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เป็นวารสารรายเดือน จัดท�าขึ้น
เพือ่พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี 
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการด�าเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

คุณค่าแห่งการพัฒนา
	 การพฒันาคอืหวัใจของการสร้างสรรค์สงัคม...
	 ประเทศที่พฒันาแล้วจงึวางรากฐานการพฒันาไว้ทกุด้านให้สอดคล้องกบัการ
ใช้ชวีติของประชาชน	เพื่อประโยชน์ของทกุคนอย่างแท้จรงิ
	 ส�าหรบัประเทศไทย	เรามบีคุคลตวัอย่างแห่งการพฒันาอนัทรงคณุค่ามากมาย	
โดยเฉพาะสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที่	9	ผู้ทรงเป็น	
‘แม่แห่งแผ่นดนิ’	ที่มพีระราชปณธิานอนัแน่วแน่ในการพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน
คนไทย	สายใจไฟฟ้าฉบบันี้จงึน�าเสนอเรื่องราวการต่อยอดโครงการศลิปาชพี	ที่วนันี้
ได้พฒันามาสู่	‘ศูนย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ’	หรอืที่รู้จกักนัดวี่า	SACICT	
เพื่อยกระดบังานฝีมอืของคนไทยสู่มาตรฐานสากล	ให้เป็นที่ประจกัษ์และยอมรบัใน
สายตาชาวโลกอย่างแท้จรงิ	และภายในเล่มยงัมหีลายเรื่องราวน่าสนใจที่สะท้อนถงึ
การสร้างสรรค์คณุค่าให้กบัสงัคมไทย	อนัเป็นหนึ่งในความตั้งใจของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	ที่ไม่ใช่เพยีงผู้ให้บรกิารด้านพลงังานไฟฟ้าเท่านั้น	หากเรายงัต้องการ
เป็นรากฐานของสงัคมไทยที่ดงีามในทกุมติิ
	 ผลส�าเรจ็ของการพฒันาอาจไม่ได้เกดิขึ้นในวนันี้หรอืพรุ่งนี้	เพราะยงัมอีกีหลาย
กระบวนการที่ต้องอาศยัการวางแผนที่ดี	ระยะเวลาที่เหมาะสม	และการปฏบิตัทิี่
เป็นรูปธรรม	หากด้วยความมุ่งมั่นที่เตม็เปี่ยมในหวัใจ	ไม่ว่าจะอย่างไรกต็าม	สิ่งนั้น
จะท�าให้เราร่วมกนัสร้างคณุค่าแห่งการพฒันาที่แท้จรงิได้...ดฉินัเชื่อเช่นนั้นค่ะ

(นางกัลยา	แตงเกษม)
บรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล 
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง	Facebook	Fanpage	ได้ที่										saijaifaifa	magazine

สงัคมมนษุยชาติจะมคุีณค่า
มากน้อยแค่ไหน อยู่ทีโ่อกาส
ของการพฒันาคนแต่ละคน

Albert Einstien
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EA Life
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

EA Life

ด้
ภูมภิาค	จงึร่วมสนบัสนนุงาน	Thailand	Lighting	Fair	2018	
งานแสดงนวตักรรมและเจรจาธรุกจิด้านไฟฟ้าแสงสว่าง
ที่ครบวงจรที่สดุในภูมภิาคอาเซยีน	โดยในปีที่	4	นี้	จดัขึ้น
ภายใต้แนวคดิ	The	future	of	light:	smart,	sustainable,	
human-centric	โดยในปีนี้	ทางเมสเซ่	แฟรงเฟิร์ต	ออร์แกไนเซอร์	
ผู้จดังาน	Light+Building	งานแสดงนวตักรรมด้านไฟฟ้า
แสงสว่างและอาคารที่ใหญ่ที่สดุในโลกได้เข้าร่วมจดังาน	
พร้อมน�า	Thailand	Building	Fair	งานแสดงเทคโนโลยอีาคาร
อจัฉรยิะและการบรหิารจดัการพลงังานมาจดัพร้อมกนั	ตาม
แนวทางงาน	Light+Building	ของสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี	

วยความเชื่อมั่นในศกัยภาพของไทยที่สามารถ
ก้าวเป็นศูนย์กลางนวตักรรมแสงสว่างในภูมภิาค
อาเซยีน	ตลอดจนเป็นเวทแีลกเปลี่ยนองค์ความรู้	
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแก่ผู้ประกอบการธรุกจิ
ไฟฟ้าในระดบันานาชาตไิด้	การไฟฟ้าส่วน

ร่วมแถลงข่าวงาน Thailand Lighting Fair 2018
ท�าให้งานในครั้งนี้มคีวามพเิศษยิ่งขึ้น	และล่าสดุ	ได้จดัพธิี
แถลงข่าวไปเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว	โดยมนีายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว 
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เป็นประธาน	พร้อมด้วยนาย
สมพงษ์	ปรเีปรม	รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	นาง
จฑุาพรรธน์	แก้ววฒันะบวร	และร้อยโท	สพุจน์	ใช้บางยาง	
ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ร่วมแถลงข่าว	ณ	ห้อง
รอยลั	มณยีา	บ	ีชั้น	M	โรงแรมเรเนซองส์	กรงุเทพฯ	ราชประสงค์  
	 ภายในงานดงักล่าว	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ร่วมน�าเสนอ
นวตักรรมและธรุกจิใหม่	อาทิ	PEA	HOME	CONNEXT,	PEA	
IHAPM	ธรุกจิด้านการจดัการพลงังาน	ตลอดจนธรุกจิของ
บรษิทั	PEA	ENCOM	International	บรษิทัในเครอื	อาทิ	Solar	
Rooftop	รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า	โดย	Thailand	Lighting	Fair	2018	
ก�าหนดจดัขึ้นระหว่างวนัที่	8	-	10	พฤศจกิายน	2561	ณ	
ฮอลล์	102	-	104	ศูนย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค	
บางนา	กรงุเทพฯ 
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PEACON & INNOVATION 2018 

ร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษา	หน่วยงานวจิยัภาครฐัและ
เอกชน	เพื่อน�าไปสู่การสร้างนวตักรรมที่เกี่ยวข้อง	และ
สามารถประยกุต์ใช้กบัการพฒันาระบบไฟฟ้าของประเทศ	
นอกจากนี้	ยงัเป็นเวทสี�าคญัซึ่งเปิดโอกาสให้นสิติ	นกัศกึษา	
อาจารย์	นกัวจิยัและนกัวชิาการจากหน่วยงานต่าง	ๆ	 
ตลอดจนพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ได้น�าเสนอ

พื่อยกระดบัคณุภาพ	พฒันาการให้บรกิารที่สร้าง
ความพงึพอใจสูงสดุกบัลูกค้า	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
จงึจดังานการประชมุวชิาการนวตักรรม	ประจ�าปี	2561	
(PEACON	&	INNOVATION	2018)	เป็นครั้งที่	4	โดยได้

บทความทางวชิาการ	ผลงานวจิยั	เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้	
สร้างการมสี่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม	
	 ส�าหรบัการเปิดงานดงักล่าว	มี	ดร.	พเิชฐ	ดรุงคเวโรจน์	
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
เป็นประธานในพธิี	พร้อมปาฐกถาพเิศษ	เรื่อง	‘Digital	
Transformation	for	Thailand	4.0	พลกิโฉมประเทศไทยสู่ยคุ
ดจิทิลั’		และนายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	กล่าวรายงาน	พร้อมผู้ร่วมงานมากกว่า	1,500	
คน	ณ	ศูนย์ประชมุวายภุกัษ์	โรงแรมเซน็ทารา	ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชนัเซน็เตอร์	ถนนแจ้งวฒันะ	กรงุเทพฯ 

เ
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ไม่ต้องใช้สำาเนาบัตรประชาชน
และสำาเนาทะเบียนบ้าน อีกต่อไป !

 มอบโลหิต ‘PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี’

ลงนามพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนในกลุ่มอุตสาหกรรม
	 พลงังานทดแทนก�าลงัเป็นประเดน็ส�าคญัที่ทั่วโลกให้ความส�าคญั	
ดงันั้นเพื่อสร้างต้นแบบและน�าร่องการบรหิารจดัการพลงังาน
ทดแทนด้วยเทคโนโลยรีะบบกกัเกบ็พลงังาน	(Energy	Storage	
System)	ตลอดจนการน�าระบบ	PEA	Digital	Platform	มาใช้บรหิาร
จดัการพลงังานในกลุ่มนคิมอตุสาหกรรมให้มปีระสทิธภิาพสูงขึ้น	
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงึได้จบัมอืกบั	บรษิทั	อาร์ไอแอล	1996	
จ�ากดั	ในธรุกจิเคมคิอลส์	เอสซจีี	ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิและ
พฒันาการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนในกลุ่มอตุสาหกรรม	
โดยศกึษาต่อยอดจากนวตักรรม	PEA	Solar	Hero	แอปพลเิคชนัที่
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคคดิค้น	ล่าสดุ	นายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	และนายมงคล	เฮงโรจนโสภณ		
Vice President - Olefins Business and Operations	เอสซจี	ีเคมคิอลส์ 
ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงโครงการส่งเสรมิและพฒันาการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนในกลุ่มอตุสาหกรรม	(Alternative	Energy	
Management	in	Industrial	Segment)	ณ	ห้องประชมุคณะกรรมการ	
ชั้น	23	อาคาร	LED	ส�านกังานใหญ่	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

การส่งมอบ	ศาสตราจารย์กติตคิณุ	นายแพทย์ศภุวฒัน์	ชตุวิงศ์	
ผู้ช่วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย	และนาวาโทหญงิ	แพทย์หญงิ
อบุลวณัณ์	จรูญเรอืงฤทธิ์	ผู้อ�านวยการศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาติ	
สภากาชาดไทย	เป็นผู้รบัมอบ	ทั้งนี้มนีายยอดพจน์	วงศ์รกัมติร	
ประธานกรรมการก�ากบัดูแลกจิการที่ดแีละความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ร่วมงานด้วย	
และมนีายพลูสริ	ิธรรมสโรช	รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
กล่าวรายงาน	ณ	บรเิวณโถงชั้น	1	อาคาร	LED	ส�านกังานใหญ่	
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  

	 เป็นอกีหนึ่งโครงการดี	ๆ	ที่	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	จดัขึ้น
เป็นประจ�าทกุปี	ส�าหรบัโครงการ	‘PEA	ใส่ใจทกุชวีติ	บรจิาค
โลหติ	10	ล้านซซี’ี	เพื่อช่วยเหลอืผู้ป่วยที่มคีวามจ�าเป็นต้องรบั
โลหติในการรกัษาโรค	ตามโรงพยาบาลต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ	ซึ่งปี	
2561	ได้รบัความร่วมมอืจากพนกังาน	ลกูจ้าง	ครอบครวัของ
พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	รวมถงึประชาชนทั่วไป	จนมยีอด
บรจิาครวมกว่า	15,204,960	ซซีี	และได้ส่งมอบให้แก่ศูนย์บรจิาค
โลหติแห่งชาต	ิสภากาชาดไทยเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว	โดยนาย 
เสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เป็นประธาน
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วันน้ี การทำาธุรกรรมกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ไม่ต้องใช้สำาเนาบัตรประชาชน
และสำาเนาทะเบียนบ้าน อีกต่อไป !

(ยกเว้นกรณีมอบอำานาจดำาเนินการแทน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พร้อมบริการประชาชนคนไทยให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

 สะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัย  ลดปริมาณขยะ
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ด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ได้ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตลอดมา ด้วยพระราชประสงค์ให้ราษฎรของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีและย่ังยืน

ในงานศิลปาชีพ
สายน้ำาพระราชหฤทัย

ทความพิเศษ
โดย กองบรรณาธิการ
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	 จากพระราชกรณยีกจิของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	พระบรม
ราชนินีาถ	ในรชักาลที่	9	ที่ทรงมคีณุูปการในหลากหลายสาขา	
อาท	ิด้านการศกึษา	ศลิปวฒันธรรม	การแพทย์และสาธารณสขุ	
การต่างประเทศ	การอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม	รวมไปถงึทรงให้ความ
ส�าคญักบัการส่งเสรมิราษฎรที่ว่างเว้นจากการท�าเกษตรกรรมให้มี
รายได้เสรมิและเป็นการอนรุกัษ์ศลิปหตัถกรรมพื้นบ้านของไทยที่
เป็นมรดกตกทอดมาช้านาน	ดงันั้น	ในปี	พ.ศ.2519	จงึทรง
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้จดัตั้ง	‘มูลนธิสิ่งเสรมิศลิปาชพีพเิศษใน
พระบรมราชนิูปถมัภ์’	ขึ้นเมื่อวนัที่	21	กรกฎาคม	2519	และในปี	
พ.ศ.	2531	จงึได้เปลี่ยนชื่อเป็น	‘มูลนธิสิ่งเสรมิศลิปาชพีใน

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	พระบรมราชนินีาถ’	เพื่อช่วยเหลอืราษฎร	
ด้วยการน�าองค์ความรู้ด้านงานหตัถศลิป์พื้นบ้านของชาวบ้านมา
พฒันาเป็นผลติภณัฑ์ที่สามารถน�าออกสู่ตลาด	เป็นการสร้าง
มูลค่าให้กบังานหตัถกรรมในครวัเรอืน	จากที่พระองค์ทรงได้เหน็
หญงิชาวบ้านนุ่งผ้าซิ่นผ้าไหมมดัหมี่ทอมอื	ซึ่งมกีารออกแบบ
กนัเองอย่างสวยงาม	อนัแสดงให้เหน็ถงึฝีมอืทางด้านงาน
หตัถกรรมที่ชาวบ้านได้รบัการสบืทอดส่งต่อกนัมาจากบรรพบรุษุ
	 อย่างไรกต็าม	ก่อนที่มูลนธิสิ่งเสรมิศลิปาชพีฯ	จะได้รบัการ
ก่อตั้งและมผีลงานแพร่หลายเช่นในปัจจบุัน	สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที่	9	ได้พระราชทานพระราชานเุคราะห์
แก่ราษฎรที่ยากจนด้วยการฟื้นฟูงานศลิปะประจ�าท้องถิ่นต่าง	ๆ	
ของไทย	และทรงส่งเสรมิให้มกีารฝึกอาชพีด้านศลิปะดงักล่าว
แก่ราษฎรมาเป็นเวลาหลายสบิปี	ซึ่งประชาชนทั่วทกุภูมภิาคต่าง
ซาบซึ้งส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ	ดจุน�้าทพิย์ที่หยาดชโลมให้
ความชุ่มชื่นแก่หวัใจคนไทยทกุดวง

ก่อเกิดศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ
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	 อกี	27	ปีต่อมา	เมื่อวนัที่	20	กนัยายน	2546	พระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติรได้ทรงลง
พระปรมาภไิธยในพระราชกฤษฎกีา	จดัตั้ง	‘ศูนย์ส่งเสรมิศลิปาชพี
ระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)’	หรอื	The	Support	Arts	and	
Crafts	International	Centre	of	Thailand	(Public	Organization)	
หรอื	SACICT	ซึ่งอ่านพ้องเสยีงกบัค�าว่า	‘ศกัดิ์สทิธิ์’	ในภาษาไทย	
เพื่อสร้างผลติภณัฑ์ศลิปหตัถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสรมิ
ศลิปาชพีในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติ์	พระบรมราชนินีาถใน
รชักาลที่	9	และส่งเสรมิสนบัสนนุด้านการตลาดผลติภณัฑ์สู่
ทั้งภายในและต่างประเทศ		เป็นการเผยแพร่ผลงานหตัถศลิป์
ของไทยให้ก้าวไกลสู่เวทสีากล

