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 ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำาเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำาหน้าที่เฉพาะ
ของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำาเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน

จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้น แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำา  
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เป็นวารสารรายเดือน จัดทำาขึ้น
เพ่ือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจอันด ี
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

คุณภาพกับความคุ้มค่า
 ในระยะหลงั หลายองค์กรให้ความส�าคญักบั ‘การบรหิารจดัการสนิทรพัย์’ 
ท�าให้การใช้สินทรัพย์ขององค์กรนั้นเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ซึ่งภายหลงัจากที่มกีารน�าแนวคดินี้มาปรบัใช้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรชั้นน�าทั้งในและ
ต่างประเทศ ต่างกพ็บว่าหลายองค์กรได้บรรลเุป้าหมายเรื่องของก�าไรที่มากขึ้น 
ลดปรมิาณรายจ่าย ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งที่มองเหน็และมองไม่เหน็ รวมทั้ง
สามารถเพิ่มประสทิธภิาพการท�างานของคนในองค์กรได้อย่างดเียี่ยม
 ส�าหรบัการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ของ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) ไม่เพียงมี
ประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการภายในองค์กรเท่านั้น หากสิ่งที่เราตระหนกัถงึและให้
ความส�าคญัสูงสดุ คอืการบรหิารจดัการสนิทรพัย์เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อ
ประชาชนผูใ้ช้ไฟฟ้า สร้างความมั่นคงในระบบจ�าหน่าย อปุกรณ์ทกุชิ้นที่เราน�าเข้ามา
ใช้จงึต้องได้คณุภาพและมคีวามคุ้มค่าในระยะยาว
 เพราะหวัใจของธรุกจิบรกิาร ไม่ว่าจะด้านใดกต็าม อยู่ที่ ‘ความพงึพอใจสูงสดุ’ 
ของผู้รบับรกิาร ไม่ต่างอะไรจากเส้นชยัที่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้า เป็นจดุหมายที่เรา
จะต้องก้าวไปให้ถงึอย่างสง่างามและมั่นคง

(นางกลัยา แตงเกษม)
บรรณาธกิาร

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจาก
กระดาษรีไซเคิล และพิมพ์ด้วยหมึก
ถั่วเหลือง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การบริหารสิ่งต่างๆ 
คือการจัดการในระยะสั้น 
หากมองในระยะยาว 
มันคือการพัฒนา
Jack Welch

อ่านในรปูแบบ
E-Magazine

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook 
Fanpage ได้ที ่     saijaifaifa magazine
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PEA life
โดย กองบรรณาธิการ

PEA คว้า 3 รางวัลจากการประกวดปฏิทินดีเด่น 
รางวัลสุริยศศิธร คร้ังท่ี 39 

  
ส่งเสริมเอกลักษณ์
และศิลปวัฒนธรรมของ 
ชาติผ่านงานปฏิทิน

ร�งวัลสุริยศศิธร เป็นรางวัลการ
ประกวดปฏิทินดีเด่น จัดข้ึนโดยสมาคม
นักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ต้ังแต่
ปี พ.ศ.2524  เป็นต้นมา เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุน ให้มีการผลิตปฏิทินมี
คุณค่าต่อประชาชนและสังคม อีกท้ัง
ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิต
ปฏิทินในประเทศไทย

เป็นอกีหนึ่งปีที่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
(PEA) สามารถคว้ารางวลัจากการประกวด
ปฏทินิดเีด่นรางวลัสรุยิศศธิร ครั้งที่ 39 
ประจ�าปี 2562 จากการส่งปฏทินิและสมดุ
บนัทกึชดุ ‘The Journey of Light : PEA LED 
เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมไทย’  
เข้าประกวด โดยได้แก่ รางวลัชนะเลศิ 
ปฏทินิชนดิตั้งโต๊ะ ประเภทจรรโลงสงัคมและ 

สภาวะแวดล้อมในปัจจบุนั รางวลัชนะเลศิ
สมดุบนัทกึ ประเภทส่งเสรมิเอกลกัษณ์และ
ศลิปวฒันธรรมของชาต ิและรางวลัรอง 
ชนะเลศิ ปฏทินิชนดิแขวน ประเภทส่งเสรมิ
เอกลกัษณ์และศลิปวฒันธรรมของชาต ิ
ซึ่งทั้งปฏทินิตั้งโต๊ะ ปฏทินิแขวนและ
สมดุบนัทกึของ PEA นั้น มคีวามพเิศษ
ด้วยกระดาษและหมกึรกัษาสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งน�า QR Code มาประกอบในการ
ชมปฏทินิและสมดุบนัทกึผ่านโทรศพัท์ใน
รูปแบบ E-Calendar สามารถคลกิอ่านข้อมูล
ความเป็นมาของวนัหยดุและวนัส�าคญัต่าง ๆ 
และสามารถดาวน์โหลดเกบ็ไว้อ่านได้ภายหลงั 
ทั้งนี้ นายภาณมุาศ ลิ้มสวุรรณ รองผู้ว่าการ 
PEA เป็นผูร้บัมอบรางวลัจากพลอากาศเอก 
ชลติ พกุผาสขุ องคมนตร ีณ ห้องประชมุ
อาจารย์สะอาด ตณัศภุผล ชั้น 2 

อาคารสถาบนัการประชาสมัพนัธ์ 
กรมประชาสมัพนัธ์ 

สแกน QR Code 
เพ่ือดาวน์โหลด 
E-Calendar 
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  มุ่งม่ันและต้ังใจในการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
ทกุปีจะมกีารประกาศเจตจ�านง ‘Zero 
Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทจุรติ’ 
ซึ่งเป็นการแสดงออกถงึความมุง่มั่น ตั้งใจ 
ขจดัปัญหาทจุรติภายในองค์กรให้หมดสิ้นไป
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับ PEA ให้
เป็นองค์กรที่โปร่งใสอย่างยั่งยืน ตรวจสอบ
ได้ โดยน�าเทคโนโลยมีาสร้างกระบวนการ
ตดิตามและประเมนิผล สร้างการมสี่วนร่วม
ของทกุภาคส่วน อนัจะช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณ์
ที่ดดี้านความซื่อสตัย์สจุรติ โปร่งใสในการ
ด�าเนนิงานของ PEA  ขณะเดยีวกนั PEA 

PEA ประกาศเจตจำานงต่อต้านทุจริตและมอบรางวัล ‘PEA AWARDS’

 รู้หรือไม่ว่�... ในแต่ละปีน้ัน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน Transparency International จะมีการจัดอันดับประเทศท่ีมีการต่อต้าน 
คอร์รัปชันมากท่ีสุดหรือ Corruption Perceptions Index (CPI) ซ่ึงการจัดอันดับประจำาปี 2018 ปรากฏว่าอันดับ 1 ยังเป็นของ
เดนมาร์กและนิวซีแลนด์ ขณะท่ีโซมาเลีย ซีเรีย และซูดานใต้ คือประเทศท่ีมีปัญหาคอร์รัปชันมากท่ีสุด ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับท่ี 99

ยงัได้จดัพธิมีอบรางวลั ‘PEA AWARDS 
2019’ จ�านวน 131 รางวลั ประกอบด้วย 
สายงานดเีด่น จ�านวน 5 รางวลั การไฟฟ้า
ดเีด่นของ PEA จ�านวน 15 รางวลั การไฟฟ้า
ที่มกีารบรหิารบคุคลดเีด่น จ�านวน 5 รางวลั 
PEA SHOP ระดบัองค์กร จ�านวน 4 รางวลั 
สายงานที่มกีารคดิค้นนวตักรรม กระบวนการ
คดัเลอืกพนกังานและลูกจ้างดเีด่น จ�านวน 
2 รางวลั รวมถงึพนกังานและลูกจ้างดเีด่น
ของ PEA จ�านวน 100 รางวลั เพื่อยกย่อง
เชดิชูเกยีรต ิสายงานส�านกังานการไฟฟ้า 

พนกังานและลูกจ้างที่มผีลงานดเีด่นในรอบ
ปี 2561 โดยนายสมพงษ์ ปรเีปรม ผู้ว่าการ 
PEA เป็นประธานพธิเีปิดงาน มอบรางวลั 
พร้อมลงนามใบประกาศเจตจ�านงในการต่อ
ต้านทจุรติ โดยมนีายยอดพจน์ วงศ์รกัมติร 
ประธานกรรมการก�ากบัดูแลกจิการที่ดแีละ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาค ร่วมลงนามและเปิดงาน โดยมี
ร้อยโท สพุจน์ ใช้บางยาง รองผู้ว่าการ PEA 
กล่าวรายงาน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 
อาคาร LED ส�านกังานใหญ่ PEA 



4  • ฉบับท่ี 4 / 2562

จากนโยบายการบรหิารและพฒันาองค์กร KEEN 14 ในเรื่อง 
Employ Innovation and Technology ที่มุ่งพฒันากระบวนการ
ท�างานด้านต่าง ๆ โดยน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาเสรมิสร้าง
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานด้วยการใช้สนิทรพัย์ที่มใีห้เกดิประโยชน์
สูงสดุและรองรบัธรุกจิใหม่ และ Nourish Human Resource ซึ่งเป็น 
การสร้างระบบและกลไกเพื่อพฒันาทกัษะของพนกังานด้าน
ความรู้และอารมณ์ สนบัสนนุการใช้นวตักรรมอย่างเป็นระบบ 
PEA จงึจดักจิกรรม ‘PEA Transformation Forum’ ขึ้น ภายในงาน
มกีารบรรยายพเิศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพฒันานวตักรรม เช่น 
นายแพทย์ศภุชยั ปาจรยิานนท์ CEO & Founder at Rise และร่วม

กิจกรรม ‘PEA Transformation Forum’ รับฟัง เรียนรู้ เข้าใจ 

เสวนาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์กบัผู้บรหิารรุ่นใหม่ของบรษิทั
เอกชนชั้นน�าที่ประสบความส�าเรจ็ ในยคุ Technology Disruption 
ไม่ว่าจะเป็น ลอยด์ วฒันโฆวรณุ Executive Director at Ananda 
Development แซม ตนัสกลุ Managing Director at Krungsri 
Finnovate ด�าเนนิรายการโดย ไกรวนิ วฒันะรตัน์ CEO & Founder 
at AHEAD ASIA โดยนายสมพงษ์ ปรเีปรม ผู้ว่าการ PEA เป็น
ประธานเปิดงาน และร่วมบรรยายพเิศษในหวัข้อ ‘PEA Innovation 
Journey’ พร้อมผู้บรหิารทกุสายงานร่วมรบัฟัง ณ ห้อง
อเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED ส�านกังานใหญ่ PEA   

 พฒันาทกัษะให้พนกังาน เพิม่พนูประสทิธภิาพขององค์กร 

เพราะโรคหลอดเลอืดสมองเป็นสาเหตขุองการเจบ็ป่วยอนัดบัต้น ๆ 
ของคนไทย และเป็นปัญหาทางสขุภาพที่คนท�างานมโีอกาสเสี่ยง
ค่อนข้างสูง PEA จงึได้ร่วมกบัมูลนธิวิจิยัประสาทในพระบรม
ราชูปถมัภ์ จดัท�าโครงการ ‘Save Your Life ใส่ใจหลอดเลอืดสมอง’ 
เพื่อให้ผูบ้รหิาร พนกังาน PEA และประชาชนผูใ้ช้ไฟฟ้า ได้รบัความรู้ 
ความเข้าใจ รู้จกัวธิปี้องกนัการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง อนัตราย
ของโรค ป้องกนัและรกัษาการเกดิอมัพฤกษ์อมัพาต จากนายแพทย์
ศรวทิย์ เจยีรนยัศลิป์ (บรรยายช่วงเช้า) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  
ผศ. บญุศร ีกติตโิชตพิาณชิย์ (บรรยายช่วงบ่าย) พร้อมด้วย
กจิกรรมมากมาย เช่น ตรวจร่างกายเพื่อประเมนิความเสี่ยง 
ตอบปัญหาด้านสขุภาพ โภชนาการและอกีมากมาย โดยนาง 
จฑุาพรรธน์ แก้ววฒันะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA เป็นประธานเปิด
โครงการ ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2562 ณ โรงแรมโฆษติฮลิล์ จงัหวดั
เพชรบูรณ์  

เปิดโครงการ ‘Save Your Life 
ใส่ใจหลอดเลือดสมอง’ 

 ส่งเสรมิสขุภาพพนักงาน เรียนรู้โรคใกล้ตวั 

สังเกตอาการหลอดเลือดสมอง 
 ปากเบ้ียว มุมปากตก จะสังเกตได้ชัดเม่ือให้ผู้ป่วยยิงฟันหรือย้ิม
 แขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหน่ึง หรืออ่อนแรงท้ังแขนและขาใน

 ซีกเดียวกัน
 การพูดผิดปกติ พูดไม่ชัด พูดอ้อแอ้ อาจพูดไม่ได้ คิดไม่ออก  

 ฟังไม่เข้าใจ
 ตามัว หรือมองเห็นข้างเดียว และปวดศีรษะ เวียนศีรษะทันที
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สานความร่วมมือกับ AIS พัฒนาต้นแบบ
ธุรกิจพลังงานยุคใหม่

เพื่อให้สงัคมไทยเป็นสงัคมดจิทิลัที่มกีารใช้พลงังานอย่างมคีณุภาพและยั่งยนื PEA 
จงึร่วมกบับรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากดั (มหาชน) หรอื AIS ลงนามบนัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมอืในการศกึษาวจิยัโครงการต้นแบบการพฒันาทางธรุกจิพลงังาน
ด้านระบบดจิทิลั (Digital Energy Business Project) เพื่อทดลองทดสอบการน�าเทคโนโลยี
ดจิทิลัมาประยกุต์ใช้ในการบรหิารจดัการและพฒันาพลงังานไฟฟ้า เสรมิขดีความ
สามารถของการบรหิารจดัการพลงังาน อาท ิSmart Meter บนเครอืข่าย NB-IoT 
โดยเริ่มต้นความร่วมมอืด้วยการต่อยอด PEA Digital Platform ของ PEA Solar Hero 
Application สนบัสนนุการใช้พลงังานสะอาด ทั้งผลติพลงังานไฟฟ้า จดัการพลงังาน
ให้มปีระสทิธภิาพ มั่นคง ซึ่งจะเป็นโครงการต้นแบบด้านพลงังานบนระบบดจิทิลัให้กบั
ประเทศต่อไป โดยนายเขมรตัน์ ศาสตร์ปรชีา รองผู้ว่าการธรุกจิ PEA และนายวสษิฐ์ 
วฒันศพัท์ หวัหน้าฝ่ายงานปฏบิตักิารและสนบัสนนุด้านเทคนคิทั่วประเทศ AIS 
ร่วมลงนามความร่วมมอืครั้งนี้ ณ โถง ชั้น 1 อาคาร LED ส�านกังานใหญ่ PEA 

 นวตักรรมพลังงานไฟฟ้า เพือ่คุณภาพชวิีตทีด่ขีองผูอ้ยูอ่าศัย 

PEA จับมือออริจ้ินสนับสนุน Smart District Rayong

ระบบผลติพลงังานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ (Solar Rooftop) รวมถงึ
การให้บรกิารด้านการซ่อมบ�ารงุระบบไฟฟ้าและการบรหิารจดัการ
พลงังานในโครงการ โดย PEA จะน�า PEA HERO PLATFORM ไม่ว่า
จะเป็น PEA Solar Hero Feature, PEA Energy Hero Trading Feature 
มาช่วยในการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บรกิาร ซึ่งนายเขมรตัน์ 
ศาสตร์ปรชีา รองผูว่้าการธรุกจิ PEA ร่วมลงนามกบั นายอรชุ ช่างทอง 
กรรมการผู้จดัการ กลุ่มธรุกจิใน EEC บรษิทั ออรจิิ้น พรอ็พเพอร์ตี้ 
จ�ากดั (มหาชน) ณ โถง ชั้น 1 อาคาร LED ส�านกังานใหญ่ PEA  

