้วานหรือฝากให้ท�างานน้ันแทนได้หรือไม่ 
ถ้าไม่ได้จริง	ๆ	ขอแนะน�าให้พยายาม

โ

อ้างอิง  เรียบเรียงจากบทความเร่ือง ‘วิธีจัดลำาดับความสำาคัญของงานและบริหารเวลาด้วย Eisenhower Box’ จากเว็บไซต์ www.jobthai.com/REACH/career-tips/ 

 ด่วน   ไม่ด่วน

รายงานที่ต้องใช้ใน
ที่ประชุมพรุ่งนี้

โปรเจกต์ใหม่ที่จะนำาเสนอ
ในที่ประชุมครั้งหน้า

เพื่อนร่วมงานมาขอ
ความคิดเห็นเรื่องงาน

ตามติดกระทู้น่าอ่าน
ในพันทิป

สำาคัญ

ไม่สำาคัญ

 อย่ามัวหัวหมุนกับงานกองโตที่อยู่ตรงหน้า ลองจัดลำาดับความสำาคัญแล้วเคลียร์
แต่ละงานตามความสำาคัญ และความเร่งด่วน แค่นี้งานกองโตก็จะกลายเป็นเรื่องกล้วย ๆ 
ที่คุณจัดการกับมันได้สบาย ๆ 

ดยการน�าเทคนิค	Eisenhower	
Box	ไปปรับใช้บริหารจัดการ
จัดล�าดับความส�าคัญของ
การท�างาน	ให้เริ่มจากการ
ตั้งค�าถามกับตัวเองเกี่ยวกับงาน
แต่ละช้ินว่า	งานน้ันส�าคัญแค่ไหน 
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คิดรู้ใช้
โดย Money Move

	 ส�าหรบักรณใีช้โทรศพัท์ขายผลติภณัฑ์ทางการเงนิ	คาดว่า
ทกุคนน่าจะเคยเจอ	จนต้องหาแอปพลเิคชนัมาสแกนเพื่อให้ขึ้นชื่อ
หมายเลขที่ตดิต่อมาว่าเป็นหมายเลขบรษิทัประกนั	สนิเชื่อ	หรอื
บตัรเครดติ	หรอืไม่	หวงัตดัต้นเหตไุม่ให้เสยีอารมณ์เมื่อต้อง
รบัโทรศพัท์	
	 ถ้าเราไม่ต้องการให้ขายผลติภณัฑ์นั้น	กส็ามารถแจ้งธนาคาร
ได้ว่า	ไม่ประสงค์ให้พนกังานโทร.มาขายอกี	ธนาคารกต็้องน�า
ชื่อเราไปอยู่ในรายการลูกค้าที่ไม่ต้องการให้โทร.ไปขาย	แต่ถ้า
อนาคตยงัโทร.มาขายซ�้าอกี	เรากส็ามารถร้องเรยีนได้	ทางกลบักนั	
หากอนาคตเราเปลี่ยนใจอยากให้ธนาคารโทร.มาขายได้	กแ็จ้ง
เปลี่ยนความประสงค์กบัธนาคารได้เช่นกนั	
	 ทั้งนี้	การที่เราจะได้รบัโทรศพัท์จากพนกังานขายเพื่อขาย
ผลติภณัฑ์ทางการเงนินั้น	ต้องได้รบัความยนิยอมในการเปิดเผย
ข้อมูลกบัลูกค้าก่อน	เราในฐานะลูกค้ามสีทิธิ์ในการสอบถาม
พนกังานว่าได้ข้อมูลตดิต่อของเราจากช่องทางใด	ซึ่งเราเองกต็้อง
ย้อนดูว่า	ที่ผ่านมาได้มกีารท�าธรุกรรมหรอืตกลงยนิยอมให้ข้อมูล
ไว้กบัธนาคารใด	ๆ	บ้างหรอืไม่	
	 ทั้งหมดนี้สามารถสอบถามรายละเอยีด	ตดิตาม	หรอืร้องเรยีน
ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บรกิารทางการเงนิ	(ศคง.)	www.1213.or.th	
หรอืโทร.	1213			