	 อย่างไรกต็าม	งานหตัถศลิป์จดัเป็นงานศลิปหตัถกรรม	ซึ่ง
สามารถแบ่งออกได้เป็น	2	ประเภทหลกั	คอื	งานศิลปหัตถกรรม
พืน้บ้าน	หรอืงานหตัถกรรมชมุชน	ที่ใช้ทกัษะฝีมอืจากช่างพื้นบ้าน	
ผลติงานหตัถกรรมที่เป็นของใช้สอยทั่วไป	เช่น	เครื่องจกัสาน	ผ้าทอ	
เครื่องปั้นดนิเผา	และงานศิลปหัตถกรรมที่ใช้ทักษะฝีมือชั้นสูง 
เป็นงานศลิปะที่มคีณุค่า	และสามารถเพิ่มมูลค่าผลติภณัฑ์ได้ใน
อนาคต	งานศลิปหตัถกรรมทั้ง	2	ประเภทนี้ยงัคงได้รบัความนยิม	
แต่จ�าเป็นต้องได้รบัการพฒันาเพื่อให้สามารถปรบัตัวให้เข้ากบัยคุ

มุ่งพัฒนา 
3 ด้านหลักของงานหัตถศิลป์
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สมยัที่เปลี่ยนแปลงไป	ทั้งในด้านรูปแบบ	ประโยชน์การใช้สอย	
วตัถดุบิ	และการสร้างคณุค่าจากภูมปิัญญาดั้งเดมิของช่างผู้ผลติ	
ศูนย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศจงึมุ่งเน้นการพฒันา	3	ด้าน
หลกัของงานศลิปหตัถกรรม	คอื	พัฒนาคน	หมายถงึการพฒันา
ช่างฝีมอื	ครูช่าง	ทายาทช่าง	นอกเหนอืจากการพฒันาทกัษะฝีมอื
ให้สูงขึ้นแล้ว	การสร้างมมุมองใหม่ให้กบัช่างผู้ผลติให้สามารถ
ผลติงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้อย่างตรงใจ	
กจ็ะช่วยปรบัทศันคติ	และมมุมองที่ช่างผู้ผลติมตี่องานศลิป
หตัถกรรมในมมุมองที่ทนัสมยัมากขึ้น	พัฒนาผลิตภัณฑ	์เน้น
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนกัออกแบบและผู้ผลติ	เช่น	
การผสมผสานวตัถดุบิหลากหลายประเภทเพื่อพฒันางานหตัถกรรม
ในรูปแบบใหม่	พฒันารูปลกัษณ์	ดไีซน์	โดยการน�างานที่เป็น
ภูมปิัญญาดั้งเดมิมาต่อยอดในด้านการออกแบบด้วยเทคนคิ
ใหม่	ๆ	ให้ทนัสมยั	แปลกใหม่และสวยงาม	
	 สดุท้ายคอื	พัฒนาตลาด	ทั้งตลาดในประเทศ	ตลาดต่าง
ประเทศ	ตลาดออนไลน์	และการสร้างพนัธมติรด้านการค้าใหม่	ๆ	
โดยศูนย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศให้ความส�าคญักบัทกุ
ช่องทางการตลาด	ที่สามารถสร้างการรบัรู้	และกระตุ้นให้ผู้บรโิภค
มมีมุมองใหม่	ๆ	ต่องานศลิปหตัถกรรม	จากงานหตัถกรรม
ทั่วไป	ไปสู่ผลติภณัฑ์ที่ทนัสมยั	มกีารปรบัตวัเข้ากบัยคุสมยัและ
ไลฟ์สไตล์ปัจจบุนั	และน�ามาใช้ในชวีติประจ�าวนัได้จรงิ	

ชมความศักด์ิสิทธ์ิ
แห่งหัวใจไทย

	 SACICT	ไม่เพยีงเป็นศูนย์ส่งเสรมิงานศลิปาชพีเท่านั้น	
ปัจจบุนัยงัเป็นสถานที่จดัแสดงนทิรรศการต่าง	ๆ	ไว้อย่างน่าชม	
ทั้งหมด	6	หอนทิรรศการ	ได้แก่	หอศิลปาชีพ	หอนทิรรศการที่
น�าเสนอพระราชกรณยีกจิและพระเกยีรตคิณุสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที่	9	โดยเฉพาะทรงส่งเสรมิงาน
หตัถกรรม	จนก่อให้เกดิเป็นมูลนธิสิ่งเสรมิศลิปาชพีฯ	และศูนย์
ศลิปาชพีฯ	ในทั่วทกุภูมภิาคของประเทศไทย	หอนวัตศิลป	์ใช้จดั
แสดงงานต้นแบบผลติภณัฑ์เชงินวตัศลิป์หรอืกลุ่มผลติภณัฑ์ศลิป
หตัถกรรม	ที่ได้รบัการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่	หอสุพรรณ - พัสตร์ 
ประกอบด้วยส่วนจดัแสดง	2	ส่วน	คอื	ส่วนจดัแสดงเครื่องทองไทย	
อกีส่วนคอืนทิรรศการ	‘เครื่องเงนิ-เครื่องทองและเครื่องแต่งกายใน
สมยัอยธุยา’	

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
ให้ความสำาคัญกับทุกช่องทาง
การตลาด ท่ีสามารถสร้างการรับรู้ 
และกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีมุมมองใหม่ ๆ 
ต่องานศิลปหัตถกรรม



10  • ฉบับท่ี 8 / 2561

 หอเกียรติยศ	(Hall	of	Fame)	จดัแสดงผลงานของครูศลิป์
แห่งแผ่นดนิ	ครูช่างศลิปหตัถกรรม	และทายาทช่างศลิป
หตัถกรรม	ทั้งหมด	9	สาขาช่าง	อาทิ	บ้านช่างเครื่องหนิ	บ้านช่าง
เครื่องโลหะ	บ้านช่างเครื่องหนงั	บ้านช่างเครื่องจกัสาน	บ้านช่าง
เครื่องไม้	ฯลฯ	ภายในบ้านได้จ�าลองวถิชีวีติ	การท�างาน	และ
ผลงานชิ้นส�าคญัของครผู่านสื่อเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั	หอหัตถศลิป์
ระหว่างประเทศ	จดัแสดงนทิรรศการ	‘หตัถกรรมที่ใกล้สูญหาย’	
เช่น	งานเครื่องมุก	เครื่องไม้	และงานศลิปหตัถกรรมพื้นถิ่น	
ที่สะท้อนถงึเอกลกัษณ์และวถิชีวีติของผู้คนในภูมภิาคตะวนัออก
เฉยีงใต้	ส่วน	หอนิทรรศการโขน	ถ่ายทอดความเป็นมาของ
วฒันธรรมการแสดงโขนในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ได้แก่	
ไทย	พม่า	ลาว	และกมัพูชา	ตลอดจนจดัแสดงงานช่างหตัถศลิป์
ด้านงานโขน	และนทิรรศการหมนุเวยีน	ซึ่งได้น�าเอาแรงบนัดาลใจ
จากงานโขนมาปรบัใช้ในการท�าเครื่องประดบัและเครื่องใช้ต่าง	ๆ	
ที่สามารถน�ามาใช้งานได้จรงิในปัจจบุนั

	 ที่ผ่านมา	ศูนย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศได้มกีารจดั
ประกวดผลงานด้านหตัถศลิป์อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปในหลายระดบัได้ร่วมแสดงฝีมอื	ตลอดจนมกีาร
จดังานออกร้านตลาดนดัสนิค้าอย่างต่อเนื่องในทกุ	ๆ	ปี	อาทิ	การ
ประกวดผลติภณัฑ์หตัถกรรมเชงิสร้างสรรค์	หรอื	Innovative	Craft	
Award,	โครงการพฒันาศลิปหตัถกรรมร่วมกบัเยาวชนและภาค
การศกึษา	(Craft	The	Future),	งานฝ้ายทอใจ,	งานเทศกาลนวตั
ศลิป์นานาชาติ	(IICF)	ซึ่งเป็นงานแสดงองค์ความรู้ผ้าหตัถศลิป์ไทย	
-	อาเซยีน	โดยมกีารออกร้านจ�าหน่ายงานนวตัศลิป์กว่า	300	ร้าน	
เพื่อให้เกดิโอกาสแลกเปลี่ยนทางการค้า	ตลอดจนเกดิการเรยีนรู้	

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
โดยคนไทย เพ่ือคนไทย
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ส่ิงสำาคัญคือสร้างการมีส่วนร่วม
ในงานศิลปหัตถกรรมระหว่าง
ผู้ซ้ือและผู้ผลิตเพ่ือให้ผู้บริโภค
มองเห็นว่างานศิลปหัตถกรรม
เป็นเร่ืองสนุก มีเสน่ห์ และเป็น
ช้ินงานท่ีมีคุณค่าในตัวเอง

แลกเปลี่ยนประสบการณ์	เทคนคิกระบวนการผลติ
หรอืเทคโนโลยใีหม่	ๆ	เพื่อน�ามาใช้พฒันาผลติภณัฑ์
ให้มคีวามทนัสมยัมากยิ่งขึ้น	เป็นต้น
		 อย่างไรกต็าม	สิ่งส�าคญัในการพฒันางานศลิป
หตัถกรรมไทยให้เตบิโตอย่างยั่งยนืต่อไปในอนาคต
ตามพระราชประสงค์ของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที่	9	คอืสร้างการมี
ส่วนร่วมในงานศลิปหตัถกรรมระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ผลติเพื่อให้ผู้บรโิภคมองเหน็ว่างานศลิปหตัถกรรม
เป็นเรื่องสนกุ	มเีสน่ห์	และเป็นชิ้นงานที่มคีณุค่า
ในตวัเอง	การจดักจิกรรมหรอืโครงการที่ท�าให้ผู้ซื้อ
และผู้ผลติได้มโีอกาสพบเจอ	แลกเปลี่ยนความคดิ
ซึ่งกนัและกนั	จะท�าให้งานศลิปหตัถกรรมเหล่านั้น
ไม่ใช่เป็นแค่สิ่งของหรอืวตัถ	ุแต่เป็นชิ้นงานศลิป
หตัถกรรมที่ทรงคณุค่าทางจติใจของผู้ซื้อและผู้ผลติ
ไปตราบนานเท่านาน  
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EA Focus

ด้วยภาระหน้าท่ีการท�างาน ความเครียด เผชิญมลภาวะต่าง ๆ กอปรกับความพิถีพิถันในการใช้ชีวิตประจ�าวัน
ลดลง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอาหารการกินหรือการพักผ่อน ล้วนก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายอย่างคาดไม่ถึง 

รวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ภัยร้ายใกล้ตัวท่ีหลายคนมองข้าม
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PEA SAVE YOUR LIFE

เพื่อสุขภาพพนักงานและผู้ใช้ไฟฟ้า
ใส่ใจหลอดเลือดสมอง

ท่ีมา : กองจัดการโครงการสังคมและส่ิงแวดล้อม
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
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ร่วมสร้างสังคมปลอดโรค
	 โรคหลอดเลอืดสมองเป็นอกีหนึ่งในสาเหตกุารเสยีชวีติอนัดบั
ต้น	ๆ	ของโลก	โดยอตัราผู้ป่วยจากโรคนี้เพิ่มสูงขึ้น	ไม่เว้นแม้แต่	
ประเทศไทย	แต่คนไทยกลบัรูจ้กัโรคนี้น้อยมาก	มลูนธิวิจิยัประสาท
ในพระบรมราชูปถมัภ์	จงึพยายามสร้างความตระหนกัในโรค
หลอดเลอืดสมองให้กบัประชาชนคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง	โดยมี
การจดังาน	‘วนัโรคหลอดเลอืดสมองโลก	(World	Stroke	Day)’	
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบัโรคหลอดเลอืดสมอง	ที่ส่งผลต่อสขุภาพ
ตั้งแต่อมัพฤกษ์	อมัพาต	กระทั่งน�าไปสู่การเสยีชวีติ
	 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เป็นหน่วยงานที่มคีวามใกล้ชดิกบัคน
ไทยทกุพื้นที่	เพราะท�าหน้าที่ให้บรกิารสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ด้านพลงังานไฟฟ้ากบัประชาชนใน	74	จงัหวดั	มผีู้ใช้บรกิาร
มากกว่า	18	ล้านราย	นอกจากการให้บรกิารด้านพลงังานไฟฟ้า
แล้ว	อกีภารกจิที่ส�าคญัคอืการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์
สงัคมไทยให้เปี่ยมสขุ	ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จกัรกัษา
สขุภาพ	ป้องกนัโรคภยัไข้เจบ็เบื้องต้น	จงึได้รเิริ่มโครงการ	‘PEA	
Save	Your	Life	ใส่ใจหลอดเลอืดสมอง’	ขึ้นในปี	2558	ส่งเสรมิ
คณุภาพชวีติพนกังาน	ผู้บรหิาร	ตลอดจนประชาชนผู้ใช้ไฟ	ให้รูจ้กั
วธิกีารป้องกนัและการรกัษาที่ถูกวธิี	เพื่อลดความเสี่ยงพกิารและ
เสยีชวีติจากโรคหลอดเลอืดสมองนั่นเอง
	 คณุน�าชยั	หล่อวฒันตระกูล	รองประธานกรรมการมูลนธิวิจิยั
ประสาทในพระบรมราชูปถมัภ์	เล่าถงึที่มาของโครงการนี้ว่า	“ผม
กบัศาสตราจารย์	แพทย์หญงิดษิยา	รตันากร	ประธานกรรมการ
มูลนธิวิจิยัประสาทในพระบรมราชูปถมัภ์	ท่านเป็นคณุหมอที่
โรงพยาบาลศริริาช	และเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหลอดเลอืดสมอง	
โดยท�าวจิยั	ไปบรรยายต่างประเทศมากมาย	ท่านได้จดังาน	
‘วนัโรคหลอดเลอืดสมองโลก	(World	Stroke	Day)’	ขึ้นในปี	2557	
เป็นเวลาเดยีวกบัที่ผมด�ารงต�าแหน่งผูว่้าการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
ในช่วงนั้น	กเ็หน็ความส�าคญัของเรื่องนี้	เพราะเป็นเรื่องที่คนไทย
ยงัรู้น้อยมาก	ทั้ง	ๆ	ที่เป็นสาเหตกุารตายอนัดบั	2	ของคนไทย	
คนส่วนใหญ่คดิแต่เรื่องโรคหวัใจ	พนกังานของเราเองกเ็ป็น
อมัพฤกษ์	อมัพาต	แต่ไม่รู้ว่ามาจากสาเหตอุะไร	กก็ลายเป็น
ปัญหาขององค์กรต้องมาจ่ายค่ารกัษาพยาบาล	เราจงึได้จดัการ
บรรยายให้ผู้บรหิาร	ผู้ว่าการ	รองผู้ว่าการ	และผู้ช่วยผู้ว่าการ	
เลยมาคดิต่อว่า	เรื่องนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของงานพฒันา
ทรพัยากรมนษุย์	นั่นคอืการดูแลพนกังาน	ขณะเดยีวกนัยงั
สามารถเป็นกจิกรรมสร้างสรรค์สงัคมในแง่ของการให้ความรู้กบั
ประชาชนทั่วไป	ได้ตระหนกัเรื่องของโรคหลอดเลอืดสมองที่
อนัตรายถงึชวีติ”
	 จากแนวคดิในครั้งนั้นน�ามาสู่การท�างานร่วมกนัอย่างเป็น
ทางการ	ผ่านบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื	(MOU)	‘โครงการ	Save	
Your	Life	ใส่ใจหลอดเลอืดสมอง’	ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
กบัมลูนธิวิจิยัประสาทในพระบรมราชูปถมัภ์	ในปี	2558	เป็นต้นมา	
และล่าสดุ	ได้มกีารลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืครั้งที่	3	
ในปี	2561	โดยจะมกีารท�างานร่วมกนัอย่างต่อเนื่องไปจนถงึวนัที่	
1	มถินุายน	2563	
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	ประสานงานกบัผู้สนบัสนนุบรษิทัผู้ผลติเครื่องมอืในการตรวจ	
	 วนิจิฉยัโรค	
	บรกิารตรวจร่างกายเพื่อประเมนิความเสี่ยงของการเกดิโรค	 	