ยงัคงเดนิหน้าสนบัสนนุความมั่นคงและความยั่งยนืทางพลงังานด้วย
ระบบดจิทิลัอย่างต่อเนื่อง ล่าสดุ PEA ได้ร่วมมอืกบั บรษิทั ออรจิิ้น 
พรอ็พเพอร์ตี้ จ�ากดั (มหาชน) หรอื ORI ลงนามในบนัทกึข้อตกลง
โครงการความร่วมมอืทางธรุกจิพลงังานด้านระบบดจิทิลัในกลุ่ม
อสงัหารมิทรพัย์ในโครงการ ‘Origin Smart District Rayong’ โครงการ
มกิซ์ยูสบนพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ที่น�า
นวตักรรมการใช้พลงังานไฟฟ้ามาพฒันาคณุภาพชวีติที่ดขีองผู้อยู่
อาศยั เช่น ระบบการจดัการพลงังานในบ้าน (Smart Home) การตดิตั้ง

 PEA ชนะในประเภท Single Fund และรางวลั Popular Vote 
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จัดก�รสินทรัพย์ 
เพื่อประสิทธิภ�พและคว�มคุ้มค่� 

PEA FOCUS
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
ข้อมูล : คณะทำางาน Asset Management
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บรหิ�รจดัก�รสนิทรพัย์ คืออะไร 
การบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset  
Management) เป็นการจัดการลงทุนและ
บริหารจัดการความเสี่ยงของการจัดการ
สินทรัพย์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 
โดยพิจารณาทั้งค่าใช้จ่าย สมรรถนะของ
ระบบ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็น
สิ่งส�าคัญในการขับเคลื่อนทางธุรกิจด้วย
การตัดสินใจในการท�างานต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ เรียงตามล�าดับความส�าคัญของการ
ลงทุนค่าใช้จ่าย ทั้งด้านการก่อสร้าง การ
ปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา เพื่อให้เกิดผล
การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดตลอดอายุการใช้งาน 
ตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 55000 
ด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมวงจรชีวิต
ของทรัพย์สิน ‘The Asset Life Cycle’ 
ซึ่งประกอบไปด้วย 

 • การได้มาของทรัพย์สิน  (Acquisition) 
การวางแผนก�าหนดความต้องการของ
สินทรัพย์ที่จ�าเป็น ส�ารวจความต้องการของ
แต่ละหน่วยงาน ออกแบบ รวบรวมข้อมูล
ก่อนถึงขั้นตอนการจัดซื้อ
 • การนำาเข้ามาใช้งาน (Commission) 
การติดตั้ง การก่อสร้าง เพื่อให้สินทรัพย์
แต่ละประเภทท�างานได้อย่างถูกต้อง 
ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ในแผนการจัดซื้อ
 • การใช้งาน (Operation) การใช้งาน 
การติดตาม โดยจัดการสินทรัพย์ในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ บ�ารุงรักษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 • การนำาออกจากระบบ (Disposal) 
หากสินทรัพย์มีความช�ารุดและเสื่อม
คุณภาพต้องมีการจ�าหน่ายออกและ
วางแผนการเปลี่ยนสินทรัพย์ต่อไป 
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 การท�างานของ PEA ต้องรับผิดชอบดูแล 
การให้บริการ จ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ด�าเนิน 
ธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนท่ี
เก่ียวเน่ือง ครอบคลุมเน้ือท่ีมากกว่า 510,000 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์ 
ของพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ัวประเทศ ดังน้ันเพ่ือให้
บริการอย่างท่ัวถึงและสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า จึงมีการแบ่งโครงสร้าง
การท�างานของ PEA อย่างหลากหลาย ซ่ึง
ท�าให้เกิดการท�างานแยกส่วนกัน และเม่ือ
ทบทวนการท�างานด้านการจัดการสินทรัพย์
ของ PEA จะเห็นช่องว่างท่ีต้องปรับปรุง ท้ัง
ในบริบทขององค์กร ระบบของการจัดการ
สินทรัพย์ การจัดซ้ือ การบ�ารุงรักษา การ
ส่ือสาร งบประมาณต้นทุน น�ามาสู่การ
บริหารจัดการท่ีเป็นระบบมากข้ึน ตัวอย่าง
ประเด็นท่ีท�าให้ PEA ต้องมีการบริหารจัดการ
สินทรัพย์อย่างเป็นระบบและมีความชัดเจน
ข้ึน เช่น  
 • ไม่มีระบบการบริหารสินทรัพย์โดยเฉพาะ

เหตใุดจงึต้องบรหิ�รจัดก�รสนิทรัพย์ 

ประเดน็สำาคญัในการดำาเนนิงานด้านการบรหิารจัดการสนิทรัพย์นัน้ ไม่ใช่หน้าทีข่องใครคนใดคนหน่ึง หากแต่ทุกหน่วยงาน
ต้องรับผดิชอบในการดำาเนนิงานร่วมกนั ต้ังแต่ระดบัผู้บริหารไปจนถงึผู้ปฏบัิตงิาน ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ระดบั คอื 

ง�นทีท่กุส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกนั 

 • ไม่มีแนวทางการจัดการความเส่ียงของ
สินทรัพย์ระบบไฟฟ้าท่ีเป็นระบบ ท่ีจะเป็น
พ้ืนฐานของการบริหารจัดการสินทรัพย์
 • ไม่มีความชัดเจนว่าสารสนเทศใดจะท�า
หน้าท่ีหรือรองรับการบริหารจัดการสินทรัพย์
ของ PEA ในอนาคต
 • ปัญหาในการจัดการคุณภาพของ 
ผู้จ�าหน่าย/ผู้ส่งมอบสินทรัพย์ ซ่ึงท�าให้ PEA 
ไม่ได้รับสินทรัพย์ท่ีมีมาตรฐานคุณภาพตาม
ท่ีต้องการ เน่ืองจากการตัดสินใจจัดซ้ือจัดหา
สินทรัพย์ท่ีราคาต�า่สุดเพียงอย่างเดียว
 • การบ�ารุงรักษายังเน้นท�างานตามช่วง
เวลาท�าให้เกิดปัญหาข้ึนมากมาย
 • สินทรัพย์ของ PEA เร่ิมหมดอายุ จ�าเป็น
ต้องปรับปรุง แต่ยังไม่มีกระบวนการประเมิน
หรือจัดล�าดับความส�าคัญในการลงทุน
 • โครงสร้างหน่วยงานความรับผิดชอบ
ยังไม่รองรับการบริหารจัดการสินทรัพย์
 • ยังไม่มีการสร้างแบบจ�าลองต้นทุน
ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ท่ีครอบคลุมตลอดช่วงอายุ
ของสินทรัพย์

3. ASSET SERVICE  
PROVIDER (ระดับผู้ปฏิบัติง�น) 
มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานและรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  

1. ASSET OWNER
(ระดับผู้บริห�รหรือเจ้�ของกิจก�ร)
มหีน้าที่หลกัในการวางแผนระดบักลยทุธ์
และนโยบายหลกัขององค์กร รวมถงึ
งบประมาณรวมขององค์กร

2. ASSET MANAGER 
(ระดับหัวหน้�ง�นหรือผู้จัดก�ร) 
มีหน้าที่หลักในการวางแผนระดับปฏิบัติงาน
และก�าหนดแผนงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย
ต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานระหว่าง 
Asset Owner และ Asset Service Provider

 ขั้นตอนการด�าเนินงานโดยระดับผู้บริหาร หรือ Asset Owner 
จะเป็นผู้ก�าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วางนโยบายให้ระดับ
หัวหน้างานหรือ Asset Manager เป็นผู้น�าไปวางแผน ซึ่งจะมีความ
ซับซ้อนหลายขั้นตอน เช่น การน�าข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์ 
น�านโยบายจากผู้บริหารมาก�าหนดเป้าหมายดัชนีชี้วัดในอนาคต 
ก่อนจะน�าไปจัดท�าแผนการท�างานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ก�าหนดงบประมาณที่ต้องใช้ รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงอยู่ในช่วง

ที่องค์กรสามารถยอมรับได้ แล้วถึงส่งต่อให้ระดับผู้ปฏิบัติงาน หรือ 
Asset Service Provider ไปด�าเนินการปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงาน
ผลการปฏิบัติงานให้ทราบ ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดท�าการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ของแต่ละองค์กรจะแตกต่างกันออกไปตาม
โครงสร้าง การท�างาน หน้าที่รับผิดชอบ ตลอดจนวัฒนธรรม ข้อมูล
และทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรด้วย
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กลยทุธ์สูเ่ป้�หม�ยแห่งก�รรบัรองม�ตรฐ�น ISO 55000 
การทีจ่ะบรรลเุป้าหมายตามทีว่างเอาไว้คอื การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 55000 ในปี 2565 การบริหารจัดการ 

สนิทรัพย์ทีเ่ป็นระบบอย่างยัง่ยนื คุม้ค่าตลอดวงจรการใช้งาน PEA จึงต้องกำาหนดแผนและกลยุทธ์ทีเ่หมาะสมสอดคล้อง 
กบัวัตถปุระสงค์ของการบริหารจัดการสนิทรัพย์ใน 6 ด้าน

• ด้�นก�รประเมินประสทิธิภ�พ
และคว�มเสีย่งของสนิทรพัย์

จ้างทีป่รึกษาเพ่ือจัดทำากระบวนการวิเคราะห์รูปแบบ
การชำารุดและผลกระทบสำาหรับสินทรัพย์ทีส่ำาคญั รวมถงึ

จัดทำากระบวนการจัดการความเสีย่งบนพืน้ฐานของ
ประสิทธภิาพของสินทรัพย์

•  ด้�นคว�มเป็นผูน้ำ�และคว�มตระหนกั 
มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการกำากบัดแูล ขบัเคล่ือน สนับสนนุ 
ตดิตามการดำาเนนิงาน การบรหิารจดัการสนิทรพัย์ระบบ
ไฟฟ้า จดัสมัมนาเชงิปฏบัิตกิาร (Workshop) ร่วมกันกับ
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องของระดบัผู้บรหิาร และมกีารจัดทำา

บนัทกึข้อตกลงร่วมกนั จดัทำาข้อตกลงในการบริการ 
ปรบัยุทธศาสตร์องค์กรให้เหมาะสม

• ด้�นก�รพฒัน�บคุล�กร
และก�รจดัก�รคว�มเปลีย่นแปลง 

จดัทำากรอบความสามารถของบคุลากร หลกัสตูรการ
ฝึกอบรมเพือ่พฒันาบคุลากร มกีารประชาสมัพันธ์อย่าง
ทัว่ถึงทัง้ในองค์กร และบคุคลภายนอกทีเ่ข้ามาดำาเนนิการ
ร่วมกบั PEA เช่น ผูร้บัจ้าง ผูข้าย ให้ได้รบัข่าวสารเก่ียวกับ

การดำาเนนิงานบรหิารจดัการสนิทรพัย์ของ PEA  
จดัทำาความต้องการและแผนการจดัหาทรพัยากรต่าง ๆ 

(บคุลากร งบประมาณ พสัดุ เครือ่งมือ ยานพาหนะ) 
ทีต้่องใช้เพือ่การดำาเนนิงานตามแผน

• ด้�นก�รบรหิ�รจดัก�รข้อมลูและส�รสนเทศ 
แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารจดัการข้อมูล เพือ่ตรวจสอบ

ความถูกต้อง แสดงข้อมลูให้ผูบ้รหิารเหน็ข้อมลูได้  
เพือ่ติดตามงาน มกีารกำาหนดข้อมลูและสารสนเทศ รวมถงึ
โครงสร้างและรปูแบบ จัดเกบ็ข้อมูลสำาหรบัสินทรพัย์ท่ีสำาคัญ 
จดัลำาดบัชัน้ของสนิทรพัย์ (Asset Hierarchy) และจัดกลุม่

ของสินทรพัย์ทีส่ำาคญั (Critical Asset Categories) 
ตามความสมัพันธ์ในการดำาเนนิงาน ผลกระทบต่อการบริหาร

จดัการสินทรพัย์ของ PEA ตลอดจนมกีารนำาซอฟต์แวร์
ระบบบรหิารจดัการสนิทรพัย์ระบบไฟฟ้ามาใช้ท้ังองค์กร

• ด้�นกระบวนก�รบรหิ�รจดัก�ร 
จัดทำาแผนการบริหารจัดการสนิทรัพย์สำาหรับสินทรพัย์ท่ี

สำาคัญขององค์กรในระดบัปฏิบัตกิาร จัดทำาความต้องการ
ในการปรบัปรงุประสิทธภิาพ และตวัชีว้ดัสำาหรบังานด้านต่าง ๆ 
ตามแผนปฏบัิติ สำาหรับการบริหารจัดการสนิทรัพย์ ทบทวน

กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้า

• ด้�นก�รได้รับก�รรบัรองต�ม
ม�ตรฐ�น ISO 55000 

จ้างทีป่รึกษาเพ่ือดำาเนนิการให้ได้การรับรองตาม 
ISO 55000  บูรณาการระบบบริหารจัดการสนิทรพัย์เข้ากบั

กระบวนการทางธรุกิจขององค์กรอย่างเตม็รปูแบบ 
จัดทำาเอกสารเพือ่ทบทวน และตดิตามทีส่อดคล้องกับ 

ISO 55000 รวมถงึแผนยุทธศาสตร์องค์กร
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ไม่ต้องใช้สำ�เน�บัตรประช�ชน
และสำ�เน�ทะเบียนบ้�น อีกต่อไป !

 Provincial Electricity Authority (PEA) is a leading electricity 
provider that aims to develop people’s quality of life, plus the 
country’s sustainable economy and society. It requires ‘Asset 
Management’ as an important tool to manage an organisation’s 
asset in every process for the utmost benefit, efficiency, 
worthiness and low cost through systematic management.
 Asset Management is investment and risk management 
of which goal is to make the best of organisational assets by 
considering cost, efficiency of systems and possible risks. 
The management is a key that drives business with systematic 
decisions, prioritized by cost investment in terms of construction, 
operation and maintenance to gain the most valuable investment 
throughout the Asset Life Cycle in accordance with ISO 55000. 
This includes the asset’s acquisition, commission, operation, 
and disposal. Every partner, namely, executives, directors and 
workers, shares responsibility. The systematic asset management 
provides benefits to PEA as follows:

 • Allow efficient asset management
 • Establish excellence in asset management from process 
development to working procedure
 • Acquire asset management support from technology and 
tools
 • Enhance research and innovation to promote an 
organisation’s asset management
 • Enliven IT management to help the organisation make plans 
on resource consumption throughout assets’ life cycle.
 • Generate quick decisions on PEA’s investment in 
transmission system and power distribution
 Moreover, Asset Management helps uplifts power services 
and fulfils stakeholders’ needs and expectations, including 
creating customers the highest satisfaction through efficiency of 
electric systems.

สิง่ท่ี PEA จะได้ประโยชน์ เม่ือสนิทรพัย์ถูกบรหิ�รจัดก�รอย่�งเป็นระบบ 
จากการสร้างคณุค่าจากสนิทรัพย์ PEA ทัง้ระบบสายส่ง และระบบจำาหน่าย ด้วยการจัดกระบวนการทีค่รอบคลมุ 

ตลอดวงจรชวีติของทรพัย์สินตัง้แต่จดัหา ใช้งาน ซ่อมบำารุง ไปจนถงึจำาหน่ายออก ด้วยการบริหารจัดการสนิทรัพย์ 
และการพฒันาระบบบรหิารจัดการสนิทรัพย์ที ่PEA มาใช้ จะเกิดผลดีกับองค์กรอย่างหลากหลาย เช่น  

 • ท�าให้มีการบริหารจัดการสินทรัพย์
อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี ตลอดจนการพัฒนาตัวเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 • สร้างความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการสินทรัพย์ จากการพัฒนาขั้นตอน
และกระบวนการท�างาน รวมถึงบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์
 • ท�าให้เกิดการจัดหาเทคโนโลยีและ
เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ 
 • เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการสินทรัพย์ขององค์กรมากขึ้น 

 • ยกระดับการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ให้องค์กรสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากร
ได้อย่างคุ้มค่าตลอดวงจรชีวิตของสินทรัพย์
 • ท�าให้เกิดการตัดสินใจในการลงทุน
ระบบสายส่งและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของ 
PEA 
 นอกจากนี้ การบริหารจัดการสินทรัพย์
ที่เป็นระบบ ตั้งแต่จัดหา ใช้งาน ซ่อมบ�ารุง 
ไปจนถึงจ�าหน่ายออก ยังเป็นการยกระดับ
การให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งการตอบสนอง
ต่อความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลูกค้าจากประสิทธิภาพของระบบ
ไฟฟ้าอีกด้วย  
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วันน้ี การทำาธุรกรรมกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ไม่ต้องใช้สำ�เน�บัตรประช�ชน
และสำ�เน�ทะเบียนบ้�น อีกต่อไป !