ผลิตภัณฑ์การเงิน
เ
การเงนิต้องให้บรกิารแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม	(Market	Conduct)	
ที่รวมถงึการน�าเสนอผลติภณัฑ์ทางการเงนิให้ผู้บรโิภคอย่าง
เหมาะสม	ต้องให้ข้อมูลครบ	ห้ามบงัคบัขายกบัผู้บรโิภค	และ
ผู้บรโิภคมสีทิธิ์ร้องเรยีนได้	
	 ในฐานะที่เราเป็นผู้บรโิภคและลูกค้าผู้ใช้บรกิาร	สทิธิ์ในฐานะ
ที่เราควรค�านงึมอียู่	4	อย่าง	และง่ายต่อการจ�า	คอื	‘ไม่หลอก’	
‘ไม่บงัคบั’	‘ไม่รบกวน’	และ	‘ไม่เอาเปรยีบ’
	 ทว่า	ก่อนที่เราจะตโีพยตพีายหรอืรกัษาสทิธิ์ของเราเอง	ควร
ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจว่า	พนกังานขายของให้เราไม่เป็นธรรม
จรงิๆ	หรอืเป็นผลติภณัฑ์ที่จ�าเป็นต่อเนื่องกบัสนิค้าที่เราใช้บรกิาร
ของธนาคาร	หรอืธนาคารชี้แจงตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่าจ�าเป็นต้องมี
ผลติภณัฑ์นี้พ่วงไปด้วย	เช่น	หากเป็นลูกค้าสนิเชื่อบ้านแล้ว	
มาขายพ่วงกบัผลติภณัฑ์อื่นที่ไม่จ�าเป็น	อย่างประกนัชวีติ	เรามี
สทิธิ์ร้องเรยีนได้	แต่หากเราเป็นลูกค้าสนิเชื่อบ้าน	แต่ธนาคาร
ขายพ่วงกบัประกนัอคัคภียั	กรณนีี้ถอืว่าพนกังานขายไม่ผดิ	

คยรู้สกึอดึอดัเมื่อใช้บรกิารธนาคารแล้วได้รบัค�าชกัชวน
จากพนกังานให้เปิดบตัรนี้	ท�ารายการนั้น	ซื้อประกนัพ่วง
อกีอนั	มโีปรโมชั่นสนิเชื่อนี้ไหม	แต่จากนี้ไปเราไม่จ�าเป็น
ต้องทนกบัความอดึอดันี้แล้ว	เพราะธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	(ธปท.)	ได้ออกหลกัเกณฑ์ก�ากบัสถาบนั

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมบนโลกไม่ใช่เรื่อง
ไกลตวั	ผลกระทบของเรื่องนี้เกดิขึ้นรอบตวัเรา	แทบ
ทกุโอกาส	ทั้งทรพัยากรธรรมชาต	ิน�้า	ดนิ	ระบบนเิวศ	
ความหลากหลายทางชวีภาพ	รวมถงึชวีติความเป็นอยู่	
และยงัเกี่ยวข้องกบัความมั่นคงด้านอาหารและสขุภาพ

กษ์์โลก
เร่ือง : วิชชุ ชาญณรงค์

รักษ์โลก...เร่ิมต้นท่ี ‘เรา’
ประสทิธภิาพ	จะสามารถลดความต้องการพลงังานของโลกได้ถงึ	
1	ใน	3	อกีวธิทีี่น่าสนใจ	คอื	การเลอืกใช้พลงังานหมนุเวยีนหรอื
พลงังานสะอาด	เช่น	พลงังานแสงอาทติย์และลม	ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศได้	ขณะที่การแยกขยะช่วยให้	
กระบวนการน�าขยะมารไีซเคลิง่ายขึ้นเช่นกนั	เพราะขยะที่ทบัถมกนั
ปล่อยก๊าซมเีทนออกมาจ�านวนมาก	เป็นก๊าซเรอืนกระจกประเภทหนึ่ง
ซึ่งเป็นตวัการส�าคญัของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ
	 นอกจากนี้	น่าจะลองใช้วธิเีดนิทางแบบโลว์คาร์บอน	เช่น	
เดนิและป่ันจกัรยาน	หรอืเดนิทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ	วธินีี้
จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลงิฟอสซลิจากรถยนต์ที่มจี�านวนมากบน
ท้องถนน	เพราะปัจจบุนัประชากรมากกว่าครึ่งของโลกอาศยัอยู่
ในเขตเมอืง	การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคพลงังานนั้น
กระจกุอยูใ่นเมอืง	คดิเป็นสดัส่วนถงึ	76%	หากประชากรเมอืง

สามารถปรบัพฤตกิรรมใช้ขนส่งสาธารณะ	เดนิให้มากขึ้น
และประหยดัพลงังาน	กจ็ะช่วยกูโ้ลกได้ไม่มากกน้็อย

และวธิสีดุท้ายคอื	การรณรงค์สร้างออฟฟิศสเีขยีว	
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าออฟฟิศของคณุใช้พลงังาน
ที่มปีระสทิธภิาพดพีอหรอืไม่	หากมกีารร่วมมอื
กนัประหยดัพลงังานอย่างจรงิจงั	เช่น	ตดิตั้ง
ระบบเซน็เซอร์เพื่อเปิดปิดไฟตามการใช้งานจรงิ	

หรอืใช้วสัดเุป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม	ตดิฟิล์มดกั
ความร้อนบรเิวณหน้าต่างเพื่อช่วยประหยดัพลงังาน