	 หลอดเลอืดสมองให้กบัผู้บรหิาร	พนกังานการไฟฟ้า
	 ส่วนภูมภิาค	และประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า

	 นบัตั้งแต่การเริ่มโครงการอย่างไม่เป็นทางการปี	2557	มาถงึ
การลงนามบนัทกึข้อตกลงร่วมกนัในปี	2558	จนถงึปี	2561	มผีู้ 
ได้รบัการตรวจรวมกว่า	6,018	คน	แบ่งเป็น	ผู้บรหิารและพนกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	จ�านวน	2,459	คน	ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า	
จ�านวน	3,559	คน	จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด	พบผูม้คีวามเสี่ยง
เป็นโรคหลอดเลอืดสมอง	จ�านวนกว่า	416	คน	และมแีนวโน้ม
สูงขึ้น	จากอาการป่วยต่าง	ๆ	เช่น	โรคอ้วน	เบาหวาน	ความดนั
โลหติสูง	พฤตกิรรมเสี่ยงในชวีติประจ�าวนั	

รู้เร็ว...รักษาได ้
	 ด้าน	พลตรี	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์สามารถ	นธินินัทน์	
นายกสมาคมหลอดเลอืดสมองไทย	(Thai	Stroke	Society)	และ
รองประธานกรรมการมูลนธิปิระสาทในพระบรมราชูปถมัภ์	
ผูบ้รรยายให้ความรูเ้รื่องโรคหลอดเลอืดสมองในโครงการ	PEA	Save	
Your	Life	ใส่ใจหลอดเลอืดสมอง	อธบิายเพิ่มเตมิว่า	“คนส่วน

 

ร่วมแรงร่วมใจ
	 กจิกรรมที่ท�าร่วมกนัในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัโรคหลอดเลอืดสมอง	เรื่องโภชนาการ	การตรวจสขุภาพ
ให้กบัผู้บรหิาร	พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	และประชาชนผู้ใช้
ไฟฟ้า	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรกัษาและเสรมิสร้างสขุภาพต่อไป	
โดยมกีารจดักจิกรรม	2	วนั	ส�าหรบัผูบ้รหิารและพนกังานการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค	200	คน/ครั้ง	และผู้ใช้ไฟฟ้า	200	คน/ครั้ง	ซึ่งหน้าที่ที่
รบัผดิชอบของแต่ละฝ่ายได้ก�าหนดไว้ชดัเจน	ดงันี้	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
		ด�าเนนิการจดักจิกรรมในพื้นที่ภาคเหนอื	ภาคตะวนัออก

	 เฉยีงเหนอื	ภาคกลาง	และภาคใต้	การจดัหาสถานที่	
	 การประชาสมัพนัธ์โครงการ	ประสานงานกบัผู้เกี่ยวข้อง	
	 การจดักจิกรรม	นทิรรศการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
	 โรคหลอดเลอืดสมอง	เรื่องโภชนาการ	และการตรวจร่างกาย
	 ให้กบัผู้เข้าร่วมงาน	

มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์
	จดัวทิยากรผู้ทรงคณุวฒุ	ิบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกบัโรค 

	 หลอดเลอืดสมอง	โดยพลตร	ีรองศาสตราจารย์	นายแพทย์	 	
	 สามารถ	นธินินัทน์	นายกสมาคมหลอดเลอืดสมองไทย
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จัดกิจกรรมขึ้นที่ไหนบ้าง
2557  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 
2558 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชลบุรี
 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ สงขลา 
 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 
 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 
2559  โรงแรมรายา แกรนด์ นครราชสีมา 
 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี
 โรงแรมเอเชีย ชะอ�า เพชรบุรี 
 โรงแรมเดอะ พาราดิโซ เจเคดีไซน์ นครสรรค์
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2560  โรงแรมอมรินทร์ ลากูน พิษณุโลก 
 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
 โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท พระนครศรีอยุธยา
 โรงแรมนิภาการ์เดน สุราษฎร์ธานี 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 
2561  โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย
 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 
 โรงแรมริเวอร์ นครปฐม
 โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ สงขลา
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

มากจะนกึถงึแต่เรื่องหวัใจ	แต่นกึถงึเรื่องโรคหลอดเลอืดสมอง
หรอือมัพาตน้อยมาก	ทั้ง	ๆ	ที่การตายจากอมัพาตเพิ่มขึ้นทกุปี	
ยกตวัอย่างคนที่เจบ็หน้าอกจะรบีไปหาหมอ	แต่คนที่เกดิอาการ
ชาครึ่งซกี	คดิว่าจะหายเอง	ไม่ต้องไปหาหมอหรอก	ซึ่งเป็นการคดิ
ที่แตกต่างกนัออกไป	จงึเป็นที่มาว่า	ท�าไมโรคอมัพาตเป็นสาเหตุ
ที่ท�าให้คนไทยเสยีชวีติเป็นอนัดบั	2	ดงันั้น	ต้องหดัสงัเกตอาการ
ของตวัเอง	พูดไม่ชดั	แขนชา	ต้องรบีมาหาหมอให้เรว็	เมื่อเป็น
แล้วกร็ะวงัไม่ให้เกดิซ�้า	หากไม่ระวงักลบัไปบรโิภคน�้าตาล	
เบาหวาน	ความดนั	ไขมนั	กก็ลบัมาอกีได้	และเมื่อครั้งที่	1	
ฟื้นตวัได้	ชะล่าใจ	ครั้งที่	2	เป็น	การฟื้นตวักย็าก	โอกาสที่จะเป็น
คนพกิารกค็่อนข้างสูง	โอกาสฟื้นตวัค่อนข้างน้อย	เพราะฉะนั้น
อย่าเป็นเลยจะดทีี่สดุ	แต่ถ้าเป็นแล้วอย่าเป็นซ�้า	ดงันั้นการตระหนกั
หรอืการป้องกนัจะดสีดุ	เพราะเมื่อเป็นแล้วไม่ใช่แค่ตวัเราที่ล�าบาก	
ยงัส่งผลถงึคนในครอบครวั	ต้องเสยีสละเวลาเสยีเงนิทองในการ
ดูแลอกีด้วย”	
 
	 ปฏเิสธไม่ได้ว่า	การมสีขุภาพที่ดนีั้นส่งผลต่อความสขุในการ
ท�างานและใช้ชวีติประจ�าวนั	โครงการ	‘PEA	Save	Your	Life	ใส่ใจ
หลอดเลอืดสมอง’	จงึมสี่วนส�าคญัในการเสรมิสร้างสขุภาพให้กบั
คนไทย	ช่วยสร้างการตระหนกัรู้ถงึอนัตรายและวธิปี้องกนั...เพราะ
การไม่มโีรคคอืลาภอนัประเสรฐิที่สดุส�าหรบัทกุคน
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 ความดันสูง ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่สุดของโรคหลอดเลือดสมอง
 โรคหัวใจ ผู้เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจเต้นผิด  
 จังหวะ รวมถึงผู้ที่มีการหนาของผนังหัวใจห้องล่างด้านซ้าย

 สูบบุหรี่ สูบบุหรี่จัด 40 มวน/วัน เสี่ยงถึง 2 เท่าของคนสูบบุหรี่ 
 น้อยกว่า 10 มวน/วัน และคนไม่สูบบุหรี่

 ดื่มสุรา ดื่มปานกลางจนถึงดื่มจัด เสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือด 
 สมองสูงกว่าปกติ

 โรคเบาหวาน เป็นสาเหตุท�าให้หลอดเลือดแข็งทั่วร่างกาย
 ไขมันในเส้นเลือดสูง คือภาวะไขมันสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือด  
 ท�าให้กีดขวางการล�าเลียงเลือด

โรคหลอดเลือดสมองก�าลงัเป็นปัญหา
สาธารณสขุท่ีองค์การอมัพาตโลก (World 
Stroke Organization: WSO) ระบวุ่า

รู้หรือไม่!

เข้าใจโรคหลอดเลือดสมอง
ภัยร้ายใกล้ตัว

หลอดเลือดสมอง (Stroke) 
เป็นภาวะที่สมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง ท�าให้เนื้อเยื่อในสมองหยุดท�างานเฉียบพลัน 
จนท�าให้ใบหน้าชา ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด อันเป็นสาเหตุเกิดอาการของ
อัมพฤกษ์ อัมพาต ที่อาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

โรคสมองตีบหรือตัน (Ischemic 
stroke) เกิดจากลิม่เลอืดบรเิวณอืน่ของ
ร่างกาย ไหลไปอดุตันทีห่ลอดเลอืดสมอง 
หรือมลีิม่เลอืดก่อตัวในสมองแล้วขยายใหญ่
ขึน้จนอดุตัน ส่วนหลอดเลอืดสมองตีบ อาจ
เกิดจากการสะสมของไขมนัในหลอดเลอืด 
ท�าให้หลอดเลอืดตีบแคบ มคีวามยืดหยุน่และ
มปีระสทิธภิาพในการล�าเลียงเลอืดลดลง 
การตีบและการตันนีพ้บราว 80 เปอร์เซน็ต์
ของโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองแตก 
(Hemorrhagic stroke) พบน้อยกว่า
หลอดเลือดสมองตีบและตันราว 20 
เปอร์เซ็นต์ แต่มีความรุนแรงกว่ามาก 
จนถึงขั้นท�าให้เสียชีวิตได้

ปัจจัยเส่ียง

 อาย ุเมื่ออายุมากขึ้น หลอดเลือดก็จะเสื่อมตามไปด้วย 
 มักมากตอนอายุ 65 ปีขึ้นไป

 เพศ ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าผู้หญิง  
 แต่เมื่อเข้าสู่วัยทองผู้หญิงก็มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นได้

 เชื้อชาติ เช่น คนผิวสีมีโอกาสเกิดและเสียชีวิตจากโรค 
 หลอดเลือดสมองมากกว่าคนผิวขาว ขณะที่คนเอเชียพบ
 การตีบและตันที่สมองมากกว่า

 พันธุกรรม ผู้เคยมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือด 
 สมองก็เสี่ยงยิ่งขึ้น 

หลีกเล่ียงไม่ได้ หลีกเลี่ยงได้

 เป็นสาเหตุการเสียชีวิต
 อันดับ 2 ของประชากรโลก

 ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือด  
 สมองทั่วโลกกว่า 17 ล้านคน 

 ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรค  
 หลอดเลือดสมองกว่า 6.5 ล้านคน 
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เมื่อเกิดโรคแล้ว ต้องถึงมือหมอโดยเร็วภายใน 3 ชั่วโมง หากคนใกล้ตัวมีอาการ 
ผู้พบเห็นต้องรีบขอความช่วยเหลือ โทร.สายด่วน 1669 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) 

F.A.S.T เกิดอาการแบบนี้ รีบหาหมอด่วน

T (Time)
= 

เวลาเป็นสิ่งส�าคัญ ควรสังเกต
ว่าเริ่มมีอาการตั้งแต่เมื่อไหร่

แล้วรีบไปหาหมอภายใน 
3 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยง
ต่อการเสียชีวิตหรือพิการ

F (Face) 
= 

มุมปากตก ปากเบี้ยว 
หรือหน้าเบี้ยว สามารถ

ทดสอบด้วยวิธีการยิงฟัน
หรือยิ้มหน้ากระจก

A (Arm)
= 

แขนอ่อนแรง ทดสอบด้วยการ
ลองยกแขนทั้งสองข้างขนานกับ

พื้นแล้วหงายฝ่ามือขึ้น ดูว่า
มีแขนข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง

หรือยกไม่ขึ้นหรือไม่

S (Speech)
= 

พูดไม่ชัด พูดไม่ได้ 
ลองทดสอบด้วยการ

พูดประโยคง่าย ๆ ซ�้า ๆ

  กินอาหารครบ 5 หมู่ 
กินพอเหมาะ ไม่ลืมกินผักและ
ผลไม้ พยายามเลี่ยงอาหาร
ไขมันสูง ลดหวานและเค็ม

  คุมน�้าหนักให้เหมาะสม 
คุมรอบเอว ชายไม่เกิน 
90 เซนติเมตร และหญิง
ไม่เกิน 80 เซนติเมตร

  พยายามให้ร่างกายได้
เคลื่อนไหวบ่อย ๆ เช่น ออก
ก�าลังกายอย่างน้อย 30 นาที 
โดยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย
เป็นส�าคัญ

  เลิกสูบบุหรี่ หรือหลีกเลี่ยง
การอยู่ในสถานที่ที่มีควันบุหรี่

  เลกิหรือลดการดืม่เครือ่งดืม่
ที่มีแอลกอฮอล์ ชายไม่เกิน 
2 แก้วมาตรฐาน/วัน หญิง
ไม่เกิน 1 แก้วมาตรฐาน/วัน

  ท�าจิตใจให้ผ่อนคลาย 
จัดการความเครียดอย่าง
เหมาะสม

  ตรวจสุขภาพสม�่าเสมอ 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยเฉพาะ 
ผูม้คีวามดนั วัดความดันโลหิต 
มากกว่า 1 ครั้ง/ปี

  ผู้มีโรคหัวใจ เช่น ไขมันในเลือด
สูง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เบาหวาน 
ควรดูแลรักษาสุขภาพและกินยา
ตามที่แพทย์หรือพยาบาลแนะน�า

การป้องกัน
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PEA SMART HOME
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร

เพราะค�านยิามของคุณภาพชวีติทีด่ ีไม่ได้อยู่ทีก่ารมไีฟฟ้าใช้อย่างทัว่ถึงและเท่าเทยีมเท่านัน้ 
หากยงัหมายรวมถงึความสขุในการด�ารงชวิีตทัง้ทางกายและทางใจ จากปัจจยัแวดล้อมต่าง ๆ 
ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ดงันัน้การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงึไม่ใช่เพยีงแค่จดัหาและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าแก่ชมุชนต่าง ๆ ครอบคลมุทัง้ 74 จงัหวัดทัว่ประเทศไทย แต่ต้องให้ความส�าคัญ

