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 ...เรามีความสุขแต่ลำาพังโดยไม่คำานึงถึงความเดือดร้อนของอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ 
ผู้มีเมตตาจิต หวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่น และพร้อมที่จะช่วย

บรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำาลังและโอกาสเสมอ...  
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เป็นวารสารรายเดือน จัดทำาขึ้น
เพ่ือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี 
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

สื่อสารเพื่อรองรับยุคดิจิทัล

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) เกดิการเปลี่ยนแปลงองค์กร
มากมายทั้งภายในและภายนอก เพื่อรองรบัเทคโนโลยดีจิทิลัและการสื่อสารหลายทศิทาง
ที่ถาโถมเข้ามาอย่างหนกัหน่วง ผู้ที่สามารถปรบัตวัรบัการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นได้ คอืผู้ที่จะ
อยู่รอดในโลกอนาคต
 ด้วยเหตนุี้ PEA จงึพฒันาการด�าเนนิงานเพื่อให้สอดรบักบัโลกดจิทิลัมาอย่างต่อเนื่อง และ
เข้มข้นมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมไปถงึการพฒันาโครงข่ายด้านการสื่อสารหลกั หรอื IP Core ของ
องค์กรให้มเีสถยีรภาพสูงและมปีระสทิธภิาพ เพื่อตอบโจทย์การท�างานของ PEA ในด้านต่าง ๆ 
ที่วนันี้วธิกีารแบบเดมิ ๆ ไม่เพยีงพออกีต่อไป
  IP Core คอือะไร จะเข้ามาตอบสนองต่อการขยายโครงข่ายดจิทิลัขององค์กรในอนาคตได้
อย่างไร...สายใจไฟฟ้าฉบบันี้ มทีกุเรื่องที่เชื่อว่าจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และมองเหน็ชดัว่า 
PEA ไม่เพยีงให้บรกิารด้านพลงังานไฟฟ้าเท่านั้น เรายงัเป็นองค์กรที่ก้าวเดนิไปข้างหน้า ปรบั
และเปลี่ยนตวัเองในทศิทางที่สอดรบักบัพฒันาการทางสงัคมอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงที่ดี
ที่สดุต้องเกดิขึ้นจากรากฐานที่มั่นคงภายในองค์กร และการสื่อสารที่มปีระสทิธภิาพกจ็ะน�ามา
ซึ่งความเข้มแขง็ภายในองค์กรนั่นเอง
 เพราะเราพร้อมแล้วที่จะท�าให้ทกุทศิทั่วไทยกลายเป็น ‘ภูมภิาคแห่งรอยยิ้ม’

(นางกลัยา แตงเกษม)
บรรณาธกิาร

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจาก
กระดาษรีไซเคิล และพิมพ์ด้วยหมึก
ถั่วเหลือง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณแข่งขันกับใครๆ 
ในโลกนี้ไม่ได้หรอก 
ถ้ายังขาดทักษะ
การสื่อสารที่ดีพอ
James Wolfensohn

ตดิตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook Fanpage 
ได้ที่ saijaifaifa magazine

READ ME
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มอบนโยบาย GC และ CSR  
พร้อมเย่ียมชมศูนย์เรียนรู้
ธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล 
จ.ตรัง

 มอบนโยบาย รวม
กิจกรรม และติดตามการดำาเนิน
งานด้าน GC และ CSR ของ PEA
 นอกจากจะเดนิทางไปมอบนโยบายด้านการก�ากบัดูแลกจิการที่ด ี
(CG) ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) นายยอดพจน์ 
วงศ์รกัมติร ประธานกรรมการก�ากบัดูแลกจิการที่ดแีละความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม PEA  รศ. ธรี เจยีศริพิงษ์กลุ กรรมการก�ากบัดูแล
กจิการที่ดฯี และคณะผูบ้รหิาร PEA ยงัได้เข้าร่วมพธิลีงนามประกาศ
เจตจ�านง ‘Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทจุรติ’ ณ PEA 
จงัหวดัตรงั ก่อนไปเยี่ยมชมศนูย์เรยีนรูธ้นาคารต้นกล้าหญ้าทะเล ณ 
กลุม่วสิาหกจิชมุชนเลี้ยงปลากระชงับ้านพรจุดู (บ่อหนิฟาร์มสเตย์) 
ต�าบลบ่อหนิ อ�าเภอสเิกา ซึ่งเป็นธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเลแห่งแรกของ
ไทย โดย PEA ได้ร่วมปลูกหญ้าทะเลแล้ว 114,500 ต้น ตั้งแต่ปี 2554 
ตดิตั้ง Solar Rooftop ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์และ
สนบัสนนุชชูพี ก่อนเดนิทางต่อไปยงัศนูย์เรยีนรูธ้นาคารปูม้า  
บ้านน�้าราบ ต�าบลบางสกั อ�าเภอกนัตงั ที่ PEA สนบัสนนุตู้ส�าหรบั
เพาะพนัธุป์มู้า หญ้าทะเลและปลาหมกึ รวมถงึระบบผลติไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทติย์และกกัเกบ็พลงังาน เพื่อให้อปุกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่ใช้ในการอนบุาลสตัว์น�้าสามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 
โดยมุง่หวงัให้ศูนย์การเรยีนรูท้ั้ง 2 แห่ง ช่วยเพิ่มความสมบรูณ์ของ
ระบบนเิวศ สร้างรายได้ เพื่อคณุภาพชวีติที่ดแีละยั่งยนื 

รู้หรือไม่... หญ้าทะเลมีความสำาคัญเป็นอย่างมากต่อระบบ
นิเวศน์เป็นอย่างมาก เช่น เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ำา 
เป็นแหล่งอาหารท่ีสำาคัญของสัตว์ทะเลบางชนิดท่ีใกล้จะ
สูญพันธ์ุอย่างพะยูนและเต่าทะเล ท้ังยังช่วยลดความรุนแรง
ของกระแสน้ำาท่ีพัดพาเข้าสู่ฝ่ัง ทำาให้อัตราการพังทลายของ
ชายฝ่ังลดลง  

PEA life
โดย กองบรรณาธิการ
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ความมุง่มั่นในการพฒันาองค์กรอย่างไม่หยดุยั้ง ด้วยการน�าเทคโนโลยี
ดจิทิลัมาใช้พฒันางานในทกุด้าน ควบคู่กบัการสร้างสวสัดกิารที่ด ี
เพื่อสร้างคณุภาพชวีติที่ด ีเป็น Happy Work Place ส�าหรบัพนกังาน 

 รางวลัอนัทรงเกยีรต ิท่ีรฐัวสิาหกจิแห่งเดียว
ของไทยได้รับ 

 รางวลัทีส่ะท้อนความเป็นผูน้ำาด้านพลงังานของไทย 

การยนืหยดัในวงการกว่า 59 ปี เสมอืนเครื่องพสิูจน์ความเป็นตวัจรงิใน
วงการผู้ให้บรกิารพลงังาน และตอกย�้าความส�าเรจ็ยิ่งขึ้นไป เมื่อล่าสดุ 
PEA ได้รบัการโหวตสูงสดุเพื่อรบัรางวลัซูเปอร์แบรนด์ ประจ�าปี 2561 
ซึ่งเปรยีบเป็นรางวลัออสการ์ด้านการสร้างแบรนด์ ภายใต้กลุ่มวจิยั
การตลาดประเภท ‘แบรนด์องค์กร’ ที่มกีารคดักรองอย่างเข้มข้นในการ
ส�ารวจทั้งจากผู้บรโิภคจ�านวนกว่า 15,000 คนทั่วประเทศ รวมถงึผู้ทรง
คณุวฒุแิละได้รบัการยอมรบัอย่างสูงภายในประเทศจากหลากหลาย
สาขา เช่น สื่อสิ่งพมิพ์ ประชาสมัพนัธ์ โฆษณา ผู้บรหิารสูงสดุของ
แบรนด์ชั้นน�ากว่า 3,500 คน โดยมนีายมนูญ จนัทรกัษา รองผู้ว่าการ 
PEA เป็นผู้รบัรางวลั ณ ลาน Life style Hall ชั้น 2 สยามพารากอน 

PEA รับรางวัลซูเปอร์แบรนด์ 
(Superbrands) ประจำาปี 2561

ซูเปอร์แบรนด์ (Superbrands) ก่อตั้งในปี 1994 ที่ประเทศอังกฤษ โดยนายมาร์เซลล์ โนบิล เริ่มต้น 
จากการจัดทำาหนังสือความสำาเร็จด้านการสร้างแบรนด์ชั้นนำาเล่มแรกของโลก ก่อนจะขยายการ
ทำางานไปทั้งหมด 93 ประเทศทั่วโลก ส่วนรางวัล Superbrands ที่มีการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจาก
ผู้บริโภคและคณะกรรมการอิสระ Superbrands จึงได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นองค์กร
อิสระหน่วยงานเดียวที่มีมาตรฐานสูงสุดในการวัดและประเมินความสำาเร็จด้านการสร้างแบรนด์

คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019 
ส่งผลให้ PEA ได้รบัรางวลั HR Asia Best Companies to Work for 
in Asia 2019 (Thailand Edition) ซึ่งจดัโดยบรษิทั Business Media 
International ประเทศมาเลเซยี โดย PEA เป็นรฐัวสิาหกจิแห่งเดยีว
ที่ได้รบัรางวลัอนัทรงเกยีรตนิี้ โดยมรี้อยโทสพุจน์ ใช้บางยาง 
รองผู้ว่าการ PEA เป็นผู้เข้ารบัรางวลั ณ โรงแรมแมรอิอท สรุวงศ์ 
กรงุเทพฯ    
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PEA พัฒนาสำานักงานสีเขียวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั่วประเทศ

มอบเงิน 50 ล้านบาท ให้กับ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

 สมทบทุนเพื่อจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย ์

 เป้าหมายเป็นสำานกังานสเีขยีว 111 แห่ง ในปี 2562 - 2564 

หลงัจากความส�าเรจ็ที่เป็นรูปธรรมของโครงการพฒันาส�านกังาน PEA ให้เป็นส�านกังานสเีขยีว 
ที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี 2557 - 2561 โดยส�านกังาน PEA จ�านวน 101 แห่ง  
ได้รบัการรบัรองส�านกังานสเีขยีวจากกรมส่งเสรมิคณุภาพสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็นรางวลัระดบัดเียี่ยม 
(G ทอง) 99 แห่ง และระดบัดมีาก (G เงนิ) 2 แห่ง และในปี 2562 - 2564 PEA มเีป้าหมายด�าเนนิ
โครงการส�านกังานสเีขยีว ปีละ 37 แห่ง ระยะเวลา 3 ปี รวมจ�านวน 111 แห่ง โดยจดัพธิเีปิดงาน  
kick off โครงการพฒันาส�านกังานใหญ่ PEA ให้เป็นส�านกังานสเีขยีวที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม  
(Green Office) ตามมาตรฐานของกรมส่งเสรมิคณุภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม โดยมนีายสมพงษ์ ปรเีปรม ผูว่้าการ PEA เป็นประธานในพธิเีปิด มผีูบ้รหิารและ
พนกังาน PEA ร่วมพธิ ีณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED ส�านกังานใหญ่ PEA  

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสขุภาพที่ดแีละบรรเทาความเจบ็ป่วยของประชาชน 
นายสมพงษ์ ปรเีปรม ผู้ว่าการ PEA เภสชักรหญงิ พชัร ีปรเีปรม ประธานคณะ
แม่บ้านและครอบครวั PEA เป็นตวัแทนชาว PEA เดนิทางไปมอบเงนิจ�านวน 
50,000,000 บาท ให้กบัคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 
เพื่อใช้จดัหาครภุณัฑ์และอปุกรณ์การแพทย์ส�าหรบัอาคารนวมนิทรบพติร 84 พรรษา 
เพื่อให้เป็นศูนย์บรกิารทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจร ทั้งยงัเป็นการ
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร โดยม ีศ.ดร. นพ.ประสทิธิ์ วฒันาภา คณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริริาช 
เป็นผู้รบัมอบ ณ คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 
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PEA จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน 
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ด้วยความมุ่งมั่นเป็นข้าราชการตามรอยพระยคุลบาทของชาว PEA จงึได้จดัให้มี
พธิถีวายสตัย์ปฏญิาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดแีละพลงัของแผ่นดนิ ปฏบิตัหิน้าที่
ตามรอยพระยคุลบาทในฐานะข้าของแผ่นดนิให้เกดิประโยชน์สขุแก่ประชาชนและ
ประเทศชาต ิโดยมนีายสมพงษ์ ปรเีปรม ผู้ว่าการ PEA พร้อมด้วยผู้บรหิารและ
พนกังานทกุสายงานร่วมถวายสตัย์ปฏญิาณฯ และลงนามถวายพระพรชยัมงคล 
เนื่องในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหา
วชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั ประจ�าปี 2562 ณ โถง ชั้น 1 อาคาร LED 
ส�านกังานใหญ่ PEA 

PEA ตระหนกัถงึความปลอดภยัและการมคีณุภาพชวีติที่มคีณุค่า ได้จดักจิกรรม
การรณรงค์ลดสถติอิบุตัเิหตจุากการท�างานให้เป็นศูนย์และส่งเสรมิให้หน่วยงาน
ช่วยกนัป้องกนัอบุตัเิหตจุากการท�างาน บนพื้นฐานแนวคดิว่าอบุตัเิหตเุกี่ยวกบั
การท�างานสามารถป้องกนัได้ ผ่านการวางแผนและบรหิารจดัการความปลอดภยั 
อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ PEA ได้
รบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุกจิกรรมรณรงค์ลดสถติอิบุตัเิหตจุากการท�างานให้เป็น
ศูนย์ ประจ�าปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019) จ�านวน 227 แห่ง คอืระดบั
แพลทนิมั 1 แห่ง ระดบัเงนิ 5 แห่ง ระดบัทองแดง 59 แห่ง และระดบัต้น 162 แห่ง 
โดยนางกนัจนาภทัน์ พพิฒัน์พรชาต ิผูอ้�านวยการส�านกัผูว่้าการ และผูบ้รหิาร PEA 
เป็นผู้รบัมอบ จากพลเอกอภชิาต แสงรุ่งเรอืง ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
บรหิารสถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน ณ ศูนย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพ 

 ดำาเนินตามรอยพระยุคลบาท เป็นข้าของแผ่นดิน 

 อุบัติเหตุจากการทำางานลดได้ ด้วยการวางแผนบริหาร
จัดการและความร่วมมือของทุกฝ่าย 

รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ลด
สถิติอุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์

สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำางาน ในภาพรวม
ทั่วประเทศปี 2560 พบว่าส่วนมากได้รับอันตรายจากวัตถุหรือสิ่งของ 
เครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ โดยอวัยวะที่ได้รับการบาดเจ็บมากที่สุด
คือมือและตา ในขณะที่กลุ่มอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการทำางานมาก
ที่สุดคืออายุ 25 - 29 ปี ตามมาด้วย 20 - 24 ปี (ที่มา : สำานักงานประกันสังคม)



พัฒนาโครงข่ายระบบสื่อสาร
เพื่อรองรับระบบงานของ PEA ในอนาคต 

IP CORE NETWORK
PEA FOCUS

ท่ีมา : กองออกแบบระบบส่ือสาร
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
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ปี 2545