(ยกเว้นกรณีมอบอำานาจดำาเนินการแทน)

ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค 
พร้อมบริการประชาชนคนไทยให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

 สะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัย  ลดปริมาณขยะ
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PEA SAFETY
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

 การทำางานแทบทุกอาชีพ ล้วนต้องเผชิญกับสารเคมี 
มากน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะงานและหน้าที่
ความรับผิดชอบ การที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีและสาร
ระคายเคืองอยู่บ่อยครั้งนั้น อาจนำามาสู่ความเจ็บป่วย
หลากหลายรูปแบบ เช่น โรคผิวหนัง ภูมิแพ้ ดังนั้น PEA 
Safety ฉบับนี้ จึงอยากจะชวนทุกคนมาดูแลตัวเองให้
ปลอดภัยจากสารอันตรายเหล่านี้ด้วยกัน
 หากสังเกตให้ดี จะพบว่าชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสาร
เคมีมากมายทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการนำามาใช้
กับอุตสาหกรรม การเกษตร ในครัวเรือน การวิจัย 
สถานที่ให้บริการต่าง ๆ อาทิ ร้านเสริมสวย รวมไปถึง

การทำางานในออฟฟิศ การที่ต้องสัมผัสสารเคมีอาจ
ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานกับสารเคมี
หลายรูปแบบ ทั้งแบบเฉียบพลัน เช่น ระคายเคือง
ผิวหนัง ระคายเคืองตา ระคายเคืองระบบทางเดิน
หายใจ หรือการเกิดพิษต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
ในแบบเฉียบพลันซึ่งบางครั้งอาจก่อให้เกิดอันตราย
ถึงชีวิตได้ ส่วนผลต่อสุขภาพแบบเรื้อรังนั้นอาจไม่เกิด
อาการในทันทีที่สัมผัสแต่จะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว 
เช่น การก่อให้เกิดมะเร็ง ก่อให้เกิดความพิการแต่กำาเนิด
ในทารก หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคอื่น ๆ 
อีกด้วย

ป้องกันอันตราย
จากสารเคมีและสารระคายเคืองในที่ทำางาน
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สารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้ 3 ทาง 
 • ทางการหายใจ ในกรณีท่ีสารเคมีอยู่ในรูปแก๊ส ไอระเหย 
ละออง ฝุ่น หรือเส้นใยขนาดเล็ก เม่ือลอยอยู่ในอากาศแล้วสามารถ
สูดดมเข้าทางจมูกเข้าสู่ทางเดินหายใจได้ 
 • ดูดซึมเข้าทางผิวหนัง ส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปของเหลว เช่น 
สารตัวท�าละลายต่าง ๆ ยาฆ่าแมลง ซ่ึงสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้
 • ทางการกิน อาจเกิดข้ึนได้ท้ังกับสารเคมีท่ีเป็นของแข็งหรือ
ของเหลว ท้ังโดยต้ังใจและไม่ต้ังใจ เช่น การใช้มือท่ีปนเป้ือนสารเคมี
หยิบอาหารรับประทาน หรือการด่ืมน�า้ท่ีปนเป้ือนสารเคมีอยู่ เป็นต้น 

การป่วยโรคผิวหนังจากสารเคมีและสารระคายเคือง
 โรคผิวหนัง เป็นอีกหน่ึงโรคท่ีเกิดข้ึนบ่อยกับคนท�างาน ผู้ท่ีสัมผัส
มักเกิดอาการระคายเคืองและภูมิแพ้ท่ีผิวหนัง ท่ีมักเป็น ๆ หาย ๆ 
การรักษาโรคผิวหนังมักท�าได้โดยการบรรเทาอาการ เพราะการสัมผัส
สารเคมีเป็นประจ�า ก็ยากจะรักษาให้หายขาด ซ่ึงจริง ๆ แล้วการเป็น
โรคผิวหนังจากการท�างานไม่ได้มาจากสารเคมีเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน 
หากยังมีหลายสาเหตุ เช่น การเสียดสีหรือจับต้องกับสารท่ีก่อให้เกิด
การระคายเคืองต่อผิวหนังเป็นประจ�า ไม่ว่าจะเป็นเส้นใยแก้วและ
เส้นใยสังเคราะห์ท่ีใช้ท�าฉนวนต่าง ๆ เม่ือสัมผัสกับผิวหนังจะท�าให้
เกิดอาการคัน เม่ือเกาอาจท�าให้ผิวหนังเกิดบาดแผลหรือรอยถลอก 
มีโอกาสติดเช้ือโรคอ่ืน ๆ ได้ง่ายข้ึน หรือแม้แต่การได้รับความร้อน 
ความเย็น แสงอาทิตย์ และรังสีเอกซเรย์ท่ีมากเกินไป ก็สามารถท�า
ให้เกิดอันตรายท่ีผิวหนังได้ เช่น ท�าให้ผิวหนังไหม้ อักเสบ แสบ ลอก 
และอาจเกิดมะเร็งท่ีผิวหนังได้ นอกจากน้ี สารชีวภาพอย่างพวก
แบคทีเรีย รา ปรสิต เช่น เห็บและไร ซ่ึงท�าลายผิวหนังท�าให้เกิดอาการ
คัน ก็ล้วนท�าให้เกิดโรคผิวหนังได้ท้ังส้ิน

การป้องกันโรคผิวหนังจากสารเคมีและสารระคายเคือง
 1. ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัย เลือกชนิดของสารเคมีท่ีมี
คุณสมบัติใช้ในงานได้ตามต้องการ หากเลือกได้ควรเลือกสารเคมีท่ี 
ก่อให้เกิดโรคผิวหนัง ตลอดจนปัญหาสุขภาพอ่ืน ๆ น้อยท่ีสุด
 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนัง 
ตัวอย่างสารท่ีท�าให้เกิดภูมิแพ้ต่อผิวหนังท่ีรู้จักกันดี เช่น นิกเกิล ยาง 
โครเมียม เรซิน และพลาสติกบางชนิด การแก้ปัญหาท่ีเป็นรูปธรรม
คือ หยุดสัมผัสส่ิงท่ีท�าให้เกิดอาการระคายเคือง โดยการเลือกใช้สาร
ท่ีอันตรายน้อยกว่าแทน ปรับปรุงวิธีการท�างานให้สัมผัสสารเคมีน้อย
ท่ีสุด แก้ไขเคร่ืองจักรหรือการเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีสามารถท�างานโดยท่ี
ร่างกายไม่ต้องสัมผัสกับสารเคมี หม่ันท�าความสะอาดพ้ืนและบริเวณท่ี
ท�างานเป็นประจ�า 
 3. ใช้อุปกรณ์ป้องกันผิวหนัง เม่ือมีการสัมผัสสารเคมีต่าง ๆ 
ควรป้องกันโดยใช้ถุงมือ ผ้ากันเป้ือนหรือชุดท�างานต่าง ๆ และเลือก
ใช้ชนิดของอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน เช่น เม่ือท�างานเก่ียวข้องกับ
สารเคมีประเภทกรดและสารตัวท�าละลาย ให้เลือกใช้ถุงมือท่ีท�าจาก
วัสดุ PVC ยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ หรือ PVA และหลังจาก 
ใช้งานอุปกรณ์เหล่าน้ีแล้ว ควรเก็บรักษาให้สะอาดและอยู่ในสภาพดี 
ถ้าช�ารุดหรืออุ้มสารเคมีอันตรายไว้ในเน้ือวัสดุไม่ควรน�ามาใช้ 
 4. ทำาความสะอาดผิวหนังอย่างเหมาะสม สารเคมีประเภท
กรด ด่าง สารตัวท�าละลาย ข้ีผ้ึง และน�า้มันดิน สารเหล่าน้ีมักขจัด
ให้น�า้มันและไขมันธรรมชาติจากผิวหนังออกไป ท�าให้ผิวหนังจะแห้ง 
แตก และเร่ิมเกิดโรคผิวหนังข้ึน ซ่ึงหากว่าถูกฝุ่น เศษโลหะหรือเศษผง
ต่าง ๆ เสียดสีผิวหนังอีกจะท�าให้อาการของโรคผิวหนังย่ิงหนักมาก
ข้ึน นอกจากท�าความสะอาดให้ดี ต้องให้ความส�าคัญกับส่ิงท่ีใช้ในการ
ท�าความสะอาดต้องตรงกับชนิดของสารท่ีสัมผัส 
 5. ดูแลเอาใจใส่ผิวหนัง น�า้มันท่ีผิวหนังซ่ึงเป็นก�าแพงป้องกัน
โรคผิวหนังตามธรรมชาติ จะถูกขจัดออกโดยการช�าระล้างขณะท�างาน 
ซ่ึงสามารถป้องกันได้ด้วยการทาครีมป้องกัน (Barrier Cream) ก่อน
ท�างาน ทาครีมท่ีไม่มีสารก่อให้เกิดผ่ืนแพ้ต่อผิวหนังหรือครีมให้ความ
ชุ่มช้ืนหลังจากการท�างานกับสารเคมี และหากมีการระคายเคืองหรือ
ผดผ่ืนเกิดข้ึน ต้องรีบรักษาโดยเร็วท่ีสุด และต้องปฐมพยาบาลทันที
เพ่ือป้องกันและยับย้ังการติดเช้ือต่อไป

 การเป็นโรคผิวหนังจากสารเคมี อาจไม่มีอาการมากมายจน
น่ารังเกียจ แต่ก็อาจสร้างความรำาคาญใจ เสียเงิน เสียเวลาใน
การดูแลรักษา ตลอดจนกระทบต่อประสิทธิภาพการทำางาน 
ผู้ประกอบอาชีพหรือสถานประกอบการท่ีต้องทำางานเก่ียวข้อง
กับสารเคมี จึงควรตระหนักถึงอันตรายและหาวิธีการป้องกัน
ท่ีเหมาะสม เพ่ือสุขภาพท่ีดีและความสุขของคนทำางาน  

ข้อมูลอ้างอิง :  
• สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำางาน (ประเทศไทย)
• กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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PEA EXCLUSIVE
เร่ือง กองบรรณาธิการ

การจัดการบริหารสินทรัพย์ 
คือการบริหารจัดการให้การ
ใช้งานตลอดวงจรสินทรัพย์
เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
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วัลลภ กิตติวิวัฒน์  
รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำารุงรักษา

นับวันความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (PEA) จึงต้องขยายการให้บริการทั้งจัดสร้างสถานีไฟฟ้าและ
ขยายโครงข่ายไฟฟ้าให้เพียงพอ ซึ่งเท่ากับว่าจำานวนอุปกรณ์ที่นำามาใช้งาน
ต้องเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว นี่เองคือเหตุผลที่ PEA ต้องนำาระบบ 
‘Asset Management’ เข้ามาช่วยจัดการ ในเรื่องนี้ ‘คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน์’ 
รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำารุงรักษา PEA จะเป็นผู้บอกเล่าถึงความจำาเป็น
ของการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างเป็นระบบ

ทำาไม PEA ต้องบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร
 “อุปกรณ์ของ PEA ท่ีน�ามาใช้งานส่วนหน่ึงมีอายุมากข้ึนเร่ือย ๆ เหมือนคนท่ีเร่ิมแก่ตัวลง 
เพราะฉะน้ันคุณภาพต่าง ๆ ก็เร่ิมด้อยลง นอกจากน้ี ยังมีการก่อสร้างใหม่ ๆ ตามมา เพราะยังมี
การขอใช้ไฟฟ้า มีการขยายระบบไฟฟ้าออกไปเร่ือย ๆ เรามองว่าถึงเวลาแล้วท่ีจะต้องมีการบริหาร
จัดการสินทรัพย์ (Asset Management) สมัยใหม่ท่ีเป็นระบบมากข้ึน ขณะเดียวกัน PEAไ ด้ประกาศ
จะเป็นองค์กรช้ันน�า ทันสมัย ในระดับภูมิภาค ท่ีมุ่งม่ันการให้บริการไฟฟ้าและการบริการท่ีต่อเน่ือง 
อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ สิ่งนี้เป็นส่วนส�าคัญท�าให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ได้ ซึ่ง PEA 
เป็นองค์กรภาครัฐแห่งแรกท่ีน�าระบบน้ีมาใช้งาน โดยมีเป้าหมายสู่การรับรอง ISO 55000 
ในปี 2565 อันเป็นมาตรฐานสากลเร่ืองการบริหารจัดการสินทรัพย์จากประเทศอังกฤษ”

สิ่งสำาคัญหรือหัวใจของการบริหารจัดการสินทรัพย์คืออะไร
 “การบริหารจัดการสินทรัพย์ คือ เป็นการบริหารจัดการให้การใช้งานตลอดวงจรสินทรัพย์เกิด
ความคุ้มค่ามากท่ีสุด ซ่ึงมีคีย์เวิร์ดส�าคัญ 2 ค�า คือ ‘วงจรชีวิตของสินทรัพย์’ กับ ‘ความคุ้มค่า’ 
โดยวงจรชีวิตเร่ิมต้ังแต่การได้มา ติดต้ัง ใช้งาน บ�ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้นานท่ีสุด และถ้า
ใช้งานไม่ได้แล้วจะต้องร้ือถอนหรือจ�าหน่ายออกไป ซ่ึงในแต่ละข้ันตอนมีความส�าคัญ สมมุติว่าได้
ของดีในข้ันตอนการจัดหา แต่ติดต้ังไม่ดี ไม่มีคุณภาพ เม่ือเอามาใช้ คุณภาพก็ลดลง หรือว่าซ้ือ
ของดีมา ติดต้ังดี แต่ใช้งานผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์ ถึงจะเป็นของดีก็อาจจะอายุส้ันได้ หรือ
แม้บ�ารุงรักษาไม่ดีก็สัมพันธ์กับอายุการใช้งานเหมือนกัน ดังน้ัน ของดี มีประสิทธิภาพ ใช้งานไม่มี
ปัญหา น่ันคือส่ิงท่ีเราต้องการท่ีสุด และผมเช่ือว่าจะท�าให้ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานน้ันต�า่ลง
หรือลดต้นทุนลง” 

ใจคว�มสำ�คัญของ
ก�รบริห�รจัดก�รสินทรัพย์

ความคุ้มค่า
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ความคุ้มค่าวัดจากอะไร
 “ในเร่ืองความคุ้มค่ามีด้วยกัน 3 เร่ือง คือ หน่ึง - ค่าใช้จ่ายตลอด
อายุจะต้องต�า่ ซ่ึงมาจากท่ีได้ของดีมีประสิทธิภาพ ติดต้ังดี ใช้งาน
เหมาะสม บ�ารุงรักษาถูกวิธี ใช้งานได้นานก็จะท�าให้ไม่ต้องซ้ือบ่อย 
ต้นทุนลดลง สอง - สมรรถนะของสินทรัพย์เหล่าน้ันจะต้องดีตามท่ี
ต้องการ คือดีในระดับหน่ึง เช่น ซ้ือตู้เย็นมาก็ต้องเย็น ไม่ใช่เย็นบ้าง
ไม่เย็นบ้าง น่ีคือสมรรถนะของสินทรัพย์ สาม - ประเมินความเส่ียงท่ี
จะเกิดข้ึนกับสินทรัพย์ เราต้องประเมินความเส่ียงเม่ือเอามาใช้งานว่า
มีมากหรือน้อย ส่งผลกับการให้บริการไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง มีความ
เส่ียงสูงหรือต�า่” 
 