ในการช่วยเหลอืและบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชนคนไทยอกีด้วย

ลกัการนี้จงึเป็นที่มาของการสร้างสรรค์สิ่งประดษิฐ์		
‘PEA	Smart	Home’	หรอื	‘บ้านอจัฉรยิะ’	จากไอเดยี
ของ	‘ดร.	วรีะพล	ภูวนนท์’	ผู้จดัการการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค	อ�าเภอภผูาม่าน	ที่ต้องการบรรเทาทกุข์
ให้กบัเกษตรกรในพื้นที่	

ได้จรงิเมื่อปี	2559”	ผู้จดัการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาย่อย
อ�าเภอภูผาม่านให้รายละเอยีดเพิ่มเตมิ
	 การท�างานของสิ่งประดษิฐ์ชิ้นนี้มรีะบบไม่ซบัซ้อน	แบตเตอรี่
สองลูกที่ถูกบรรจอุยู่ภายในบ้านอจัฉรยิะ	จะท�าหน้าที่กกัเกบ็
พลงังานจากแสงแดดผ่านเซลล์แสงอาทติย์	พลงังานลมผ่าน
ใบพดัในตอนกลางวนั	หรอืในกรณจี�าเป็นไม่มลีมหรอืแดดจรงิ	ๆ	
กส็ามารถชาร์จกบัไฟบ้านได้	โดยแบตเตอรี่ที่กกัเกบ็พลงังานจนเตม็
จะสามารถสูบน�้าได้ถงึ	1,500	ลติร/ชั่วโมง	และใช้งานได้	8	ชั่วโมง
ต่อเนื่อง	ทั้งยงัสามารถปรบัระบบการให้น�้าเป็นแบบสปรงิเกอร์
เพื่อรดน�้าและระบายความร้อนในอากาศได้ด้วย	และแม้ว่าระดบั
น�้าในบ่อเกบ็น�้าจะอยู่ค่อนข้างลกึ	กไ็ม่เป็นปัญหาในการท�างาน
ของเครื่องนี้	จงึเป็นการช่วยแก้ปัญหาเรื่องน�้า	ท�าให้ชาวบ้านมนี�้า
ใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปี	จงึช่วยเพิ่มผลผลติและเพิ่มรายได้ให้
กบัเกษตร	สามารถเข้าถงึทกุพื้นที่ทรุกนัดารด้วยรถเขน็
 ส่วนเครื่องมอืตดัลดิกิ่งไม้	สามารถท�าได้ถงึ	800	-	1,000	ครั้ง/วนั 
โดยตดัได้ถงึความสูงที่สุดที่	12	เมตร	“เครื่องนี้ตดักิ่งไม้ด้วยระบบ
ไฮดรอลกิ	ไม่ต้องใช้พลงังานไฟฟ้า	เป็นพลงังานฟรจีากธรรมชาติ	
การที่เราท�าเครื่องนี้ให้ตดัต้นไม้ได้ด้วย	กเ็พื่อช่วยเหลอืชาวสวน	
เวลาเกบ็เกี่ยวผลผลติ	และตดัแต่งต้นไม้	เพราะปกตแิล้วเขาจะใช้
บนัได	ใช้มดี	หรอืใช้เลื่อย	กจ็ะเกดิอนัตราย	เกดิมลพษิจากน�้ามนั
เชื้อเพลงิ	เสยีงดงั	ในขณะเดยีวกนั	สิ่งนี้เป็นประโยชน์กบัการ
ท�างานของเราด้วย	เพราะการตดักิ่งไม้จะช่วยลดปัญหาไฟดบั	
ลดหน่วยสูญเสยี	ลดเวลาในการตดัต้นไม้	เพื่อบ�ารงุสายไฟ	นี่คอื
ทางตรงของเรา	เป็นการดูแลความปลอดภยัชวีติของชาวบ้านและ
สิ่งแวดล้อม”		ดร.	วรีะพลเล่าด้วยความภาคภูมใิจ
 ปัจจบุนั	‘PEA	Smart	Home’	มเีพยีงเครื่องเดยีว	แต่ความต้องการ
ใช้งานค่อนข้างมาก	จงึมกีารจดัระบบควิ	และข้อตกลงในการใช้
ร่วมกนั	สิ่งที่ผู้ขอใช้งานจะต้องเขยีนคอืการกรอกแบบฟอร์มเพื่อ

ห
	 “เราอยู่ชนบท	บางพื้นยงัมปัีญหาเกี่ยวกบัเรื่องระบบจ่ายไฟฟ้า	
เนื่องจากเขาอยู่ในเขตหวงห้ามของทางราชการ	ผดิกฎหมาย	
เราจงึไม่สามารถขยายเขตการจ�าหน่ายไฟฟ้าไปได้	แต่ชาวบ้าน
ประกอบอาชพีอยูต่รงนั้นมานานมาก	ก่อนที่จะเป็นอทุยานแห่งชาติ
ภผูาม่านเสยีอกี	ซึ่งการประกอบอาชพีเกษตรกรรม	น�้าคอืสิ่งส�าคญั
ที่สดุ	บางครั้งเขากป็ระสบปัญหาเรื่องการสูบน�้า	น�้าไม่เพยีงพอ	
เรากม็าคดิว่าจะท�ายงัไงให้มนี�้าไปช่วยเหลอืเขาได้	เลยเป็นแรง
บนัดาลใจให้เราคดินวตักรรมนี้ขึ้นมา”	ดร.	วรีะพลกล่าวถงึที่มา
ที่ไปของสิ่งประดษิฐ์ชิ้นส�าคญั	
	 นวตักรรม	‘PEA	Smart	Home’	ชิ้นนี้	มศีกัยภาพการท�างาน
แบบ	2	in	1	ประกอบด้วยเครื่องสูบน�้าและตดัแต่งลดิกิ่งไม้	ซึ่ง	
ดร.	วรีะพลได้ผนวกรวมความรู้เชงิวชิาการด้านไฟฟ้า	งานช่างต่าง	ๆ 
ประสบการณ์การคลกุคลใีนพื้นที่กว่า	27	ปี	และลกัษณะดนิฟ้าอากาศ 
โดยให้ความส�าคญัไปที่การน�าพลงังานธรรมชาตอิย่าง	พลงังาน
ลม	แสงแดด	และแรงดนัน�้ามาใช้ให้เกดิประโยชน์มากที่สดุ	
 “ผมคดิมาตลอดนะ	การที่เราท�างานอยูใ่นการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
เราจะช่วยเกษตรกรในพื้นที่ได้หรอืไม่	แล้วจะช่วยได้อย่างไร	
นั่นคอืโจทย์ที่ผมถามตวัเองอยู่ตลอด	อกีอย่าง	เราอยู่กบัชาวบ้าน	
เราต้องแก้ปัญหาให้เขาได้	และมคีวามคดิที่อยากช่วยเหลอืเขา
จรงิ	ๆ	โดยที่ไม่เกดิภาระขึ้นกบัเขา	ดงันั้นเลยหาวธิทีี่จะไม่เกดิ
ต้นทนุ	นั่นกค็อืการใช้พลงังานธรรมชาติ	ลม	แสงแดด	และแรงดนั
น�้า	ผมเริ่มเขยีนโครงการขึ้นมา	ใช้เงนิทนุตวัเองในการด�าเนนิการ
ทั้งหมด	ลองผดิลองถูกอยู่	7	เดอืน	จนเป็นรูปเป็นร่างและใช้งาน
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ขอใช้งาน	แบบเดี่ยวจะอยู่ที่คนละ	1	วนั	ส่วนแบบกลุ่มจะอยู่ที่
กลุ่มละ	1	สปัดาห์	โดยสามารถขอใช้ได้	ณ	ส�านกังานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคอ�าเภอภูผาม่าน	ในแต่ละครั้งจะมเีจ้าหน้าที่เข้าไป
ตดิตั้งและแนะน�าการใช้งานให้ด้วย
	 ดร.	วรีะพลเสรมิว่า		“ต้องมาเขยีนใบขอใช้งาน	ถ้าเป็นกลุม่จะ
ให้ยมืใช้	1	สปัดาห์	ถ้าเป็นรายบคุคลจะเป็นคนละวนั	ได้แค่ไหนแค่
นั้น	เพราะว่ามหีลายคน	เราเลยจดัการบรหิารรปูแบบนี้	มกีารจด
บนัทกึ	ประเมนิผลการใช้งาน	การที่เราท�าตรงนี้ยงัท�าให้ชาวบ้าน
เหน็ว่า	การท�างานที่เป็นระบบเป็นยงัไง	ต่อไปถ้าเขามเีครื่องขึ้นมา	
แล้วเขากจ็ะบรหิารจดัการได้เอง	การด�าเนนิงานมกีฎ	กตกิา	ใครเอา
ไปใช้ตอนไหน	เมื่อไหร่	กี่ชั่วโมง	โดยก่อนที่เราจะไปตดิตั้ง	เราจะดู
ว่าไปยงัไง	เข้าไปได้ไหม	ถ้าสงสยัจะไปดูหน้างานก่อน”	
	 ทางด้านเกษตรกรนั้น	นายฉลาด	ทองกอง	เกษตรกรในพื้นที่
บ้านโนนคอม	อ�าเภอภผูาม่าน	จงัหวดัขอนแก่น	ซึ่งเคยใช้เครื่องมอื
นี้มาแล้ว	เผยว่า	“ปกตทิ�านาหว่านอยู่แล้ว	ปีนี้แบ่งพื้นที่ท�านา
ไว้	8	ไร่	ที่เหลอืแบ่งไว้ปลูกพชืผกัอื่น	ๆ	ที่ผ่านมามกัประสบ
ปัญหาเรื่องขาดแคลนน�้า	แม้ว่าพื้นที่จะอยู่ใกล้หนองสมอ	ซึ่งเป็น
หนองน�้าธรรมชาตทิี่มนี�้าขงัตลอดปี		แต่ตอนท�านากต็้องอาศยั
การสบูน�้าเข้าพื้นที่โดยใช้เครื่องป๊ัมเพื่อสบูน�้า	ท�าให้เสยีทั้งค่าใช้จ่าย

และต้องคอยเฝ้าเครื่องปั๊ม	แต่หลงัจากยื่นความจ�านงเพื่อใช้เครื่อง		
PEA	Smart	Home	ของ	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	อ�าเภอภูผาม่าน	
ท�าให้คมุต้นทนุได้	เรื่องการผลติไม่ต้องซื้อน�้ามนัเตมิเครื่องปั๊ม
พอควบคมุระดบัน�้าได้	ข้าวกใ็ห้ผลผลติสูง	โดยเฉพาะตั้งแต่เริ่ม
หว่านจนข้าวแตกกอ	นอกจากนี้ยงัได้ทดลองปรบัพื้นที่รกร้างเพื่อ
ปลูกพชืสวนครวัเสรมิข้างคนันา”
	 หากถามถงึความส�าเรจ็ของการสร้างสรรค์นวตักรรมชิ้นนี้ขึ้นมา	
ดร.	วรีะพลตอบว่า	“รอยยิ้มของชาวบ้าน	คอืความภาคภูมใิจ
และความส�าเรจ็ที่แท้จรงิ	ช่วงแรก	เราเริ่มทดลองกบั	‘โครงการ	
9101	ตามรอยเท้าพ่อ	ภายใต้ร่มพระบารม	ีเพื่อการเกษตร
อย่างยั่งยนื	ต�าบลโนนคอม	อ�าเภอภูผาม่าน	จงัหวดัขอนแก่น’	
ที่ประสบปัญหาระบบจ�าหน่ายเข้าไม่ถงึ	ปรากฏว่าเราช่วยเหลอื
เขาได้จรงิ	ๆ	เวลาไปตลาดเขาเอาผกัให้เรา	ชมเครื่องมอืของเรา
ว่าช่วยเขาได้จรงิ	ๆ	เรากภ็ูมใิจนะ	ที่ได้ช่วยเหลอืประชาชนใน
พื้นที่	และเป็นเครื่องมอืที่ไม่ได้เลยีนแบบใคร	เกดิจากความคดิ
สร้างสรรค์ของเราและความร่วมมอืของพนกังานองค์กรเราจรงิ	ๆ”	
เขายิ้ม	และเป็นรอยยิ้มจากความภาคภูมใิจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน
ความสขุของเกษตรกรอย่างแท้จรงิ  
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ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติใด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ไม่ทอดท้ิงประชาชน พร้อมช่วยเหลือ ฝ่าฟันวิกฤติน้ัน

เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน
เพ่ือรอยย้ิมแห่งความสุขของทุกคน
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EA Safety

รู้ไว้ไม่เสียหลาย... 
ป้องกันอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม 

อุปกรณ์ป้องกันการตก

การป้องกันอันตรายจากการท�างานกับเครื่องจักร คือ การติดตั้งเซฟการ์ด 
(Safeguard) เช่น รั้วกั้น ที่ปิดล้อม ที่ปิดครอบเครื่องจักรแต่ละประเภท  
เพื่อแยกส่วนที่อันตรายให้อยู่ต่างหาก ซึ่งเป็นการช่วยควบคุมอันตราย
จากต้นเหตุ โดยเครื่องจักรที่ต้องการเซฟการ์ด ได้แก่

ความเสี่ยงการตกจากที่สูง ไม่ว่าจะด้วยการซ่อมบ�ารุง การควบคุมเครื่องจักร
ขนาดใหญ่ มักเป็นของคู่กันกับโรงงานอุตสาหกรรม แต่ก็สามารถป้องกันได้
ด้วย 3 แนวทางนี้

 3. เครื่องจักรในกระบวนการผลิต ได้แก่ สายพานล�าเลียงวัสดุ
เครื่องปั๊มโลหะ ปั้นจั่นยกเคลื่อนย้าย เครื่องเป่า ฉีด หรือเครื่องจักร
ขึน้รปูต่าง ๆ อนัตรายมกัเกิดจากการกระเดน็ วัสดมุคีมบาดมอื เท้า 
ฉุดดึงมือหรือเสื้อผ้าเข้าไป
 ทั้งนี้ เครื่องเซฟการ์ดที่ดีจะต้องได้รับการออกแบบถูกต้องตาม
มาตรฐาน สามารถป้องกันอันตรายจากการท�างานได้มากที่สุด 
ตลอดจนไม่เป็นอุปสรรคต่อการท�างาน

1. ป้องกันในสถานที่ทำางาน 2. ป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน 3. การป้องกันโดยใช้อุปกรณ์
ป้องกัน

ติดต้ังเซฟการ์ดให้เครื่องจักร

 1. เครือ่งส่งถ่ายกำาลัง ได้แก่ เพลา สายพาน กระเดือ่ง โซ่ พูลเลย์ 
เกียร์ อันตรายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากการชน กระแทก  หนีบ 
หรือถูกดึงเข้าไป
 2. เครื่องจักรซ่อมบำารุง ได้แก่ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส 
เครื่องเจียร เครื่องเจาะ ที่มักเกิดอุบัติกับนิ้วมือ มือ แขน เท้า ใบหน้า 
ศีรษะ ล�าตัว ผิวหนัง และมักเกิดกับผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรนั้น ๆ 
โดยตรง