ปี 2546

ปี 2550

ปี 2556

	 การไม่ยอมเปลี่ยนแปลง	ก็เหมือนรอเวลาให้จุดจบเดินทางมาถึง
อย่างช้า	ๆ	โดยเฉพาะในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล	ซึ่งอาจท�าให้สิ่งที่
เคยตอบสนองความต้องการนั้น	ไม่ได้เป็นที่ต้องการอีกแล้ว	
การพัฒนาและก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น
ส�าหรับการท�าธุรกิจในยุคนี้		
	 ดังนั้น	เพื่อให้การท�างานตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง	ๆ	ทั้งธุรกิจพลังงาน	ระบบการท�างานที่มีความซับซ้อนขึ้น	
ตลอดจนรองรบัธรุกิจใหม่และธุรกจิเสรมิ	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	(PEA)	
จงึต้องพฒันาโครงข่ายสื่อสารหลัก	‘IP	Core	Network’		ให้มีทั้ง
เสถยีรภาพ	ประสทิธภิาพสงู	เพือ่ทดแทนระบบสือ่สารเดมิทีไ่ม่สามารถ
ตอบโจทย์การท�างานของ	PEA	ได้อย่างเพียงพอ	ทั้งนี้	ยังเป็นการ
รองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็น	Digital	Utility	อีกด้วย

เทคโนโลย ีSDH จดุเร่ิมต้นโครงข่�ย
สือ่ส�รอนัทนัสมยั

 PEA เร่ิมตดิตัง้อปุกรณ์และวาง
โครงข่ายส่ือสารเคเบลิใยแก้วนำาแสง 
เพือ่รองรับโครงการควบคุมการสัง่จ่าย
ไฟฟ้า (SCADA) พืน้ทีภ่าคกลาง 5 แห่ง

 ใช้เทคโนโลยี SDH หรือ 
Synchronous Digital Hierarchy 
เพือ่รองรับการสือ่สารระหว่างสถานี
ไฟฟ้าและสำานกังานการไฟฟ้าไปยัง
ศนูย์สัง่การระบบไฟฟ้า เนือ่งจากมี
ความเหมาะสมกับระบบควบคุมท่ี
ต้องการสัง่งานในลกัษณะ Real-time 
และมช่ีองสญัญาณเฉพาะ ทัง้ยังถกูใช้
เชือ่มโยงระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์
ของ PEA เข้าด้วยกัน รวมถงึระบบ
สือ่สารทางภาพและเสยีงด้วย

 PEA ได้ขยายโครงข่ายระบบสือ่สาร
ผ่านเคเบิลใยแก้วนำาแสงไปยงัภูมภิาค 
อืน่ ๆ จนครอบคลมุทัง้ประเทศ ทำาให้
โครงข่ายระบบสือ่สารครอบคลมุท่ัว
ประเทศ โดยยังคงใช้โครงข่ายหลกั 
SDH เหมอืนเดิม แต่เป็นรุ่นท่ีมี
ความทันสมยัมากขึน้ จนโครงข่าย
ครอบคลมุสถานีไฟฟ้าครบถ้วนทุก
สถานี และครอบคลมุสำานกังานการ
ไฟฟ้า ชัน้ 1, 2 และ 3 และบางส่วนของ
การไฟฟ้าชัน้ 4 ด้วยโครงข่ายเคเบิล
ใยแก้วนำาแสงความยาวกว่า 20,000 
กโิลเมตร และอปุกรณ์โหนด (Node) SDH 
มากกว่า 1,000 โหนด หรือ 1,000 แห่ง

 SDH ใช้งานมาครบ 10 ปี ซ่ึง PEA 
ตัง้ใจจะไม่ลงทนุขยายโหนดของ SDH 
ซ่ึงหมายถงึการขยายจุด แต่ยงัมกีาร
ปรับปรุง SDH ในบางจุดท่ียงัมคีวาม
จำาเป็น  เพือ่ให้สามารถใช้งานโครงข่าย
ได้ถึงปี 2565 ก่อนจะทยอยเปล่ียนให้
เป็นโครงข่าย IP Network ท้ังหมด



 เป็นการใช้อปุกรณ์และเทคโนโลยใีหม่ 
ซึง่มีความมัน่คงของโครงข่ายมากกว่า 
ราคาอุปกรณ์ถกูกว่าโครงข่ายเดมิ 
ทนัสมัยกว่า รองรบัการสือ่สาร
ความเรว็สงู เหมาะสมกับการใช้งาน
ของพนักงาน PEA ในปัจจบุนัและ
อนาคต
 รองรบัปรมิาณการรบั – ส่งข้อมลูทีมี่

ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจ�กก�รเปลีย่นม�ใช้ IP Core Network

 โครงข่าย SDH ในระยะเริ่มต้นถูกออกแบบมาเพื่อให้
รองรับระบบควบคุมและสั่งการสถานีไฟฟ้าเป็นหลัก แต่ทว่า
ในช่วงหลัง ๆ 3 - 4 ปีที่ผ่านมานี้ ปริมาณการใช้งานรับ - ส่ง
ข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านโครงข่ายสื่อสารของ PEA 
เพิ่มขึ้นอย่างมาก และ SDH ไม่สามารถรองรับการทำางาน
ได้เพียงพอ PEA จึงต้องปรับเปลี่ยนโครงข่ายสื่อสารหลัก 
มาเป็น IP เพื่อให้รองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนาอย่าง
ไม่หยุดยั้ง เพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศและระบบงานต่างๆ 
ของ PEA เช่น PEA Wi-Fi ระบบ Internet/Intranet  ระบบ 
SAP ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ GIS ระบบ Voice over IP 
ระบบ Video Conference ระบบควบคมุการจ่ายไฟ หรอื 
SCADA/DMS  ระบบสือ่สารภายในสถานีไฟฟ้า ระบบ Digital 
Radio ระบบโทรศัพท์ภายใน  ฯลฯ

จ�กยคุ SDH Network
สู ่ IP Core Network 

การขยายตวัและมคีวามซับซ้อนได้ดีขึน้ 
เนือ่งจากมกีารออกแบบโครงข่ายและ
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
จงึทำาให้พนักงาน PEA สือ่สารได้สะดวก 
ไม่ติดขดั และรวดเร็ว
 การส่ือสารของ PEA ทัง้ Data 

Center ระบบ SCADA ใหม่ รวมถงึระบบ
งานใหม่ทีเ่ก่ียวข้องกับ Smart Grid 

หรือสถานไีฟฟ้า IEC 61850 จะรบั - ส่ง
ข้อมลูในโครงข่าย IP Core Network 
เป็นการปรับกระบวนการสือ่สารให้ทัน
สมยัทัง้ระบบ
 รองรับการทำางานของสถานีไฟฟ้าท่ี

เกิดข้ึนใหม่ เพือ่ให้บริการด้านพลังงาน
ไฟฟ้าได้ด ีทนัสมยั เหมาะสมต่อการใช้
ชวิีตของผู้ใช้ไฟฟ้าย่ิงข้ึน
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 ตามแผนงานการพัฒนาระบบ
ศูนย์สั่งการการจ่ายไฟ (SCADA) ระบบ 
Smart Grid และระบบสารสนเทศของ
สำานักงาน PEA ทำาให้ต้องใช้โครงข่าย
ระบบสื่อสารที่มีความเร็วสูงครอบคลุม
และเป็นแบบ IP เพิ่มขึ้นอย่างมาก  PEA 
จงึทำาการปรบัเปลีย่นสูโ่ครงข่ายสือ่สาร
ใหม่ คือ IP Network  ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 2 ส่วน คือ Core Network 
(โครงข่ายหลัก) และ Access Network 

IP Core Network โครงข่�ยสือ่ส�รท่ีตอบโจทย์
ก�รทำ�ง�นได้ม�กกว่�

1. กรุงเทพมหานคร
2. นนทบุรี

3. ปทุมธานี
4. นครปฐม

5. สมุทรปราการ
6. สมุทรสาคร

7. สมุทรสงคราม
8. พระนครศรีอยุธยา

9. อ่างทอง
10. สิงห์บุรี

(โครงข่ายย่อย) ซึ่งเริ่มต้นพัฒนาและ
ปรบัปรงุตัง้แต่ปี 2556 โดยให้ระบบที่
เชื่อมต่ออยู่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
 การเปลีย่นแปลงสู ่IP Network ตาม 
Roadmap การพัฒนาโครงข่ายสื่อสาร
ในระยะแรก เป็นการติดตัง้ Core Router  
จำานวน 24 โหนด หรือ 24 แห่ง ใน
การไฟฟ้าเขตท้ัง 12  เขต สำานักงานใหญ่ 
และระหว่างทางอีก 12 แห่ง ด้วย
ความเรว็ 10 กกิะบิต (Gigabit) ต่อวนิาที

 

Core Router ระหว่างทาง

Core Router สำานักงานเขต

50	Gbps	Working	Link
100	Gbps	Working	Link

แสดงการติดตั้ง Core Router ทั่วประเทศ

 โดยมี Core Router เป็นอุปกรณ์
ในการรับ - ส่งสัญญาณ ที่จะส่งผ่าน
ทางเคเบิลใยเแก้วนำาแสง (Fiber Optic 
Cable) แต่ด้วยความที่ Core Router 
อยู่ไกลกัน จึงต้องอาศัยเทคโนโลยี 
DWDM เป็นตัวกลางในการส่ง
สัญญาณระยะไกลจาก Core Router 
ตัวหนึ่งถึงอีกตัวหนึ่ง เนื่องจาก
ความสามารถการส่งสัญญาณของ 
Router ถึง Router มีระยะทางจำากัด
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ภาพแสดง  IP Core Router /
IP Access Network / เครือข่าย DWDM

บนโครงข่ายเดียวกันน่ีเอง ขณะเดยีวกัน 
PEA ได้ขยายโครงข่ายเคเบลิใยแก้ว
นำาแสงออกไปอย่างต่อเนือ่ง ซึ่งปัจจุบัน
มีระยะทางกว่า 38,000 กิโลเมตร 
ครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
ที่จะให้การทำางานทุกระบบของ PEA 
ต่อเนื่อง ไม่สะดุด จึงมีความมั่นคงสูง
และสามารถรองรับรูปแบบการทำางาน
ใหม่ ๆ ในอนาคต 
 หาก Core Router ทั้ง 24 โหนด
สำาคัญในภาคเหนือ กลาง ใต้ อิีสาน 
เปรียบเป็นถนนมอเตอร์เวย์ที่จะให้รถ

ได้แค่ 40 - 60 กิโลเมตร แต่ถ้าใช้
เทคโนโลยีโครงข่าย DWDM เข้ามาช่วย 
จะสามารถส่งสัญญาณได้ไกลนับพัน
กิโลเมตรเลยทีเดียว การทำางานร่วมกัน
ของโครงข่าย Core Router และ 
DWDM จึงเรียกว่า ‘IP Core Network’ 
อันจะเป็นโครงข่ายหลักของ PEA ที่
เปรียบได้กับการสร้างถนนมอเตอร์เวย์
ที่ตัดผ่านไปยังเมืองใหญ่ ๆ ที่รองรับ
ความเร็วสูง ช่วยแก้ปัญหาการจราจร
หรือความหนาแน่นของระบบและ
แอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่จะเข้ามาวิ่งอยู่

หรือข้อมูลผ่านได้สะดวกและไม่สะดุด 
การตดิตัง้โครงข่าย ‘IP Access 
Network’ สำาหรับเชื่อมโยงข้อมูล
ภายในภูมิภาค ภายในการไฟฟ้าและ
เขต ก็เหมือนการสร้างทาง ถนน
สายย่อย ทางลอด เพื่อเชื่อมระบบ
ต่าง ๆ ให้สามารถทำางานไปด้วยกันได้
 อย่างไรกต็าม ในระยะเวลาการพฒันา 
IP Core  Network ช่วงแรก โครงข่าย 
SDH จะยังถูกอัพเกรดให้รองรับการ
ทำางานอย่างเต็มที่ จนกว่าจะถูกแทนที่
ด้วย IP Network ทั้งหมดในปี 2565

 แม้ว่าการขยายโครงข่ายครั้งนี้ เป้าหมายหลักจะเกี่ยวข้องกับ
ระบบภายในองค์กร เพื่อให้ระบบการทำางาน ๆ มีความมั่นคงและ
มีประสิทธิภาพ แต่ปลายทางก็ยังคงเป็นการพัฒนา เพื่อมุ่งมั่น
ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
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 The shifting technology, combined 
with the fact that the amount of data sent 
over PEA’s communication systems has 
greatly increased over the past few years, 
results in the SHD system failing to meet 
PEA’s demands. To be switched to the IP 
Network, PEA needs to install core routers 
in 12 PEA district offices and 12 nodes 
all the way through, 24 locations in total, 
using the DWDM technology to send 
signals among the routers. The system 
that combines the core routers and 
DWDM is called ‘IP Core Network,’ like a 
motorway that connects large cities and 
allows journeys at a high speed. As all 

applications will be operated on the 
network, the system is expected to solve 
problems on inefficiency.
 If a core router is comparable to a 
motorway, the installation of the ‘IP 
Access Network’ that connects data 
within a region and a district is similar to 
a local road and a tunnel that gather all 
systems to work in harmony.
 During the initial period of developing 
the IP Core Network, nonetheless, the 
DSH system will be gradually upgraded 
to cater to communication needs until it is 
entirely replaced by the network in 2022.