เลก็	ๆ	น้อย	ๆ	คนละไม้คนละมอื	เพยีงเท่านี้กช่็วยกูโ้ลก
ได้แล้ว 

อกีด้วย	เพราะฉะนั้น...เรานี่แหละคอืฮโีร่กูโ้ลกตวัจรงิ	
	 เริ่มด้วยการฉลาดกนิ	และสนบัสนนุการใช้อาหารจากพชื
ออร์แกนกิ	เคยมผีลคาดการณ์ไว้ว่า	สดัส่วนในการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกจากภาคปศสุตัว์ของทั้งโลกอยูท่ี่	14.5	-	18%	โดย	The	
Worldwatch	Institute	ได้ค�านวณสดัส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ในภาคปศสุตัว์โลกอาจสงูถงึ	51%	เลยทเีดยีว	เพราะสาเหตใุหญ่
ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมาจากกระบวนการผลติเนื้อ	การกนิ
พชืออร์แกนกินอกจากช่วยป้องกนัสารเคมเีข้าสูร่่างกายแล้ว	ยงัลด
ปรมิาณการใช้ปุย๋เคมจีากอตุสาหกรรม
ปิโตรเคมแีละเชื้อเพลงิฟอสซลิด้วย	
	 วธิกีารต่อมาคอื	
อนรุกัษ์และประหยดั
พลงังาน	สถานการณ์
โลกระบวุ่า	สาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศ
มากที่สดุคอืการ
ผลติไฟฟ้า	หากใช้
พลงังานอย่างมี

หมดยุคยัดเยียด
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ต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีอย่างแท้จริง และดูเหมือนโลกแห่งดิจิทัลกำาลังคืบคลานเข้ามาสู่สังคมไทย 
มากข้ึนเร่ือย ๆ ในช่วงเวลาสองสามปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม เราคงต้องยอมรับว่าการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตในหลาย ๆ ด้าน และถึงคราวที่เราจะต้องรีบปรับตัวเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกหน้ามือ

เป็นหลังมือในวันที่มนุษย์ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างถึงขีดสุด เรามาดูกันดีกว่าว่าปี 2018 นี้เราจะเจออะไรกันบ้าง...

จับตากระแสดิจิทัลแห่งปี

ลกหมุนไป
โดย พริบตา

สังคมไร้เงินสด (CASHLESS SOCIETY) 
	 สมัยนี้แทบไม่จ�าเป็นต้องพกพาธนบัตรไว้ในกระเป๋าสตางค์
คราวละมาก	ๆ	อีกต่อไปแล้ว	เพียงแค่สแกน	QR	Code	เงินจะถูก
ตัดจากบัญชีธนาคารของคุณทันที	ซึ่งการจับจ่ายผ่านดิจิทัล
เพย์เมนต์	ไม่ว่าจะเป็น	QR	Code	หรือระบบเพย์เมนต์์อย่าง
อาลีเพย์	(Alipay)	และระบบเพย์เมนต์ข์องธนาคารต่าง	ๆ	ก�าลังได้รับ
การตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคในด้านความสะดวกสบายมากข้ึน
เร่ือย	ๆ	แต่ก็ต้องระวังให้ดี	เพราะถ้าสแกนจนเพลินเงินอาจหมดได้
แชตบอตกำาลังมา
	 การใช้แชตบอต	หรือ	Bot	ในแชตหรือในแอปพลิเคชันเพื่อ
ให้บริการและการขายแบบอัตโนมัติก�าลังเป็นที่จับตา	อีกทั้ง
เทคโนโลยีของบอตเองก็ถูกเร่งพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถสนทนา
และตอบค�าถามได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดด้วยนวัตกรรม	AI	
พร้อมกับการใช้งานของแพลตฟอร์มพูดได้อย่าง	Voice	Assistant	
เช่น	Alexa	หรือ	Google	Assistant	ท่ีก�าลังถูกน�ามาเช่ือมต่อเข้ากับ
ระบบหรืออุปกรณ์รอบบ้าน	เพื่อสร้างประสบการณ์ในการให้
บริการและการขายที่ตรงความต้องการลูกค้า
ทุกอย่างต้องจบที่ ‘มือถือ’
 ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันน้ีผู้บริโภคชาวไทยกว่า	83%	มีสมาร์ตโฟนใน
ครอบครอง	ธุรกิจต่าง	ๆ	เองก็ให้ความส�าคัญกับการท�าตลาดผ่าน
มือถือเป็นอย่างมาก	เร่ืองใหญ่ท่ีเราน่าจะเห็นในปีน้ีคือเทคโนโลยี	
Geolocation	ท่ีเพียงแค่คุณเดินผ่าน	ร้านค้าก็ส่ง	SMS	ส่วนลด	หรือ
จัดข้อเสนอพิเศษผ่านแอปพลิเคชัน	มาให้แบบ	real-time
BIG DATA กลายเป็นประเด็นร้อน
	 บอกได้เลยว่า	Big	Data	ก�าลังเป็นประเด็นร้อนที่องค์กรชั้นน�า
ต่างท�าความเข้าใจและเร่งมือวางแผน	คัดกรองและจัดเก็บข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	พร้อมกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรม	AI	ร่วม
เข้าไปด้วยเพื่อให้ตอบโจทย์การค้าและธุรกิจได้มากที่สุด