ถ้าไม่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ดีจะเกิดอะไรขึ้น 
 “ทรัพย์สินของเราเยอะมาก ถ้าปล่อยเอาไว้การท�างานของเราจะ 
มีประสิทธิภาพต�า่มาก แล้วก็มีปัญหายุ่งยากมากมาย เพราะถ้าเรา 
มีอุปกรณ์คุณภาพต�า่หรือการติดต้ังไม่ดี การใช้งานไม่ดี ก็ช�ารุดได้ง่าย 
ซ่ึงการช�ารุดหมายถึงไฟดับ เร่ืองการบริหารจัดการสินทรัพย์ตลอด
วงจรชีวิตจึงเป็นส่ิงส�าคัญ และถ้าไม่น�าระบบบริหารจัดการท่ีดีเข้ามา
ใช้อาจมีปัญหา เช่น อุปกรณ์ช�ารุดบ่อย ไฟก็ดับบ่อย ถ้าอายุส้ัน 
ค่าใช้จ่ายก็สูงลงทุนก็เยอะ ท�าให้เราไม่สามารถบริการผู้ใช้ไฟได้ดี 
เพราะประสิทธิภาพการให้บริการไฟฟ้าท่ีลดลง” 

การจัดการสินทรัพย์รูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่
แตกต่างกันอย่างไร
  “แต่เดิมการจัดซื้อจัดจ้างของเราเป็นแบบ Price Competitive 
ใครให้ราคาต�่าสุดเราซื้อคนนั้น ซึ่งไม่ได้การันตีว่าเราจะได้ของดี 
แต่ต่อไปเราจะใช้ Price Performance ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากของ
ที่เคยขายให้เรา เมื่อน�ามาใช้งานแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ต้องซ่อมบ่อย
ไหม อายุการใช้งานได้แค่ไหน แล้วใช้ข้อมูลตรงนี้ยืนยันกับผู้ขาย 
เพื่อพิจารณาจัดซื้อสินทรัพย์ที่มีความจ�าเป็น มีคุณภาพ นอกจากนี้ 
เรื่องการซ่อมบ�ารุงก็จะเปลี่ยนไป จากเมื่อก่อนเราบ�ารุงรักษา  
ใช้ระยะเวลาเป็นตัวก�าหนด เช่น 2 - 3 ปีเข้าไปดูหนึ่งครั้ง เหมือนคน
ที่ต้องตรวจร่างกายประจ�าปี แต่ต่อไปเราจะใช้การบ�ารุงรักษาแบบ 
Condition Base Management โดยจะมีซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยประเมิน
สภาพและบ�ารุงรักษาตามสภาพ ถ้ามีความเสียหายต้องเข้าไปแก้
ให้ถูกจุด ซึ่งการบริหารจัดการสินทรัพย์ก็จะช่วยให้เรามีข้อมูลและ
ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้ารักษาไม่ไหวแล้วก็ต้องเอาออก เราจะ
ได้วางแผนตั้งงบประมาณซื้อของใหม่มาใช้งาน ต่อไปเราจะรู้ปัญหา
ก่อนที่อุปกรณ์จะช�ารุดจนท�าให้เกิดไฟดับ นี่คือความแตกต่าง” 

จุดเด่นของ Asset Management ของ PEA คืออะไร
 “จุดเด่นคือความท้าทาย เรามีทรัพย์สินจ�านวนมาก เราใช้
สินทรัพย์ใช้โครงข่ายไฟฟ้าเป็นเครื่องมือท�ามาหากิน เป็น Asset 
Intensive Utility ใช้ทรัพย์ในการท�าธุรกิจโดยตรง รวมถึงคนที่เข้ามา
เกี่ยวข้องเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นสายงานวางแผน สายงานวิศวกรรม 
สายงานบ�ารุงรักษา ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี ด้วยความที่เป็นเรื่องใหม่ 
การประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างความตระหนัก สร้างความเข้าใจเพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท�างานบางอย่าง สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องยาก 
เป็นงานท้าทาย อีกอย่างคือ ข้อมูลที่มีมาก การใช้ข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจเพื่อการลงทุนจึงเป็นเรื่องส�าคัญ เพราะถ้าข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วน ซอฟต์แวร์ก็จะช่วยเราท�างาน บริหารจัดการได้” 

PEA รวมถึงประชาชน จะได้อะไรบ้างจากการบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่เป็นระบบ
“ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นคือ เราสามารถบริหารการลงทุนได้ ทราบว่า
ต้องลงทุนก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ลงทุนเปลี่ยนของเก่าเท่าไร ทราบว่า
ของเก่าจ�าเป็นต้องเปลี่ยนหรือไม่ Asset management จะช่วยเราดู
ว่าลงทุนได้เหมาะสมหรือไม่ และสามารถจัดการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะเกิดความมั่นคงกับผู้ใช้ไฟฟ้านั่นเอง
 “พูดง่าย ๆ คือ Asset Management จะท�าให้องค์กรได้รับ
ความคุ้มค่า เพราะเมื่อเราลงทุนก็อยากให้การลงทุนของเรามี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันเราก็อยากให้การบริการมีประสิทธิภาพ
มากเช่นกัน เป็นสองสิ่งที่เราจะได้มาหลังจากการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินรูปแบบใหม่” รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา 
กล่าวทิ้งท้าย  
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โดย กองประชาสัมพันธ์
PEA Project
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ภารกิจสำาคัญของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ไม่เพียงเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าเท่านั้น หาก
ยังต้องสร้างสมดุลระหว่างทัศนียภาพบนถนนสายหลักท่ัวประเทศและระบบจำาหน่ายไฟฟ้า 
ที่มั่นคง ทุกปี PEA จึงจัดกิจกรรม ‘Big Tree Trimming’ ตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า

ทั่วประเทศ เพื่อลดปัญหาไฟตกหรือดับจากกิ่งไม้ที่อาจหักหรือโค่นลงมาได้ 

PEA SOCIETY
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
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หมอต้นไม้แห่ง PEA
 รุกขกรเป็นศัพท์ที่พัฒนามาจากค�าว่า 
‘หมอต้นไม้’ ท�าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ด้วย
การตัดแต่งกิ่งอย่างถูกวิธีตามหลักรุกขกรรม 
เพื่อให้ไม้ต้นนั้นเจริญงอกงามตามสภาพที่
เหมาะสม 
 การตัดแต่งกิ่งไม้ที่ผ่านมาเกิดจากหลาย
เหตุผลด้วยกัน เช่น ลดความหนาแน่นของ
ต้นไม้ทรงพุ่ม เพื่อให้แสงและลมผ่านได้
สะดวก ป้องกันความอับทึบและเป็นที่สะสม
ของเชื้อโรคต่าง ๆ ก�าจัดกิ่งแห้งและกิ่งที่ไม่ 
แข็งแรงออกเพราะอาจหักร่วงลงมา สร้าง
อันตรายต่อผู้สัญจรตามถนนหนทางได้
 ส่วนการตัดแต่งกิ่งไม้ของ PEA นั้น 
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าจากกิ่งไม้ที่หักโค่น 
ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดไฟตกหรือ
ไฟดับ เพราะต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้แนวสาย
ไฟฟ้าแรงสูงโดยเฉพาะในฤดูฝนที่มักมีการ
แตกกิ่งก้านสาขาอย่างรวดเร็ว จนบางครั้ง
อาจสร้างผลกระทบต่อระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า
ของ PEA ทั้งระบบแรงสูง 22,000 โวลต์ 
และระบบแรงต�่าที่พาดผ่านตามถนนสาย
ต่าง ๆ 

 
การตัดแต่งกิ่งต้นไม้
ต้องมีความถูกต้องตาม
ศาสตร์และศิลป์ด้าน
รุกขกรรม และไม่ทำาลาย
หรือตัดวงจรการเจริญ
เติบโตในทางอ้อม 
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 PEA จึงด�าเนินโครงการ Big Tree 
Trimming อย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาไฟฟ้า
ดับจากกรณีดังกล่าว ขณะเดียวกันเมื่อ
ต้นไม้ส่วนใหญ่อยู่ริมถนนหลักหลายสายทั่ว
ประเทศ ทัศนียภาพริมทางที่สวยงามจึงเป็น
อีกสิ่งที่ PEA ให้ความส�าคัญด้วยเช่นกัน
แต่การตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใช่ว่าจะท�าอย่างไร
ก็ได้ หากยังต้องมีความถูกต้องตามศาสตร์
และศิลป์ด้านรุกขกรรม ซึ่งการตัดแต่งกิ่ง
ต้นไม้นั้นต้องไม่ท�าลายหรือตัดวงจรการ
เจริญเติบโตในทางอ้อม และเพื่อให้การ
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ของ PEA เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ชุดปฏิบัติการ ‘หมอ
ต้นไม้’ หรือ ‘รุกขกร’ ของ PEA จึงต้องเข้า
รับการอบรมการตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี 
   
รุกขกรรม...ทั่วประเทศ 
 PEA ด�าเนินกิจกรรมรุกขกรรมในพื้นที่
รับผิดชอบของ PEA 74 จังหวัดทั่วประเทศ 
ดังเช่นในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา  
PEA ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบล 
สาริกา จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม Big 
Tree Trimming ขึ้นโดยระดมชุดปฏิบัติการ 
จาก PEA เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ PEA ในสังกัด
จ�านวน 50 ชุด 350 คน ร่วมกับชุดปฏิบัติการ
จาก อบต.สาริกา อบต.หินตั้ง อบต.
ศรีนาวา และกองพันทหารราบโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งประกอบด้วย 
ชุดตัดลิดรอนกิ่งไม้ตามหลักรุกขกรรม 
ชุดบ�ารุงรักษาหม้อแปลง และชุดตรวจสอบ
มิเตอร์แรงต�่า เข้าด�าเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ใน
พื้นที่จังหวัดนครนายก ขณะเดียวกัน หากมี
การพบว่าเสาไฟฟ้าบริเวณจุดใดเอนเอียง 
ก็จะท�าการปรับเสาให้ตรง แลดูสวยงาม
 กิจกรรม ‘Big Tree Trimming’ เป็น
กิจกรรมส�าคัญประจ�าปีที่ PEA จัดขึ้นและ
กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และ
เป็นภารกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์
ของ PEA ที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ 
คืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด CSV 
(Creating Shared Value) คือการปรับเปลี่ยน
การด�าเนินงานด้านธุรกิจให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง 
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QA
การชาร์จมือถือที่ถูกต้อง
ควรทำาอย่างไรบ้าง 

การชาร์จมือถือถูกวิธีจะช่วยถนอมแบตเตอร่ีไม่ให้เส่ือมเร็ว 
ท้ังยังให้ความปลอดภัยกับผู้ใช้งานด้วย โดยสามารถทำาตาม
วิธีการเหล่าน้ีได้เลย
  ไม่โทรศัพท์ขณะชาร์จแบตเตอร่ี เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมการใช้
ไฟฟ้าและความร้อนให้กับมือถือจนทำางานหนักข้ึน 
  อย่าปล่อยให้แบตเตอร่ีหมดเกล้ียงเป็น 0 เปอร์เซ็นต์หรือ
เคร่ืองดับแล้วจึงชาร์จ เพราะจะทำาให้แบตเตอร่ีพังเร็วกว่าท่ีควร
จะเป็น ทางท่ีดีถ้าแบตเตอร่ีเหลือ 30 เปอร์เซ็นต์ควรชาร์จได้แล้ว
  นำาสายชาร์จเสียบปล๊ักก่อนต่อเข้ากับมือถือ เพ่ือป้องกัน 
ไฟกระชาก
  แม้ว่าการชาร์จข้ามคืนจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเส่ือมของ
แบตเตอร่ี  ทว่า การท่ีสายชาร์จหรือปล๊ักท่ีใช้อยู่ไม่ได้มาตรฐาน 
การมีไฟว่ิงตลอดท้ังคืนอาจทำาให้อุปกรณ์มีความร้อนสูงจนเกิด
ไฟลุกไหม้ได้ ดังน้ันชาร์จแค่แบตเตอร่ีเต็มก็พอแล้ว
  ใช้ท่ีชาร์จมือถือท่ีมีคุณภาพก็จะช่วยถนอมแบตเตอร่ีและ
ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้งานด้วย 

ชาร์จมือถือ
ถูกวิธี...
ทำาอย่างไร?
เวล�เร�ซ้ือโทรศัพท์มือถือ 
โดยเฉพ�ะรุ่นใหม่ ร�ค�สูง  
เป็นธรรมด�ท่ีต้องทะนุถนอม
เพ่ือให้ใช้ง�นได้น�น ๆ คุ้มค่�
กับเงินท่ีลงทุนไป ซ่ึงก�รช�ร์จ
แบตเตอร่ีอย่�งถูกต้องก็เป็น
อีกวิธีก�รช่วยให้โทรศัพท์
มือถือของเร�ใช้ง�นได้น�น
และดีย่ิงข้ึน

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
Q&A with PEA
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ก�รจัดระเบียบส�ยสื่อส�รเพื่อ
อน�คต
 ในยุคดิจิทัล ไทยแลนด์ ที่มีการน�าเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เข้ามาใช้มากมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ต เรามักเห็นสายเหล่านี้ระโยงระยางอยู่
ตรงชั้นล่างสุดของเสาไฟฟ้าของ PEA  เกือบทุกหน
แห่ง ดังนั้นเพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีการ
สื่อสารด้านโทรคมนาคมในปัจจุบันและอนาคต 
การใช้ทรัพยากรของ PEA ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและรายได้เสริม PEA จึงได้
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพาดสายหรือติดตั้งอุปกรณ์
สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ให้มีความทัน
สมัยอยู่เสมอ โดยให้ความใส่ใจทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การวางแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและงบ
ประมาณ ประสานงาน ติดตามและประเมินผล
การจัดระเบียบสายสื่อสาร จัดท�าหลักเกณฑ์และ

PEA SCOOP
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
ท่ีมา : คู่มือการปฏิบัติงาน กองบริการสารสนเทศและส่ือสาร

บนเสาไฟฟ้าหนึ่งต้นไม่ได้มีแค่สายไฟฟ้าแรงสูงและแรงตำ่าสำาหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าไปสู่บ้านเรือน อาคาร ร้านค้า 
สถานประกอบการต่าง ๆ เท่านั้น หากบนเสาต้นเดียวกันยังประกอบไปด้วยสายสื่อสาร หรือสื่อนำาส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมประเภทสายที่ขอเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพื่อความเป็นระเบียบ ไม่กระทบกับการให้บริการไฟฟ้า 
PEA จึงต้องมีการวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

จัดระเบียบสายส่ือสาร 
หน่ึงภ�รกิจเพ่ือบริห�รจัดก�รสินทรัพย์ของ PEA
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มาตรฐานด้านสื่อสารโทรคมนาคม ฝึกอบรมและชี้แจงระเบียบหลัก
เกณฑ์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน PEA 
รับทราบ บริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคม 
รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน 
เช่น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น 
 ด้วยกระบวนการท�างานที่หลากหลายขั้นตอน การจัดระเบียบ
การพาดสายหรือติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA 
จึงต้องเกี่ยวข้องกับหลายส่วนงาน ตั้งแต่กองบริการลูกค้าการไฟฟ้า
เขต ซึ่งเป็นผู้เก็บข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในแต่ละเขตที่ตนเองรับผิดชอบ ส่งต่อให้แผนกจัดระเบียบ
สายสื่อสารเป็นฝ่ายรวบรวม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์
สื่อสารโทรคมนาคมและการให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม
อนุมัติต่อไป