IP CORE NETWORK
Develop Communications Network for Future PEA Projects
 To deal with changes in various 
dimensions, namely, changes in energy 
industry, operational systems that become 
gradually complicated or new business 
undertakings of organizations, PEA has 
developed the ‘IP Core Network’ aiming 
at enhancing stability, efficiency and 
expansion of digital networks in the future. 
 Back in 2003, PEA utilized Synchronous 
Digital Hierarchy or the SDH system to 
enable communications between power 
stations and PEA headquarters. The 
system connects all computers in PEA, 
as well as all voice and video 
communications.
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PEA EXCLUSIVE
โดย กองบรรณาธิการ
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อธิบายเกี่ยวกับ IP Core Network แบบสั้น ๆ 
 IP Core Network คือระบบสื่อสารหลักของ PEA มีความเร็ว 
10 กิกะบิต (Gigabit) ซึ่งกิกะบิตมีหนึ่งพันล้านบิดต่อวินาที ถ้า 
10 กิกะบิต คือ 10,000 ล้านบิต หรือเปรียบเทียบความเร็วในการ
ส่งข้อมูลจะอยู่ที่ประมาณ 1,250 ล้านตัวอักษรต่อวินาที เร็วขึ้นกว่า
โครงข่ายส่ือสารความเร็วสูง (SDH) เดิมประมาณ 1 พันเท่า พูดง่าย ๆ 
IP Core Network คือโครงข่ายสื่อสารหลักของ PEA ที่ให้ทุกระบบ
มาใช้งาน เพราะฉะนั้น โครงข่ายสื่อสารต้องมีขนาดใหญ่พอที่ให้
ระบบต่าง ๆ เข้ามาใช้งานได้

IP Core Network รองรับการทำางานของ PEA 
อย่างไรบ้าง
 IP Core Network รองรับการท�างานของ PEA ไม่ว่าจะเป็นระบบ 
SCADA ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ระบบอ่านหน่วยมิเตอร์แบบ
อัตโนมัติ (AMR) ในผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ โครงการ Smart Grid ของ
ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยที่พัทยา ข่ายวิทยุสื่อสาร Digital Radio ระบบ 
CBS,  ระบบ UC, Video Conference, Call Center และ PEA Smart 
Plus ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้งานจ่ายเงิน เดือนละกว่า 500,000 ราย ก็ใช้
โครงข่ายสื่อสารนี้เหมือนกัน เรียกว่าทุกระบบงานที่ใช้ IT ต้องผ่าน
โครงข่าย IP Core Network

ธน�เศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร

ความสำาคัญหรือเหตุผลที่ PEA ต้องพัฒนา
โครงข่ายสื่อสาร
 ของเดิม PEA ใช้โครงข่ายความเร็วสูง Synchronous Digital 
Hierarchy (SDH) ซึ่งเริ่มหมดอายุ และมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา 
อีกอย่างคือเรื่องความมั่นคง SDH มีความมั่นคงประมาณ 99 
เปอร์เซ็นต์ แต่ IP Core Network ตอนนี้มีความมั่นคงที่ 100 
เปอร์เซ็นต์ ความมั่นคงที่เพิ่มขึ้น คือ 1.เรื่องของเทคโนโลยี 2.เรื่อง
ของโครงข่ายที่ PEA ขยาย ปัจจุบันโครงข่ายสื่อสารของ PEA เป็น
โครงข่ายคล้ายใยแมงมุม จากเมื่อก่อนโครงข่ายเราเป็นวงกว้าง เช่น 
ทางภาคอีสานอาจจะมี 3 วงใหญ่ แต่ปัจจุบันเมื่อการจราจรหนา
แน่น ถนนก็จะมีมากขึ้น โครงข่ายก็จะมีวงเล็กลง ท�าให้ผู้ใช้งาน
ใช้ได้สะดวก รวดเร็ว ยกตัวอย่างถ้าเส้นทางที่เคยใช้งานเกิดขาด
ขึ้นมา ก็สามารถวิ่งอ้อมทางอื่นมาให้ โดยผู้ใช้งานจะไม่รู้สึกเลยว่า
สะดุด เพราะเครือข่ายไฟเบอร์วิ่งด้วยความเร็วแสง 186,000 ไมล์ต่อ
วินาที ทุกอย่างจะเชื่อมต่อโยงใยกันไปหมด

ความมั่นคงที่ว่านี้คืออะไร   
 ความมั่นคง ก็คือการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ให้บริการได้ใน 2 
มุมมองคือ การบริการลูกค้าภายนอก คือผู้ใช้ไฟฟ้า และการบริการ
ลูกค้าภายในคือพนักงาน PEA เช่น หน่วยงานแก้ไขกระแสไฟฟ้า

PEA	ยุคดิจิทัล
เครือข่ายระบบส่ือสาร	

ท่ามกลางเทคโนโลยีที่พัฒนาแบบก้าวกระโดด ทำาให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ รวมถึงระบบโครงข่ายสื่อสาร ‘IP Core Network’ ที่ให้ทั้งความมั่นคง

และรวดเร็ว เพื่อรองรับการทำางานที่หลากหลายในอนาคตของ PEA ซึ่งเรื่องนี้คงไม่มีใคร
ให้ความกระจ่างได้เท่ากับ ‘ธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร’ รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร 
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การพัฒนา IP Core Network 
ก็เหมือนการสร้างทางด่วน เพื่อ
ช่วยให้การทำางานทุกระบบของ 
PEA มีความมั่นคงและรองรับ
รูปแบบการทำางานใหม่ๆ ในอนาคต

ขัดข้อง เพราะเมื่อไฟฟ้าดับจะมีการสั่งงานผ่านโครงข่ายสื่อสารเพื่อ
แก้ไขปัญหา ซึ่งหลังจากแก้ไขเสร็จต้องแจ้งมาที่ Call Center บันทึก
เหตุการณ์ว่างานที่ได้รับแจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว Call Center จะ  
Broadcast ไปหาผู้ใช้ไฟฟ้าที่แจ้งเข้ามา ในการเสริมความมั่นคงเรา
ดูว่าตรงไหนหนาแน่น ถ้าหนาแน่นมากต้องท�าโครงข่ายให้มีวงเล็กลง 
เหมือนตัดถนนคู่ขนานเพิ่มขึ้น หรือตัดถนนขวางให้มันระบายได้มาก
ขึ้น ส่วนท่อที่มาส�านักงานใหญ่ก็ให้ใหญ่ขึ้นหรือมีสองท่อ เราจึงมี 
Network Operation Center หรือศูนย์ NOC ที่จะคอยมอนิเตอร์ว่า
ตรงไหนการจราจรหนาแน่น เราก็จะไปเสริม IP Core Network ตรง
นั้นเพื่อให้เพียงพอ ส่วนมากจะเป็นเมืองใหญ่ ๆ สรุปแล้ว การเสริม
ความมั่นคงเป็นการขยายไปเรื่อย ๆ

IP Core Network ช่วยธุรกิจเสริมของ PEA ได้
อย่างไร 
 ต้องดูว่าธุรกิจนั้นใช้ Network ของ PEA หรือไม่ ถ้าใช้ก็ต้อง
จัดสรรให้ เช่น PEA Hive ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบบริหารและ
จัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะส�าหรับบ้านพักอาศัย ผู้สนใจต้องมา
สั่งซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของ PEA ซึ่งเป็น Network 
ของ PEA เพื่อสั่งซื้อหรือดึงข้อมูลเหล่านี้
  

ผู้ใช้ไฟและองค์กร PEA จะได้ประโยชน์อย่างไร
 ผมว่าลูกค้าเกี่ยวข้องน้อย เพราะ IP Core Network ของ PEA 
จะเชื่อมโยงไปยังส�านักงานของ PEA ทั้ง 980 แห่ง เกี่ยวข้องกับ
พนักงานที่อยู่ที่ส�านักงาน เช่น ผมถือ iPad เครื่องนี้จะใช้ Network 
ของ PEA เราต้องล็อคอินด้วยรหัสพนักงานเพื่อที่จะเกาะ Wireless 
เหมือนกับเราสร้างไว้ให้วิ่ง เราขายไฟฟ้าให้รายย่อยก็จริง แต่เรา
ไม่ได้ขายข่ายสื่อสารให้ สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการ (TOT, 
True, AIS และอื่น ๆ)
 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ไฟฟ้าคือ ถ้าเราไม่ขยายโครงข่ายฯ 
ปล่อยไว้ก็อาจจะเกิดการใช้งานที่หนาแน่นติดขัด เช่น การช�าระเงิน 
ถ้ามีผู้มาช�าระเงินที่ PEA อาจจะด้วยการยิงบาร์โค้ด แต่ถ้าช้าก็จะ
กระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าที่มารอนาน มากันแน่นส�านักงาน ก็อาจสร้าง
ความไม่พอใจ ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์ขององค์กร 
ฉะนั้นประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้าคือ จะได้รับบริการอย่างต่อเรื่อง 
รวดเร็ว ไม่ติดขัด ไม่ว่าจะเป็นการบริการช�าระเงินมาตรวจสอบ
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า มาขอไฟฟ้า ถ้าลงข้อมูลไม่ได้จะเกิดความรู้สึกว่า 
Network ไม่รองรับ
 สรุปแล้วถ้าเปรียบเทียบการพัฒนา IP Core Network ก็เหมือ
นกับไฮเวย์ ทางด่วน ที่เราสร้างขึ้นมา ถ้าไม่พอก็สร้างทางด่วนขึ้นมา
เพิ่มเติมอีก เพื่อสนับสนุนการท�างานทุกระบบของ PEA ที่ใช้ระบบ
สื่อสาร 
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Q A
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
อะไรบ้างท่ีควรติดต้ัง
ภายในบ้าน

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ามีความสำาคัญมาก และอย่างน้อย
ควรมีอุปกรณ์ดังน้ี 
 เมนเบรกเกอร์ ทำาหน้าท่ีเหมือนเป็นประตูช่วยเปิด - ปิด

กระแสไฟฟ้า ช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าชอร์ต
 เคร่ืองตัดไฟร่ัว ป้องกันไฟฟ้าดูดท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 เบรกเกอร์ย่อย เปรียบเสมือนก๊อกต่อไฟฟ้าไปใช้ภายในบ้าน 

ช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าชอร์ตและไฟฟ้าเกินขนาด
ในวงจรย่อย
 ส�ยดิน เป็นตัวนำาซ่ึงใช้นำาไฟฟ้าท่ีร่ัวจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

ให้ไหลลงสู่ดิน ช่วยป้องกันการถูกกระแสไฟฟ้าดูด

เพร�ะไฟฟ้�ชอร์ต ไฟฟ้�ดูด หรือลัดวงจร อ�จนำ�ม�สู่คว�มเสียห�ยแก่ชีวิต
และทรัพย์สินอย่�งม�ก ดังน้ันก�รติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้�ในบ้�น 

จะช่วยลดอันตร�ยและทำ�ให้เร�ได้รับคว�มปลอดภัยม�กย่ิงข้ึนได้

โดย กองบรรณาธิการ
Q&A with PEA

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าในบ้าน 
เพิ่มความปลอดภัยให้ชีวิต
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PEA SCOOP
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ 

แทบทุกคนที่เดินเข้าสู่อาณาเขตของสำานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน 
จังหวัดชลบุรี จะรู้สึกสะดุดตากับคาเฟ่ขนาดกะทัดรัดที่วางตัวอยู่ริมถนน 

และบางคนอาจเปิดประตูเข้าไปเยือนคาเฟ่เล็ก ๆ แห่งนี้และเดินออกมา
พร้อมกาแฟเย็นสักแก้วเติมความสดชื่น

คาเฟ่และคาเฟอีน

สายพันธ์ุ	PEA
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 ถ้าเป็นร้านกาแฟธรรมดาก็คงไม่น่าสนใจ 
แต่คาเฟ่เล็ก ๆ แห่งน้ีมีจุดเร่ิมต้นจากพนักงาน 
PEA ที่หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสีสัน
ให้กับส�านักงาน พร้อม ๆ ไปกับการ
สร้างทางเลือกด้านบริการเครื่องดื่มให้กับ
ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อธุระกับ PEA 
 ‘PEA Volcano Caféé’ ร้านกาแฟขนาดย่อม
กะทัดรัดกับโครงสร้างโดดเด่นสะดุดตาที่มี 
ลักษณะคล้าย ๆ Coffee Kiosk หรือร้านกาแฟสด 
ขนาดเล็กซ่ึงใช้พ้ืนท่ีไม่มาก มีโต๊ะน่ังประมาณ 
3 - 4 โต๊ะ โดดเด่นด้วยการตกแต่งด้วยวัสดุ
รีไซเคิลดัดแปลงให้เข้ากับพื้นที่ ผสมผสาน
การตกแต่งแนววินเทจและอินดัสเทรียลท่ีลงตัว 
 คุณบรรณกร กัปปิยบุตร พนักงานช่าง

ระดับ 5 ผู้ดูแลคาเฟ่ ได้บอกเล่าถึงความเป็นมา 
และแนวคิดของการเปิดคาเฟ่แห่งนี้ว่า 
“ไอเดียของคาเฟ่แห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ
ช่วงต้นปี 2562 เพราะรอบบริเวณส�านักงานฯ 
ไม่มีร้านกาแฟ ไกลออกไปก็ราคาต่อแก้วแพง 
และถ้าพนักงานจะออกไปหากาแฟด่ืมก็
เสียเวลางาน ผมจึงตัดสินใจเข้าไปปรึกษา 
ผู้จัดการ โดยอิงหลายอย่างให้สอดคล้องกับ 
PEA ของตกแต่งส่วนใหญ่ภายในร้านพยายาม 
ใช้ไอเดียรักษ์โลก เราเสิร์ฟกาแฟสดให้ผู้บริโภค 
ในราคาที่จับต้องได้ และยังสร้างภาพจ�า 
หรือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ใช้ในการให้ข้อมูลเมื่อ
ผู้ใช้ไฟฟ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัย เช่น เก่ียวกับ 
แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus การจ่ายค่า

ไฟฟ้าผ่านมือถือ รวมถึงหากลูกค้าย่ืนใบเสร็จ
ค่าไฟฟ้า ก็จะได้รับส่วนลดในเคร่ืองด่ืมด้วย 
เป็นการกระตุ้นให้คนช�าระค่าไฟฟ้าให้ตรง
เวลาได้ ก็รู้สึกดีใจท่ีได้รับการตอบรับที่ดีและ
ภูมิใจที่ได้มีส่วนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
ขององค์กรในส่วนที่เราท�าได้”
 แน่นอนว่าหลังเปิดร้านมาได้สักพัก เสียง
ตอบรับก็มีมากข้ึนเร่ือย ๆ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
ซึ่งเป็นวันท�าการของ PEA บางแสน เราจะ
เห็นคนเดินเข้าออกคาเฟ่แห่งนี้ตลอดเวลา 
บางคนไม่เพียงส่ังกาแฟเท่าน้ัน หากยังถ่ายรูป 
หน้าร้านเท่ๆ ที่ดูโดดเด่นไม่เหมือนใครแล้ว 
อัพลงในโลกโซเชียลเผยแพร่ให้เพื่อน ๆ ใน
เครือข่ายรู้ว่า...นี่ล่ะ! ร้านกาแฟเก๋ ๆ ใน
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ส�านักงาน PEA บางแสน
 เช่นเดียวกับนักศึกษา คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ นิเทศศิลป์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
หน่ึงในลูกค้าของคาเฟ่แห่งน้ี เล่าว่า “ส่วนตัว 
ทราบข่าวจากเพ่ือนผ่านเฟซบุ๊ก พอเห็นก็รู้สึก
ว่าน่าสนใจ เพราะเป็นคาเฟ่ที่มีคาแร็กเตอร์
ชัดเจน เลยคุยกับเพ่ือน ๆ ว่าน่าจะมาถ่ายภาพ 
คาเฟ่นี้ไว้ส�าหรับท�างานกลุ่ม อีกทั้งเวลาเข้า
มาในพื้นที่ของส�านักงานก็รู้สึกว่า
ได้รับความสะดวก และปลอดภัยด้วยค่ะ”
 อย่างไรก็ตาม การเปิด ‘PEA Volcano Caféé’ 
อาจสร้างข้อกังขาในหลากหลายมุมมอง 
และหนึ่งในนั้นคือการเปิดร้านของพนักงาน
จะมีผลกระทบต่อการท�างานหรือเปล่า 
เกี่ยวกับประเด็นนี้ คุณณรงค์ ธีระก�าจาย 
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน เผยว่า 
“เมื่อมีพนักงานในส�านักงานฯ มาขอ
อนุญาตใช้พื้นที่ ผมก็ทบทวนอยู่พักใหญ่ 