CUSTOMER EXPERIENCE (CX) 
	 ในโลกของการท�าการตลาดน้ัน	เทรนด์ของการสร้างประสบการณ์
กับลูกค้าก�าลังมาแรงข้ึนเร่ือย	ๆ	และแบรนด์จะต้องออกแบบ
ประสบการณ์ท่ีดีส�าหรับลูกค้าในทุกจุดท่ีลูกค้าสัมผัสกับแบรนด์
ท้ังออนไลน์และออฟไลน์	แต่อย่างไรก็ตาม	การออกแบบท่ีค�านึงถึง 
User	Experience	(UX)	ก็ยังคงช่วยสร้างความเช่ือมโยงและความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ซ่ึงถูกน�ามาใช้กับออนไลน์หลายรูปแบบ
IOT และ SMART DEVICE 
	 การที่อุปกรณ์สื่อสารสามารถท�างานเชื่อมต่อกันเองก�าลัง
กลายเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในทางอุตสาหกรรม	
การเกษตรและการอยู่อาศัย	ธุรกิจประยุกต์ใช้	Iot	(Internet	of	
Things)	ในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต	รวมถึงการใช้หุ่นยนต์
และนวัตกรรม	Machine	Learning	ในโรงงานอีกด้วย
AI จะถูกพูดถึงมากขึ้น
	 ปัญญาประดิษฐ์หรือ	AI	ก�าลังกลายเป็นประเด็นส�าคัญที่ถูก
น�ามาวิพากษ์มากที่สุดว่าจะเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้จริงหรือ	ซึ่งเรา
เองต้องยอมรับว่าโดยข้อเท็จจริงนั้น	AI	เปรียบเสมือนกล่องด�า
ที่องค์กรพยายามน�ามาใช้ด้วยความหวังที่จะเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ	แต่การจะให้	AI	เข้ามาแทนที่มนุษย์
โดยสิ้นเชิงนั้นคงยังเป็นไปไม่ได้	เพราะงานบางอย่างยังคงต้อง
อาศัยความเข้าใจ	ความรู้	การลงทุนด้านทรัพยากรและบุคลากร
ที่ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้พร้อมแข่งขันกับคู่แข่งทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ
	 คงพอจะเห็นภาพกันแล้วว่าต่อไปดิจิทัลจะมีบทบาทต่อชีวิต
ของเราขนาดไหน	ถึงเวลาที่คุณต้องตอบค�าถามตัวเองให้ได้แล้ว
ว่า	พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญครั้งนี้หรือเปล่า…
เท่านั้นเอง 
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รสชาตอิาหารต้องเดนิทางมาที่ร้านสาขาสองนะครบั
	 ความโดดเด่นของร้านบษุบาคาเฟ่	แอนด์	มลี	นอกจากการ
ออกแบบร้านดูเตะตา	ทนัสมยั	โดนใจคนรุ่นใหม่สดุ	ๆ	แล้ว	เมนู
ของทางร้านกน็่าสนใจไม่แพ้กนั	แถมตั้งราคาได้ค่อนข้างสมเหตุ
สมผล	ไม่แพงจนเกนิไปอกีด้วย	ใครมาเที่ยวพระนครศรอียธุยา
แล้วคดิจะแวะรบัประทานอาหารร้านนี้	ผมคดิว่าเป็นทางเลอืกที่
น่าสนใจทเีดยีว
	 พูดถงึเมนูของร้าน	คณุพรเทพ	แซ่ลี้	หรอืคณุมิ้ง	เจ้าของร้าน
เขาตั้งใจใส่รายละเอยีดในทกุเมนู	

วะชิมริมทาง
เร่ืองและภาพ : พุงกลม

วงนี้ดูเหมอืนจงัหวดัพระนครศรอียธุยาก�าลงัเนื้อหอม	
เพราะหลายคนพากนัไปทวัร์ตามรอยละครดงัที่
ก�าลงัออนแอร์อยู่ในเวลานี้	และเมื่อพูดถงึจงัหวดั
พระนครศรอียธุยาขึ้นมา	ผมกเ็ลยจะพาคณุผู้อ่าน
ไปแวะชมิอาหารที่เพิ่งเปิดบรกิารได้ไม่กี่เดอืนที่ผ่านมา