‘TAMS’ ระบบบริห�รจัดก�รทรัพย�กรด้�นสื่อส�รโทรคมน�คมของ PEA
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 นอกจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพาดสายของ PEA ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รองรับการเติบโตของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารยุคใหม่ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วแล้ว การ
อนุญาตให้พาดสายและอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้ายังเป็นการใช้
ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นช่องทางการหารายได้เสริมของ 
PEA ดังนั้นจึงต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่เป็นระบบ เพื่อสะดวก
ในการเข้าถึงข้อมูลและน�าไปสู่การบริหารจัดการด้านข้อมูลและ
ทรัพยากรที่ดี มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย 
 ‘PEA Telecommunication Asset Management System: TAMS’ 
หรือระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมของ PEA 
จึงเป็นเหมือนฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพาดสายสื่อสารของบริษัทผู้ให้
บริการต่าง ๆ โดยแผนกปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา แผนกก่อสร้าง
และปฏิบัติการในพื้นที่ต่าง ๆ ของ PEA จะเป็นผู้เข้าไปด�าเนินการ
เกี่ยวกับการส�ารวจ ตรวจสอบ และน�าเข้าข้อมูลสายสื่อสาร/อุปกรณ์
ในระบบ TAMS 
 โดยมีกองบริการสารสนเทศและสื่อสาร แผนกบริหารศูนย์บริการ
สารสนเทศและสื่อสาร เป็นผู้พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ
สื่อสาร ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์ Hardware และ  
Software ของระบบ TAMS ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ปรับปรุง
ข้อมูลบนระบบ TAMS ให้เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน ติดตามการ
ประสานงานในระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในระบบ TAMS 
ให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาของผู้ใช้ระบบ ไปจนถึงการ
ประเมินผลการให้บริการ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ TAMS ต่อไป 
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ขั้นตอนก�รทำ�ง�นเพื่อนำ�เข้�ข้อมูล
ในระบบ TAMS 

ข้อมูลที่ได้จ�กก�รสำ�รวจและนำ�เข้�ข้อมูลส�ย
สือ่ส�รและตดิต้ังอปุกรณ์สือ่ส�ร  
 ปัจจุบันการด�าเนินการส�ารวจสาย/อุปกรณ์และน�าเข้าในระบบ 
TAMS มีด้วยกัน 2 แบบ คือ 
 • PEA สำ�รวจและนำ�เข้�ข้อมลูเอง ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการส�ารวจ ตรวจสอบ และน�าเข้าข้อมูลเองคือ แผนกปฏิบัติการ
และบ�ารุงรักษา แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการของ PEA ในพื้นที่ 
 • PEA จ้�งผูร้บัจ้�งสำ�รวจและนำ�เข้�ข้อมลู ซึ่งผูค้วบคมุงาน
จะมหีน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลู ที่ผูร้บัจ้างเป็นผูน้�าเข้าข้อมลู ซึ่งถ้า
ข้อมูลที่ได้ไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ควบคุมงานจะต้องแจ้งผู้ส�ารวจให้ 
กลบัไปแก้ไขข้อมูล ก่อนน�าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบข้อมูลจ�กระบบ TAMS 
 ข้อมูลของผู้รับช่วงหรือเป็นผู้รับจ้างส�ารวจข้อมูลสายสื่อสาร/
อุปกรณ์ จะไม่ถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล จนกว่าจะผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนจากผู้ดูแลข้อมูลที่เป็นผู้จ้าง 

 ด้วยกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
สายสื่อสารและอุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังน�าเข้าระบบ TAMS 
จะท�าให้เกิดฐานข้อมูลโครงข่ายสื่อสารและจ�านวนอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อน�าไปใช้ในการพิจารณาการขออนุญาตพาดสาย
หรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารต่อไป ขณะเดียวกัน การบริหารจัดการที่
เป็นระบบยังสนับสนุนการใช้ทรัพยากรของ PEA ให้เกิดความ
คุ้มค่าสูงสุดตามแนวทางของ Asset Management หรือการจัดการ
สินทรัพย์ของ PEA อีกด้วย 
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 1. ปรับเปลี่ยนแนวคิด ต้องมอง
ว่าการออมไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะและต้นทุน
ทางเศรษฐกิจ ไม่ว่ารวยหรือจนเราก็ออมได้ 
เพียงแค่ปรับเปลี่ยนมุมมองวิธีคิด ทัศนคติ
ในการออม พร้อมก�าหนดวัตถุประสงค์
ในการออม สูตรที่นิยมใช้ในการออมเงิน 
คือ เงินได้ - เงินออม = เงินใช้ เท่ากับว่า
รายได้ที่เราได้ในแต่ละเดือนควรเริ่มหักไว้ 
อย่างน้อย 10 - 15 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน 
เช่น จากเงินเดือนมาตรฐานวุฒิปริญญาตรี 
ส่วนใหญ่คือ 15,000 บาท ออม 10 เปอร์เซ็นต์ 
ก็คือ 1,500 บาท ส่วนอีก 13,500 บาทท่ีเหลือ 
ก็ต้องรู้จักแบ่งจ่ายส่วนต่าง ๆ ให้พอดี 
 นอกจากนี้ ยังมีวิธีออมอีกอย่างที่
ป้องกันการใช้เงินเพลิน คือเมื่ออดใจไม่ไหว
เผลอซื้อของฟุ่มเฟือยให้ตัวเอง เพื่อให้เกิด
ความสมดุล เมื่อจ่ายเพิ่มก็ต้องออมเพิ่ม  
10 เปอร์เซ็นต์ของเงินที่จ่ายไป จ่าย 1,000 
บาท ต้องเก็บเพิ่ม 100 บาท
 2. แบ่งเงินออมแต่ละประเภท เงิน 
1,500 บาท ท่ีออมไว้น้ัน ควรแบ่งเป็น 4 ส่วน 
โดยสัดส่วนเงินที่ต้องการใส่ไว้เบื้องต้น 
อาจจะ 25 เปอร์เซ็นต์ของ 1,500 บาท 

โดย : Money Move
รู้คิดรู้ใช้

ไม่มี ATM แต่ด้วยการมี Internet Banking  
ท่ีท�าให้โอน จ่ายเงินได้ง่ายข้ึน ก็มีความเส่ียง
ที่เราจะใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ถ้าใจไม่แข็งพอ
 • ออมเพื่อการลงทุน ทุกวันนี้ทุกคน
อยากลงทุนเพื่อให้เงินท�างาน (Passive 
Income) แต่ก่อนที่จะไปลงทุนได้อย่าลืมว่า 
ควรเก็บเงินให้ได้เป็นเงินก้อนก่อน และระหว่าง
ท่ีเก็บเงินก้อนน้ีก็เร่ิมศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่า 
จะเป็น บัญชีฝากประจ�า กองทุนรวมหุ้น 
หุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาล ไม่เช่นนั้นเงินออม
ที่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมา อาจจะหายวับ
ไปกับตาได้
 เพื่อการออมเงินที่ง่ายขึ้น เราอาจเปิด 
Internet Banking หรือ PromptPay ส�าหรับ
บัญชีเงินเดือนที่เข้ามา เพราะจะท�าให้เรา
สะดวกต่อการโอนไปเข้าบัญชีเงินออม  
พอเงินเดือนเข้าก็โอนไปเงินออม 4 ประเภท
นี้เลย ซึ่งอาจเปิดบัญชีไว้ 4 แบงก์ก็ได้ไม่ผิด 
เพราะเด๋ียวน้ีหลาย ๆ ธนาคารไม่คิดค่าบริการ 
กับลูกค้าเงินฝาก ท�าให้สะดวกขึ้นไปอีก
 รู้หลักการออมแล้ว ครั้งหน้าเราจะมา
แนะน�าการเตรียมตัวและข้อปฏิบัติเพื่อน�า
เงินที่ออมไปลงทุนกันต่อ...  

หลังได้เรียนรู้วิธีบริหารจัดการกับเงินเดือนไปแล้วในฉบับก่อนหน้า คราวน้ีเรามาลงรายละเอียด
วิธีการเก็บออมเพ่ือต่อยอดสู่การลงทุนในอนาคตหน่อยดีกว่า จริง ๆ เร่ืองน้ีไม่ได้เป็นประโยชน์ 
กับน้อง ๆ ท่ีเพ่ิงเร่ิมต้นทำางานเท่าน้ัน คนท่ีทำางานมานานแต่ไม่ประสบความสำาเร็จในการออม 

ก็สามารถนำาเทคนิคน้ีไปใช้สร้างความม่ังค่ังได้เหมือนกัน
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อย่างละเท่า ๆ กันก่อน หรือหากเป็นตัวเลข
ที่แบ่งยาก ก็แล้วแต่มุมมองว่าแต่ละเดือน
ควรให้ความส�าคัญอันไหนเป็นพิเศษ แต่ยัง
ขอให้เน้นแบ่งเงินออมให้ครบทั้ง 4 ส่วนนี้
ทุกเดือน
 • ออมเพื่อเงินฉุกเฉิน เป็นการออมที่ 
ควรนึกถึงก่อนเป็นอันดับแรก เพราะเราไม่รู้ว่า 
จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราหรือคนใกล้ชิด 
บ้าง ซึ่งตามหลักที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน�าคือ 
เงินส่วนนี้ต้องเก็บให้ได้ 6 เท่าของค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน เช่น ถ้ามีรายจ่าย 10,000 บาท 
เงินเบ้ืองต้นท่ีเราควรมีในบัญชีคือ 60,000 บาท 
 • ออมระยะกลาง เงินส่วนนี้ควรมี 
ข้อก�าหนดไว้ให้ชัดว่าเก็บเพื่อไปเที่ยว
ต่างประเทศครั้งแรก เพื่อซื้อรถ เพื่อดาวน์
บ้าน เพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
คอร์สเรียนเพิ่มทักษะต่าง ๆ ให้ตัวเอง หรือ
เพื่อวางแผนแต่งงานกับคนรัก
 • ออมระยะยาว คอนเซ็ปต์การออม
เงินในบัญชีธนาคารคือ ‘ออมจนลืมเสมือน
ว่าไม่มีบัญชีนี้อยู่’ ซึ่งบัญชีนี้อาจจะมีส่วน
น้อยสุดของเงินออมตั้งต้นก็ได้ แต่ขอให้มี
และต้องเป็นบัญชีที่เอาเงินออกมายาก เช่น 

เริ่มทำางาน สตาร์ทออม เตรียมพร้อมลงทุน



26  • ฉบับท่ี 4 / 2562

เที่ยวไปทั่ว
เร่ืองและภาพ : ธเนศ เป่ียมหน้าไม้
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ปล่อยใจ
ไปกับท้องทะเล

5 มุมชมพระอาทิตย์ลับฟ้าในภูเก็ต
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 วันนี้คงไม่ต้องอารัมภบทหรืออธิบาย
ความน่าสนใจของ ‘ภูเก็ต’ ให้เมื่อยอีกแล้ว 
เพราะที่นี่ไม่ได้เป็นที่รู้จักแค่ในบ้านเรา
เท่านั้น หากแต่ความงามของชายฝั่งทะเล
อันดามัน เอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งอาหาร
การกิน อาคารบ้านช่อง ยังท�าให้ชื่อเสียง
ของเกาะใหญ่ที่สุดของไทยดังไกลไปทั่วโลก 
ด้วยความฮอตฮิตติดลมบนนี่แหละ ภูเก็ต
จึงไม่เคยว่างเว้นจากผู้มาเยือน มิหน�าซ�้า
ยังออกจะหนาแน่นในบางจุด โดยเฉพาะใน
ช่วงหน้าร้อน ที่ใคร ๆ ก็อยากมาเหยียด
กายลงบนทรายขาว เพื่อดื่มด�่ากับวิวงาม
ยามพระอาทิตย์ค่อย ๆ เลือนหาย 
มาภูเก็ตคราวนี้ เราเลือกหยิบเอาจุดชม
พระอาทิตย์ตกสุดพิเศษซึ่งไม่ได้มีชื่อเสียง
และยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วไปนัก 
แต่ระดับความงดงามไม่เป็นสองรองใคร 

จุดชมวิวกังหันลม  
ยลพระอ�ทิตย์อัสดงในมุมสูง
 ถ้าหากว่าเบื่อกับความจอแจของผู้คน
บนแหลมพรหมเทพ ลองมาชมวิวตรงนี้ดูสิ 
จุดชมวิวกังหันลมซึ่งอยู่ไม่ไกลกัน ลักษณะ
ของแหลมหินยื่นออกไปในทะเลกางกั้น
ระหว่างหาดยะนุ้ยกับหาดในหาน โดดเด่น
ด้วยต้นกังหันลมสีขาวหมุนตามแรงลม
อยู่ตลอดเวลา อยากชมพระอาทิตย์ตก
แบบถนัดตาโดยไม่ไปแย่งที่นั่งกับใคร
แนะน�าจุดชมวิวกังหันลมเลย
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ห�ดไม้ข�ว 
ชมเครื่องบินแลนดิ้งระยะประชิด 
 หาดไม้ขาวอยู่ทางทิศเหนือของหาด
ภูเก็ต ทอดตัวต่อเนื่องจากอุทยานแห่งชาติ 
สิรินาถ (หาดในยาง) ยาวไปจนถึง 
หาดทรายแก้ว รวมระยะทางเกือบ 10 
กิโลเมตร สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของหาดแห่ง
นี้คงหนีไม่พ้นการชมเจ้านกยักษ์หลากสีสัน
ของสายการบินต่าง ๆ ซึ่งก�าลังเตรียมตัว 
ลงจอดยังสนามบินภูเก็ตที่อยู่แนบชิด 
กับชายหาด โดยเฉพาะในช่วงเย็นย�่า  
เป็นความแปลกตาและอันซีนจริง ๆ

ห�ดล�ยัน 
จุดข�ยที่คว�มสงบ
 หาดลายันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน
แห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ที่ยังไม่ค่อย
เป็นที่รู้จักมากนัก เพราะความไม่สะดวก
สบายในการเข้าถึง ไม่มีกิจกรรมทางน�้า
เอาใจนักท่องเที่ยวเหมือนหาดอื่น จึงยังคง
ความเงียบสงบและความเป็นธรรมชาติ
ค่อนข้างสมบูรณ์ แม้ดูค่อนข้างเป็นส่วนตัว 
แต่ถ้าใครอยากพักแรม ไม่ไกลกันนัก
ก็มีโรงแรมและร้านอาหารให้บริการ 
หรืออยากจะนอนฟังเสียงคลื่นบนผืนทราย
เม็ดละเอียด พร้อมกับเฝ้ามองดวงตะวัน
ตกลงกลางทะเลอย่างใกล้ชิดสักคืนสองคืน 
ก็สามารถเช่าเต็นท์จากเจ้าหน้าที่อุทยานฯ 
ได้เหมือนกัน

ห�ดอ่�วเสน 
จิ๋วแต่แจ๋ว
 ด้วยขนาดที่ค่อนข้างเล็ก ไกลออกมาจากแหล่งท่องเที่ยวหลัก ชายหาดเรียงราย
ไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่ เม็ดทรายค่อนข้างหยาบและไม่ขาวมากนัก ทั้งไม่มากมาย
ด้วยความสะดวกสบาย จึงไม่ท�าให้ที่นี่ถูกจริตนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ แต่นั่นถือเป็น
ข้อดีที่ท�าให้บริเวณนี้ไม่พลุกพล่าน อยากจะนอนเกลือกกลิ้งอาบแดดยาวไปจนถึง
ช่วงพระอาทิตย์ตกดินก็ไม่ต้องเกรงใจใคร นอกจากน้ี บริเวณอ่าวเสนยังเป็นจุดด�าน�า้ต้ืน
ที่น่าสนใจ เพราะอุดมไปด้วยปลาหลากชนิด เช่น ปลานกแก้ว ปลาการ์ตูน 
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 The beauty of ‘Phuket’ -- Thailand’s 
largest island -- is widely known across 
the world. Its pristine beaches, delicious 
local food, and Sino-Portuguese  
architecture have attracted tourists 
from every corner of the globe. In this 
trip, we have chosen five scenic spots 
to watch the sunset in Phuket. The 
locations may not be the most famous 
nor popular among travelers, but their 
beauty is definitely breathtaking. Read 
on and discover some ideas for your 
next special holiday in this dreamy 
island!
 The ‘Windmill Viewpoint’ is situated 
a short distance from Promthep Cape. 
This iconic view is a rocky piece of land 
that sticks out into the ocean between 
Ya Nui Beach and Nai Harn Beach,  

distinguishably decorated by white 
windmills on the left and the picturesque 
cape on the left. To get the spectacular 
sunset without crowd, the best spot is 
absolutely Windmill Viewpoint.
 Meanwhile, ‘Mai Khao Beach’ 
spanning almost 10 kilometers, is 
praised as one of the longest beaches 
on the island. Its wide sandy beach is 
perfect for taking a walk, sunbathing 
and watching planes while swooping 
down to land on the airport right next to 
this beach.
 ‘Layan Beach’ may not boast 
about water sports like other beaches 
in Phuket, but tranquil and unspoiled 
nature. Rent a tent from park officials 
to listen to soothing sound of waves 
crashing on the beach. Elsewhere,  

‘Ao Sane Beach,’ next to the right 
of Nai Harn Beach, offers a calming 
experience with its small size far from 
other tourist attractions. The beach is 
crafted with rocks of all shapes and 
sizes on coarse sand. Due to a lack of 
facilities, Ao Sane Beach is less popular, 
yet more private for travelers.
 The last coastline is ‘Khao Pilai 
Beach’ in Phang Nga province, not 
far from Phuket. Its romantic vibe from 
towering pine trees, coconut trees, 
multi-sized rocks, white sandy and 
an old wooden bridge. Its charming 
scenery during sunset makes this 
spot one of the most romantic 
locations for brides and grooms as 
a perfect backdrop for pre-wedding 
photography.