 

ท่ีมา : กองความปลอดภัยและชีวอนามัย
โดย : กองบรรณาธิการ

ลักษณะการท�างานที่ต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องมือ เครื่องจักรขนาดใหญ่ ตลอดจนมีผู้ร่วม
ปฏิบัติงานเป็นจ�านวนมาก ในโรงงานอุตสาหกรรม เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและความเจ็บป่วย

หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเราสามารถป้องกันได้ ดังนี้ 

•  มีการจัดระบบงานเพื่อ
 จ�ากัดการท�างานบนที่สูง 
•  ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
 การตกเพื่อลดความเสี่ยง 
 เช่น นั่งร้าน ตาข่าย
•   ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกที่
 ตัวผู้ปฏิบัติงาน เมื่อไม่สามารถ
 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกได้

•   การฝึกอบรมให้กับผู้ที่ต้อง 
 ขึ้นไปปฏิบัติงานบนที่สูง
 ให้ทราบถึงอันตราย และ
 วิธีป้องกันตนเอง

•   โดยการใช้อุปกรณ์ที่ได้  
 มาตรฐาน ในกรณีที่ไม่มี  
 มาตรฐานให้ขอใบรับรองผล  
 การทดสอบจากโรงงานผู้ผลิต
•   ไม่สร้างระบบการป้องกันการตก 
 ด้วยตนเอง
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ป้องกันอันตรายจากเสียง

ข้อมูลอ้างอิง : เอกสารความปลอดภัย สถาบันความปลอดภัยในการทำางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

•  เผยแพร่ความรู้เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายของเสียงและ 
 ประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
• ทดสอบสรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ต้องสัมผัสกับ
 เสียงดังเป็นประจ�า
•  ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ระดับความดัง
 ของเสียงเกินมาตรฐานที่ก�าหนด

อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ

ตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 
เสียง พ.ศ.2549 ก�าหนดให้ระดับ ความดังของเสียงที่ควรได้รับติดต่อกัน
ไม่เกิน 90 เดซิเบล ในระยะเวลาท�างานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง ซึ่งหากดังเกิน
ก�าหนด 90 เดซิเบล ต้องลดระยะเวลาท�างานลง เพื่อป้องกันการสูญเสีย
ระบบการได้ยินเสียง ทั้งนี้ โรงงานอุตสาหกรรมสามารถท�าได้หลายวิธี เช่น

•  ปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดเสียงจากเครื่องจักร อุปกรณ์หรือแหล่ง
 ที่ท�าให้เกิดเสียงดัง
•  สวมอุปกรณ์ป้องกันหูตลอดเวลาการท�างาน เช่น ที่อุดหู 
 (Ear Plugs) จะสามารถลดเสียงที่มีความสูงที่จะเข้าถึงหูได้ถึง  
 25 - 30 เดซิเบล ขณะทีท่ีค่รอบห ู(Ear Muff) สามารถลดเสยีงลง 
 ได้ถึง 35 - 40 เดซิเบล

 สถานประกอบกิจการที่มีคนท�างานเป็นจ�านวนมาก โอกาสได้รับเชื้อโรค
ติดต่อทางเดินหายใจต่าง ๆ ที่ปนมากับเสมหะ น้�ามูก น้�าลาย ซึ่งแพร่สู่กันด้วย
วิธีไอหรือจาม การสัมผัสมือ/สิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อนยิ่งสูง วิธีที่จะช่วยป้องกัน
ทั้งการแพร่เชื้อและการติดเชื้อได้คือ การใช้หน้ากากอนามัย ที่สามารถช่วย
กรองเชื้อโรคออกได้ถึงร้อยละ 80 ทั้งยังช่วยป้องกันฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ใน
อากาศไปในคราวเดียวกัน
 หน้ากากอนามัยที่นิยมใช้ป้องกันการติดเชื้อทางเดินระบบหายใจ รวมถึง
ป้องกันอันตรายจากพิษของฝุ่นบางประเภท มี 2 แบบ คือ

1. หน้ากากอนามัยแบบทั่วไป หน้ากากอนามัยประเภทนี้ค่อนข้าง
กระชับกับใบหน้า โดยแนบไปกับใบหน้า ซึ่งใช้ในวงการแพทย์เป็น
ส่วนใหญ่ และมักใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคผ่าน
ทางการไอหรือจามได้

2. หน้ากากอนามัยแบบ N95 เป็นหน้ากากอนามัยชนิดที่ช่วย
ป้องกันเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ได้ ประสิทธิภาพในการป้องกัน
จะสูงกว่าหน้ากากอนามัยแบบทั่วไป เนื่องจากหน้ากากอนามัย
ชนิดนี้จะมีลักษณะครอบลงไปที่บริเวณหน้าปากและจมูกอย่าง
มิดชิด ท�าให้เชื้อไวรัสหรือสารปนเปื้อนไม่สามารถลอดผ่านได้

ทุกที่ล้วนมีความไม่ปลอดภัยแฝงอยู่ เพราะฉะนั้น นอกจากการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ติดตั้งเครื่องป้องกันต่าง ๆ 
ภายในพื้นที่ท�างาน การมีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดของผู้ปฏิบัติงานเอง 

ก็มีส่วนส�าคัญอยู่ไม่น้อย
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Q:
การจัดแสงไฟให้เหมาะสม เป็นวิธีง่าย ๆ ที่สามารถเปลี่ยน
บรรยากาศห้องต่าง ๆ และท�าให้บ้านเราน่าอยู่มากขึ้น 

  ห้องนอน เป็นห้องส�าหรับพักผ่อน จึงไม่จ�าเป็นต้องมีแสง
สว่างมาก แสงสีเหลืองอ่อน ๆ (Warm White) ดูอบอุ่น ผ่อน

คลาย จึงเหมาะกับห้องนอน 
  ห้องน่ังเล่น แนะน�าใช้หลอดไฟท่ีให้แสงอบอุ่น เน้นท่ีแสงขาวนวลถึงเหลือง 
  ห้องน้ำา เนื่องจากเป็นห้องที่เราอาจต้องแต่งตัวและแต่งหน้า ห้องนี้จึง
ต้องการแสงธรรมชาติ (Daylight) โทนขาวอมฟ้า ที่ท�าให้มองเห็นได้ชัดเจน
  ห้องทำางาน การใช้แสงธรรมชาติจะช่วยให้รู้สึกสงบมีสมาธิในการ
ท�างานมากขึ้น ส่วนคนที่ชอบท�างานตอนกลางคืน ใช้แสงไฟสีขาวนวล 
(Cool White) จะท�าให้มองเห็นงานได้ชัดเจน และไม่รู้สึกปวดตาเวลาท�างาน 
  ห้องรับประทานอาหาร ควรเลือกใช้แสงสีเหลืองอ่อน ๆ เพราะจะช่วย
ให้อาหารดูน่ารับประทาน และช่วยสร้างบรรยากาศให้รู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง 
การน�าโคมไฟเก๋ ๆ มาแขวนบริเวณเหนือโต๊ะก็ยิ่งช่วยเพิ่มอรรถรสในการ
รับประทานอาหารมากขึ้น  

เลือกใช้หลอดไฟสีใดจึงเหมาะกับห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน

A:

&A with PEA
เร่ือง : กองบรรณาธิการ



เป็นอาชพีทีต้่องคอยดแูลและแก้ไขระบบไฟฟ้าให้มคีวามมัน่คง มปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัท�าหน้าที่
ช่วยป้องกนัอันตรายจากความผดิปรกตขิองระบบไฟฟ้าทีอ่าจเกดิขึน้ ท�าให้คนไทยมคีวาม
ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ พวกเขานีแ่หละคอืฮโีร่ตวัจรงิ!

Patrol Man คอืผู้ตรวจสอบ

ระบบจ�าหน่ายเพ่ือการบ�ารุง

รกัษา แก้ไขป้องกนัไม่ให้เกดิ

ไฟฟ้าขดัข้อง

ทกุปี การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจะท�าการ Patrolling และ Big Patrolling ตรวจสอบแก้ไข
ระบบไฟฟ้าโดยละเอยีด เพือ่ความแข็งแรงของโครงข่ายระบบไฟฟ้า ฮโีร่คนส�าคญัทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั
กจิกรรมนีก้ค็อื Patrol Man นัน่เอง

ใช่ว่าทกุคนจะเป็นได้ 

Patrol Man ต้องผ่านการฝึกฝน

จนมคีวามเช่ียวชาญและสามารถ

ใช้อปุกรณ์ในการช่วยตรวจสอบได้

รูจั้ก ‘PATROL MAN’

เขาคอืใคร ?

อุปกรณ์คู่กาย 
PATROL MAN

ฮีโร่ตวัจรงิเสยีงจรงิ
PATROL MAN

ใคร ๆ กเ็ป็นได้ ?

กล้องส่องทางไกล กล้องถ่ายรูป กล่องส่องจดุร้อน กล้องตรวจสอบ
โคโรน่า

กล้องตดิอากาศยาน
ไร้คนขบั (Drone)

1 2 3 4 5

ฮีโร่ตัวจริงเสียงจริง

EA Project
ภาพ : กองประชาสัมพันธ์
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ท่ียวไปท่ัว
เร่ือง : บุญยง คงมีทรัพย์
ภาพ : ชัยวัฒน์ ทาสุรินทร์ 
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จิบชา	ชมสวน
กลางหุบเขาแห่งสะเมิง

ไม่เพียงเป็นหนึ่งในเมืองที่มีพื้นที่ปลูกดอกไม้ โดยเฉพาะดอกกุหลาบ
ที่มากที่สุดในประเทศ เชียงใหม่ยังเป็นเมืองที่ผู้คนสามารถ ‘เข้าถึง’ 

ดอกไม้ได้ง่ายที่สุด จนคนรักดอกไม้ในเมืองอื่น ๆ ต้องอิจฉา
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จะมมุใด	สวนดอกไม้กพ็ร้อมจะห้อมล้อมคณุอยู่	ณ	มมุนั้น	ๆ	
ไม่ว่าจะเป็น	อทุยานราชพฤกษ์	อ�าเภอหางดง	สวนพฤกษศาสตร์
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	อ�าเภอแม่รมิ	สวนพฤกษศาสตร์ทวชีล	
อ�าเภอดอยสะเกด็	หรอืแค่ขบัรถเลยขึ้นจากวดัพระธาตดุอยสเุทพ
ไปหน่อยเดยีว	พระต�าหนกัภูพงิคราชนเิวศน์กม็สีวนดอกไม้เมอืง
หนาวที่บานสะพรั่งอวดโฉมตลอดทั้งปี
	 โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิหรอืที่เรามกัเรยีกขานกนั
ว่า	‘โครงการหลวง’	นั้นเป็นอกีสถานที่ที่ไม่เคยพร่องด้วยสสีนัของ
พรรณไม้	ที่นี่ถอืได้ว่าเป็นต้นธารแห่งการเพาะพนัธุด์อกไม้เมอืงหนาว
หลากหลายในจงัหวดัเชยีงใหม่และทั่วภาคเหนอื	ผลติผลจาก
พระราชวสิยัทศัน์อนักว้างไกลของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	
พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที่	9	ที่ส่งเสรมิให้เกษตรกรในพื้นที่

พยีงคณุขบัรถจากย่านใจกลางเมอืงไม่ถงึ	10	นาที	ตลาด
ดอกไม้กาดต้นล�าไยที่ตั้งอยู่รมิแม่น�้าปิง	(ตดิกบักาดวโรรส	
หรอืกาดหลวง)	กเ็ป็นสถานที่ที่ใกล้ที่สดุที่คณุจะได้เชยชม
ดอกไม้นานาพนัธุ์	และสามารถเลอืกซื้อไปปักแจกนัที่บ้าน
ได้ในราคาไม่แพง	ในขณะที่หากขบัรถออกนอกเมอืง	ไม่ว่า

ทดลองเพาะปลูกพรรณไม้และการท�าเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงเพื่อ
สร้างรายได้	ก่อนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนยิมหลากหลาย
แห่งทั่วจงัหวดัเชยีงใหม่ในเวลาต่อมา		
	 เพราะตั้งอยู่ห่างจากสนามบนิเชยีงใหม่เพยีงขบัรถราว	45	
นาที	ในอ�าเภอหางดง	รมิถนนสายหางดง	-	สะเมงิ	โครงการหลวง
ห้วยผกัไผ่จงึเป็นหนึ่งในโครงการหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้เมอืงมากที่สดุ	
แต่นั่นไม่ใช่ประเดน็ส�าคญัอะไร	เมื่อเทยีบกบัสวนดอกไม้อนัสดสวย
ที่โครงการหลวงแห่งนี้โอบอุ้มอยู่	ที่แห่งนั้นคอื	สวนกหุลาบหลวง	
โครงการหลวงห้วยผกัไผ่	(ศูนย์พฒันาโครงการหลวงทุ่งเรงิ)	
อกีหนึ่งจดุหมายปลายทางอนัชุ่มชื่นและเปี่ยมสสีนั	ซึ่งที่นี่พเิศษ
กว่าสวนโครงการหลวงแห่งอื่น	ๆ	ตรงที่เป็นสวนที่มแีต่ต้นกหุลาบ
ให้คณุชมเพยีงอย่างเดยีว	-	สวนกหุลาบที่มหีลากเฉดสหีลาย
สายพนัธุ์	(มมีากถงึ	187	สายพนัธุ์)	มากเสยีจนมองไปทางไหน
กเ็หน็แต่มมุขึ้นกล้องสวย	ๆ	ไปหมด	ประหนึ่งหลดุเข้าไปใน
ดนิแดนมหศัจรรย์
	 ศูนย์พฒันาโครงการหลวงทุ่งเรงิ	ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2521	
โดยเริ่มต้นจากการทดลองปลกูผกัแปลกใหม่อย่าง	พรกิเมก็ซกินัเผด็	
แตงกวาหนาม	และมะระหยก	รวมถงึผกัอนิทรย์ีและผลไม้เมอืงหนาว 