ด้วยความที่คณุมิ้งเป็นคนพระนครศรอียุธยาโดยก�าเนดิ	เลยรู้ว่า
ตรงไหนมวีตัถดุบิดี	ๆ	และเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดันี้
	 ผมเริ่มอุ่นเครื่องด้วยจานผกัก่อน	คอื	สลดับษุบา	จานนี้
นอกจากหน้าตาสวยด้วยสารพดัผกัแล้ว	เขายงัเอาบทีรูทมาตเีป็น
น�้าสลดัสมี่วงสดใสสวยงาม	คนรกัสขุภาพไม่ควรพลาด	จานต่อมา
คอื	เส้นใหญ่อยธุยาซลัซ่ากุง้	โฮมเมด	โดยคณุมิ้งเลอืกใช้เส้นใหญ่
จากอ�าเภอเสนาเท่านั้น	เพราะมคีวามเหนยีวนุม่เป็นพเิศษ	
เสริ์ฟพร้อมซอสต้มย�าที่ปรงุรสมาได้เข้าท่าทเีดยีว	
	 อกีเมนูน่าสนใจที่ผมเลอืกสั่ง	คอื	สปาเกตตผีดัไทยกุ้งสด	
จานนี้ผมว่ามกีลิ่นอายฟิวชั่นนดิ	ๆ	เพราะเขาน�าเส้นสปาเกตตไีป
ผดัแบบผดัไทย	แต่ทเีดด็คอืการใช้สายไหมซึ่งเป็นของหวานประจ�า
จงัหวดัมาให้รสหวานแทนน�้าตาล	หลงัจากพนกังานเสร์ิฟจานนี้แล้ว	
ต้องรบีคลกุทนัทเีพื่อให้สายไหมละลายเคล้าไปกบัเส้นผดัไทย	

รสชาตหิวานละมนุดเีลยครบั	ส่วนใครอยากรบัประทานเมนูข้าว	
เขากม็ใีห้เลอืก	เช่น	ข้าวผดัสมนุไพรเนื้อแดดเดยีวที่ผดัข้าวได้แห้ง
ก�าลงัด	ีหอมกลิ่นสมนุไพรอ่อน	ๆ	ผสมกบัเนื้อแดดเดยีวคลกุเคล้า
มาในจาน	ถอืว่าใช้ได้เลยครบั	
	 ปิดท้ายด้วยของหวานอย่าง	อฟัโฟกาโตสายไหม	ซึ่งกค็อื	
ไอศกรมีเสริ์ฟพร้อมเอสเพรสโซ่ชอ็ต	เวลารบัประทานต้องราด
เอสเพรสโซ่ชอ็ตนี้ลงบนตวัไอศกรมีที่โรยหน้าด้วยสายไหม	จดัว่า
เป็นเมนูแนะน�าของร้านอกีเมนูหนึ่ง
	 ร้านเปิดทกุวนั	ตั้งแต่เวลา	10.00-21.00	น.	นอกจากร้าน
อาหารด้านหน้าแล้ว	ด้านหลงัร้านยงัเป็นโรงแรมบษุบา	
คอนเซป็ต์โฮเทล	ที่เพิ่งเปิดให้บรกิาร	บรรยากาศเงยีบสงบ	
ส�าหรบัใครที่อยากซมึซบัประวตัศิาสตร์ของพระนครศรอียธุยา
กนัอย่างเตม็อิ่ม	ลองเกบ็ที่นี่ไว้เป็นตวัเลอืกกเ็ข้าทดีเีหมอืนกนั		

สปาเกตตีผัดไทยกุ้งสด จานน้ีมีกล่ินอาย
ฟิวช่ันนิด ๆ เพราะเขานำาเส้นสปาเกตตีไป
ผัดแบบผัดไทย แต่ทีเด็ดคือการใช้สายไหม
ซ่ึงเป็นของหวานประจำาจังหวัดมาให้รสหวาน
แทนน้ำาตาล

ช่
‘บุษบาคาเฟ่ แอนด์ มีล’

ต�มรอยบุพเพสันนิว�ส ไปถึง

ชื่อว่า	‘บษุบาคาเฟ่	แอนด์	มลี’	เป็นร้านแนวร่วมสมยั	สวยเก๋ด้วยโทน
สขีาวโดดเด่นอยูร่มิถนนอูท่อง	ร้านนี้เป็นสาขาที่สอง	ส่วนร้านแรก
นั้นเขาใช้ชื่อว่า	บษุบาคาเฟ่	อยู่รมิถนนชกีนุ	ตรงข้ามวดัมหาธาตุ	
และร้านนี้เสร์ิฟแต่ขนมและเครื่องดื่มเท่านั้น	ใครอยากมาลิ้มลอง
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ข สุขภาพ
โดย กองบรรณาธิการ