และตัดสินใจให้เขาท�า โดยมีกฎและกติกา
ร่วมกัน ให้ดูแลระบบและจัดการให้ดีรวม
ทั้งจะต้องไม่ให้เสียเวลางาน ซึ่งพนักงาน
ในร้านโดยปกติท�างานเป็นกะ พอนอกเวลา
งานจึงสามารถเปิดร้านได้ โดยส่วนตัวมองว่า 
การเปิดร้านนี้ มีผลดีทั้งในแง่การรองรับและ
ต้อนรับประชาชนที่เข้ามาติดต่อธุระต่าง ๆ 
กับส�านักงาน ไม่ว่าจะมาประชุมงาน ติดต่อ
ช�าระค่าไฟฟ้า และในอีกมุมหนึ่ง ผมคิดว่า
เป็นการสนับสนุนทักษะพิเศษของพนักงาน 
PEA ไม่ปล่อยให้ความสามารถเฉพาะทาง
เสียไป เสริมสร้างหน่วยงาน Happy Workplace 
อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ได้ว่า PEA สามารถ
ท�างานอย่างเป็นมิตรกับประชาชนได้หลาย
รูปแบบ นอกจากน้ี ที่นี่ยังเป็นช่องทาง
แลกเปลี่ยนพูดคุยให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจ
เรื่องไฟฟ้าด้านต่าง ๆ ได้ รวมถึงท�าให้เกิด
การเชื่อมโยงในสังคมโซเชียลได้อีกด้วย”

 การสร้างโอกาสให้คนท�างานเพ่ือส่งเสริม  
‘ทุนมนุษย์’ คือบทสรุปของโมเดล ‘PEA Vol-
cano Café’ ณ ส�านักงาน PEA บางแสนที่
ท�าให้เห็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง
พนักงาน PEA และผู้ใช้ไฟฟ้า ขณะเดียวกัน 
พนักงานก็จะเกิดความผูกพันกับองค์กรอัน
เป็นหนึ่งในหัวใจหลักของค่านิยม TRUST+E 
ที่น่าจะเป็นค�าตอบที่ดีที่สุดมากกว่าเพียงแค่ 
ความหอมกรุ่นจากกาแฟท่ีเสิร์ฟในแก้วสวย 

 PEA Volcano Café’ บางแสน
 ร้านอยู่ในท่ีทำาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 บางแสนสาย 2 เข้ามาเล็กน้อย
 ร้านอยู่ขวามือ

 07.30 - 16.00 น.
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GLOBAL DIGITAL 
GOVERNANCE 

ปริมาณดาต้าท่ัวโลกใน 
1 ปีจะสูงถึง 180 ZB 
(1 ZB เท่ากับ 1 ล้าน

ล้านกิกะไบต์) ซึ่งความ
ก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลต้อง
ถ่วงดุลด้วยมาตรฐาน
การจัดการข้อมูลที่ใช้

ร่วมกัน

จากการรวบรวมข้อมูลของหัวเว่ย (Huawei) ผ่านรายงานวิสัยทัศน์อุตสาหกรรมท่ัวโลก หรือ Global Industry Vision - GIV 
ระบุผลคาดการณ์เทรนด์ด้านเทคโนโลยีจนถึงปี 2025 ใน GIV ช้ีให้เห็น 10 เมกะเทรนด์ท่ีส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตและการทำางาน

ของเราในปัจจุบัน รวมถึงเมกะเทรนด์กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมท่ีจะปังอย่างต่อเน่ือง มีดังน้ี

LIVING WITH BOTS 
ใช้ชีวิตกับหุ่นยนต์ 
ร้อยละ 14 ความ

ก้าวหน้าของเอไอ (AI) 
และเทคโนโลยีต่าง ๆ 

ส่งเสริมให้มีการใช้งาน
หุ่นยนต์ทั้งผู้ช่วยใน

บ้านและผู้ช่วยส่วนตัว
มากขึ้น

SUPER SIGHT 
คือการผนวกรวม 

5G, VR/AR, 
แมชชีนเลิร์นนิ่ง และ
เทคโนโลยีใหม่อื่น ๆ 
ช่วยให้มองข้ามระยะ
ทางสัดส่วน พื้นผิว 
และทำาให้มองเห็นใน
ระยะไกลกว่าที่เคย

ZERO SEARCH 
ร้อยละ 90 จะใช้ผู้ช่วย
ส่วนตัวอัจฉริยะโดย
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ที่ขับเคลื่อน
ด้วยดาต้า มีเซนเซอร์
ควบคุม ไม่มีปุ่มกด

TAILORED STREETS 
ร้อยละ 15 ของยาน
พาหนะจะมีเทคโนโลยี 
Cellular Vehicle-

to-Everything ระบบ
การเดินทางอัจฉริยะ
ต่าง ๆ จะเชื่อมโยง

ผู้คน ยานพาหนะ และ
สาธารณูปโภคให้การ

จราจรไม่แออัด

WORKING WITH BOTS

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

ในอุตสาหกรรมจะมี
หุ่นยนต์ 103 ตัวต่อ

พนักงาน 10,000 คน 
Smart Automation 
จะช่วยงานท่ีต้องอาศัย
ความแม่นยำาสูง การ
ทำางานซ้ำา ๆ ช่วยเพ่ิม
ความปลอดภัยและ

ประสิทธิภาพในการผลิต

10 Trends for 2025: 
Touching the Intelligent World

SYMBIOTIC 
ECONOMY 

บริษัททุกแห่งจะใช้
เทคโนโลยีคลาวด์ 

และร้อยละ 85 ของ
แอปพลิเคชันทาง

ธุรกิจ จะอยู่บนคลาวด์ 
มีการสร้างอีโคซิสเต็ม
ระดับโลกที่แข็งแกร่ง

ยิ่งขึ้น

5G’S RAPID 
ROLLOUT 

เมื่อ 5G มาแล้ว ร้อยละ 
58 ของประชากร
ทั่วโลกจะสามารถ

เข้าถึง 5G ได้ 
หลังจากนี้การติดตั้ง

ใช้งาน 5G จะเกิด
อย่างรวดเร็ว

AUGMENTED  
CREATIVITY  

ร้อยละ 97 ของบริษัท
ขนาดใหญ่จะมีการใช้

งานเอไอ ซึ่งเอไอ 
คลาวด์จะช่วยลด

ต้นทุนและอุปสรรคใน
การเข้าถึงการทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์ 
นวัตกรรม และศิลปะ

FRICTIONLESS 
COMMUNICATION 
ร้อยละ 86 ขององค์กร

จะใช้ประโยชน์จาก
ดาต้าของตัวเองอย่าง

เต็มที่ เอไอและระบบ
การวิเคราะห์บิ๊กดาต้า
จะสร้างการสื่อสารที่
ไร้รอยต่อระหว่าง
บริษัทกับลูกค้า
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โดย กองบรรณาธิการ
Think Tank
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PEA SOCIETY
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ 

1 ตำาบล 1 ช่างไฟฟ้า
เติมทักษะคว�มรู้ สู่ช่�งไฟฟ้�มืออ�ชีพ



 
โครงการนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
อบรมและทดสอบเป็นช่างไฟฟ้า เพื่อ
ส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้ผู้มีรายได้น้อย สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงความรู้วิชาชีพช่างไฟฟ้า หรือ
ผู้สนใจประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า 

 ‘การให้ปลาอาจจะมีปลากินเพียงวันเดียว แต่การสอนให้รู้จัก
วิธีการตกปลาจะท�าให้มีปลากินตลอดไป’ สุภาษิตนี้ น่าจะเป็นค�า
อธิบายโครงการเพื่อสังคม ‘1 ต�าบล 1 ช่างไฟฟ้า’ ได้อย่างดี เพราะ
โครงการนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาอบรมและทดสอบเป็น
ช่างไฟฟ้าและต่อยอดไปเป็นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้
 ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษ นอกจากสร้างความมั่นคง
ทางพลังงานใน 74 จังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ยังด�าเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรม ‘1 ต�าบล 
1 ช่างไฟฟ้า’ หรือ ‘1 Tambon 1 Electrician’ ซึ่งมีที่มาจากการ
ขาดแคลนช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถ ขาดใบประกอบ
วิชาชีพรับรอง ไม่มีช่างให้บริการภายในชุมชน อีกทั้งประชาชน
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความสามารถในการแก้ไขไฟฟ้าเบื้องต้น
ในครัวเรือน 
 วัตถุประสงค์ของโครงการจึงมีเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้ผู้มีรายได้น้อย สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้
วิชาชีพช่างไฟฟ้า หรือผู้สนใจประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่ง PEA 
ตั้งเป้าหมายให้มีผู้เข้าอบรมอย่างน้อย 8,000 คน ในระยะเวลา 
4 ปี (ปี 2560 - 2563) และมีใบประกอบอาชีพถูกต้องตามกฎหมาย
ร้อยละ 95 มีช่างประจ�าต�าบลอย่างน้อย 1 คน เพื่อช่วยเหลือ
ชุมชน สังคม และน�าไปประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไป
อย่างยั่งยืน
 โดยเปิดรับสมัครประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ให้บริการ
ของ PEA 74 จังหวัด เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติหลายหัวข้อ เช่น ความปลอดภัยในการท�างาน ทฤษฎีไฟฟ้า 
การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นต้น พร้อมทั้งการทดสอบ
ความรู้ความสามารถจาก PEA และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ 
ช่างไฟฟ้าที่ผ่านการประเมินในหลักสูตรได้ใบรับรองการประกอบ
อาชีพช่างไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตาม
มาตรฐานในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกต้องและปลอดภัย 
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 ผลจากการด�าเนินโครงการอบรมช่างไฟฟ้าในปี 2560 - 2561 
จ�านวน 3,925 คน มีผู้ผ่านการประเมิน 3,669 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.57 ของต�าบลที่มีอยู่ในประเทศไทย และในปี 2562 ได้พัฒนา
ต่อยอดช่างไฟฟ้าในโครงการที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ
ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการส�ารวจ ออกแบบ ประมาณการ 
ติดตั้ง และบ�ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
บนหลังคาอีกด้วย
 ประโยชน์ที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนี้เองท�าให้ PEA คว้ารางวัล
ชนะเลิศด้าน CSR ได้รับ ‘รางวัล Asia Responsible Enterprise 
Awards (AREA) 2019’ โดย Enterprise Asia ซึ่งคัดเลือกและมอบ
รางวัลเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นด้านการ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน อันแสดงความเป็นผู้น�าด้านความยั่งยืน สร้างความน่าเชื่อถือ 
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับนานาชาติ โดย PEA ชนะ
การประกวดรางวัลดังกล่าวจากโครงการ 1 ต�าบล 1 ช่างไฟฟ้า 
ประเภทการลงทุนทรัพยากรบุคคล (Investment in People)  
ณ ประเทศไต้หวัน เมื่อเร็ว ๆ นี้
 ในอนาคต PEA จะเปิดให้บริการช่างซ่อมไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน 
เป็นช่างที่ได้รับรองมาตราฐานจาก PEA ผ่านโครงการนี้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

One Tambon One Electrician
Professional Electrician Training by PEA
For the last few decades, apart from promoting the stability of 
energy for the country, Provincial Electricity Authority (PEA) has 
been giving back to the community in various ways. This includes 
the establishment of ‘One Tambon One Electrician’ program due 
to a lack of skilled and certified technicians who can serve 
communities and the fact that most of the population have no 
basic knowledge of fixing electricity at home.
 With its objectives to promote careers, PEA generates 
income for low-income earners and create opportunities for 
communities to access electrician training. The company has set 
a target to train at least 8,000 electricians over four years (2017 
to 2020) and help students obtain legal certification by training at 
least one technician per sub-district so that they can develop the 
community and make a sustainable living with their skill. Lately, 
PEA has been accepting students who are at least 18 years old 

in 74 provinces to join training theoretical and practical courses. 
Meanwhile, the students are asked to take examinations held 
by PEA and the Department of Skill Development. Those who 
have passed the course assessment will receive an electrician 
certification for indoor electrician (Level 1) as an approval of safe 
electrical equipment installation standard. 
 With such a communal service, PEA won Asia Responsible 
Enterprise Awards (AREA) 2019 for its CSR activity from 
Enterprise Asia that selects and grants awards to organizations 
with outstanding CSR activities and sustainable development. 
The award also reinforces the organization as a leader in 
sustainability and promote trust among international stakeholders.  
 PEA won the AREA award from the One Tambon One 
Technician program in the category of Investment in People and 
received the trophy in a ceremony in Taiwan.
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PEA SAFETY
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

เมื่อพูดถึงอุบัติภัยที่อยู่ใกล้ตัว แน่นอนว่าหลายคนคงนึกถึง ‘ไฟไหม้’ หรือ ‘อัคคีภัย’ 
เพราะในชีวิตประจำาวันเราข้องแวะกับสิ่งที่เกี่ยวกับไฟหรือก่อให้เกิดไฟลุกไหม้อยู่มากมาย 
ไม่ว่าจะจากเครื่องใช้ไฟฟ้า การประกอบอาหาร ซึ่งหากประมาทและขาดความระมัดระวัง

ในการใช้งาน โอกาสเกิดอัคคีภัยสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตย่อมมีมากขึ้นตามมา

ไฟไหม้ อุบัติภัยใกล้ตัว

 บ่อยครั้งอัคคีภัยมักเกิดในชุมชนที่แออัดมีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น 
ในอาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้าและโรงมหรสพ เพราะ 
สถานที่เหล่านี้ใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงมาก จนเอื้อต่อ
การเกิดไฟไหม้ โดยนอกจากไฟฟ้าแล้ว การเกิดไฟลุกไหม้ยังมาจาก
หลายสาเหตุ เช่น 
   การสูบบุหรี่หรือการจุดไฟ
   ความเสียดทานของส่วนประกอบเครื่องจักร เครื่องยนต์
   วัตถุที่มีผิวร้อนจัด เช่น เหล็กที่ถูกเผา ท่อไอน�้า

   เตาเผาซึ่งไม่มีฝาปิดหรือเปลวไฟที่ไม่มีสิ่งปกคลุม
   การเชื่อมและตัดโลหะ
   การสะสมของสารบางชนิด เช่น ขยะแห้ง ถ่านหินที่จะก่อให้เกิด 
 ความร้อนขึ้นในตัวเองและลุกไหม้
   ประกายไฟที่เกิดจากเครื่องจักรขัดข้อง
   ปฏิกิริยาของสารเคมี เช่น โซเดียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส 
 เมื่อสัมผัสกับน�้าหรือวัสดุอื่นท�าให้เกิดการลุกไหม้
   สภาพบรรยากาศที่มีสิ่งปนเปื้อนก่อให้เกิดการระเบิดได้
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การดับไฟให้ถูกวิธ ี
  กำ�จัดออกซิเจน เป็นการปิดกั้นออกซิเจนไม่ให้ไปรวมตัว
กับไอของเชื้อเพลิง เพราะออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของไฟ 
มีวิธีก�าจัด เช่น ฉีดน�้า แก๊สเฉื่อย หรือสารปกคลุมอื่น ๆ ไปคลุม
ผิวเชื้อเพลิงที่ก�าลังลุกไหม้ จะท�าให้จ�านวนออกซิเจนในอากาศ 
ลดลงและไม่สันดาปอีกต่อไป
  ตัดเช้ือเพลิง โดยน�าเชื้อเพลิงออกจากบริเวณที่เกิดไฟไหม้ 
แต่ถ้าขนถ่ายออกไปไม่ได้ อาจต้องใช้วิธีน�าสารอื่นมาฉีดพ่นเพื่อ
เคลือบผิวของเชื้อเพลิงไว้ เช่น การใช้ผงเคมีโฟม น�้าละลายกับ 
ผงซักฟอก เป็นต้น
  ลดคว�มร้อน เป็นวิธีที่ใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อท�าให้
อุณหภูมิเชื้อเพลิงต�่าลงกว่าจุดวาบไฟ ไม่ให้เกิดการสันดาป  
ด้วยการใช้น�้าดับไฟให้เชื้อเพลิงเย็นตัวลง เพื่อลดอัตราการกลาย
เป็นไอและป้องกันการระเบิดได้