เ
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ครอบคลมุพื้นที่กว่า	30	ไร่	มุ่งหวงัให้ศูนย์ฯ	แห่งนี้เป็นฐานอาชพี
ให้กบัชาวม้งและชาวพื้นเมอืงในพื้นที่	2	หมู่บ้าน	ครอบคลมุพื้นที่
กว่า	13,000	ไร่ในหบุเขาสะเมงิ	
	 พื้นที่	1	ใน	30	ไร่ของแปลงทดลองดงักล่าว	สมเดจ็พระนางเจ้า- 
สริกิติิ์	พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที่	9	ได้มพีระราชด�ารใิห้ทดลอง
เพาะพนัธุ์ดอกกหุลาบ	ได้แก่	แปลงรวมพนัธุ์กหุลาบตดัดอก 
กหุลาบหนู	และไลซแิอนทสั	(Lisianthus)	เป็นต้น	ด้วยความสูง
จากระดบัน�้าทะเล	และสภาพอากาศที่เอื้ออ�านวย	จากพนัธุ์
กหุลาบแรกเริ่มไม่กี่สายพนัธุ์	ปัจจบุนักม็กีารขยายพนัธุ์ออกมา
มากมาย	ก่อนเปิดสวนกหุลาบหลวงให้นกัท่องเที่ยวเข้าชมเมื่อ
ปลายปี	2559	
	 สวนกหุลาบได้รบัการตกแต่งสไตล์วกิตอเรยีขององักฤษ	
ตั้งอยู่บนทางเดนิแนวยาวต่างระดบั	และมกีารไล่เฉดสขีองพนัธุ์
กหุลาบต่าง	ๆ	อาท	ิสแีดงเข้มจากสายพนัธุ์	Mister	Lincoln	
สชีมพูอมส้มของ	Abraham	Darby,	สมี่วงจาก	Blue	for	You,	ดอก	
Summer	Snow	ที่ไล่เฉดตั้งแต่ขาวไปชมพูอ่อน	และการผสาน
สแีดงและขาวบนกลบีดอกอย่างลงตวัของ	Double	Delight	ฯลฯ		
หนึ่งในไฮไลท์ของสวนแห่งนี้คอือโุมงค์กหุลาบที่พาเราไปยงั
โถงน�้าพอุนัร่มรื่น	ปกคลมุไปด้วยไม้เลื้อยของต้นกหุลาบ	อโุมงค์
ที่หากใครได้ไปเดนิแล้วกต้็องลงความเหน็ว่าเป็นอโุมงค์ที่ทั้งสวย
และหอมที่สดุเท่าที่เคยมโีอกาสได้ไปเยอืน
	 สวนกหุลาบยงัเป็นที่ตั้งของร้านอาหารโครงการหลวง	ซึ่งก็
เป็นเช่นเดยีวกบัอโุมงค์	กล่าวได้ว่า	นี่คอืหนึ่งในร้านอาหารที่สวย
และหอมที่สดุ	เพราะตั้งอยู่กลางสวน	ร้านตกแต่งอย่างเรยีบง่าย	
เลอืกใช้เฟอร์นเิจอร์สนามสขีาวที่มกีลิ่นอายแบบวกิตอเรยี
สอดคล้องไปกบัสภาพแวดล้อม	โดยเสร์ิฟอาหารที่ปรงุจากวตัถดุบิ
สดใหม่ของโครงการหลวงเอง	(อาหารไทยและอาหารพื้นเมอืง)	
ใครที่ตดิใจเมนูอาหารอร่อย	ๆ	ของโครงการหลวง	ไม่ควรพลาด	
	 แต่กระนั้น	ถ้าเกดิคณุมาที่นี่หลงัมื้อกลางวนัแล้วกไ็ม่เป็นไร	
(คณุอาจแก้ตวัด้วยการลงไปรบัประทานมื้อกลางวนัที่ร้านอาหาร

โครงการหลวงในเมอืง	ซึ่งอยู่ตดิกบัอทุยานราชพฤกษ์ได้)	เพราะ
สิ่งที่พลาดไม่ได้จรงิ	ๆ	ของที่นี่คอืการนั่งจบิชายามบ่ายกลางสวน
การมาเยอืนสวนกหุลาบแห่งนี้จะไม่มทีางสมบูรณ์แบบได้เลย	
หากไม่ได้นั่งจบิชาหอม	ๆ	ดื่มด�่าอยู่กลางสวน	ซึ่งที่ร้านเขากม็ชีา
ผลไม้และชาสมนุไพรให้เลอืกหลากหลาย	โดยซกิเนเจอร์ของที่นี่
คอืชาสมนุไพร	7	ชนดิ	ชาเบลนด์พเิศษที่ไม่อาจหาดื่มได้ที่ไหน	
นอกจากนี้ยงัมกีาแฟสดและน�้าผลไม้ปั่นที่เข้ากนัได้ดกีบัขนมเค้ก	
ไอศกรมีอะโวคาโดและเสาวรส	อกีหนึ่งเมนูพเิศษของที่นี่	แถม
ถ้าคณุมาในช่วงฤดูสตรอว์เบอร์รออกผล	(ช่วงปลาย	-	ต้นปี)	กจ็ะ
ได้ชมิสตรอว์เบอร์รลูกโต	ฉ�่า	และสด	จากสวนเพื่อนบ้าน	
ซึ่งเป็นอกีหนึ่งเสน่ห์อนัชุ่มชื่นของหบุเขาสะเมงิแห่งนี้	
	 ที่ส�าคญั	ขนมที่ร้านโครงการหลวงเสริ์ฟขณะนี้กใ็ช่ว่าจะหาได้
จากชดุไฮท	ี(high	tea)	ร้านใดในองักฤษ	กลายเป็นของอร่อยของ
คนเชยีงใหม่ที่รบัประทานได้จากโครงการหลวงที่เดยีว	นบัว่าเป็น
ความพเิศษ	ที่ผู้พสิมยัการดื่มด�่าชายามบ่ายต้องไม่พลาด 

 ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1269 หางดง - สะเมิง 
ประมาณกิโลเมตรที่ 21 จะพบป้ายศูนย์ทางซ้ายมือให้เลี้ยวไป
ตามป้ายอีก 3 กิโลเมตร สวนกุหลาบหลวงฯ อยู่ห่างจาก
ตัวเมืองเชียงใหม่ 35 กิโลเมตร (หากด้วยเส้นทางที่เป็นภูเขา 
จึงใช้เวลาเดินทางราว 45 นาที) 

 ร้านอาหารและสวนกุหลาบเปิดทุกวัน 09.00 - 17.00 น. 
(ดอกกุหลาบมีให้ชมตลอดปี) โทร. 09 - 9135 - 1118
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30  • ฉบับท่ี 8 / 2561

โดย วิชชุ ชาญณรงค์ ภาพประกอบ : เอกสิทธ์ิ ชูวงษ์
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‘ปะลางิง’ ผ้าทอมือผลิตผลจากภูมิปัญญาชิ้นเอก คือผืนผ้าที่เต็มไปด้วยสีสัน
และลวดลาย บ่งบอกกลุ่มชาติพันธุ์ สถานภาพของผู้สวมใส่และวิถีชีวิตของผู้คน 
นับเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์งานศิลป์ ที่เป็นดั่งกระจกเงาสะท้อนภาพประวัติศาสตร์

ของสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ 

สขีาวที่ยงัมไิด้มกีารย้อมน�ามาซกัให้สะอาด	ตากให้แห้ง	จากนั้น
ใช้แม่พมิพ์ที่แกะจากไม้มาจุ่มสแีล้วกดประทบัลงบนผนืผ้าให้ได้
แนวและช่องไฟ	ขั้นตอนต่อมามกีารผูกมดัลายด้วยเชอืกกล้วย
พงัลา	(กล้วยตาน)ี	ในบางต�าแหน่งมกีารเยบ็สอยด้วยเส้นด้าย	
จากนั้นจงึน�าผ้าที่ผ่านการมดัมาเรยีบร้อยแล้วลงย้อมจนสตีดิดี	
แล้วจงึน�าไปผึ่งแดดให้แห้งสนทิ	ก่อนแกะเชอืกที่มดัลายผ้าออก	
จะได้ผ้าปะลางงิที่มลีวดลายเป็นดอกดวงสขีาวเตม็ผนืผ้า	ถ้าจะ
ให้มหีลายสกีจ็ะแต้มสเีพิ่มเตมิตามช่องลายสขีาว	เช่น	ใน
ต�าแหน่งที่เป็นดอกไม้หรอืเกสรอนัเป็นลวดลายของผ้า
	 ครูปิยะ	สวุรรณพฤกษ์	ครูช่างศลิปหตัถกรรมปี	พ.ศ.	2560	
หนึ่งในผู้ที่มสี่วนร่วมรื้อฟื้น	‘ผ้าปะลางงิ’	ที่เคยสูญหายไปกว่า	
70	ปีให้กลบัฟื้นคนืมาอกีครั้ง	เคยกล่าวว่า	“ด้วยความต้องการที่
จะอนรุกัษ์ผ้าปะลางงิ	ที่มปีระวตัยิาวนานกว่า	100	ปี	จงึน�าเอา
ศลิปะลวดลายที่พบเหน็จากสถานที่ต่าง	ๆ	ที่สะท้อนเรื่องราวของ
สถาปัตยกรรม	วถิแีละวฒันธรรมในพื้นถิ่นใต้	มาออกแบบเป็น
ลวดลาย	‘บลอ็กไม้’	ที่ใช้พมิพ์ผ้าปะลางงิกว่า	200	ลาย”	
	 ทกุวนันี้	มกีารพฒันาสร้างสรรค์กระบวนการผลติผ้าปะลางงิ
ให้เกดิมติขิองสสีนัมากยิ่งขึ้น	ไปจนถงึการสร้างสรรค์ลวดลาย
ที่มคีวามแปลกใหม่สะดดุตา	ฟื้นชวีติ	‘ผ้าปะลางงิ’	ขึ้นอกีครั้ง	
ให้กลายเป็นที่รู้จกักนัอย่างกว้างขวาง	เพื่ออนรุกัษ์งานหตัถศลิป์
ที่ใกล้สูญหายให้อยู่คู่กบัคนไทยตราบนานเท่านาน 

ขุมทรัพย์จากปลายด้ามขวานผ่านผืนผ้า

ต่าง	ๆ	จงึเตม็ไปด้วยรูปแบบ	ลวดลาย	เทคนคิ	และสสีนัโดดเด่น
ตามเอกลกัษณ์เฉพาะ	
	 ส�าหรบั	‘ผ้าปะลางงิ’	จดัเป็นผ้าปาเต๊ะชนดิหนึ่ง	ซึ่งสนันษิฐาน
ว่ามถีิ่นก�าเนดิมาจากอนิโดนเีซยี	เรยีกว่า	‘บาตกิ	จมัปตุตนั’	
(Batik	jumputun)	ต่อมาได้แพร่หลายเข้ามาผลติที่เมอืงตรงักานู	
กลนัตนั	และปัตตาน	ีเป็นเวลานานกว่าหนึ่งร้อยปีมาแล้ว	
สนันษิฐานว่ามกีารผลติผ้าชนดินี้มาตั้งแต่เมื่อครั้งที่	‘ตนกูปะสา’	
เข้ามาเป็นเจ้าเมอืงปัตตานใีนสมยัรชักาลที่	3	ผ้าชนดินี้บางแห่ง
ออกเสยีงเป็นปะหลางงิ	ปะลางงิ	และปะลาหงงิ	จดัเป็นผ้าของ
ชนชั้นสูงและมรีาคาแพง	ผู้ที่มฐีานะทางเศรษฐกจิสูงในยคุนั้น
ต่างพยายามซื้อหามาใช้ทั้งชาวไทยพทุธและชาวไทยมสุลมิ	
ส�าหรบัชาวไทยมสุลมิใช้เป็นผ้าคลมุศรีษะหรอืผ้าสไบพาดไหล่	
ส่วนชาวไทยพทุธใช้เป็นผ้าพาดเฉยีงส�าหรบัไปท�าบญุที่วดัหรอื
เป็นผ้าสไบส�าหรบัออกงานต่าง	ๆ	
	 ผ้าชนดินี้เท่าที่พบส่วนมากใช้ผ้าแพรจนีมาท�าเป็นผ้าปะลางงิ
หรอืเป็นผ้าไหมที่ทอขึ้น	ทั้งนี้	การผลติ	จะใช้แพรขาวหรอืผ้าไหม

ใ
นช่วงสมยักรงุศรอียธุยาเป็นราชธานใีนอดตี	จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้คอืเมอืงท่าค้าขายส�าคญักบัต่างประเทศ	
มคีวามสมัพนัธ์ทางการค้ากบัหลายประเทศทั้งอนิเดยี	จนี	
อนิโดนเีซยี	เขมร	และมลายู	ท�าให้เกดิการผสมผสานทาง
วฒันธรรมระหว่างชาวต่างชาตกิบัชาวไทยมสุลมิในพื้นถิ่น	
ดงันั้นผ้าทอพื้นบ้านที่ใช้ในชวีติประจ�าวนั	และในพธิกีรรม



32  • ฉบับท่ี 8 / 2561

วะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

ขาหมูแต่ละส่วนน้ันเค่ียวให้เป่ือย นุ่ม 
ต่างกัน ให้อร่อยในส่วนน้ัน ๆ ของขาหมู
อย่างแยบยล ไม่ว่าจะเป็นขาใหญ่ ขาเล็ก 

ข้อกิ คากิ รวมท้ังเคร่ืองในและล้ินหมู ท่ีแต่ละ
ส่วนน้ันก็จะอร่อยอย่างมีเสน่ห์ของตัวเอง
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ข้าวขาหมูเจริญแสงสีลม
	 ข้าวขาหมูเจรญิแสงสลีม	ต้มขาหมูในแบบ	‘ต้มเคม็’	
ไม่เข้าเครื่องพะโล้ให้เพิ่มกลิ่น	แต่มตีวัชูรส	ชูกลิ่นในต�ารบั
ของร้าน	ที่ท�าให้รสกลมกล่อม	ไม่ฉูดฉาด	ตวัขาหมูแต่ละส่วน
นั้นเคี่ยวให้เป่ือย	นุม่	ต่างกนั	ให้อร่อยในส่วนนั้น	ๆ	ของขาหมู
อย่างแยบยล	ไม่ว่าจะเป็นขาใหญ่	ขาเลก็	ข้อกิ	คาก	ิรวมทั้ง
เครื่องในและลิ้นหมู	ที่แต่ละส่วนนั้นกจ็ะอร่อยอย่างมเีสน่ห์
ของตวัเอง	แบบนี้ไง	ที่เขาเรยีกว่า	เข้าใจ	และท�าให้อร่อย
แบบงานศลิปะ
	 ร้านข้าวขาหมูเจรญิแสงสลีม	เปิดทกุวนั	ตั้งแต่เวลา	
08.30	-	13.30	น.	ควรมาก่อนเวลาสกัเลก็น้อย	เพราะลูกค้า
จะมารอกนัอย่างเนอืงแน่นตลอดตั้งแต่ก่อนเปิดร้านเลย
หรอืถ้าจะซื้อกลบับ้านทางร้านกจ็ดัให้ได้อย่างว่องไว	รวมทั้ง
บรกิารส่งแบบ	Delivery	กม็คีรบั 

ใ นยทุธภพแห่งวงการข้าวขาหมูเมอืงไทย	ย่านบางรกั	
ตรอกซงุ	มกัจะอยู่แถวหน้าล�าดบัต้น	ๆ	ของมตใิน
แวดวงนกัเลงกนิข้าวขาหมูกนั	และหนึ่งในย่านนี้	ต้องม ี
ร้านข้าวขาหมเูจรญิแสงสลีม	รวมอยูด้่วยอย่างแน่นอน
	 ข้าวขาหมเูจรญิแสงสลีม	เปิดขายมานานกว่า	40	ปี	