ผู้ที่อดนอนเป็นประจ�า	กอ็าจเสี่ยงกบัการเป็นโรคลมแดดได้เช่นกนั
	 แล้วอาการแบบไหนที่เรยีกว่าเป็นลมแดด	?	หากเป็นไม่มาก	
จะมอีาการตั้งแต่แขนขาบวม	มอืบวม	ชา	ๆ	เป็นตะครวิ	
อ่อนเพลยี	หากเป็นหนกัขึ้น	จะมอีาการเบลอ	สมองท�างานช้าลง	
เพราะเมื่อความร้อนสูงขึ้นเรื่อย	ๆ	จะท�าให้สมองเสยีหายและมี
โอกาสเสยีชวีติได้หากน�าส่งโรงพยาบาลไม่ทนั	อย่างไรกต็าม	
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อพบผูป่้วยเป็นลมแดด	ควรช่วยเหลอื 
โดยคลายเสื้อผ้าออกให้พอหลวม	เพื่อระบายอากาศ	หรอื
เป่าด้วยพดัลม	ในกรณทีี่ผู้ป่วยมอีาการหนกั	อาจใช้กระบอก
ฉดีน�้าฉดีพ่นให้เป็นละอองน�้าเกาะอยู่บนผวิ	แล้วจงึเปิดพดัลม
เพื่อให้อากาศไหลเวยีนได้ดยีิ่งขึ้น		

ล
จะเริ่มล้มเหลว	เช่น	ไตท�างานผดิปกติ	หวัใจเต้นผดิปกติ	สมอง
ตอบสนองช้าลง	ในรายที่เป็นหนกัจะมอีาการซมึ	ชกัเกรง็	ถงึขั้น
เสยีชวีติได้	
	 ส�าหรบักลุ่มเสี่ยงต่อโรคแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	คอื	โรคลมแดดจาก
การออกก�าลงักาย	(Exertional	Heat	Stroke	หรอื	EHS)	เช่น	
ผู้ที่ออกก�าลงักายหกัโหมเกนิไป	หรอืกลุ่มทหารเกณฑ์ฝึกใหม่	
อกีกลุ่มหนึ่งคอื	โรคลมแดดทั่วไป	(Non-exertional	Heat	Stroke	
หรอื	NEHS)	ซึ่งมกัพบในกลุม่ผูส้งูอาย	ุผูป่้วยที่มโีรคเรื้อรงั	และผูท้ี่
ต้องกนิยารกัษาโรคบางชนดิ	เช่น	โรคเบาหวาน	ความดนัโลหติสงู	
และยาทางจติเวชบางอย่าง	รวมทั้งกลุ่มคนที่ใช้สารเสพตดิ	
ดื่มแอลกอฮอล์	ใช้ยาคลายกล้ามเนื้อ	และยานอนหลบั	รวมไปถงึ
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มแดด	เป็นโรคที่เกดิจากอากาศร้อนจดัและมอีากาศ
ชื้นร่วมด้วย	จนร่างกายไม่สามารถระบายความร้อน
ได้ทนั	ซึ่งโดยปกตแิล้วร่างกายคนเราจะท�างานที่
อณุหภูม	ิ36	-	38	องศาเซลเซยีส	หากเกนิกว่านี้หรอื
ตั้งแต่	39	-	40	องศาเซลเซยีสขึ้นไป	อวยัวะภายใน

ข้อมูลของสำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ระบุว่าในปี 2559 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคลมแดด
จำานวน 34 คน และมักพบมากในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน

โรคลมแดด ว�ยร้�ยหน้�ร้อนที่ต้องระวัง !
ความร้อนระอุตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายนนั้น เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่อากาศร้อนจัด

และมีอุณหภูมิสูงถึงขีดสุด จนอาจก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยโรคลมแดด (Heat Stroke) 
ซึ่งในเมืองไทยพบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคที่ว่านี้เป็นประจำาทุกปี

	 วนันี้พี่แตงมวีธิคี�านวณค่าไฟฟ้าด้วยตวัเองมาฝากน้อง	ๆ	ค่ะ	
แต่ก่อนที่น้อง	ๆ	จะทราบอตัราค่าไฟฟ้านั้น	ควรจะทราบว่า	
‘เครื่องใช้ไฟฟ้า’	แต่ละชนดิ	ใช้ไฟฟ้าหรอืกนิไฟเท่าไหร่เสยีก่อน	
โดยสงัเกตคู่มอืการใช้งานหรอืแถบป้ายที่ตดิอยู่กบัเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่เขยีนว่า	‘ก�าลงัไฟฟ้า’	มหีน่วยเป็น	วตัต์	(W)	ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
มจี�านวนวตัต์	(W)	มากกก็นิไฟมาก
	 เราสามารถค�านวณค่าไฟฟ้าทั้งหมดจาก	‘เครื่องใช้ไฟฟ้า’	
ทั้งหมดในบ้านว่ามกีี่ชนดิ	ซึ่งแต่ละชนดิกนิไฟกี่วตัต์	และเปิด
ใช้งานประมาณเดอืนละกี่ชั่วโมง	จากนั้นน�ามาคดิค�านวณ	
น้อง	ๆ	กจ็ะทราบว่าในแต่ละเดอืนที่บ้านใช้ไฟฟ้าประมาณ