1 เมื่อมีไฟไหม้ปกคลุมจะไม่สามารถมองเห็น
สิ่งต่าง ๆ จึงมีโอกาสได้รับอันตรายสูง ดังนั้นควร
มีอุปกรณ์ส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) 
ซึ่งท�างานด้วยแบตเตอรี่ทันทีเมื่อกระแสไฟฟ้า
ถูกตัด รวมถึงติดตั้งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�ารอง 
เตรียมไฟฉายที่มีก�าลังส่องสว่างสูงให้เพียงพอ
ในจุดที่น�ามาใช้ได้สะดวก 

2 เวลาไฟไหม้จะมีแก๊สพิษและควันไฟจ�านวน
มาก สาเหตุการเสียชีวิตและบาดเจ็บ 90 
เปอร์เซ็นต์ เป็นผลพวงจากควันไฟที่มีทั้ง
แก๊สพิษและท�าให้ขาดออกซิเจน ควรจัดเตรียม
หน้ากากหนีไฟฉุกเฉิน (Emergency Smoke 
Mask) ไว้ด้วย

3 ไฟไหม้ท�าให้เกิดความร้อนสูงมาก หากหายใจ
เอาอากาศที่มีความร้อน 150 องศาเซลเซียส
เข้าไป ท�าให้เสียชีวิตได้ทันที ซึ่งไฟไหม้ประมาณ 
4 นาที อุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่า 400 องศาเซลเซียส 
ควรระงับเหตุไฟไหม้อย่างรวดเร็ว และควรหนี
จากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดไปยังจุดรวมพล 
(Assembly Area)

4 ไฟไหม้ลุกลามรวดเร็วมาก เมื่อเกิดเปลวไฟขึ้น
จะมีเวลาเหลือในการเอาชีวิตรอดน้อยมาก 
โดยระยะการเกิดไฟไหม้มี 3 ระยะ ดังนี้
  ไฟไหม้ข้ันต้น คือ ตั้งแต่เห็นเปลวไฟจนถึง 
4 นาที ดับได้โดยใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น แต่
ผู้ใช้ต้องเคยฝึกอบรมการใช้เคร่ืองดับเพลิงมาก่อน 
  ไฟไหม้ข้ันป�นกล�งถึงรุนแรง คือ ระยะ
เวลาไฟไหม้ไปแล้ว 4 - 8 นาที อุณหภูมิจะสูง
มากกว่า 400 องศาเซลเซียส หากใช้เครื่อง
ดับเพลิงเบื้องต้นต้องมีความช�านาญและต้อง
มีอุปกรณ์จ�านวนมากเพียงพอ ควรใช้ระบบ
ดับเพลิงขั้นสูงจะปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  ไฟไหม้ข้ันรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้
ต่อเนื่องไปแล้วเกิน 8 นาที และยังมีเชื้อเพลิงอีก
มาก อุณหภูมิจะสูงมากกว่า 600 องศาเซลเซียส 
ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอย่างรุนแรง
และรวดเร็ว การดับเพลิงต้องใช้ผู้ที่ได้รับการฝึก
พร้อมอุปกรณ์ในการระงับเหตุขั้นรุนแรง

ที่มา : การบริหารความปลอดภัยอัคคีภัยในอาคาร กระทรวงแรงงาน, สมาคมส่งเสริม
ความปลอดภัยและอนามัยในการทำางาน (ประเทศไทย) และสถานีดับเพลิงสามเสน

อันตรายกับเราแค่ไหนเมื่อเกิดไฟไหม้

หลักการง่าย ๆ ป้องกันอัคคีภัย 
  จัดระเบียบภายในและภายนอกอาคารให้ดี เช่น ขจัดสิ่ง 
รกรุงรังภายในอาคาร เก็บรักษาสิ่งที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย 
ให้เป็นสัดส่วน 
  ตรวจตราซ่อมบ�ารุงสิ่งที่อาจท�าให้เกิดไฟไหม้ เช่น  
สายไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องท�าความร้อน ให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์และปลอดภัย จะป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยได้ดียิ่งขึ้น
  เพ่ิมความระมัดระวังเก่ียวกับความร้อนและไฟ เช่น ดับบุหร่ี 
หลังสูบเสร็จ ไม่ใช้เครื่องต้มน�้าไฟฟ้าแล้วเสียบปลั๊กจนน�้าแห้ง  
ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ติดตั้งสายล่อฟ้าที่อาคาร
เพื่อป้องกันฟ้าผ่าเมื่อเกิดพายุรุนแรง 
  สร้างความร่วมมือที่ดีในการป้องกันอัคคีภัย ปฏิบัติตาม
ค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และท�าตามข้อห้ามที่ก�าหนด
เพื่อความปลอดภัย
  ติดตั้ง/เตรียมเครื่องมือส�าหรับการดับไฟให้ถูกที่ถูกทาง  
รวมถึงเรียนรู้การใช้เครื่องมือดับเพลิงและวิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิด
ไฟไหม้ เช่น แจ้งข่าวเพลิงไหม้ โทร. 199 หรือสถานีดับเพลิงและ
สถานีต�ารวจใกล้เคียง
 ความเสียหายจากอัคคีภัยเป็นสิ่งที่ยากจะควบคุมและป้องกัน
ได้ ดังนั้นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด คือการป้องกันไว้ก่อนและตระหนักถึง
อันตราย รวมถึงการซ้อมอพยพและหนีไฟเป็นประจ�า 
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ด้วยเกาะแก่งเกินครึ่งร้อยและมีพื้นที่อีกไม่น้อยติดทะเล ‘ตราด’ 
จึงถูกตาต้องใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่แพ้เพื่อนบ้านใกล้เคียง

อย่างชลบุรีหรือระยอง ทว่านอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ตราดยังมี
สิ่งน่าสนใจอีกมากมายที่อยากจะชวนทุกคนออกไปค้นหาพร้อม ๆ กัน 

ตราด
เมืองนี้ไม่ได้มีดีแค่เกาะ

เที่ยวไปทั่ว
เร่ืองและภาพ : ธเนศ เป่ียมหน้าไม้
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เรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันที่ 
‘พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด’ 
 อาคารไม้ใต้ถุนสูง หลังคาทรงป้ันหยา สถาปัตยกรรมอาณานิคม
ซ่ึงกรมศิลปากรได้ข้ึนทะเบียนให้เป็นโบราณสถานของชาติเม่ือ
ปี 2539 ในอดีตคือศาลากลางจังหวัดตราด สร้างมาต้ังแต่สมัย
รัชกาลท่ี 6 ก่อนจะย้ายไปยังท่ีท�าการปัจจุบัน ท�าให้อาคารเก่าค่อย ๆ 
ทรุดโทรมและถูกไฟไหม้เสียหายอย่างหนักในปี 2547 เทศบาล
เมืองตราดจึงจัดให้มีการบูรณะและเปิดเป็น ‘พิพิธภัณฑสถานเมือง
ตราด’ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตของคนตราดก่อนมาเป็น
เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ผ่านนิทรรศการทั้ง 6 ห้อง ห้อง
แรก ‘มรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งตราด’ ที่จัดแสดงเกี่ยวกับ 
ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ
จังหวัดตราด ส่วนห้อง ‘ผู้คนเมืองตราด’ ก็แสดงความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ของคนตราดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ห้อง ‘ล�าดับทาง
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ที่นี่บอกเล่าเรื่องราว
และวิถีชีวิตของคน
ตราดก่อนมาเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไป
ทั่วโลก ผ่านนิทรรศการ
ทั้ง 6 ห้อง

โบราณคดีและประวัติเมืองตราด’ พาย้อน
อดีตไปสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต้นสมัย
สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ยุครัชกาลที่ 
1 - 4 ขณะที่ห้อง ‘เหตุการณ์ส�าคัญในสมัย
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว’ นั้นพูดถึง
การรับมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศส การ
พระราชทานพระแสงราชศัสตราประจ�าเมือง 
และเสด็จประพาสเมืองตราด ด้านห้อง 
‘ยุทธนาวีเกาะช้าง’ ก็เล่าเรื่องราวล�าดับ

หาดทรายดำาแห่งเดียวในสยาม 
ความภาคภูมิใจของชาวตราด
‘หาดทรายด�า’ หรือเดิมเรียกว่า หาดหัวสวน 
อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแหลมมะขาม 
ทรายสีด�าหนึ่งเดียวของประเทศไทย  
โดยเรียกตามชื่อทางวิชาการว่า ไลโมไนต์ 
(Limonite) แร่ธาตุที่เกิดจากการยุบสลาย
ตัวของเศษเหมืองและเปลือกหอย หรือการ
ผุกร่อนของเหล็กผสมด้วยควอตซ์นั่นเอง 
แม้ว่าเม็ดทรายสีด�าละเอียดอันเกิดจาก
ความอัศจรรย์ของธรรมชาติจะไม่มีผลต่อ
การรักษาทางการแพทย์ แต่ผู้คนแถบนั้น
ก็ยังเชื่อว่าเมื่อฝังตัวและเท้าเพียง 20 - 30 
นาที จะท�าให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น 
หรือถ้าได้เดินเท้าเปล่าบนชายหาดสีด�าก็
จะเป็นผลดีต่อสุขภาพเท้าด้วย ที่นี่ยังเป็น
ป่าชายเลนผืนใหญ่แหล่งที่อยู่และอนุบาล
สัตว์นานาชนิด เช่น หอยขี้ค้อน ปูแสม และ
ปลาน้อยใหญ่ ซึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษา
ธรรมชาติ และท�ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน
แบบไม่เปรอะเปื้อนโคลนได้อีกด้วย
 ตราดยังมีอีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่น่า
สนใจมากมาย แต่เวลาท่ีจ�ากัดเราจึงเท่ียวชม 
ได้ไม่ครบ แนะน�ากันพอหอมปากหอมคอ
เท่านี้ก่อนเหตุการณ์ยุทธนาวีโดยจ�าลองห้องจัดแสดง

เป็นเรือรบ และสุดท้ายที่ห้อง ‘ตลาดเมือง
ตราด’ จะพาเราเดินทางย้อนกลับสู่อดีตอัน
เฟื่องฟูของย่านการค้าส�าคัญ

เกาะกูด... 
อัญมณีเม็ดงามแห่งอ่าวไทย 
‘เกาะกูด’ เกาะใหญ่อันดับสองของตราด 
มีขนาดเป็นรองเกาะช้างอยู่นิดหน่อย ที่นี่
ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นธรรมชาติสูง หาดทราย 
สายลม แสงแดด และน�้าทะเลใสสีมรกต
จนได้รับขนานนามว่า ‘อันดามันแห่งทะเล
ตะวันออก’ โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน
ถึงมีนาคมที่ปราศจากพายุฝน น�้าทะเลนิ่ง
สงบจนเห็นเป็นสีเขียวมรกตอมฟ้านิด ๆ  
ยิ่งน่าประทับใจเป็นพิเศษ และเพราะน�ารถ
ข้ามมาไม่ได้จึงท�าให้เกาะกูดคงความสงบ 
ไม่พลุกพล่าน เป็นสถานที่แห่งการพักผ่อน
โดยแท้ นอกจากจะดื่มด�่ากับบรรยากาศ
ทะเล ออกไปชมน�้าตก พายเรือคายัค  
ด้านฝั่งตะวันออกของเกาะกูดคือที่ตั้งชุมชน
อ่าวสลัด หมู่บ้านชาวประมงที่นักท่องเที่ยว
เข้ามาเดินเล่น ชมวิถีชีวิต ชิมอาหารสด ๆ 
รสมือชาวบ้านได้ จุดนี้จัดเป็นอีกหนึ่งสีสัน
ของการมาเที่ยวเกาะกูดเลยทีเดียว



 • ฉบับท่ี 8 / 2562  29

Note for Traveller

 พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด อยู่ท่ีตำาบลบางพระ 
 อำาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทร. 0 - 3951 - 2291  
 เปิดวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 09.30 - 16.30 น. 
 ค่าเข้าชมคนละ 10 บาท 

 ศูนย์การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ หาดทรายดำาและ
 ป่าชายเลน จังหวัดตราด อยู่ท่ีตำาบลแหลมงอบ 
 อำาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โทร. 0 - 3951 - 0841,  
 0 - 3951 - 0962, 09 - 5984 - 3759 

ก�รเดินท�งไปตร�ด
 รถยนต์ส่วนตัว เส้นทาง 1. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวง
หมายเลข 3 (บางนา - ตราด) ผ่านชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ไปจนถึงตราด 2. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 
(บางนา - ตราด) เล้ียวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 344 
(ชลบุรี - บ้านบึง - แกลง) เม่ือถึงอำาเภอแกลงเล้ียวซ้ายเข้า
ทางหลวงหมายเลข 3 ผ่านจันทบุรีจนถึงตราด 
 รถโดยส�รประจำ�ท�ง เลือกข้ึนรถได้ท้ังท่ีสถานีขนส่ง
เอกมัยและสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ เพ่ือเดินทางไปตัวอำาเภอ
เมืองตราด โดยใช้เวลา 5 - 6 ช่ัวโมง 

ก�รเดินท�งไปเก�ะกูด
 เม่ือมาถึงตราดสามารถข้ึนเรือได้ท่ีท่าเรือแหลมศอก 
มีบริการท้ังเรือสปีดโบ๊ตและเรือเฟอร์ร่ี

 Trat is one of famous tourist  
destinations in Thailand, apart from Koh 
Chang, with numerous attractions to 
discover.
 At ‘Trat City Museum,’ visitors can 
explore local people’s stories and ways of 
life through six exhibitions that present the 
city before it becomes a well-known tourist 
destination. The building is a raised wooden 
Thai house with a hip roof constructed 
in colonial style, formerly served as the 
province’s town hall in the reign of Rama VI. 
After having been neglected and suffered a 

Trat… 
Island, Culture and More

severe fire in 2004, the building was moved 
to a newer location, renovated by Trat 
Municipality and transformed into Trat City 
Museum.
 ‘Koh Kooh’ – Trat’s second largest  
island – is another popular tourist spot 
known for its lush nature with clear blue  
waters and praised as the ‘Eastern  
Andaman Sea.’ Apart from the natural  
attractions, travelers can visit the Ao Salad 
community on the east side of the island to 
discover their way of life and try delicious 
seafood dishes freshly cooked by locals.