Scenic Views to Enjoy Sunset on Phuket Island

Traveller’s note

เดินท�งอย่�งไรในภูเก็ต : 
รถสองแถว : ท่ารถจะอยู่ท่ี ถนนระนอง 
บริเวณหน้าตลาดสดดาวน์ทาวน์  
รถจะว่ิงไปตามเส้นทางรอบเกาะ ราคา
ค่ารถไม่เกิน 30 บาท (ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับ
ภาวะราคาน้ำามันด้วย)
ตุ๊กตุ๊ก : น่ังได้ 6 คน ค่ารถประมาณ 
40 - 100 บาท สำาหรับระยะทางใกล้ ๆ 
หากต้องการไปท่ีไกล ๆ อาจจะต้อง
จ่ายค่ารถในราคาท่ีสูงถึง 300 - 600 
บาท ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับความสามารถ 
ในการต่อรอง
 นอกจากน้ี ก็สามารถใช้บริการ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างในระยะทางใกล้ ๆ 
ราคาเร่ิมต้นท่ี 20 บาท สังเกตคนขับ
มอเตอร์ไซค์จะใส่เส้ือก๊ักสีเขียวหรือสีส้ม 
รวมไปถึงการเช่ารถมอเตอร์ไซค์และ
รถยนต์เช่าท่ีมีอยู่มากมายหลายเจ้า

ห�ดเข�ปิหล�ย 
 แม้อยู่ในเขตพังงา แต่ก็ไม่ได้ไกลจาก
ภูเก็ตนัก เราจึงขอจับมาไว้ในเส้นทาง
เดียวกันเสียเลย หาดเขาปิหลายมีความ
เฉพาะตัวด้วยทิวทัศน์แนวต้นสนตลอด
แนวชายหาด โขดหินหลากหลายขนาดที่
ธรรมชาติสรรค์สร้างขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ 
อีกทั้งเนื้อทรายขาวละเอียดยาวเหยียดจาก
หาดท่านุ่น มีความคลาสสิกของสะพานไม้
ในต�านาน อดีตเส้นทางขนถ่ายแร่ดีบุกซึ่งถูก
อนุรักษ์เอาไว้อย่างดี ทุกองค์ประกอบผสม
ผสานเป็นความงามไม่เหมือนใคร 
โดยเฉพาะยามที่พระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า
 
 ท้ัง 5 จุดท่ีแนะนำาอาจจะไม่คุ้นหูกันนัก 
แต่หากได้ลองมาสัมผัสบรรยากาศ
ยามเย็น ที่สงบ และไม่พลุกพล่าน ก็อาจ
จะทำาให้คุณตกหลุมรักได้โดยไม่ยาก 
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มรดกไทย
เร่ือง : วิชชุ ภาพประกอบ : เอกสิทธ์ิ ชูวงษ์

ล้านนาภูมิปัญญาแห่งสายใย
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คนในอดีตมักนิยมสวมใส่
หมวกเวลาท่ีออกไปท�าไร่ 
ท�านา หรือการเข้าสังคม
ก็จะมีการใส่หมวกเพราะ
เป็นเครื่องช่วยป้องกัน
ความร้อนได้ดีไม่แพ้ร่ม 

กระหม่อมบาง ว่อมจึงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ซ่ึงตกทอดกันมาต้ังแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึง
รุ่นลูกรุ่นหลาน อีกท้ังเป็นท่ีบอกกล่าวสืบต่อ
กันมาว่า ลักษณะของว่อมน้ันส่ือถึงความ
กตัญญูต่อมารดา - บิดา ซ่ึงหากมองไปยัง
จุดปลายของว่อมจะพบเห็นลักษณะมีเชือก
ผ้าฝ้ายพันกันอยู่ด้านบน เปรียบดังสายรก
ของมารดาท่ีเคยห่อหุ้ม เป็นเคร่ืองเตือนสติ
ไม่ให้ลืมบุญคุณของมารดา - บิดา และยังให้
ความอบอุ่นแก่ร่างกายอีกด้วย
 การเย็บหมวกโบราณจึงถือเป็น
ภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีมีความส�าคัญมาก 
เพราะเป็นของใช้ที่มีประโยชน์ต่อลูกหลาน 
เป็นงานฝีมือ ต้องใช้ใจท�า แต่ละช้ินงานจึง
มีคุณค่าต่อจิตใจ มากกว่าของท่ีหาซ้ือได้
ตามตลาดท่ัวไป ปัจจุบันประยุกต์ให้มีขนาด
ใหญ่ข้ึนเพ่ือให้ผู้ใหญ่ได้ใช้งาน เพราะว่อมมี
ลักษณะเฉพาะตัว ไม่เหมือนกับหมวกท่ัวไป 
จึงมีการผลิตข้ึนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับงาน
หัตถกรรม นอกจากน้ี ยังมีการตัดเย็บให้เป็น
เอกลักษณ์ข้ึนมาเฉพาะส�าหรับถวายพระสงฆ์
อีกด้วย เพ่ือรักษาอุณหภูมิในร่างกาย 

ผู้
เม่ือเอ่ยถึงอ�าเภอ ‘แม่แจ่ม’ หลายคนจะคิดถึง
ผ้าซ่ินตีนจก ศิลปหัตถกรรมท้องถ่ินล้านนา
ท่ีสืบทอดเป็นมรดกทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ด้วยเอกลักษณ์ในการทอหรือจกในลักษณะ
การคว�า่ลาย เก่ียวกระหวัดอยู่ในการจกเส้น
ฝ้ายเป็นสมบัติล�า้ค่าท่ีตกทอดกันมามีความ
สวยงามประณีตเฉพาะแบบไม่เหมือนใคร 
ทว่าไม่เพียงเท่าน้ัน แม่แจ่มยังมีของดีโดย
เฉพาะส่ิงท่ีจะพบเห็นได้ในช่วงฤดูหนาว น่ัน
คือ ‘ว่อม’ ท่ีมักสวมอยู่บนศีรษะเด็กผู้ชาย 
 ว่อม หรือหมวกโบราณ ซ่ึงในสมัยโบราณ
คนแม่แจ่มจะเย็บหมวกด้วยมือและยัดข้างใน 
ด้วยนุ่นมีลักษณะค่อนข้างหนา เน่ืองจาก
ภูมิประเทศเป็นป่าเขา อากาศเย็นท�าให้เด็ก 
ไม่สบายได้ง่าย ผู้เฒ่าผู้แก่จึงนิยมเย็บหมวก 
ให้ลูกหลานใส่ป้องกันอาการป่วยเพราะเด็กมี

พระสงฆ์ - หรือครูบาเจ้าล้านนาสายเหนือ
ไม่ให้อาพาธ โดยเฉพาะเวลาพระครูบาเจ้า 
เข้าปฏิบัติกรรมฐานในสถานท่ีต่าง ๆ ถือว่า
เป็นบริขารพิเศษอีกประเภทหน่ึงของพระสงฆ์
ชาวล้านนาเหนือ เวลาธุดงค์หรือปฏิบัติกิจ
ในพระพุทธศาสนาโดยไม่ผิดหลักพระธรรม
วินัยใด ๆ
 ปัจจุบันนิยมท�าว่อมให้ใส่ได้ท้ังเด็กและ
ผู้ใหญ่ ชาวต่างชาติก็ชอบเพราะเป็นงาน
แฮนด์เมดมีความละเอียดประณีต และมี
รูปแบบสีสันสวยงาม สามารถสวมใส่ 
เพ่ิมความอบอุ่นให้ศีรษะได้ เหมาะกับพ้ืนท่ีมี
อากาศหนาว เพราะผู้เฒ่าผู้แก่ในแม่แจ่ม
ต่างก็มีความช�านาญในการตัดเย็บผ้า และ
มีความสุขเวลาได้ท�าอะไรให้ลูกหลานใช้ 
แถมยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 และเหนืออื่นใด ลวดลายของว่อม
คือสิ่งสะท้อนการเดินทางของชีวิตว่า
ผ่านเส้นทางที่ทอดยาวและทรงคุณค่า
มาเนิ่นนานเพียงใด 

 ‘Mae Chaem’ District in Chiang Mai is not only renowned 
for its unique Thai garment Pha Sinh Teen Chok, but also 
famous for ‘Wom’ or a kind of traditional hat sewn by hand 
and stuffed with soft cotton. As cold weather of mountainous 
terrains in the district may cause children to catch a cold 
easily, the elderly usually make hats for their grandchildren to 
wear as a protection, and this local wisdom has been passed 
on through many generations. A unique characteristic of 
‘Wom’ is cotton threads intertwined at the top of the hat, 
representing a mother’s cord that connects her body to the 
baby in the womb and reminding the wearer of their parent’s 

 ‘Wom’ : Lanna Heritage of Love and Warmth

การเย็บหมวกโบราณถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอด
กันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่มีความสำาคัญมาก เป็นงานฝีมือ 
ต้องใช้ใจทำา แต่ละชิ้นงานจึงมีคุณค่าต่อจิตใจ

care and love, as well as giving warmth while wearing it.
 The art of making this traditional hat is considered as 
the local wisdom inherited from generations to generations. 
It is a useful garment and handicraft with a sentimental 
value, different from other ordinary products in the market. 
Today, the hat is made larger in size for adults to wear. Due 
to its distinctiveness, Wom is also sewn as a value-added 
handicraft with different patterns. It is sometimes specially 
designed as an offering to Buddhist monks or Lanna Kru Ba 
to keep them warm and help preventing colds.
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รอบโต๊ะทำางาน

โดย แม่มะลิ

 เช่ือว่าคนท่ัวไปคุ้นเคยดีกับคำาว่า Entrepreneur ท่ีแปลว่า ผู้ประกอบการ 
และคำาว่า Entrepreneurship ท่ีแปลว่า ความเป็นผู้ประกอบการ โดยทักษะโดดเด่น

ท่ีอยู่ในตัวผู้ท่ีมีความเป็นผู้ประกอบการ ซ่ึงทำาให้หลายคนยอมรับ น่ันคือ ความสามารถ
ในการเปล่ียนไอเดียให้กลายเป็นผลิตผลหรือผลิตภาพอันน่าพึงพอใจ หรือสามารถ

นำาเสนอทางออกของปัญหา (solution) ในทางสร้างสรรค์ได้น่ันเอง

ได้เวลาติดอาวุธความเป็นผู้ประกอบการ
ให้คนทำางาน ด้วยทักษะ

 INTRAPRENEURSHIP
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ถ้ามีเร่ืองอะไรท่ีคุณคิดว่าถูกต้องหรือ
ไม่ถูกต้อง ควรกล้าพูดออกไป เพราะการ
ประนีประนอมหรือน่ิงเงียบอาจส่งผลเสียใน 
ระยะยาว และอย่างน้อยการได้พูดส่ิงท่ีคิด 
ออกไป ก็จะท�าให้ท่ีประชุมรู้ว่ามีคนคิดต่าง 
น�าไปสู่การทบทวนเร่ืองน้ันใหม่ เพ่ือสร้าง
ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดให้องค์กรได้
 • พร้อมเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลา 
ไม่ท�าตัวเป็นน�า้ล้นแก้ว ต้องพร้อมเรียนรู้ 
กล้าเปล่ียนแปลง ไม่ยึดติด เพราะถ้ามี
พนักงานท่ีฝืนความเปล่ียนแปลงแค่เพียง
คนเดียวย่อมส่งผลให้กลไกแห่งการพัฒนา
ติดขัด ส่งผลกระทบถึงภาพรวมในท่ีสุด
 ท่ีสุดแล้ว ภารกิจในการสร้างองค์กรแห่ง 
Intrapreneur จะส�าเร็จลงได้ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกคนในองค์กร ปรับและเปล่ียน 
เพ่ือน�าไปสู่ส่ิงใหม่ท่ีดีกว่าน่ันเอง 

จึงไม่น่าแปลกใจ ท่ีองค์กรยุคน้ี 
ต่างมองหาบุคลากรท่ีไม่ได้มี
แค่ความรู้ ความสามารถ 
ตรงตามต�าแหน่งเท่าน้ัน ทว่า 
ทุกองค์กรต่างอยากได้พนักงาน

อ้างอิง : เอกสารวิชาการ เรื่อง Intrapreneur for 
Change ย่างก้าวการเดินทาง ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งจัดทำาโดย โครงการผู้นำาแห่งอนาคต คณะวิทยาการ
เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(https://www.leadershipforfuture.com/wp-
content/uploads/2018/10/Intrapreneur-for-
Change_resized_64MB.pdf)
บทความเรื่อง ‘Intrapreneur นิยามใหม่ของผู้ประกอบการ 
ปั้นคนในให้เป็นเถ้าแก่’(https://www.smartsme.co.th/
content/111097)

ท่ีมีท้ังทักษะ ความสามารถ หรือจิตวิญญาณ
ของความเป็นผู้ประกอบการด้วย โดยมุ่งหมาย 
ว่าพนักงานเหล่าน้ีจะเป็น Key person หรือ
ก�าลังส�าคัญในการขับเคล่ือนองค์กรให้
ก้าวหน้า พัฒนาเป็นองค์กรแห่งความคิด
และสร้างสรรค์นวัตกรรมยุคใหม่ได้ในท่ีสุด 
ซ่ึงค�านิยามทักษะ ความสามารถการเป็น
ผู้ประกอบการของพนักงานในองค์กร 4.0 น้ี 
คือ Intrapreneur ท่ีแปลตรงตัวว่า ผู้ประกอบการ
ภายใน น่ันเอง
 ท้ังน้ี ในเอกสารวิชาการ เร่ือง  
Intrapreneur for Change ย่างก้าวการเดินทาง 
ร่วมสร้างความเปล่ียนแปลง ซ่ึงจัดท�าโดย 
โครงการผู้น�าแห่งอนาคต คณะวิทยาการ
เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงความหมาย
ของความเป็นผู้ประกอบการภายในไว้ในบท
เรียนแรกว่า
 “Intrapreneur ย่อมต้องมีคุณสมบัติท่ี
กอปรด้วยทักษะและความสามารถเช่น
เดียวกับ Entrepreneur แต่ Intrapreneur 
ไม่ได้ท�างานบนโจทย์ท่ีตัวเองริเร่ิมข้ึนเอง
อย่าง Entrepreneur แต่จะเห็นโอกาส
บางอย่าง เห็นช่องว่างบางประการในโจทย์
หรือปัญหาน้ัน จึงย่ืนมือเข้าไปร่วมคิดร่วมท�า 
โดย Intrapreneur อาจต้องเผชิญกับความ
ยากล�าบากในระหว่างการทดลองน�าแนวคิด
แนวปฏิบัติ หรือนวัตกรรมท่ีท้าทายมาใช้
ช่วงแรกเร่ิมจึงจ�าเป็นต้องมีความมุ่งม่ัน 
พยายาม และอดทนอย่างมากท่ีจะสร้าง
การเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนให้ได้”
 นอกจากน้ัน ในอีกมุมหน่ึง การสร้าง
ความเป็นผู้ประกอบการภายในให้เกิดข้ึน
ในตัวพนักงานในองค์กร ยังเป็นการปฏิวัติ
แนวคิดของพนักงานทุกคน ให้มีความพร้อม
และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน รู้สึกเสมือนตนเป็น
เจ้าของกิจการ กระตือรือร้นในการเสนอตัว
รับผิดชอบโครงการ เสนอไอเดีย พร้อมรับ
ความเส่ียง ขณะเดียวกันก็ไม่หยุดน่ิง ขับเคล่ือน 
นวัตกรรมใหม่ให้เกิดข้ึนในองค์กร เพ่ือน�าไปสู่ 
ผลก�าไรของบริษัทให้ได้
 และเม่ือพนักงานมีความเป็น Intrapreneur 
โดยมีไอเดียและเป้าหมายท่ีชัดเจน องค์กร