คิดค่าไฟฟ้าด้วยตัวเองได้อย่างไร ?
กี่หน่วย	เพื่อเป็นแนวทางในการประหยดัไฟได้ค่ะ
	 ส�าหรบัการใช้ไฟฟ้า	1	หน่วย	หรอื	1	ยูนติ	คอืเครื่องใช้ไฟฟ้า
ขนาด	1,000	วตัต์	(W)	ที่ใช้งาน	1	ชั่วโมง	(h)	ใช้สูตรค�านวณดงันี้

 
(ก�าลังไฟฟ้า (วัตต์) (W) หารด้วย 1,000) 
X จ�านวนเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้น 
X จ�านวนชั่วโมงที่ใช้งานในบ้านใน 1 วัน = จ�านวนยูนิต

	 เหน็ไหมคะว่าการค�านวณค่าไฟฟ้าด้วยตวัเองนั้น	ไม่ยาก
อย่างที่คดิเลย		
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กระโจนขึ้นมา	เรากดปุ่ม	AF	-	On	กล้องจะท�าหน้าที่โฟกสั	
ที่นี้เราเลอืกการโฟกสัแบบตดิตามวตัถุ	AI	-	SERVO	ซึ่งจะโฟกสั
ตดิตามวตัถุ	ไม่ว่าวตัถจุะเคลื่อนเข้ามาหรอืไกลออกไป	กล้องกจ็ะ
โฟกสัตดิตามวตัถนุั้น	ต่างจากการโฟกสัแบบ	ONE	SHOT	ซึ่ง
กล้องจะจ�าแค่ระยะของจงัหวะแรกที่เราโฟกสั	ทนีี้ถ้าสตัว์เคลื่อนที่
เข้าหรอืออกเรากจ็ะได้ภาพเบลอ	ๆ	มาดู	การถ่ายโลมานั้น
ผมโฟกสัจากนิ้วโป้งและกดชตัเตอร์จากนิ้วชี้	พอโลมามดุน�้าผมก็
ปล่อยนิ้วโป้งออก	ถ้าระยะไม่เปลี่ยน	พอโลมากระโจนขึ้นมาอกีที
กก็ดแต่นิ้วชี้	ถ้าเหน็ว่าระยะเปลี่ยนกก็ดที่นิ้วโป้งเพื่อให้กล้องโฟกสั
ตดิตามวตัถุ
	 การตั้งค่ากล้องแบบนี้สามารถน�าไปปรบัใช้กบัการถ่ายภาพ
พานอรามากไ็ด้	ระยะโฟกสัจะไม่เปลี่ยน	 หลายคนบอกว่าการ
ถ่ายภาพสตัว์นั้นต้องเดนิทางไปถ่ายท�าที่ต่างประเทศ	และต้องมี

ก 
กห็ายลงไปในเกลยีวคลื่น	วธิตีั้งค่ากล้อง	ผมตั้งโหมดถ่ายภาพ
ต่อเนื่องสูงสดุ	เพื่อน�ามาเลอืกจงัหวะที่ดทีี่สุด	และตั้งค่าการโฟกสั
เป็นแบบตดิตามวตัถ	ุแต่มทีรกิคอืผมจะตั้งค่าให้กล้องโฟกสัจาก
ปุม่	AF	-	On	ที่อยู่ในต�าแหน่งนิ้วโป้งมอืขวา	ข้าง	ๆ	ช่องมองภาพ	
เพราะเป็นต�าแหน่งที่คอนโทรลได้ง่ายและสะดวก	โดยจะไปเลอืก
คสัตอมปุ่มชตัเตอร์ให้มหีน้าที่ลั่นชตัเตอร์เพื่อถ่ายภาพแต่เพยีง
อย่างเดยีว	โดยไม่ต้องโฟกสัวตัถุ	พูดง่าย	ๆ	คอืเมื่อนิ้วชี้กด
ชตัเตอร์กล้องจะท�างานทกุครั้งโดยไม่สนใจว่าวตัถตุรงหน้า
โฟกสัเข้าหรอืไม่	วธิตีั้งค่ากล้องแบบนี้ดอีย่างไร	ในกรณทีี่โลมา

ารถ่ายภาพที่จดัว่ายากอย่างหนึ่งคอืการถ่ายภาพ
บนเรอื	เพราะระหว่างที่เรอืก�าลงัฝ่าเกลยีวคลื่น
ที่โยกเยก	โลมากระโดดทะลเุกลยีวคลื่น	ท�าให้
ความยากเพิ่มขึ้นเมื่อสิ่งที่จะถ่ายโผล่ขึ้นมาไม่นาน