 ‘Hat Sai Dam’ or ‘Black Beach’ is the 
only beach in the country with black sand 
or limonite, an iron ore originated by  
decomposed materials and seashells. 
Though the delicate black sand has no 
medical properties, local people believe 
that a 20 - 30 minute body-and-feet soak in 
the sand helps improve the body’s circula-
tory system. The area also houses a man-
grove forest where animals such as clam, 
crab, fish, roam. Visitors can study natural 
habitats and plant mangrove forests without 
getting muddy on the beach. 
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มรดกไทย
เร่ือง : วิชชุ ภาพประกอบ : เอกสิทธ์ิ ชูวงษ์
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การบันทึกนับเป็นหนึ่งในหลักฐานแห่งการจารึกที่สืบทอดกันมา ทั้งยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่สร้างสรรค์ควรค่าแก่การอนุรักษ์และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย

เอกสารโบราณที่น่ารู้จัก

สมุดข่อย
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เอกสารโบราณที่น่ารู้จัก

สมุดข่อย
ย่อยให้ละเอียด เช่นอย่างย่อยผ้าขี้ริ้ว แต่
กระดาษเหล่านี้มีความหนาบางไม่สม�่าเสมอ  
ทั้งเนื้อกระดาษและความขาวผ่องก็หย่อน
กว่าเรา ฉะนั้น ชาวสยามจึงไม่ใช้หมึกจีน 
(สีด�า) เขียนบนกระดาษของพวกเขา ส่วน
มากมักชุบหมึกให้ด�า ซึ่งท�าให้เนื้อกระดาษ
แน่นขึ้น แล้วใช้เขียนด้วยดินสอชนิดหนึ่ง 
(สอ แปลว่า ขาว) ซึ่งเป็นดินเหนียวปั้นตาก
แดด หนังสือของพวกเขาไม่มีการเข้าเล่ม  
เย็บสัน  หากท�าเป็นแผ่นยาวเหยียดไม่ใช้
วิธีม้วนเก็บเช่นบรรพบุรุษของเรา  หากพับ
ทบไปมาอย่างพับพัดด้ามจิ้วและทางที่ตีเส้น
บรรทัดเขียนตัวอักษรนั้นเป็นไปตามทางยาว
ของรอยพับหาได้เขียนทางด้านขวางไม่”
 ส�าหรับขั้นตอนในการท�าสมุดข่อยนั้น 
ชาวบ้านในสมัยอยุธยาจะนิยมตัดข่อย
หลังฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งกิ่งข่อยจะต้องไม่แก่จัด 
น�ามาลอกเปลือกออกแล้วตากแห้ง ก่อน
จะน�าเปลือกข่อยมามัดรวมกันแล้วแช่น�้า 
3 - 4 วัน เพื่อให้เปลือกเปื่อย จากนั้นก็น�า
มาฉีกเป็นฝอย แล้วคลุกเคล้าปูนขาวกับ
เปลือกข่อย จากนั้นน�าใบตองมาปิดไว้ไม่ให้

ป ข่อยแห้ง ทิ้งไว้ 2 คืนก่อนน�าไปนึ่งในรอม
ที่ท�าจากไม้ไผ่สานตาถี่ ๆ รูปทรงกระบอก 
เมื่อเปลือกข่อยเปื่อยแล้วก็น�ามาทุบให้เรียบ
จนมีลักษณะเป็นเยื่อพร้อมที่จะท�ากระดาษ 
แล้วน�าไปหล่อด้วยการปั้นเยื่อข่อยให้เป็น
ก้อนขนาดเท่าๆ กัน และน�าไปละลายน�้า
ในครุที่ท�าด้วยไม้ไผ่สานตาถี่ลักษณะคล้าย
กระบุง จากนั้นให้วางพะแนง (แม่พิมพ์ที่ใช้
พิมพ์กระดาษ) ลงในน�้านิ่ง น�าเยื่อข่อยลง
ในพะแนงกระจายให้ทั่วแล้วยกขึ้นจากน�้า
มาตากแดด เมื่อลอกออกจะได้เป็นกระดาษ
ข่อย
 นอกจากการจารึกเรื่องราวต่าง ๆ เป็น
ลายลักษณ์อักษรแล้ว สมุดข่อยบางเล่ม
ยังมีภาพจิตรกรรมประกอบอยู่ด้วย ความ
งดงามของภาพเขียนนี้นอกจากเพิ่มคุณค่า
ทางสุนทรียศาสตร์ ยังสะท้อนถึงคตินิยมใน
แต่ละยุคสมัยเอาไว้ ซึ่งไม่เพียงบันทึกเรื่อง
ราวแต่หนหลังให้เราได้ศึกษาองค์ความรู้
ของไทยหลายแขนงที่ฝากฝังลงในเนื้อเยื่อไม้ 
ผ่านกาลเวลามาเนิ่นนาน นับเป็นสิ่งทรง
คุณค่าและควรรักษาไว้ให้ลูกหลานสืบไป 

 The art of writing down events has been a form of 
historical recordings since old times and served as a creative 
form of cultural heritage that should be preserved to highlight 
the wisdom of humankind ancestors.
 One of insightful and evolutional etymology is Samut 
Thai or formerly called Samut Khoi, a type of folding-book 
manuscript made of Siamese rough bush or Khoi tree. 
The folding-book is rectangle shaped with a cover but no 
spine. The paper is usually written on both sides, recording 
religious events such as Trailokya, Phra Malai or textbooks 
on subjects ranging from medicine, astrology, art of war, 

นอกจากการจารึกเรื่องราวต่างๆ เป็นลายลักษณ์
อักษรแล้ว ความงดงามของภาพเขียน ยังสะท้อน
ถึงคตินิยมในแต่ละยุคสมัยเอาไว้ 

historical events, stories, tales, events in specific periods, to 
literature in prose form. 
 In Ayutthaya Era, the making of Samut Khoi was done 
by villagers who used Khoi trees after the harvest season 
to produce the writing paper with complicated and unique 
methods. Apart from being used to record stories, Samut 
Khoi is sometimes adorned with drawings. The beauty of 
artistic pictures contributed to the aesthetics of folding-book 
reflects values in each period and allows us to gain knowledge 
on various subjects etched in the wood pulp that has preserved 
its quality throughout time.

ระวัติความเป็นมาและ
วิวัฒนาการของสมุดไทย 
หรือเดิมเรียกว่า ‘สมุดข่อย’ 
สมุดโบราณซึ่งท�ามาจาก
กระดาษข่อย โดยน�าแผ่น

กระดาษข่อยมาพับทบกันไปมาจนเป็นเล่ม 
รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีปกแต่ไม่มีสันปก 
สามารถเขียนได้ทั้ง 2 หน้า มักใช้บันทึก 
เรื่องราวทางศาสนา เช่น ไตรภูมิพระมาลัย 
บันทึกต�าราต่าง ๆ เช่น ต�ารายา โหราศาสตร์ 
พิชัยสงคราม บันทึกจดหมายเหตุ พงศาวดาร 
ต�านานเหตุการณ์บ้านเมือง และบันทึก
วรรณคดี (ร้อยกรอง)
 ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือ ‘จดหมายเหตุ 
ลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม’ ของ 
มองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ หนึ่งในคณะ
ราชทูตฝรั่งเศสที่เข้ามายังกรุงศรีอยุธยา
ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ได้มีบันทึกไว้ว่า
 “ชาวสยามท�ากระดาษจากผ้าฝ้ายเก่า ๆ 
และยังท�าจากเปลือกต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อต้น 
ข่อย (Ton Coe) อีกด้วย ซึ่งต้องน�ามาบด

Samut Khoi: Intriguing Historical Relics  
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 ความคิดอันเป็นเลิศนี้ถูกริเริ่มในซูเปอร์
มาร์เก็ตของกลุ่ม New World ในร้าน 
Bishopdale ที่เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศ
นิวซีแลนด์ ซึ่งได้ประกาศยกเลิกการใช้
พลาสติกห่อหุ้มผักและผลไม้ตามสโลแกน 
‘food in the nude’ โดยแนวคิดนี้เกิดขึ้น 
หลังจากท่ี Nigel Bond เจ้าของร้าน Bishopdale 
ได้คุยกับ Gary May ผู้จัดการร้าน และทั้งสอง 
เห็นว่าผักผลไม้สดท่ีส่งเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ต 
ถูกห่อหุ้มด้วยพลาสติกมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี 
พร้อมๆ กับเม่ือกลางปีท่ีผ่านมา ซูเปอร์มาร์เก็ต 
ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์ก็ไม่ได้ให้ถุงพลาสติก
กับลูกค้าในจุดช�าระเงินอีกต่อไปตามกฎการ
ยกเลิกการใช้พลาสติกในร้านรีเทลของภาครัฐ
ที่ประกาศออกมา 
 Bond เล่าว่า “จากการจัดชั้นวางสินค้า
ในรูปแบบใหม่นี้ท�าให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ 
เพราะช่วยฟื้นความทรงจ�า สมัยเป็นเด็ก 
ตอนผมไปจ่ายตลาดกับพ่อ ผักที่ไม่ได้ถูก

ห่อหุ้มด้วยพลาสติกจะส่งกลิ่นหอมของ
มะนาวและต้นหอม แตกต่างกับตอนนี้ที่ถูก
ห่อด้วยพลาสติกซึ่งคุณจะไม่ได้กลิ่นหอม
ของผักและผลไม้อีกเลย ดังนั้นการเลิกใช้
พลาสติกห่อหุ้มผักผลไม้ถือเป็นการขับเคลื่อน
ครั้งใหญ่ส�าหรับเรา”
 เพื่อรักษาความสดใหม่ให้กับผักและผลไม้ 
ทางร้านได้ติดต้ังตู้แช่ซ่ึงติดระบบพ่นละอองน�า้ 
‘Misting’ โดย Bond อธิบายว่า “ผักมีส่วน
ประกอบของน�า้ 90% และจากผลการศึกษา
พบว่าการพ่นละอองน�า้ไม่เพียงเป็นสิ่งที่ดีกว่า 
แต่ยังช่วยเรื่องคงความสดใหม่ของสีและเนื้อ
ผักผลไม้ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินสูงกว่าอีกด้วย  
นอกจากน้ีเรายังติดต้ังระบบ Reverse osmosis 
ที่ช่วยกรองสิ่งปนเปื้อนจ�าพวกแบคทีเรีย
และสารคลอรีนได้ถึง 99% จึงมั่นใจได้ว่า
ละอองน�า้ที่ผ่านจากระบบนี้มีความบริสุทธิ์
และปลอดภัย” 
 ทั้งนี้กลุ่ม New World ยังได้ทดลอง

อะแฮ่ม!!! อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่านี่คือการเปลื้องผ้าไปช้อปปิ้ง แต่ Nude 
ตามความหมายในที่นี้หมายถึง การไม่ห่อหุ้มผักผลไม้ด้วยพลาสติก

รักษ์โลก
เร่ือง : วิชชุ
ภาพประกอบ : ข้าวตู

แคมเปญใหม่ด้วยการส่งเสริมให้ลูกค้าน�า
ภาชนะ BYO (Bring your own container) 
มาจากบ้านส�าหรับใส่อาหารสดประเภทเนื้อ
สดและอาหารทะเล ซึ่งแคมเปญนี้ก�าลังอยู่
ระหว่างการด�าเนินการในหลายสาขา ยิ่งไป
กว่านั้นบริษัท Foodstuffs ก�าลังทดลองใช้
กระดาษแทนการใช้กระดาษฟอยล์ในการ
ห่อหุ้มอาหารทะเล รวมถึงได้ร่วมลงนามใน
NZ Plastic Packaging Declaration พันธสัญญา 
ที่จะช่วยให้บรรจุภัณฑ์ของห้างร้านต่าง ๆ 
สามารถน�ากลับมา reuse recycle และ
ย่อยสลายได้ทั้งหมดภายในปี 2025 ไม่แค่นั้น
ยังมีการน�าเสนอถาดบรรจุอาหารรีไซเคิลซึ่ง
ชวนให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมโดยมีเป้าหมาย
ร่วมกันคือไม่เพิ่มขยะในหลุมฝังกลบได้กว่า 
80 ล้านถาดทุกปีอีกด้วย นับเป็นอีกรูปแบบ
ของการช้อปปิ้งซึ่งมีส่วนเปลี่ยนแปลงและช่วย
โลกได้อีกทางไม่มากก็น้อย  

NUDE SHOPPING 
เทรนด์ใหม่มาแรง

อ้างอิง https://www.nzherald.co.nz/sponsoredstories/news/
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 • หุ้นบลูชิพ เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มี
ผลประกอบการ มีฐานะมั่นคง การเติบโต
แต่ละปีอาจไม่ได้สูงมากนัก เรียกว่าเติบโต
อย่างเรื่อย ๆ แต่ผลประกอบการดีสม�่าเสมอ 
มีการจ่ายปันผลต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นตัว
ก�าหนดดัชนีหุ้นไทย แต่ราคาหุ้นมักไม่มีการ 
เคลื่อนไหวมาก ข้อดีหุ้นกลุ่มนี้ถือว่าเป็นแรง
ต้านทานที่ดีเวลาหุ้นลง เพราะปรับตัว
ลงไม่มาก ท�าให้ลดความผันผวนของหุ้น
ที่มีอยู่ในพอร์ตได้ เหมาะส�าหรับมือใหม่
ที่หัดลงทุนหุ้น ตัวอย่างที่เห็นชัด เช่น 
หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ หรือหุ้นที่มีความ
เป็นบริษัทหรือแบรนด์สินค้าที่เข้มแข็ง
มายาวนาน

โดย Money Move
รู้คิดรู้ใช้

หลังจากลองเลือกหุ้นตัวแรกไปแล้ว แต่ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยโดนใจ
หรืออยากจะลองบริหารความเส่ียงกับหุ้นตัวอ่ืน ๆ ดูบ้าง ทว่าหุ้น
ท่ีมีกว่า 700 ตัวในท้องตลาด การจะตัดสินใจเลือกจึงอาจต้อง
ศึกษาให้ดี รวมถึงการเข้าใจหุ้นแต่ละประเภทกันก่อน
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ทำาความรู้จักประเภทของหุ้น

 • หุ้นที่เติบโตสูง (Growth Stock) 
เป็นหุ้นที่มีรายได้และก�าไรสุทธิเติบโตหรือ
เพิ่มขึ้นรวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาด
กลางหรือเล็กที่เมื่อมีผลก�าไรก็ต้องการน�าไป
เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจให้มีการเติบโต
ต่อเนื่องในอนาคตซึ่งบางบริษัทมีโอกาสโต
เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ แต่จะสวนทางกับการ
จ่ายเงินปันผลท่ีไม่ได้สูงมาก ขณะท่ีราคาหุ้น 
มักปรับตัวเร็ว จึงมีความเสี่ยงตรงที่ถ้า
หุ้นมีความผันผวนหรือเป็นขาลงราคาหุ้น
กลุ่มนี้จะลงแรงเช่นกัน รวมทั้งในกรณีบริษัท
ท�าก�าไรไม่ได้อย่างที่อ้างว่าจะมีการเติบโต
หรือตามที่นักลงทุนคาดหวังไว้ ราคาหุ้นก็
พร้อมปรับลงแรงได้