ด้วยต�ารบัของคณุบญัชา	บรรเจดิประยูร	ผู้คดิค้นปรบัปรงุ	
จนเป็นสูตรเดด็ต�ารบัดงัของข้าวขาหมูเจรญิแสงสลีม	เป็นที่
ตดิอกตดิใจ	จนได้ป้ายเชลล์ชวนชมิมาครองอย่างภาคภูมิ
	 การเดนิทางมาร้านสามารถมาได้สองทาง	จากถนน
เจรญิกรงุ	ต้องเข้ามาในซอยเจรญิกรงุ	49	เดนิเข้ามาราว	
70	เมตร	แล้วเลี้ยวขวากเ็หน็ร้านแล้วครบั	อกีทางคอืด้าน
ถนนสลีม	กจ็ะอยู่ตรงข้าม	เยื้องนดิ	ๆ	กบัโรงพยาบาลเลดิสนิ	
หรอืตรงข้ามจรงิ	ๆ	กบัโรงแรมเลอบวัเดนิเข้ามาในตรอกเลก็	ๆ	
กเ็หน็ร้านแล้วครบั
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กษ์์โลก
เร่ือง : วิชชุ ชาญณรงค์  ภาพประกอบ : ข้าวตู

‘บลคูาร์บอน’	มากขึ้น	เพื่อเป็นทางเลอืกในการช่วยคลี่คลายปัญหา	
	 บลูคาร์บอน	คอือะไร?	อธบิายได้ว่า	เมื่อคาร์บอนถูกดูดซบั
โดยมหาสมทุร	ระบบนเิวศชายฝั่ง	ทั้งป่าชายเลน	ที่ราบน�้าท่วมถงึ	
และแหล่งหญ้าทะเลนั้นจะท�าหน้าที่เกบ็กกัคาร์บอนในรูปแบบชวีมวล 
โดยการทบัถมของตะกอนลงสู่ชั้นดนิ	นอกจากนี้	ระบบนเิวศตาม
แนวชายฝั่งทะเลยงัเป็นแหล่งอนบุาลสตัว์น�้าที่ส�าคญั	เป็นเกราะ
ป้องกนัห่วงโซ่อาหารของมนษุย์	แถมยงัเป็นที่หลบภยัของสตัว์ที่
ใกล้จะสูญพนัธุ์	ช่วยลดความรนุแรงของคลื่น	ป้องกนั
การกดัเซาะชายฝั่ง	อกีทั้งยงัช่วยเพิ่มพื้นดนิตามแนว
ชายฝั่งให้อกีด้วย
	 ส�าหรบัพื้นที่บลูคาร์บอน	ประกอบไปด้วย	
ป่าชายเลน	ที่ราบน�้าท่วมถงึ	และแหล่งหญ้าทะเล	
พื้นที่เหล่านี้ล้วนมศีกัยภาพในการจบัคาร์บอนใน

Blue Carbon Society 
สังคมแห่งการอนุรักษ์ ปลุกพลังฟื้นฟูโลก

อากาศ	โดยเฉพาะพื้นที่ป่าชายเลน	ว่ากนัว่าสามารถดูดซบัก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ดกีว่าพื้นที่ป่าปกตถิงึ	4	เท่า	และดงึ
คาร์บอนลงไปกกัเกบ็ไว้ในใต้ดนิได้	50	-	99%	เลยทเีดยีว	
	 ดงันั้นเมื่อพื้นที่	3	ใน	4	ของโลกเป็นพื้นที่น�้าทะเล	การพฒันา
ชายฝั่งทะเล	เช่น	พฒันาปลูกป่าชายเลน	เพื่อช่วยดูดซบั
คาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยออกซเิจนออกมาจงึช่วยท�าให้ลด
ก๊าซเรอืนกระจกได้อย่างมาก
	 ล่าสดุ	องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรชื่อ	บลูคาร์บอนโซไซตี้	(Blue	
Carbon	Society)	ได้มกีารจดักจิกรรม	‘Plogging	วิ่งเกบ็ขยะ’	มาจาก
ค�าว่า	Jogging	+	Picking	up	หรอื	Plocka	Upp	ในภาษาสวเีดน	ซึ่ง
เป็นประเทศแรกที่จดัการวิ่งประเภทนี้ในปี	2559	ก่อนจะได้รบั
ความนยิมไปทั่วโลก	เป็นการ	‘วิ่งไป	เกบ็ขยะไป’	มปีระโยชน์ทั้ง
ต่อสขุภาพของผู้วิ่งและส่วนรวม	คอืชมุชนสะอาด	การจดักจิกรรม	
Blue	Plogging	วิ่งเกบ็ขยะครั้งนี้เป็นหนึ่งในกลยทุธ์	Blue	Carbon	
Society	มุง่มั่นให้เป็นแนวทางในการปกป้องท้องทะเล	อกีทางหนึ่ง	

นบัเป็นจดุเริ่มต้นที่ดใีนการกระตุ้น	เชญิชวนและ
ตอกย�้าให้เกดิการปรบัเปลี่ยน	ให้ความส�าคญั	
เพื่อเข้าใจและรกัในสิ่งที่อยู่รอบตวัเรามากยิ่งขึ้น
นั่นเอง 
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ทุกวนันี้สิ่งแวดล้อมก�าลงัเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกงัวล	เพราะ
เกี่ยวโยงกบัทกุสิ่ง	ทั้งด้านมลพษิ	ขยะพลาสตกิ	ก๊าซ
เรอืนกระจก	ภาวะโลกร้อน	ขยะอาหาร	รวมถงึป่าไม้
ซึ่งเป็นปอดของโลก	กอ็ยู่ในภาวะวกิฤตจากการตดัไม้
ท�าลายป่า	นบัวนัยิ่งทวคีวามร้ายแรงขึ้นทกุที	ด้วย
เหตนุี้นกัวทิยาศาสตร์จงึเริ่มหนัไปให้ความสนใจกบั	

ข้อมูลอ้างอิง : www.bluecarbonsociety.org/
https://thaipublica.org/2018/03/blue-carbon-society/
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โดย Money Move
คิดรู้ใช้

ธ.ก.ส.	เริ่มน�าร่องการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน
ในชุมชนต่าง	ๆ	15	แห่งทั่วประเทศ	และหลังจากการประกาศใช้
กฎกระทรวงในเดือนกันยายนน้ี	ธ.ก.ส.	จะเป็นสถาบันการเงินแรกท่ี 
ปล่อยกู้ในอัตรา	50	เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าต้นไม้ซ่ึงใช้เป็นหลักประกัน
	 ส่วนรายช่ือต้นไม้ท่ีใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ	58	ชนิด	ได้แก่	
ไม้สัก	พะยูง	ชิงชัน	กระซิก	กระพี้เขาควาย	สาธร	แดง	ประดู่ป่า 
ประดู่บ้าน	มะค่าโมง	มะค่าแต้	เคี่ยม	เคี่ยมคะนอง	เต็ง	รัง	
พะยอม	ตะเคียนทอง	ตะเคียนหิน	ตะเคียนชันตาแมว	ไม้สกุลยาง	
สะเดา	สะเดาเทียม	ตะกู	ยมหิน	ยมหอม	นางพญาเสือโคร่ง	นนทรี	
สัตบรรณ	ตีนเป็ดทะเล	พฤกษ์	ปีบ	ตะแบกนา	เสลา	อินทนิลน�้า	
ตะแบกเลือด	นากบุด	ไม้สกุลจ�าปี	แคนา	กัลปพฤกษ์	ราชพฤกษ์	
สุพรรณิการ์	เหลืองปรีดียาธร	มะหาด	มะขามป้อม	หว้า	จามจุรี	
พลับพลา	กันเกรา	กะทังใบใหญ่	หลุมพอ	กฤษณา	ไม้หอม	เทพทาโร 
ฝาง	ไผ่ทุกชนิด	ไม้สกุลมะม่วง	ไม้สกุลทุเรียน	และมะขาม	ส่วนต้นไม้
ชนิดไหนจะมีมูลค่าเท่าใดนั้น	ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และดุลพินิจ
ของแต่ละสถาบันการเงิน
	 นบัว่าเป็นข่าวดมีาก	ๆ	ส�าหรบัผูป้ระกอบธรุกจิ	เกษตรกร	ที่จะ 
สามารถเข้าถงึเงนิทนุของสถาบนัการเงนิต่าง	ๆ	เป็นการออมเงนิ	
ทั้งยงัเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขยีวให้กบัประเทศไทยได้อกีทางหนึ่ง		

รู้ไว้...ต้นไม้ใช้เป็นหลักประกันได้แล้วนะ!

แ
ปัญญา	เช่น	เครื่องหมายการค้า	ลิขสิทธิ์	ทว่าอีกไม่นาน	เราจะ
สามารถใช้ต้นไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ	เป็นหลักประกันขอเงินกู้ 
กับธนาคารได้อีกหนึ่งทางเลือกด้วย	หลังจากที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรี	(ครม.)	มีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงก�าหนดให้
ใช้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา	
	 โดยเนื้อหาสาระส�าคัญ	เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนปลูก
ต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตัวเอง	และปลดล็อก
ให้เจ้าของสามารถตัดไม้หวงห้ามที่ปลูกอยู่ในที่ดินได้อย่างถูก
กฎหมาย	โดยไม่ต้องขออนุญาตกับกรมป่าไม้เหมือนที่ผ่าน	ๆ	มา	
ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ	เกษตรกร	เข้าถึงเงินทุน	
และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจมากข้ึน	ขณะเดียวกันก็ยังจะเป็นการรักษา
สิ่งแวดล้อม	เพิ่มพื้นที่ป่า	สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	และเป็นการ
ออมเงินรูปแบบหนึ่ง	ที่สามารถเก็บเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้	
	 ท่ีจริงเร่ืองการน�าต้นไม้เป็นหลักประกันมีการผลักดันมานานมาก 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	ได้ก่อตั้ง 
โครงการ	‘ธนาคารต้นไม้’	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.2553	เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน
ปลูกต้นไม้เป็นเงินออม	ซึ่งมีเครือข่ายกว่า	6,804	ชุมชน	ปัจจุบัน	

ต่เดิมพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ	พ.ศ.	2558	ก�าหนด 
สินทรัพย์ท่ีสามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินจากธนาคาร
ได้เพียง	5	อย่าง	คือ	กิจการ	สิทธิเรียกร้อง	อาทิ	สัญญาเช่า	
บัญชีเงินฝากธนาคาร	อสังหาริมทรัพย์	และทรัพย์สินทาง
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ต่อไปน้ี ต้นไม้ไม่ได้มีประโยชน์แค่ในแง่ของส่ิงแวดล้อม สร้างความร่มร่ืน 
หรือแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเท่าน้ัน หากแต่ยังให้ประโยชน์ในแง่ธุรกิจ เพราะสามารถ

น�ามาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ใช้ค้�าประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้ด้วย

ข้อมูลอ้างอิง : www.matichon.co.th/politics/news_1062958
www.news.ch7.com/detail/297602

ข้อมูลอ้างอิง : www.bluecarbonsociety.org/
https://thaipublica.org/2018/03/blue-carbon-society/
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อบโต๊ะท�างาน
โดย แม่มะลิ

ทราบหรือไม่ว่า ยุคนี้เป็นยุคของ Disruptive Technology ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีจะทวี
ความส�าคัญและใช้สร้างความได้เปรียบในการท�าธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ ในฐานะคนท�างาน
ในทุกสาขาอาชีพ จึงจ�าเป็นต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังก่อตัวขึ้นในทุกมิติ 

เพื่อที่จะปรับตัวตั้งรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหล่านั้นได้อย่างทันกาล
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ที่คนทำางานต้องรู้และรับมือ

DISRUPTIVE  
TECHNOLOGY 
TRENDS 2018
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Smart Office ชนะใจคน Gen นี้
	 มีผลส�ารวจล่าสุดชี้ชัดแล้วว่า	
พนักงานกว่า	44	เปอร์เซ็นต์	เรียกร้อง
อยากท�างานในออฟฟิศที่เป็น	Smart 
Office	และมีการพยากรณ์ด้วยว่า	
ภายใน	5	ปีต่อจากนี้	ผู้คนจะไม่ท�างาน
ในออฟฟิศแล้ว	เพราะ	Office Space 
จะมีราคาพุ่งสูงขึ้นมาก	ด้วยปัจจัยนี้เอง	 
คนท�างานจึงต้องเตรียมตัวรับรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงหรือปฏิวัติการท�างาน
ในรูปแบบของสมาร์ตออฟฟิศที่พึ่งพา
เทคโนโลยี	นวัตกรรม	มาอ�านวยความ
สะดวกให้การท�างานง่ายขึ้น	ขณะที่ 
ออฟฟิศบางแห่งอาจอนุญาตให้พนักงาน 
ใหม่ท�างานจากนอกออฟฟิศ	ที่อาจเป็น
ที่บ้าน	หรือ	Co-Working	Space	ก็ได้	
ด้วยเหตุน้ี	คนท�างานทุกคนจึงต้องเตรียม 
ปรับตัวรับการท�างานในสไตล์ที่ไม่ต้อง 
เจอหน้ากัน	แต่ก็ยังได้เนื้องานที่มี
ประสิทธิภาพอยู่ไว้ด้วย

Virtual Reality & AI 
จะรุกคืบมาเร็วเกินคาด
	 อย่างที่กล่าวไปว่า	เทคโนโลยีจะ
เข้ามามีบทบาทในการท�างานมากขึ้น

แ
ให้ความรู้ในหัวข้อ	Disruptive	HR	
Trends	@	Workplace	ไว้เมื่อไม่กี่เดือน
ที่ผ่านมา	เราจึงขอน�าเอาความรู้ดี	ๆ	
มาแชร์กันให้ทุกคนได้รู้ทันเทรนด์การ
ท�างานที่จะปรับเปลี่ยนนับจากนี้ไป

ยุคแห่ง Gen Me &  
The Millennials ครององค์กร
	 นอกจากยุคนี้จะเป็นยุค	Employee	
Centric	ที่	พนักงาน	เป็นกุญแจดอก
ส�าคัญน�าไปสู่ความส�าเร็จขององค์กร
แล้ว	ยังมีการคาดการณ์ล่าสุดออกมา 
ด้วยว่าภายในปี	2025	นี้	ในแต่ละ
องค์กรจะมีพนักงานใน	Gen	Me	หรือ
กลุ่มคนท�างานในวัย	The	Millennials	
ซึ่งเกิดระหว่างปี	ค.ศ.	1980	-	2000	
มากกว่า	75	เปอร์เซ็นต์	คนท�างานเหล่าน้ี 
จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง	และ
ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง	โดยตามสถิติ
ในสหรัฐอเมริกาคนกลุ่มนี้มักจะมีการ
ศึกษาค่อนข้างสูง	ใช้เทคโนโลยีเก่งและ
ที่ส�าคัญหากงานที่ท�าอยู่นั้นไม่แฮปปี้	
พวกเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนงานได้โดย
ไม่ลังเล
 
เทคโนโลยี นวัตกรรม  
ครองใจคนทำางาน
	 การมีส่วนร่วมของคนท�างานยุคนี้ 
ส่วนใหญ่มักพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อมา
อ�านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร
กันทั้งในและนอกองค์กรเป็นหลัก	 
พวกเขาจะชื่นชอบการท�างานที่สมาร์ต	
ทันสมัย	เช่น	ถ้าในการประชุมมีผู้เข้า
ร่วมประชุมติดธุระ	ทางผู้รับผิดชอบการ
ประชุมก็ต้องเตรียมพร้อมจัดการประชุม
แบบ	Tele	Conference	ได้ทันที	หรือ
สามารถประชุมผ่านทางโซเชียลมีเดีย	
อย่างไลน์หรือเฟซบุ๊กก็ได้	