EA Photo Club
โดย : บารมี เต็มบุญเกียรติ

ถ่ายภาพสัตว์ เทคนิคและก�รตั้งค่�กล้อง
กล้องเลนส์อลงัการถงึจะถ่ายได้	ภาพวาฬบรูด้ามาจากการ
เดนิทางไปถ่ายภาพฝูงวาฬหลงัค่อมอพยพที่ชายฝั่งของประเทศ
แอฟรกิาใต้	ในครั้งนั้นผมได้เหน็ลมหายใจที่พ่นขึ้นสูงในช่วงแสง
เยน็งดงามยิ่งนกั	พอมาออกเรอืดูวาฬที่บางตะบูน	ผมเลอืกใช้
กล้องและเลนส์สองชดุคอืกล้องตดิเลนส์ช่วงสั้นอย่าง	EF	70	-	200	
f/2.8	L	IS	II	USM	กบัตดิเลนส์ตวัใหญ่อย่าง	EF	500	f/4	L	IS	II	
USM	เพื่อที่จะถ่ายได้ครอบคลมุทกุระยะ	ผมไปลงเรอืดูวาฬหลาย
ครั้งมากจนครั้งหนึ่งได้มโีอกาส	เรอืหยดุนิ่งอยู่กบัที่และวาฬกม็า
ว่ายเล่นดูเราเสยีมากกว่า	มจีงัหวะหนึ่งวาฬมุ่งหน้าเข้ามาหา	ผม
กะว่าน่าจะโผล่ขึ้นหายใจก่อนมดุลงท้องเรอืแน่	ๆ	จงึปีนขึ้นไป
ยนืบนขอบราวระเบยีง	เพื่อที่จะได้มมีมุที่แสงแดดอาจจะสะท้อน
รุ้งชดัเจน	เหมอืนที่คดิไว้	ผมมโีอกาสเพยีงครั้งเดยีว	แต่การตั้งค่า
กล้องด้วยโหมดการถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสดุและการเลื่อนแป้น
ชดเชยแสงล่วงหน้าเพื่อชดเชยให้ลมหายใจที่สะท้อนแสงไม่โอเวอร์
กช็่วยให้ผมได้ภาพนี้	ภาพนี้ถ่ายที่เมอืงไทย	และถ่ายด้วยเลนส์	
70	-	200	
 การถ่ายภาพขึ้นอยูก่บัฤดกูาลกจ็รงิ	แต่การถ่ายภาพนอกฤดูกาล 
ที่ดกีใ็ห้ผลของภาพที่แตกต่าง	ที่เกาะสปิาดนัในช่วงมรสมุ	ฝนตก

ตลอดเวลา	แสงที่จะทะลลุงไปสู่เบื้องล่างกล็ดทอนลง	แต่กลบั
กลายเป็นมมุที่แปลกตา	เมื่อผมเงยหน้าขึ้นมาเหน็เมด็น�้านบัล้าน
ที่ตกกระทบเกลยีวคลื่น	ผมค่อย	ๆ	ไต่ระดบัขึ้นมาจนแทบจะถงึ
ผวิน�้า	และเมื่อวธิคีดิเปลี่ยนเรากไ็ด้มมุมองแปลก	ๆ	การเดนิทาง
เข้าไปในพื้นที่ธรรมชาตจิงึมโีอกาสที่จะได้ภาพทกุครั้งไม่ว่าจะเป็น
ช่วงฤดูใดกต็าม
	 ส่วนการตั้งค่าพื้นฐาน	ผมไม่เคยปิดกล้องแต่จะเปิดโหมด	
Auto	Power	off	ไว้ที่	1	นาท	ีพอเราไม่ได้ใช้กล้องกจ็ะตดัการ
ท�างาน	แต่ถ้ามอีะไรผ่านเข้ามา	เรายกกล้องขึ้นและถ่ายได้เลย	
โดยที่ไม่ต้องมาเปิดกล้อง	การตั้งค่าแบบนี้ไม่เปลอืงแบตเตอรี่และ
ท�าให้เราช่วงชงิมมุจากธรรมชาตมิาได้อย่างรวดเรว็	ชาร์จ
แบตเตอรี่ให้เตม็อยู่สม�่าเสมอ	เตรยีมแบตเตอรี่ส�ารองให้พอใน
พื้นที่ห่างไกลจากพลงังานไฟฟ้า	มตีวัช่วยกนัฝนกนัหมิะเมื่อไปใน
พื้นที่เพราะแม้ว่ากล้องจะกนัน�้าได้ในระดบัหนึ่งแต่ถ้าเรามี
อปุกรณ์ป้องกนักจ็ะท�าให้เราถ่ายภาพได้อย่างสบายใจ	และเมื่อ
อยู่ในพื้นที่ธรรมชาติ	ไปไหนกล้องกต็้องอยู่ใกล้	ๆ	ตวั	เพราะมี
ภาพจ�านวนไม่น้อยที่ได้มาในเวลาเพยีงเสี้ยววนิาที	ถ้าหยบิกล้อง
มาถ่ายไม่ทนัคงเสยีดายแย่		