 • หุ้นที่ไม่ผันผวนตามเศรษฐกิจ/
มีรายได้แน่นอน (Defensive Stock) 
เป็นหุ้นที่นาน ๆ ครั้งจะมีการประกาศ
ขยายการลงทุนครั้งใหม่ ท�าให้บริษัทมี
กระแสเงินสดที่มากและมีผลประกอบการ
ค่อนข้างมั่นคง ส่งผลให้มีความสามารถ
ในการจ่ายเงินปันผลอัตราที่สูงต่อเนื่อง 
ค่อนข้างมีความเสี่ยงต�่า แต่ราคาหุ้นมักจะ
ไม่ค่อยขยับหรือเปลี่ยนแปลงมากนัก 
สว่นใหญเ่ปน็หุน้เกีย่วกบักลุม่สาธารณูปโภค 
เช่น ผลิตไฟฟ้า รถไฟฟ้า ทางด่วน ประปา

 • หุ้นที่เป็นวัฏจักรของแต่ละ
อุตสาหกรรม ที่ใช้เวลารอบการเดินทาง
มากกว่า 1 ปี และอิงตามราคาหรือปัจจัย
ตลาดโลกเป็นหลัก เนื่องจากราคาสินค้าจะ
ผันผวนตามรอบวัฏจักรของอุตสาหกรรม 
นั้น ๆ ชนิดที่ว่าถ้าราคาสินค้าขึ้น ราคาหุ้น
จู่ ๆ ก็พรวดพราดข้ึนมา แต่ถ้าราคาสินค้าลง 
ราคาหุ้นก็ลงหนักได้เช่นกัน ถ้าเข้ามาไม่ถูก
จังหวะก็ต้องรอเวลานานถึงจะปลดแอกได้ 
เช่น หุ้นกลุ่มโรงกลั่นน�้า กลุ่มปิโตรเคมี 
กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมเดินเรือ 
หรือราคาพืชผลการเกษตร

 • หุ้นเก็งกำาไร เป็นการเก็งราคาหุ้น 
เก็งข่าว มักมีข่าวลือออกมาว่าจากบริษัทที่
ขาดทุนจะกลับมามีก�าไรแล้ว (เทิร์นอะราวด์) 
บริษัทล้างขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทใกล้จะ
มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามา ซึ่งแน่นอนต้องมา
พร้อมกับค�าว่า ‘เสี่ยงสูง’ มาก หรือเรียกว่า 
‘เม่าลุยไฟ’ คือผู้ลงทุนรายย่อยที่ต้องการ
เป็นแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ ต้องการเสี่ยง
จากการเก็งก�าไรหุ้นที่ขึ้นลงเร็วตามข่าว 
จังหวะการเข้าออกมีความเสี่ยงอยู่เสมอ 
เพราะถ้าออกไม่ทันก็จะได้สัมผัสกับค�าว่า 
‘ติดดอย’ ดังน้ันการเข้าไปลงทุนหุ้นประเภทน้ี 
แค่ศึกษาข้อมูลยังไม่พอ ยังต้องจับจังหวะ
การลงทุนให้ทันด้วย 
 หุ้นบางประเภทอาจมีความก�้ากึ่งกันอยู่
บ้าง แต่ก็ไม่ส�าคัญเท่าตัวเราศึกษาข้อมูล
แต่ละประเภทมาแล้วแค่ไหน ครั้งหน้ามา
ท�าความรู้จักหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดท�าเป็นดัชนีไว้
เพื่อสะดวกต่อผู้ลงทุนกันต่อ  
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รอบโต๊ะทำางาน
โดย แม่มะลิ

รู้ทัน หลัก 4 ไม่ 
ของพนักงาน Young Generation 

พร้อมเทคนิคทำางานร่วมกันอย่างเข้าขา
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วินาที ในช่วงเวลาไม่กี่ปี ดังนั้นค�าถามที่มี
ต่อบริษัททั้งหลายคือ เราจะมี Productivity 
ในการท�างานอย่างไร หากไลฟ์สไตล์และ
พฤติกรรมของคนเป็นแบบนี้ 
 มาถึงตรงนี้ เมื่อรู้แล้วว่า หลัก 4 ไม่ 
ท่ีบอกถึงพฤติกรรมเฉพาะของกลุ่มคนท�างาน
ยุคใหม่แล้ว แนวทางที่องค์กรต้องวางแผน
เพื่อรักษาพนักงานรุ่นใหม่ไฟแรง ซึ่งจะเป็น
ก�าลังส�าคัญในการพัฒนาองค์กรให้อยู่กับ
องค์กรให้นานที่สุด ก็เช่น
 • การสนับสนุนให้มีการอบรม เรียนรู้ 
และพัฒนา ออนไลน์ และการให้ Feedback 
ของการท�างานออนไลน์ เพื่อพนักงานจะ
เข้าถึงได้ง่ายและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งช่องทางออนไลน์เป็นช่องทาง
ที่เหมาะสมและคน Gen Y และ Gen Z 
เปิดรับได้ง่ายที่สุด
 • ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างพนักงานทุก Generation กับ
พนักงานรุ่นใหม่ในองค์กร เพื่อสร้าง
บรรยากาศแห่งการร่วมกันท�างานเป็นทีม
และแสดงให้เห็นถึงโอกาสเติบโตในสาย
อาชีพของพนักงานรุ่นใหม่ 

ในยุคท่ีองค์กรท้ังหลายต่างแข่งขันและชิงแต้มต่อทางการค้ากันด้วยการระดมเทคโนโลยี
และนวัตกรรมยุคใหม่เพ่ือเปล่ียนผ่านองค์กรสู่ องค์กรดิจิทัล แต่ละบริษัทลงทุนซ้ือเทคโนโลยี
ให้ทัดเทียมกันได้ไม่ยากก็จริง แต่อย่าลืมว่าฟันเฟืองท่ีจะขับเคล่ือนเทคโนโลยีและนวัตกรรมน้ัน
ไปใช้ประโยชน์เพ่ือขับเคล่ือนธุรกิจไปสู่ความสำาเร็จ คือ คนทำางานทุกตำาแหน่ง ย่ิงถ้าองค์กรใด 

ได้คนเก่ง หรือคนรุ่นใหม่ไฟแรงมาร่วมงานแล้วละก็ บอกได้เลยว่าองค์กรน้ันได้พาตัวเอง
ไปอยู่บนเส้นทางสู่ความสำาเร็จท่ีย่ังยืนอย่างแท้จริงแล้ว

วั ยังไม่นับ Gen Z ที่เริ่มเข้าท�างานในองค์กร 
ดังนั้นผลที่เห็นได้ชัดจากการส�ารวจนี้คือ 
คนมีแนวโน้มอยู่ท�างานในบริษัทหนึ่ง ๆ  
สั้นลง เพราะคนรุ่นใหม่มักจะมีอาชีพเสริม
หรืออาชีพที่สอง อย่างการขายของออนไลน์ 
หรือเลิกงานแล้วมาขับ Grab ท�าให้พวกเขา
รู้สึกว่าชีวิตมีทางเลือกมากกว่าแค่ท�างาน
ประจ�า บวกกับพวกเขาอยาก Explore 
โอกาสเรียนรู้จากสถานที่ท�างานใหม่ ๆ และ
หาบริษัทที่มีสภาพการท�างานสอดคล้อง
กับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง โจทย์ที่ท้าทายของ
บริษัทคือ ท�าอย่างไรจึงจะซื้อใจและรักษา
คนรุ่นใหม่นี้ให้ท�างานให้องค์กรได้นานที่สุด 
เพราะการหาพนักงานใหม่อยู่ตลอด
ไม่สนุกแน่ 

 • ไม่ทันใจ ในตอนนี้การเช็กข้อมูลต่างๆ 
ท�าได้ทันที ด้วยเทคโนโลยีที่เอื้ออ�านวย 
ท�าให้คนยุคนี้รอไม่ได้ ทุกคนจึงอยู่ในยุค 
The Age of Now ยิ่งในเรื่องงาน คนรุ่นใหม่ 
นี้มีแนวโน้มต้องการความส�าเร็จในการ
ท�างานรวดเร็ว ต้องการความชัดเจนจาก
บริษัท ถ้าบริษัทตอบสนองความต้องการ
ไม่ได้ ก็มีแนวโน้มสูงที่คน Gen นี้ จะไม่ทน
และออกไปหางานใหม่ นี่จึงเป็นอีกหนึ่ง
โจทย์ท้าทายของบริษัทว่าจะบริหารความ
คาดหวัง ความต้องการที่เกิดขึ้นนี้อย่างไร
 
 • ไม่โฟกัส มีการท�านายว่าในอีก 5 ปี
ข้างหน้า แต่ละคนจะเป็นเจ้าของ Smart 
Device คนละ 6 - 7 เครื่อง แม้ตอนนี้ยัง
ไม่ได้มีกันขนาดนั้น แต่การอยู่ในสังคม
ก้มหน้า หมกมุ่นอยู่กับ Smart Device 
ทั้งหลาย ท�าให้คนไทยให้ความสนใจเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง ลดลงจาก 12 วินาที เหลือ 8 

นนี้จึงขอหยิบยกบทความ
ที่เผยแพร่ใน Facebook: 
Aon Hewitt Thailand 
เก่ียวกับ หลัก 4 ไม่ ท่ีแสดงถึง 
พฤติกรรม ความคาดหวัง 

ความเชื่อ และตัวตนของ Generation Y 
และ Generation Z ซึ่งเป็นกลุ่มคนท�างาน
รุ่นใหม่ในองค์กร คนท�างาน Gen อื่นใน
องค์กรน�าแนวทางนี้ไปท�าความเข้าใจกลุ่ม
คนท�างานรุ่นใหม่ และท�างานร่วมกันเพื่อ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส�าเร็จได้ในที่สุด 
โดยหลัก 4 ไม่ มีดังนี้

 • ไม่เชื่อบริษัท ต้องยอมรับว่าทั้งกลุ่ม
คนท�างาน Gen Y และ Gen Z ต่างเกาะติด 
กับกระแสโซเชียลมีเดียมาก เวลาคนกลุ่มนี้
ต้องการจะรู้อะไร ส่วนใหญ่พวกเขาจะ
อาศัยการเสิร์ช สอบถามจากเพื่อน และ
สังคมออนไลน์ก่อน ดังนั้นเมื่อองค์กรหรือ
บริษัทต้องการจะสื่อสารเรื่องใดกับพนักงาน
รุ่นใหม่ หรือเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจะ
ให้มาร่วมงาน จะสื่อสารเรื่องโอกาสการ
เติบโตในหน้าที่การงานที่สวยหรูทางเว็บไซต์
ของบริษัท คนรุ่นใหม่อาจไม่เปิดรับ ดังนั้น
องค์กรยุคนี้จึงต้องอาศัยพลังมวลชนและ
พลังจากสื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ในการ
สื่อสารว่าบริษัทมีดีอย่างไร เพื่อเชิญชวน
คนกลุ่มนี้มาท�างาน ย่อมจะเป็นหนทางที่ดี
ที่สุด

 • ไม่คิดจะอยู่นาน จากการส�ารวจ
ของ Aon กับคนท�างานในแต่ละ Gen พบว่า 
Baby Boomers มีแนวโน้มอยู่ท�างานกับ
บริษัท 7 ปีขึ้นไป Gen X จะอยู่ประมาณ 
5 ปี ส่วน Gen Y มีแนวโน้มอยู่แค่ 2 ปี 

ที่มา : บทความเรื่อง หลัก 4 ไม่ ของ Generation Y และ 
Generation Z โดยคุณนภัส ศิริวรางกูร Leadership 
Practice Lead, Aon Thailand
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แวะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

แวะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

 การเดินทางขึ้นไปล�าบากพอควร 
รวมถึงเสบียงอาหารที่ต้องจัดเตรียม
ไปอย่างดี แต่ก่อนขึ้นเขาค้อจะผ่าน
บ้านนางั่ว มีแหล่งเสบียงส�าคัญขวัญใจ
นักเดินทาง รวมทั้งผู้คนในละแวก
ใกล้เคียงให้ได้ฝากท้องกันที่ ‘ร้านโกซี’ 
ครับ
 ร้านโกซีนางั่ว คือชื่อที่เรียกกัน
ติดปาก ร้านเขามีดีที่ซาลาเปาลูกเล็ก ๆ 

เ ขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ หนึ่งใน
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของ
ประเทศไทย มีชาวไทยภูเขาท�า
เกษตรกรรมบนพื้นที่สูง และมี

ไส้หมูสับ ไส้ครีม และขนมจีบแบบสมัย
ก่อน ที่ใส่พริกดองบด ราดซีอิ๊วด�า อร่อย
มาก และเราจะตุนเสบียงใส่ท้องกันก่อน 
โดยเริ่มที่อันดับหนึ่งคือ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ 
แบบโกซี
 ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่โกซี จะแตกต่างจาก
ที่อื่นด้วยการผัดให้เส้นหอมกลิ่นกระทะ 
คั่วไก่จนสุกเหลืองและหอม ใส่ถั่วงอก
ลงไปหน่อย ผัดพอสุก ใส่ไข่เป็นล�าดับ

โกซีนาง่ัว เพชรบูรณ์

การเสด็จพระราชด�าเนินบ่อยครั้ง  
จนเกิดพระต�าหนักเขาค้อบนพื้นที่ราบ 
วิวทิวทัศน์กว้างไกล มองไปทางไหน
ก็สวยสดงดงามด้วยแนวภูเขาสลับ
ซับซ้อน
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สุดท้ายและคั่วให้แห้ง ท่านจะคีบใส่ปาก
ทันทีก็อร่อย หรือจะปรุงเพิ่มตามสไตล์
ความชอบก็ยิ่งอร่อย
 ข้าวผัดโบราณ ข้าวผัดใบกะเพรา 
ก็มีให้บริการมิบกพร่องครับ แต่จานเด่น
ที่มิควรพลาดก็คือ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ 
ขนมจีบ ซาลาเปา ตุนใส่ถุงไปกินกัน
ระหว่างทาง แก้หิว กันหิวได้สบายครับ
 ร้านโกซี อยู่ริมถนนสายหลักขา
ขึ้นเขาค้อ ในเขตนางั่ว อ�าเภอบ้านนา 
เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 
เข้า Google Map พิมพ์ชื่อ ‘โกซีนางั่ว’ 

 
ซาลาเปาลูกเล็ก ๆ 
ไส้หมูสับ ไส้ครีมและ 
ขนมจีบแบบสมัย
ก่อน ท่ีใส่พริกดอง
บด ราดซีอ๊ิวดำา 
อร่อยมาก 

ก็มาถึงร้านได้โดยง่ายครับ
 อย่าลืมนะครับ พี่น้องในเขตต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ ถ้ามีร้านอาหารอร่อย ๆ 
อยากแนะน�าให้ชายกางไปชิมในพื้นที่
ของท่าน แจ้งมาได้ที่ Line : overeats7 
นะครับ รับรองว่าชายกางไปชิมทุกร้าน
ที่ชี้เป้ามาแน่นอน สวัสดีครับ  



ผลร้ายของการตามใจปาก นอกจากก่อให้เกิดโรคอ้วนและเบาหวานแล้ว 
อีกโรคท่ีน่ากลัวและอันตรายอย่างย่ิงคือ ไขมันพอกตับ มีสาเหตุมาจาก
ร่างกายนำาไขมันท่ีบริโภคเข้าไปมาใช้ได้ไม่หมด ทำาให้เกิดการสะสมอยู่ท่ีตับ