ก็ควรสนับสนุนท้ังการเงินและการเข้าถึง
ทรัพยากรท่ีจ�าเป็นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
สินค้า หรือบริการใหม่ ๆ เพ่ือให้ Intrapreneur 
ได้ริเร่ิมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับบริษัท 
พร้อมได้รับผลตอบแทนท่ีมากกว่าเงินเดือน 
อาทิ การได้เป็นหุ้นส่วนในบริษัทใหม่ หรือ 
ได้ผลตอบแทนต่าง ๆ ท่ีมากกว่าตัวเงิน 
หากท�าได้เช่นน้ี เส้นชัยและความส�าเร็จของ
การท�าธุรกิจขององค์กรน้ันก็จะอยู่ไม่ไกล
เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างองค์กรแห่ง Intrapreneur 
เรามี 4 เทคนิคการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
ท่ีท�าง่ายได้ผลจริงมาฝากกันดังน้ี
 • เปล่ียนอุปสรรคให้เป็นความท้าทาย 
คุณสมบัติข้อแรกของพนักงานท่ีมี Intrapreneur 
Mindset คือการไม่หว่ันต่องานยาก รวมไปถึง
ส่ิงท่ีไม่ถนัดต่าง ๆ 
 • กล้าก้าวออกมาจาก Comfort Zone 
หากอยากยกระดับตัวเองให้เป็น Intrapreneur 
ขององค์กร ต้องกล้าออกมาจาก Comfort 
Zone จินตนาการว่าตนเองหลังชนฝาแล้ว จะ
ออกมาจากสถานการณ์อย่างไร ด้วยความคิด
นอกกรอบ 
 • กล้าพูด กล้าทำา เป็นผู้นำาในองค์กร 
หากได้ร่วมประชุมท่ีมีความส�าคัญกับองค์กร 
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แวะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

มากมาย ท�าให้เกิดร้านอาหารอร่อย ๆ ขึ้น
มาหลายร้าน รวมทั้งตลาดโก้งโค้งอันโด่งดัง
 ถนนสายนี้แหละครับ ที่ชายกางชวน 
ท่านมาขับรถในวันหยุดพักผ่อน เพื่อจับจ่าย 
ซื้อของกันที่ตลาดโก้งโค้ง และเติมพลัง
ในมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นกันสบาย ๆ 
ที่ร้านอาหารฝีมือบ้าน ๆ ซึ่งอยู่ติดกับตลาด
โก้งโค้งพอดี ร้านนี้มีชื่อว่า ‘กันเอง อาหาร
ป่า & ปลาแม่น�้า’

กันเอง อาหารป่า ปลาแม่น้ำา @ บางปะอิน
 ร้านกันเอง เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่
เวลา 09.00 - 17.00 น. แต่ถ้าท่านอยาก
ทานปลาแม่น�้าแท้ ๆ อาจจะต้องรีบมาสัก
หน่อยนะครับ เพราะบางวันได้มามาก 
บางวันก็ได้มาน้อย ซึ่งร้านก็ยังมีวัตถุดิบ
อื่น ๆ ให้อร่อยกันได้อีกมากมายครับ 
ท่านสามารถปรึกษาคุณลุงและคุณป้าได้ 
ทั้งสองท่านเป็นกันเองดีมากครับ
 ส�าหรับการเดินทางมาที่ร้านก็ไม่ยาก 
เพราะร้านอยู่ติดกับวัดบ้านเลน เรียกว่า
อยู่ตรงกลางระหว่างวัดกับตลาดเลยครับ 
แต่เนื่องจากเป็นช่วงริมทางโค้งพอดี 
จึงไม่ควรจอดรถริมถนนหน้าร้านนะครับ 

ถนนสายในเลียบแม่น�้าเจ้าพระยา
อันคดโค้ง จากอ�าเภอบางปะอิน 
เข้าสู่เมืองอยุธยา ที่ผู้คนยังคง 
นิยมใช้เส้นทางนี้กันอย่าง

ถ้ามาจากปทุมธานี ท่านสามารถจอดรถใน
วัดบ้านเลน ซึ่งอยู่ก่อนถึงตลาดโก้งโค้ง
ได้เลย สะดวก สบาย ไม่ต้องปวดหัววนหา
ที่จอดรถกันให้เหนื่อย และท่านสามารถใช้ 
Google Map น�าทางมาร้านนี้ได้สบาย ๆ 
ครับ
 มาร้านกันเอง จานแรกที่ต้องสั่งตาม
แบบฉบับชายกางคือ ปลาสังคะวาดทอด
กรอบ (สังคะวาด บางท้องถิ่นออกเสียง 
สังกะวาด) เอามาเค้ียวเพลิน ๆ เรียกน�า้ย่อย
กันสบาย ๆ เพราะปลาสังคะวาดเป็นปลา
ตระกูลเดียวกับปลาเนื้ออ่อน ตัวไม่โตนัก 
ทอดกรอบทั้งตัว อร่อยมากครับ
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 ฉู่ฉี่ปลากดแม่น�้า ร้านจะหั่นเนื้อปลากด 
มาพอดีค�า แล้วลงเครื่องฉู่ฉี่กับหัวกะทิ
พอข้น ๆ ไม่มีน�้าเจิ่ง รสนวล ๆ เบา ๆ ไม่
ฉูดฉาดมากนัก
 ปลาค้าวทอดน�า้ปลา ร้านจะห่ันปลาค้าว 
เป็นชิ้น ๆ ตามขวาง แล้วทอดมาเหลือง
พอดี ๆ ให้กรอบนิด ๆ ไม่เสียรสชาติปลาค้าว 
น�ามาจ้ิมน�า้ปลาเพ่ิมอีกนิด หรือจะจ้ิมซอสพริก
ก็ได้ ตามใจฉันได้เลย
 ทอดมันปลากราย ร้านนี้ตีทอดมันด้วย
เนื้อปลากรายซึ่งขูดมาได้เหนียวหนับ  
รสพริกแกงก็มาเบา ๆ ตามหลักของทอดมัน
ที่จะกินเล่น ๆ หรือกินเป็นกับก็ดีทั้งนั้น 
เป็นจานเด็ดในแนวเด็กกินได้ ผู้ใหญ่
กินเพลินครับ

 ไก่บ้านรวน ครั้งแรกชายกางคิดว่าเป็น
ไก่บ้านรวนมาเค็ม ๆ หอมน�า้ปลาแบบร้านอ่ืน 
แต่ร้านกันเองเน้นรสชาติจัดจ้าน จึงรวนมา
แบบรสสะเด็ด เผ็ดเรียกเหงื่อกันได้ชะงัดนัก
แล อร่อยกันไปอีกแบบครับ
 ผัดเผ็ดปลาไหล ร้านนี้ใช้ปลาไหลตัวโต 
ล�าตัวขนาดคอขวดแม่โขงตามมาตรฐาน 
การวัดของคอสุรา มาผัดเผ็ดด้วยเครื่อง
โขลกที่เผ็ดร้อน แต่ก็มิได้เผ็ดรุนแรงอะไรนัก 
เนื้อปลาไหลหนึกแน่น และมีก้างกลาง
อันเดียว กินง่าย สบายปากครับ
 ต้มย�าปลากดแม่น�้า เป็นต้มย�าน�้าใส แต่
มีสีระเรื่อ ๆ ของพริกแห้งเผามาเพิ่มรส เพิ่ม
กลิ่นให้จรุงใจมากขึ้น น�้าต้มย�าก็เข้าต�าราว่า 
ซดทีไร รายงานตลอดทาง เน้ือปลากดเหลือง 

 ค่ัวกระดูกหมู
อ่อน ใช้เน้ือส่วนท่ีเรียกว่า 
ใบพาย มีกระดูกอ่อนเป็น
แผ่นแทรกในเนื้อ แล้วนำา 
มาสับหยาบ ๆ ค่ัวรวม
กับพริกแกงท่ีตำาเอง จะ
ออกรสดุเด็ด เผ็ดอร่อย

แม่น�้านั้นไม่ต้องพูดถึง อร่อยมากครับ
 ปิดท้ายกันด้วย คั่วกระดูกหมูอ่อน ร้าน
กันเองใช้เนื้อส่วนที่เรียกว่า ใบพาย มีกระดูก
อ่อนเป็นแผ่นแทรกในเนื้อ แล้วน�ามาสับ
หยาบ ๆ คั่วรวมกับพริกแกงที่ต�าเองของ
ทางร้าน แบบเดียวกับคั่วกลิ้งทางใต้ ก็จะ
ออกรสดุเด็ด เผ็ดอร่อย คลุกข้าวสวยร้อน ๆ 
นี่ไม่ต้องพูดถึง แจ่มมากครับ
 ถ้าท่านมาเที่ยวอยุธยา แล้วใช้เส้นทาง
สายในเลียบแม่น�้าเจ้าพระยา หลังจากเที่ยว
ไหว้พระตามวัดต่าง ๆ รายทาง แวะช้อปปิ้ง 
ที่ตลาดโก้งโค้งแล้ว ก็ลองแวะมาชิมฝีมือ
พื้นถิ่นชาวบางปะอินได้ที่ร้านกันเองนะครับ 
ร้านยังมีอีกหลายเมนูที่น่าสนใจ ให้ทุกวัยใน
ครอบครัวมีความสุขร่วมกันได้ครับ 
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สุข สุขภาพ

อากาศที่ร้อนอบอ้าว นอกจากสร้างความหงุดหงิดใจ ไม่สบายเนื้อตัวแล้ว ฤดูกาลน้ี 
ยังมีโรคที่มาพร้อมกับความร้อนอีกมากมาย การเลือกรับประทานอาหารรสเปรี้ยว
และขม จึงเป็นพื้นฐานสำาคัญของการปรับสมดุลและช่วยลดธาตุไฟในร่างกายลงได้
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เมนูต้มย�า อาจารย์นิเวศน์แนะว่า ควรปรุงให้มีรสเผ็ดน้อยกว่ารส
เปรี้ยว ในขณะที่เมนูน�้าพริก ปรุงให้มีรสเปรี้ยวน�ารสเผ็ด หรือจะปรุง
น�้าพริกให้มีรสกลาง ๆ แต่รับประทานคู่กับผักสดนานาชนิด ก็ช่วย
รักษาสมดุลความร้อน - เย็นในร่างกายได้เช่นเดียวกัน
 อย่างไรก็ตาม การรับประทานอาหารตลอดทั้งวันนั้น ถึงแม้จะ
เน้นอาหารรสเย็น ซึ่งมีฤทธิ์เย็นเป็นหลัก ทว่า ในแต่ละมื้อควรผสม
ผสานรสชาติอื่น ๆ ให้มีความหลากหลาย เช่น รสขม จืด เผ็ด ไม่
ควรกินรสเย็นเพียงอย่างเดียว เพื่อรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้เกิด
ความสมดุล ไม่ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไป เพราะอะไรที่มากเกินไป
หรือน้อยเกินไปนั้น ย่อมไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอน 

 เพราะร่างกายคนเราเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ หากอุณหภูมิสูง
เกินไป ก็ไม่เป็นผลดีในการวิ่ง แต่ถ้ามีความอุ่นพอดี ๆ ก็จะท�างาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ร่างกายคนเราก็เช่นกัน เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน 
อากาศร้อนจะเป็นตัวกระตุ้นธาตุไฟในร่างกายให้สูงขึ้นตามไปด้วย 
อาจารย์นิเวศน์ บวรกุลวัฒน์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จึงได้
แนะเคล็ดลับดูแลสุขภาพในช่วงหน้าร้อน โดยการเลือกรับประทาน
อาหารรสเปรี้ยวและขม เพื่อปรับสมดุลร่างกาย ลดโอกาสเจ็บป่วย 
เป็นร้อนใน และครั่นเนื้อครั่นตัวตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะผักและผลไม้ที่มีน�้ามาก อาทิ แตงโม ส้ม มันแกว 
ตลอดจนน�้าใบบัวบก กระเจี๊ยบ ฯลฯ ซึ่งมีฤทธิ์เย็น จึงช่วยปรับ
อุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุล นอกจากนี้ ควรลดอาหาร
รสเผ็ดและรสจัด ที่มีฤทธิ์ร้อนลง หากมีอาการท้องอืดอันเนื่องมา
จากธาตุไฟในร่างกายลดลง สามารถกินรสเผ็ดร้อนได้บ้าง แต่ควร
เลือกกินพวกพืชผักสมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบกะเพรา โหระพา ฯลฯ
ซึ่งน�ามาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนู ส่วนอาหารรสเปรี้ยว เช่น 

มาดูแลสุขภาพ
ในหน้าร้อนกันดีกว่า

พฤติกรรมก่อโรคในท�งก�รแพทย์แผนไทย

โดย วีณา บารมี

• อดอาหาร 
• อดน้ำา
• อดนอน

• ทำางานเกินกำาลัง
• กลั้นอุจจาระ/
 ปัสสาวะ

• มีโทสะ
• มีโมหะ



 • ฉบับท่ี 4 / 2562  37

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
 พยายามเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
กระบวนการผลิตที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม 
หรือน้อยที่สุด อย่าลืมมองหาสัญลักษณ์
รีไซเคิลบนตัวบรรจุภัณฑ์ เพื่อมั่นใจว่าเมื่อ
ใช้หมด ตัวบรรจุภัณฑ์จะไม่ถูกทิ้งเป็นขยะ 
แต่จะถูกน�ากลับไปใช้ใหม่ได้
ลองเลือกใช้สินค้าที่มีคุณสมบัติแบบ 
2 อิน 1
 คุณอาจลดจ�านวนขยะที่เกิดขึ้นได้
ด้วยการใช้เครื่องส�าอางที่ท�าได้หลายอย่าง
ในคราวเดียวกัน ท�าได้แบบนี้ อย่างน้อยก็
ลดขยะลงไปได้ 1 ชิ้นแล้วนี่ไง
ซื้อผลิตภัณฑ์ในขนาดใหญ่ขึ้น
 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในขนาดใหญ่ขึ้นแทน
การซื้อขนาดเล็กหลาย ๆ ชิ้น นอกจากจะ

ช่วยลดปริมาณขยะได้แล้ว อาจช่วยคุณ
ประหยัดเงินได้
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้ม
หลายชั้น
 เจ้าหีบห่อหลายช้ัน ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก 
กล่องกระดาษ ท้ังยังกระดาษห่อช้ันนอกช้ันใน 
ล้วนกลายเป็นขยะไปได้ในช่ัวพริบตาทันที
ท่ีคุณแกะมันท้ิง เพราะฉะน้ันลองใส่ใจอีก
สักนิด คุณจะไม่เป็นคนเพ่ิมขยะแน่นอน
สนับสนุนสินค้าที่รับผิดชอบต่อบรรจุ
ภัณฑ์เหลือทิ้ง
 เคร่ืองส�าอางหรือแบรนด์สินค้าบางย่ีห้อ 
มีจุดให้ลูกค้าน�าบรรจุภัณฑ์เปล่าหลังจากใช้ 
ผลิตภัณฑ์หมดแล้วกลับมาท้ิง โดยอาจเป็น 
การน�าไปท้ิงฟรี หรืออาจมีของตอบแทนเล็ก ๆ 
น้อย ๆ อันน้ีไอเดียด๊ีดี น่าสนับสนุนสุด ๆ 

เร่ือง : วิชชุ
ภาพประกอบ : ข้าวตู

รักษ์โลก

สวยอย่างไรให้

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม!
ไม่น่าเชื่อว่า การใช้สารเคมีบางชนิดในผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อระบบประสาท 
การเจริญเติบโต โรคอ้วนและโรคมะเร็งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้หญิง นอกจากนี้ เครื่องสำาอางยังเป็น