มะพร้าว เบเกอรี ครีมเทียม หลีกเลี่ยงน�้าตาลฟรักโทส เช่น 
เครื่องดื่มรสหวาน คุกกี้ ลูกอม น�้าผลไม้ ทางที่ดีควรรับประทาน
ผลไม้ทั้งผลซึ่งให้ไฟเบอร์สูง
 นอกจากน้ีควรหันมาบริโภคไขมันดี เช่น น�า้มันมะกอก อะโวคาโด 
ถั่วต่าง ๆ ปลาทู ปลาแซลมอน ปลาทูน่า และหมั่นออกก�าลังกาย
อย่างน้อย 4 - 5 วันต่อสัปดาห์ ครั้งละ 30 - 45 นาที หากใครอยู่ใน
เกณฑ์อ้วน คือ มีน�้าหนักเกินมาตรฐาน ควรหาวิธีลดน�้าหนักอย่าง
ปลอดภัยและควบคุมการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดการ
ดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ นอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 5 - 6 
ชั่วโมงต่อวัน ที่ส�าคัญควรตรวจสุขภาพเป็นประจ�าทุกปี  

 ปัจจุบัน ไขมันพอกตับ (Fatty Liver Disease) เป็นภัยเงียบที่
น่ากลัว เนื่องจากผู้ป่วยมักไม่รู้ตัวว่าตับมีความผิดปกติ ส่วนใหญ่
ไม่แสดงความผิดปกติอันเป็นอาการเด่นชัด นอกจากอาการ
ทั่วไปที่ไม่เฉพาะเจาะจงมากพอจะบ่งบอกโรคได้ เช่น อ่อนเพลีย 
จุกแน่นบริเวณชายโครงขวา การตรวจเจอโรคมักพบเมื่อผู้ป่วย
ตรวจสุขภาพประจ�าปี หากปล่อยทิ้งไว้นานจนเกิดการอักเสบเรื้อรัง 
อาจท�าให้กลายเป็นตับแข็งและเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งตับได้
 ภาวะไขมันพอกตับ ส่วนใหญ่มักพบในผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัว 
เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง กลุ่มอาการอ้วนลงพุง ผู้ป่วย
ที่มีน�้าหนักตัวมาก ชอบรับประทานอาหารหวาน ๆ มัน ๆ และ
ไม่ออกก�าลังกาย ซ�้าร้ายกว่านั้น เมื่อมีภาวะไขมันพอกตับเกิดขึ้น 
ยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่มี
ภาวะไขมันพอกตับอีกด้วย 
 การตรวจสุขภาพเป็นประจ�าทุกปีหรือทุก 6 เดือน จะช่วยให้
พบความผิดปกติของตับได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะไขมันพอกตับสามารถ
ตรวจเจอในระยะแรก ๆ ผ่านการตรวจเลือด อัลตราซาวด์ หรือ
การตรวจด้วยเครื่องมือ Fibroscan ส�าหรับวิธีป้องกันที่ท�าได้ง่าย
กว่าการรักษา คือ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวหรืออาหารที่มี
ไขมันทรานส์สูง เช่น เนื้อติดมัน เบคอน แฮม น�้ามันปาล์ม น�้ามัน
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สุข สุขภาพ
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

ไขมันพอกตับ
ภัยเงียบที่มากับความอ้วน

ปัจจัยเสี่ยงของโรคไขมันพอกตับ
• เป็นโรคอ้วน ประมาณร้อยละ 20 ของผู้เป็นโรคอ้วน
 จะมีโรคไขมันพอกตับอยู่ด้วย
•  น้ำาหนักตัวมากเกิน (ดัชนีมวลกายหรือ BMI 25 - 30)
•  เป็นโรคเบาหวาน
•  ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาก
•  รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด
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เร่ือง : พ่ีอ้อม  
ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง

PEA FOR KIDS

ตรงไหนในตู้เย็น 
เหมาะกับการเก็บยาท่ีสุด
 เวลาที่คุณหมอจ่ายยามา หลายครั้งบนฉลากมักเขียนว่าต้อง
เก็บไว้ในตู้เย็น แล้วน้อง ๆ รู้ไหมว่า ตรงไหนของตู้เย็นเหมาะกับการ
เก็บยามากที่สุด 
วิธีเก็บยาในตู้เย็นที่ถูกต้อง
 การเก็บยาในตู้เย็น หมายถึง การเก็บยาในช่องธรรมดาของตู้เย็น 

 ที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส นอกจากจะระบุว่าเก็บยาใน
 ช่องแช่แข็ง น่ันหมายถึงอุณหภูมิจะต้องต�า่กว่า -15 องศาเซลเซียส
 ไม่ควรเก็บยาไว้บริเวณประตูตู้เย็น เพราะอุณหภูมิจะ   

 เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเมื่อเปิด - ปิดตู้เย็น

 หากเป็นตู้เย็นชนิดประตูเดียวที่ไม่ได้แยกสัดส่วนช่องแช่แข็ง 
 และช่องธรรมดา ไม่ควรวางยาไว้ชั้นบนสุดใกล้กับช่องแช่แข็ง  
 เพราะอุณหภูมิอาจเย็นเกินไปจนยาแข็งตัวได้ ควรวางในชั้นกลาง 
 ของตู้เย็น
 จะดีไม่น้อย ถ้าวางเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมิได้ทั้งค่าบวกและ 

 ลบไว้ในตู้เย็น เพื่อให้มั่นใจว่าตู้เย็นมีอุณหภูมิระหว่าง 2 - 8   
 องศาเซลเซียสตลอดเวลา
 เพียงเท่านี้ ยาของน้อง ๆ หรือของคุณพ่อคุณแม่ที่ได้รับมาจาก
โรงพยาบาลก็จะไม่เส่ือมคุณภาพ และรักษาโรคได้ดีตามสรรพคุณ 
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PEA Photo Club
โดย จุลล์ จูงวงศ์

 เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีการ
เสนอ ‘ผืนป่าแก่งกระจาน’ เป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติในเวทีการประชุมขององค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ซึ่งถ้า
ได้รับการรับรอง ก็จะเป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติแห่งท่ี 3 ของประเทศไทย ต่อจาก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง 
ที่ได้รับการรับรองเมื่อปี 2534 และกลุ่ม
ป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ เมื่อปี 2548 
(ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
แต่รวมถึงอุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยาน
แห่งชาติตาพระยา อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ด้วย 
มีพื้นที่รวมกว่า 6,000 ตารางกิโลเมตร)
 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีความ
อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาก ทั้งสัตว์
ป่าและพรรณไม้ ที่นี่คือแหล่งดูนกชั้นดีที่
มีหลากหลายสายพันธุ์ให้พบเจอ นักดูนก
ทั้งไทยและเทศวนเวียนเข้ามาเสาะหาและ

ลุน้	‘แก่งกระจาน’ สูผ่นืป่�มรดกโลก

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นท่ีอยู่อาศัยของนกกว่า 400 ชนิด จึงเป็นสวรรค์สำาหรับนักดูนกท้ังชาวไทย
และต่างประเทศ 1 นกพญาปากกว้างอกสีเงิน (Silver-breasted Broadbill) 2 นกกระเต็นลาย (Banded 

Kingfisher) 3 นกโพระดกหูเขียว (Green-eared Barbet) 4 นกแก๊ก (Oriental pied hornbill)

1

3

2 

4 



ชื่นชมเกือบตลอดทั้งปี เพราะจะปิดใน
ช่วงหน้าฝน สายพันธุ์ที่โดดเด่นที่สุด คือ 
‘นกกะลิงเขียดหางหนาม’ (Ratchet-tailed 
Treepie) ซึ่งพบได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น แต่ก็มี
น้อยคนนักที่ได้พบเห็น ส่วนนกในตระกูล 
‘นกเงือก’ หรือ Hornbill ก็มีให้พบเห็น
หลายชนิด ตั้งแต่ขนาดเล็กอย่าง ‘นกแก๊ก’ 
(Oriental pied hornbill) ‘นกเงือกสีน�้าตาล’ 
(Tickell’s brown hornbill) ไปจนถึง ‘นกกก’ 
(Great hornbill) ที่ใหญ่ที่สุดในตระกูล
นกเงือก โดยมีความยาวกว่าหนึ่งเมตร
 ผืนป่าแห่งนี้มีสัตว์บินได้อีกชนิดหนึ่งที่
พบได้ตลอดปีเช่นกัน มากบ้างน้อยบ้างตาม
ฤดูกาล นั่นคือ ผีเสื้อ ถ้าไปเยือนบ้านกร่าง
ช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม รับรอง
ว่าจะได้เจอหมู่มวลผีเสื้อหลากสีสันจ�านวน
มากมายมหาศาลแน่นอน แต่ถ้าไม่สนใจ
พวกที่บินได้ ก็ลองมองหาญาติห่าง ๆ 
ของเราที่หากินอยู่บนเรือนยอดไม้ดูก็สนุก

ไม่แพ้กัน มีทั้ง ‘ค่างแว่นถิ่นใต้’ (Southern 
Spectacled Langur) และ ‘ชะนีมือขาว’ 
(Gibbon) ที่ส่งเสียงลั่นป่าให้เราได้ยิน
 จุดท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานท่ีได้รับความนิยมจะมีอยู่หลัก ๆ 
2 สองจุด คือ ‘แคมป์บ้านกร่าง’ ห่างจาก
ที่ท�าการอุทยานฯ ประมาณ 30 กิโลเมตร 
ถนนลาดยางตลอด ขับรถสบาย รถเก๋ง 
ไปได้ บริเวณนี้จะมีหมู่มวลผีเสื้อ นก และ
สัตว์ป่าชนิดอื่นวนเวียนมาให้เห็นตลอด
ทั้งวัน อีกจุดหนึ่งคือ ‘ยอดเขาพะเนินทุ่ง’ 
ที่ห่างออกไปจากแคมป์บ้านกร่างอีกราว
สามสิบกิโลเมตรบนเส้นทางขึ้นเขาที่ขรุขระ
และสูงชัน ที่นี่เป็นจุดชมทะเลหมอกอันดับ
ต้น ๆ ของประเทศ และมีนกอีกหลายชนิด
อาศัยอยู่ รวมถึงนกกะลิงเขียดหางหนาม
ทั้งสองจุดนี้มีบริเวณให้กางเต็นท์ค้างแรม
และมีร้านอาหารให้บริการ แต่แนะน�าให้
เตรียมไปเอง ส่วนห้องน�้าและสุขาก็มีให้
บริการตามสมควร

 ส�าหรับพวกเราที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ 
แก่งกระจานคือสวรรค์ดี ๆ นี่เอง เราใช้ได้
ตั้งแต่เลนส์มุมกว้างตั้งแต่ระยะ 14 - 35 
มิลลิเมตร ถ่ายภาพวิวทิวทัศน์บนพะเนินทุ่ง 
เลนส์มาโครช่วง 50 - 100 มิลลิเมตร 
ถ่ายภาพผีเสื้อหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่น ๆ 
เลนส์เทเลโฟโต้ช่วงตั้งแต่ 300 - 600 
มิลลิเมตร ถ่ายผีเสื้อ นก ค่าง ชะนี เก้ง 
เม่น หรือถ้าโชคดีอาจเป็นเสือดาวหรือ
ช้างป่า ที่ขาดไม่ได้คือ เลนส์พอร์ตเทรต
ช่วง 85 - 135 มิลลิเมตร ไว้บันทึกภาพ
คนรู้ใจที่ร่วมเดินทางไปด้วย
 ท้ายนี้ แม้คณะกรรมการที่ UNESCO 
จะยังไม่รับรองให้ผืนป่าแห่งนี้เป็นมรดกโลก 
แต่ ‘ผืนป่าแก่งกระจาน’ ก็ยังคงเป็นมรดก
ทางธรรมชาติที่ส�าคัญของไทย ที่เราทุกคน
ต้องร่วมมือดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์นี้
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และส่งต่อให้รุ่นลูก
รุ่นหลานได้ชื่นชม 

ทุกปีช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนจะมีการจัดงานเทศกาลดูผีเส้ือแก่งกระจาน โดยบริเวณแคมป์บ้านกร่าง
จะพบผีเส้ือได้เป็นจำานวนมาก สังเกตจากเตาอ้ังโล่ท่ีผมใช้ทำาอาหารคืนก่อนหน้า ต่ืนเช้ามามีสภาพอย่างท่ีเห็น 
มีการสำารวจพบว่าท่ีน่ีมีผีเส้ือถึง 250 สายพันธ์ุ

อีก 2 สายพันธ์ุท่ีพบเจอได้ไม่ยากบริเวณบ้านกร่างและตามเส้นทางต้ังแต่ลำาธารหน่ึงถึงลำาธารสาม คือ 
ค่างแว่นถ่ินใต้ (Southern Spectacled Langur)  และชะนีมือขาว (Gibbon)

ผมเจอเจ้าเหย่ียวแมลงปอขาดำา (Black-thighed 
Falconet) ตัวน้อยน้ี ขนาดลำาตัวยาวไม่เกินคร่ึง
ไม้บรรทัด กำาลังจด ๆ จ้อง ๆ จะออกจากรังบน
ต้นไม้สูงราว 12 เมตรเป็นคร้ังแรก โดยมีมวน
ตัวเข่ืองยืนให้กำาลังใจอยู่ปากโพรง เหย่ียวชนิดน้ี
มีสถานภาพ ‘พบน้อยในถ่ินอาศัยท่ีเหมาะสม หรือ
พบเห็นได้เฉพาะบางพ้ืนท่ี’ ซ่ึงพอจะบอกได้ถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าแก่งกระจาน ท่ีเป็นท่ีอยู่ของ
พวกมัน
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PEA Smart Plus
จัดให้ได้ ง่ายทุกเรื่อง

ช�ำระค่ำไฟฟ้ำผ่ำน

บญัชบีตัรเครดติหรอื

บญัชธีนำคำรได้

ค�ำนวนค่ำ

ไฟฟ้ำด้วย

ตวัเอง

แจ้งเตือนค่ำ

ไฟฟ้ำเมือ่

ใกล้ถงึวนั

ก�ำหนดช�ำระ

ค้นหำสถำนที่

ช�ำระค่ำไฟฟ้ำ

ทีใ่กล้ท่ีสดุ

แจ้งข้อเสนอแนะ

หรอืข้อร้องเรยีนได้

สร้ำง QR Code และ Barcode

เพือ่น�ำไปช�ำระเงนิทีจ่ดุรบัช�ำระค่ำ

ไฟฟ้ำได้

สมคัรหรอืยกเลกิ SMS

กำรแจ้งข้อมลูข่ำวสำรทีเ่ป็นบรกิำรเสริมของ PEA ได้

ขอใช้ไฟฟ้ำใหม่

ตดิตำมข่ำวสำร

ประชำสมัพันธ์ต่ำง ๆ

แจ้งไฟฟ้ำขดัข้อง

ขอตดิกลบัมเิตอร์

อกีหน่ึงบรกิำรด ีๆ จำก PEA สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม 1129 PEA Call Center

แอปพลิเคชันนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเลือกบริการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อย่างครบวงจร เพียงแค่มี Smartphone หรือ Tablet
ด้วยคอนเซ็ปต์ One Touch Service คุณสามารถใช้งานในฟังก์ชันที่หลากหลาย