ขยะจากบ้านเรือนที่มีปริมาณสูงถึงร้อยละ 11.7 ของปริมาณขยะทั้งหมดภายในบ้าน ขยะประเภท 
เครื่องสำาอางจึงส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมร้อยละ 26 ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอ่อนแอลง

ถึงร้อยละ 45 ดังนั้นจะมีทางไหนช่วยได้บ้าง เรามีวิธีรักษ์โลกมาฝากสาว ๆ

บำารุงความงามด้วยตำารับโฮมเมด
 การดูแลความงามด้วยตัวเองโดยใช้
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือส่วนผสมที่
หาได้ในครัวเรือน นอกจากจะประหยัดเงิน
และแน่ใจได้ว่าปลอดภัยแล้ว ยังลดการ
สนับสนุนกระบวนการผลิตที่อาจจะปล่อย
มลพิษออกมาได้ด้วย
งดสนับสนุนแบรนด์สินค้าที่มีการ
ทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์
 สัตว์หลายตัวอาจตกเป็นเหยื่อการ
ทดลองผลิตภัณฑ์ก่อนน�ามาใช้กับมนุษย์ 
ควรหยุดเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสินค้า
เหล่านี้ หรือมองหาโลโก้ ‘กระต่ายกระโจน’ 
(Leaping Bunny) บนบรรจุภัณฑ์ แบบนี้ทั้ง
รักษ์โลกและเพื่อนร่วมโลกได้ด้วยนะ 
อ้างอิง 
http://sparcthai.org/knowledge-detail-002000115
https://www.beautyhunter.co.th/7-cruelty-free/
https://rabbitfinance.com/blog/eco-friendly-make-up
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Think Tank
โดย : วิชชุ

ยานยนต์ไฟฟ้า
เพราะในอนาคตโลกกำาลังจะเคลื่อนพลวัตไปสู่การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่ามากขึ้น

ทำาไมไทยควรเปลี่ยนมาใช้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
การศึกษา และ
รายได้

    ปัจจัยภายในเก่ียวกับ    
  ตัวรถ ราคา ค่ายรถ 
และสมรรถนะของรถ

    ปัจจัยภายนอก   
  บริการหลัง
การขาย 

ผลการสำารวจภายใต้งานวิจัยของ
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) โดย  ผศ.ภูรี สิรสุนทร 
(นักวิจัย) ภายใต้ช่ือ ‘โครงการ
ประเมินมาตรการส่งเสริมการใช้
ยานยนต์ไฟฟ้าต่อการยอมรับของ
ผู้บริโภคและประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในภาคขนส่ง’ พบว่า คนไทย
มีอัตราการยอมรับยานยนต์ไฟฟ้า 
(EV) อยู่ท่ี 60% แสดงให้เห็นว่า
ผู้ใช้รถยินดีท่ีจะเปล่ียนมา
ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 

3 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคือ

ความต้องการ
น้ำามันเบนซิน

จะลดลง 
โดยรวม

ความ
ต้องการ 

ดีเซลลดลง
โดยรวม

ความ
ต้องการ
ก๊าซ LPG 
ลดลง

600 313.9 174.7
ล้านลิตร ล้านลิตร ล้านลิตร

ถ้าประเทศไทยมีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าตามเป้าหมาย 1.2 ล้านคัน ภายในปี 2579 ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน...

ความต้องการ
ไฟฟ้าจะสูงข้ึน

เฉล่ีย

ต้นทุนเช้ือเพลิง
ท่ีประหยัดได้

คิดเป็น

ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ได้สูงถึง

ลดมูลค่าต้นทุน
ทางสังคมได้

ประมาณ

2,994
GWh

11,936
ล้านบาท 

650,059
ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

70,279
ล้านบาท 

การวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ยังได้ข้อสรุปว่า 
การท่ีจะให้ผู้บริโภคตัดสินใจเปล่ียนมาใช้ EV น้ัน 
จำาเป็นต้องมีตัวช้ีวัดเพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ

ยานยนต์หน่ึงคัน ได้แก่ ราคารถมือหน่ึง ราคาขายต่อ 
ค่าเช้ือเพลิง ค่าบำารุงรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

เช่น ดอกเบ้ีย ประกัน และภาษี

ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV 
มีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
ประหยัดเช้ือเพลิง และมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง 

แม้มีข้อจำากัดในเร่ืองของการเดินทางไกลและมี
ราคาสูง  แต่ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ในระยะยาว หลายประเทศจึงหันมาสนับสนุนการผลิต
ยานยนต์ประเภทน้ีอย่างเป็นรูปธรรม เช่น นอร์เวย์ 

เยอรมนี ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และจีน เป็นต้น
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เคร่ืองใช้ไฟฟ้า...ต้องทำาความสะอาดนะ
เร่ือง : พ่ีอ้อม  

ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง

PEA FOR KIDS

  เคร่ืองซักผ้า ใช้น�า้ส้มสายชู ประมาณ 2 - 3 
ถ้วยตวง ผสมน�า้อุ่น ประมาณ 1 - 2 ลิตร 
ใส่ลงในเคร่ืองซักผ้า แล้วป่ัน 3 นาทีโดยไม่ต้อง
ใส่เส้ือผ้าหรือผงซักฟอก จะช่วยขจัดกล่ิน 
ไม่พึงประสงค์ได้ ส่วนซอกเล็กซอกน้อยสามารถ
ใช้ไม้จ้ิมฟัน ขณะท่ีขอบถังก็ใช้แปรงสีฟันเก่า
ขัดเบา ๆ ได้  
  ตู้เย็น หม่ันท�าความสะอาดสัก 2 - 3 เดือน
ต่อคร้ังด้วยเบกก้ิงโซดาผสมน�า้อุ่น จะช่วย 
ดับกล่ินและท�าให้คราบสกปรกหลุดออกง่ายดาย 
ไม่ควรใช้สบู่หรือน�า้ยาล้างจาน เพราะจะท�าให้
ตู้เย็นมีกล่ินและท�าให้อาหารเน่าเสีย ถ้าพบ 
ขอบยางเส่ือมสภาพ ต้องเปล่ียนใหม่ หรือน�า้แข็ง
จับหนาเกินไปก็ควรละลายให้หมด ตู้เย็นจะได้ 
ไม่ท�างานหนักจนกินไฟมากข้ึน

  ไมโครเวฟ ใช้น�า้มะนาว 1 ลูกพร้อมเปลือก
ผสมน�า้คร่ึงถ้วยใส่ในไมโครเวฟ อบด้วยไฟแรง
สูง 3 นาที ก่อนปล่อยไว้ในไมโครเวฟอีก 5 นาที 
กรดจากน�า้มะนาวจะช่วยดับกล่ินและช่วยให้
ท�าความสะอาดง่ายข้ึนน่ันเอง 
  เตาแก๊สและเตาไฟฟ้า ใช้ฟองน�า้ชุบน�า้ยา
ล้างจานเช็ดหลังใช้งาน แล้วเช็ดด้วยผ้าเปียก
หมาด ๆ เพราะส่ิงสกปรกอุดตันหลังการใช้งาน
จะท�าให้เคร่ืองท�างานหนัก และใช้เวลาในการ
ปรุงอาหารนานข้ึนกว่าปกติ ท�าให้เปลืองพลังงาน
มากย่ิงข้ึนได้
 การท�าความสะอาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
     ไม่ใช่เร่ืองยากอย่างท่ีคิดเลย เด็ก ๆ อย่าง 
      พวกเราก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้
        นะคะ 

 ไม่ใช่แค่ท�าให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าดูสะอาดตา 
น่าใช้งาน น้อง ๆ รู้ไหมว่าการท�าความสะอาด
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ายังเหมือนเป็นการตรวจสอบ
อุปกรณ์เหล่าน้ี ว่ามีความพร้อมใช้งานแค่ไหน 
ขณะเดียวกันเม่ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสะอาด ก็ท�างาน
เต็มประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดค่าไฟไปในตัวด้วย 
  โทรทัศน์ ปิดและถอดปล๊ักให้เรียบร้อย 
ค่อย ๆ ใช้ผ้าแห้งนุ่ม ๆ หรือผ้าไมโครไฟเบอร์ 
เช็ดคราบบนหน้าจอโดยไม่ต้องลงน�า้หนักมาก
เกินไป แต่ถ้ามีคราบติดแน่นอาจใช้ผ้าผืนเล็ก
ชุบน�า้ บิดหมาด เพ่ือเช็ดคราบเหล่าน้ัน
  เตารีด ถ้ามีรอยไหม้ให้ใช้ยาสีฟันทาตรงท่ีมี
รอยด�าแล้วเปิดเตารีดให้ร้อน รอจนยาสีฟันไหม้
จึงปิดเตารีด จากน้ันท้ิงไว้สักพักให้เย็น ค่อย ๆ 
ใช้ผ้าชุบน�า้เช็ดออก
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PEA Photo Club
โดย : จุลล์ จูงวงศ์

จากฉบับก่อนหน้าที่เราได้คุยกันเรื่องรูรับแสง (Aperture) และความเร็วชัตเตอร์ 
(Shutter Speed) ซึ่งเป็นกลไกการทำางานหลักของกล้องถ่ายรูปไปแล้ว 

กลไกสุดท้ายที่จะพูดถึงในฉบับนี้ก็คือ ‘ความไวแสง’ หรือ Light Sensitivity ครับ

BACK TO BASIC ตอนท่ี 3 
ความไวแสง 

 หลายท่านอาจไม่คุ้นกับค�าว่า Light Sensitivity เท่าไรนัก เพราะเมื่อเราพูดถึง
ความไวแสง เรามักจะติดปากกับค�าว่า ‘ISO’ มากกว่า ซึ่งจริง ๆ แล้ว ISO ย่อมาจาก 
International Standards Organization เป็นองค์กรที่ก�าหนดมาตรฐานสากลต่าง ๆ รวมถึง
การวัดความไวแสงของฟิล์ม และเซ็นเซอร์รับภาพในกล้องดิจิทัลด้วย หากย้อนไปสมัย
กล้องฟิล์มรุ่งเรือง เราจะเห็นค่าความไวแสงของฟิล์มที่วางขายในท้องตลาดอยู่ระหว่าง 
ISO 25 - ISO 3200 โดยมีฟิล์มความไวแสง ISO 100 เป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด และราคาถูกท่ีสุด 
ตามมาด้วย ISO 200 และ ISO 400 ตามล�าดับ ความไวแสงอื่น ๆ จะหาซื้อค่อนข้างยาก 
และราคาสูง

 กลับมาในยุคของกล้องดิจิทัล ความไวแสง คือ การวัดความสามารถของกล้องในการ
บันทึกแสง โดยมีหลักการท�างานดังนี้ กล้องดิจิทัลจะแปลงแสงที่ตกกระทบเซ็นเซอร์รับภาพ
ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า (Electrical Signals) ส�าหรับน�าไปประมวลผล ความไวแสงจะถูกเพ่ิมข้ึน 
ได้ด้วยการขยายสัญญาณนั้น ถ้าเราเพิ่มความไวแสงหนึ่งเท่าตัว ก็คือการขยายสัญญาณ
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเท่าตัว ส่งผลให้ระยะเวลาในการเปิดรับแสงเพื่อที่จะให้ได้ค่าแสงพอดี ลดลง
ครึ่งหนึ่ง ถ้าจะอธิบายอีกแบบหนึ่งก็คือ ถ้าเราเพิ่มความไวแสงจาก ISO 100 เป็น ISO 200 
โดยที่สภาพแสงและค่ารูรับแสงคงเดิม เราก็จะเปิดรับแสงโดยใช้เวลาลดลงหนึ่งเท่าตัว เช่น 

Velvia 50 ฟิล์มสไลด์ความไวแสงต่ำา ISO 50 
ความละเอียดสูงจากฟูจิฟิล์ม เป็นที่นิยมของ 
ช่างภาพมืออาชีพมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน



ในสภาพแสงคงที่ โหมดการถ่ายภาพ Av/A ถ้าเราตั้งความไวแสง 
ที่ ISO 100 รูรับแสงที่ f/4.0 แล้วกล้องค�านวณความเร็วชัตเตอร์ที่ให้
ค่าแสงพอดีได้ที่ 1/125 วินาที ถ้าเราเปลี่ยนความไวแสงสูงขึ้นเป็น 
ISO 200 (เพิ่มขึ้น 1 สต๊อป) โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่าอื่น ๆ เลย 
ค่าความเร็วชัตเตอร์ที่ได้ก็จะขยับขึ้นไปอยู่ที่ 1/250 วินาที เป็นต้น

 ลองนึกถึงสถานการณ์ที่เราอยู่ภายในอาคารที่แสงไม่สว่างนัก 
เราจะต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ต�่า (เปิดรับแสงนาน) ซึ่งจะมีโอกาส
ท�าให้ภาพเกิดการสั่นไหวได้ ถ้าเราเพิ่มความไวแสงให้สูงขึ้น  
เราก็จะสามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์ได้สูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะสามารถ
ลดโอกาสในการสั่นไหวลงได้ นี่คือสาเหตุที่ชาวบ้านแนะน�าให้เพิ่ม
ความไวแสงขึ้นเมื่อถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย ทั้งนี้เราสามารถ
ตั้งค่าความไวแสงได้เอง หรือจะให้กล้องเลือกให้อัตโนมัติก็ได้

Noise
 การตั้งความไวแสงสูง ๆ ท�าให้เราสามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์
สูง ๆ ได้ ช่วยให้ได้ภาพที่ไม่สั่นไหว หลายท่านอาจสงสัยว่า แล้ว
ท�าไมเราไม่ใช้ความไวแสงสูง ๆ ตลอดเวลาเลยล่ะ? ค�าตอบก็คือ 
การใช้ความไวแสงสูง ๆ จะท�าให้เกิดสิ่งแปลกปลอมที่ไม่พึง
ปรารถนาข้ึนในภาพได้ น่ันก็คือ น้อยส์ (Noise) น่ันเอง ซ่ึงจะมองเห็น
เป็นลักษณะจุดเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในภาพ เพราะการปรับความไวแสง
ให้สูงขึ้น เป็นการขยายสัญญาณไฟฟ้าตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ซึ่งมัน
จะขยายน้อยส์ในสัญญาณไปพร้อมกันด้วย ผลก็คือ ยิ่งความไวแสง
สูงขึ้น น้อยส์ในภาพก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง ไม่ว่ากล้อง
ไหน ๆ ก็เป็นเหมือนกัน สิ่งที่อาจท�าให้ดูแตกต่างกัน ก็เป็นผลจาก
การปรับแต่งโดยซอฟต์แวร์ในตัวกล้องแต่ละรุ่นเท่านั้นเอง เราจึง
แนะน�าให้ท่านใช้ความไวแสงสูง ๆ ในสถานการณ์ที่จ�าเป็นเท่านั้น 

ภาพ Stop Motion ของน้ำาที่กำาลังถูกเทลงไปที่คุณสุภาพสตรี
ในภาพ นอกจากช่างภาพจะใช้ความไวชัตเตอร์สูงแล้ว (1/8000 วินาที)
ยังต้องใช้ความไวแสงสูงด้วย (ISO 1250) เพื่อให้ได้ความเร็วชัตเตอร์

ที่สูงพอจะหยุดการเคลื่อนไหวได้
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ภาพขยายจากส่วนที่เป็นเส้น
ประในภาพตัวอย่าง แสดง
ให้เห็นถึงน้อยส์ (Noise) 

ปริมาณมาก ที่เกิดขึ้นจาก
การใช้ความไวแสงสูงนั่นเอง

ภาพช่องหน้าต่างของบ้านหลังหน่ึง
ภาพน้ีถ่ายด้วยความไวแสง ISO 12800 
ซ่ึงเป็นความไวแสงท่ีสูงมาก เน่ืองจาก
เป็นช่วงเวลากลางคืน ซ่ึงไม่มีแสงไฟ

จากแหล่งอ่ืนเลย



เร็วๆ นี้

เตรียมพบกับ
ความสร้างสรรคแ์ห่งปี