เรื่อย	ๆ	ซึ่งเทคโนโลยีที่พอจะเห็นแล้วว่า
ก�าลังรุกคืบเข้ามาในการท�างานหลาย
สาขาอาชีพ	คือ	เทคโนโลยี	Virtual	 
Reality	หรือ	VR	ซึ่งก็คือการจ�าลอง
สภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง	
โดยผ่านการรับรู้จากประสาทสัมผัสทั้งสี่ 
ของคน	และ	AI	หรือปัญญาประดิษฐ์	
ที่จะเข้ามามีบทบาทในการท�างานของ 
คนยุคนี้แบบเร็วขึ้นกว่าที่เคยคาดการณ์
กันไว้	โดยองค์กรส่วนใหญ่คาดหวัง
ว่าเทคโนโลยีล�้ายุคนี้จะมาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลในการท�างาน
ได้ในที่สุด

	 ทั้ง	4	Megatrends	ที่บอกเล่ามานี้	
ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่อง
อนาคตที่ยังมาไม่ถึง	ทว่า	หลายเทรนด์	
เราได้เห็นเค้าลางการเกิดขึ้นและส่งผล
เปลี่ยนรูปแบบการท�างานในปัจจุบัน
แล้ว	ดังนั้นในฐานะคนท�างานคงไม่มี
อะไรที่ดีไปกว่า	การตระหนักรู้และ 
ปรับตัวเพ่ือพร้อมรับกับความเปล่ียนแปลง
เหล่านี้	และอยู่รอดในการท�างานยุค	
Disruptive	HR	Trends	ให้ได้	นั่นเอง	  
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ละในประเด็นนี้	รศ.	ดร.ศิริยุพา	
รุ่งเริงสุข	รองผู้อ�านวยการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	ได้เคยบรรยาย
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ข สุขภาพ
เรียบเรียง กองบรรณาธิการ

	 ส�าหรบัระดบัความรนุแรงของโรคแบ่งเป็น	3	ชนดิ	คอื	Major	
depression	(โรคซมึเศร้าแบบรนุแรง)	มกัเกดิเป็นครั้ง	ๆ	แล้วหายไป	
แต่สามารถเกดิขึ้นได้บ่อยครั้ง	Dysthymia	(โรคซมึเศร้าเรื้อรงั)	เป็น
โรคซมึเศร้าชนดิรนุแรง	และสามารถเป็นได้แบบเรื้อรงั	สดุท้ายคอื	
Bipolar	หรอื	Manic-depressive	illness	(โรคซมึเศร้าอารมณ์ตก)	
ผูป่้วยจะมกีารเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์อย่างรวดเรว็	ซึ่งผูป่้วย
ในภาวะนี้	หากไม่ได้รบัการรกัษาอย่างจรงิจงั	อาจท�าให้กลายเป็น
โรคจติได้
	 ด้านการรกัษาโรคซมึเศร้าในปัจจบุนั	มทีั้งการใช้ยาและไม่ใช้ยา	
ซึ่งยาที่ใช้ในการรกัษาโรคซมึเศร้านั้น	ปกตแิล้วจะไม่ท�าให้เกดิการ
เสพตดิแต่อย่างใด	และผูป่้วยสามารถหยดุรบัประทานยาได้เมื่อ
อาการเริ่มเข้าสูภ่าวะปกต	ิส่วนการรกัษาโดยไม่ใช้ยานั้น	ผูป่้วย
จ�าเป็นต้องเข้ารบัการบ�าบดัจติ	โดยการปรบัความคดิเพื่อพชิติ
ความเศร้า	รวมถงึเปลี่ยนพฤตกิรรมไปในทางที่ดขีึ้น	ซึ่งผูป่้วยจ�าเป็น
ต้องเข้ารบัการบ�าบดัอย่างต่อเนื่อง		
 

	 ไม่ว่าใคร	ต่างกเ็กดิภาวะเศร้าขึ้นมาได้	แม้กระทั่งคนดงัที่
ประสบความส�าเรจ็ในอาชพีการงาน	เช่น	เคท	สเปด	ผูก่้อตั้ง
แบรนด์	Kate	Spade	เชสเตอร์	เบนนงิตนั	ศลิปินดงัวง	Linkin	Park	
คมิจงฮยอน	ศลิปินเกาหล	ีวง	SHINee	หนึ่งในต�านานของวงการ	
K-POP	ฯลฯ	ต่างกป่็วยด้วยโรคซมึเศร้า	และเสยีชวีติด้วยการ
ฆ่าตวัตาย	
	 ข้อมลูจากกรมสขุภาพจติระบวุ่า	โรคซมึเศร้า	เกดิจากความ
ผดิปกตขิองสารเซโรโทนนิที่อยูใ่นสมอง	เมื่อสารเคมดีงักล่าวมี
ปรมิาณน้อยลง	จะท�าให้ผูป่้วยมอีาการป่วยทางร่างกาย	จติใจ
และความคดิ	เช่น	ท้อแท้	เบื่อหน่าย	ไม่มชีวีติชวีา	นอนไม่หลบั	
มกัส่งผลกระทบต่อการท�างานและความสมัพนัธ์กบัคนรอบข้าง	
โดยสาเหตทุี่ท�าให้เกดิภาวะซมึเศร้านั้น	อาจมาจากกรรมพนัธุ์	
พฒันาการของจติใจ	และสิ่งแวดล้อมที่ต้องเผชญิ	ตลอดจนปัจจยั
ทางชวีภาพ	เช่น	เกดิการเปลี่ยนแปลงของระดบัสารเคมใีนสมอง
บางชนดิ	จงึส่งผลให้เกดิโรคซมึเศร้าได้	

โรคซึมเศร้า เป็นโรคใกล้ตัว และเกิดขึ้นได้กับคนทุกอาชีพ จากข้อมูลล่าสุดของกรมสุขภาพจิต พบว่ามีคนไทย
จ�านวน 2 ล้านคน ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกตรวจพบแล้ว ไม่รวมในส่วนที่ยังไม่มีการพบแพทย์
หรือให้ค�าปรึกษา อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ใกล้ตัวกว่าท่ีคิด
เมื่อความเศร้า...
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	 น้อง	ๆ	รู้กนัไหมว่าหลอดไฟที่ขายอยูใ่นร้านอปุกรณ์
ตกแต่งบ้านนั้น	นอกจากมหีลากหลายรูปแบบและขนาดแล้ว	
ยงัมสีแีตกต่างกนั	ซึ่งแต่ละโทนสกีใ็ห้อารมณ์	ความรู้สกึ	และ
สร้างบรรยากาศภายในบ้านที่แตกต่างกนัด้วยนะ	วนันี้พี่อ้อม
จะพาน้อง	ๆ	มาท�าความรู้จกักบัสขีองหลอดไฟให้มากขึ้น
	 ปกตสิขีองแสงไฟนั้น	เราสามารถวดัเป็นอณุหภูมไิด้	โดยมหีน่วย
เรยีกว่า	เคลวนิ	ไล่ล�าดบัจากโทนสสี้มที่ให้ความรู้สกึอบอุ่นไปจนถงึ
ระดบัค่าอณุหภูมสิูง	โทนสฟี้า	ที่ให้ความรู้สกึกระฉบักระเฉง	
กระปรี้กระเปร่า	ซึ่งนยิมใช้กนัมี	3	รูปแบบ	คอื
 1. Day Light	เป็นแสงสขีาวอมฟ้านดิ	ๆ	คล้ายกบัแสงธรรมชาติ
ในตอนกลางวนั	ให้แสงสว่างสูง	มองเหน็ได้ชดั	จงึให้ความรู้สกึตื่นตวั	
กระฉบักระเฉง	มกัน�ามาใช้ในห้องท�างาน	ห้องครวั	มมุที่ต้องการแสง
สว่างอย่างมมุอ่านหนงัสอื	ซึ่งเป็นสทีี่ได้รบัความนยิมมาก
 2. Warm White	มกัมโีทนสแีดงอมส้มหรอืขาวอมเหลอืง	เป็นสี
โทนร้อน	ให้บรรยากาศอบอุ่น	เป็นกนัเอง	ผ่อนคลาย	มกัใช้เพื่อการ
ตกแต่งมากกว่าการมองเหน็	จงึเหมาะกบัห้องนอน	ห้องนั่งเล่น	หรอื
ห้องที่ใช้ในการพกัผ่อน	
 3. Cool White	เป็นโทนสรีะหว่าง	Day	Light	และ	Warm	White	
ให้แสงสขีาวสว่างสดใส	เป็นสโีทนเยน็	สบายตา	ท�าให้สสีนัของวตัถุ
สดใสขึ้น	ซึ่งน้อง	ๆ	มกัจะเหน็ในร้านขายผกัและผลไม้		
	 ว้าว	!!	ไม่น่าเชื่อเลยว่าแค่สขีองหลอดไฟจะท�าให้บรรยากาศ
ในบ้านแตกต่างกนัได้	แต่จะให้ดน้ีอง	ๆ	อย่าลมืแนะน�าคณุพ่อคณุแม่
ซื้อหลอดไฟ	LED	ด้วย	กจ็ะช่วยประหยดัเงนิในกระเป๋ายิ่งขึ้นนะคะ  

สีของหลอดไฟ
สำาคัญอย่างไร
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EA Photo Club
โดย จุลล์ จูงวงศ์

ซึ่งท�าให้ใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น	เลนส์ตวันี้มมีมุรบัภาพ	
46	องศา	มแีผ่นไดอะแฟรมช่องรบัแสง	7	ใบ	ปรบัรูรบัแสงแคบสดุ	
f/22	นอกจากนั้นผู้ผลติยงัระบวุ่าเวอร์ชนั	2	นี้	มกีารปรบัปรงุกลไก
และโครงสร้างของเลนส์	และมกีารเคลอืบชิ้นเลนส์ที่ดขีึ้นด้วย	นั่นคอื 
จะมคีวามแม่นย�าและความเรว็ในการโฟกสัที่ดขีึ้น	และให้แสงผ่าน
ได้ดขีึ้นด้วย	นอกจากนั้นยงัสามารถอพัเกรดเฟิร์มแวร์ผ่านตวักล้อง	
(เฉพาะรุน่ที่รองรบั)	ได้อกีด้วย	ขนาดจะใหญ่กว่าเลนส์ของแคนนอน
เลก็น้อย	เท่าที่ดคูณุสมบตัขิองเลนส์ตวันี้	เหมอืนกบัว่าทาง	Yongnuo 
ได้ถอดแบบเลนส์	50mm	f/1.8	STM	ของแคนนอนมาอย่างไรอย่างนั้น 
และมาเสนอขายด้วยราคาที่ต�่ากว่าพอสมควร

อมูลจากผู้ผลติระบวุ่าเลนส์ตวัใหม่นี้	ถงึแม้จะมกีาร
ออกแบบที่มชีิ้นเลนส์	6	ชิ้น	5	กลุ่ม	เหมอืนกบัตวั
เวอร์ชนัแรก	แต่ได้ลดระยะโฟกสัใกล้สดุลงเหลอื	
35	เซนตเิมตร	จากเดมิ	45	เซนตเิมตร	เท่ากบัเลนส์	
Canon	EF	50mm	f/1.8	STM	ของแคนนอนเลย	

50mm f/1.8 II
เมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 
Yongnuo ผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพจาก
ประเทศจีน ได้เปิดตัวเลนส์นอร์มอลราคา
ประหยัดตัวใหม่นั่นคือ เลนส์ Yongnuo 
50 มม. f/1.8 เวอร์ชัน 2 ซึ่งได้ปรับปรุง
จากตัวแรกในหลาย ๆ ด้าน แต่ยังคง
คอนเซ็ปต์เรื่องราคาประหยัดไว้

    แนวทแยง 46 องศา
 องศาการรับภาพ แนวตั้ง 27 องศา
  แนวนอน 40 องศา
 โครงสร้างเลนส์  ชิ้นเลนส์ 
   6 ชิ้น 5 กลุ่ม
 จ�านวนแผ่นไดอะแฟรม  7 แผ่น
 รูรับแสงแคบสุด  f/22
 ระยะโฟกัสใกล้สุด  35 เซนติเมตร
 อัตราขยายสูงสุด  0.21X
 ขนาดฟิลเตอร์  58 มิลลิเมตร
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง   75 x 51
 และความยาวกระบอกเลนส์ มิลลิเมตร
 น�้าหนัก  162 กรัม

SPECIFICATION

เทียบขนาดกันระหว่าง
เลนส์แคนนอน EF 

50 mm f/1.8 STM (ซ้าย) 
กับเลนส์ Yongnuo 

50mm f/1.8 II (ขวา)

ข้

Yongnuo



	 ผมได้สั่งซื้อเลนส์ตวันี้จากผู้ขายในประเทศจนีมาในราคา
ประมาณสองพนัสี่ร้อยบาท	รอของประมาณสองอาทติย์กส็่งมา
ถงึเมอืงไทย	หลงัจากแกะกล่องออกมาดู	ความรู้สกึแรกคอื	
มนัเป็นเลนส์	50	มม.	f/1.8	ที่ค่อนข้างใหญ่	เมื่อเทยีบกบัเลนส์	
EF	50mm	f/1.8	STM	ของแคนนอน	จะยิ่งเหน็ได้ชดั	ความยาว
กระบอกเลนส์อยู่ที่	51	มลิลเิมตร	ในขณะที่ของแคนนอนจะยาว
เพยีง	39	มลิลเิมตรเท่านั้น	แต่เรื่องน�้าหนกัแทบจะไม่แตกต่างกนั	
เมาท์เลนส์เป็นโลหะ	กระบอกเลนส์เป็นพลาสตกิ	ใช้ฟิลเตอร์
ขนาด	58	มลิลเิมตร	ปุ่มปรบั	AF/MF	มขีนาดใหญ่ใช้งานสะดวก	
วงแหวนปรบัโฟกสัอยู่ปลายกระบอกเลนส์	เวลาโฟกสัเลนส์จะ
ยดืเข้า	-	ออกแต่ไม่หมนุ	ท�าให้สะดวกเวลาใช้งานร่วมกบัฟิลเตอร์	
ผมได้เอามาทดลองใช้งานร่วมกบักล้อง	D-SLR	ของแคนนอน	
และกล้อง	Mirrorless	(ร่วมกบัอะแดปเตอร์)	การโฟกสัท�าได้ดี	
ไม่ถงึกบัเรว็มาก	แต่กไ็ม่หงดุหงดิ

	 ลองมาดูคณุภาพของภาพที่ได้จากเลนส์ตวันี้กนับ้าง	เป็นที่
ทราบกนัดวี่า	เลนส์ฟิกซ์หรอืเลนส์ทางยาวโฟกสัเดี่ยวส่วนใหญ่	
เมื่อเราเปิดรูรบัแสงกว้างสดุ	คณุภาพของภาพที่ได้จะไม่ดนีกั	
(ยกเว้นเลนส์ระดบัมอือาชพี)	เลนส์ตวันี้เป็นตวัอย่างที่ดทีี่
สนบัสนนุข้อมูลนั้น	เมื่อถ่ายภาพที่รูรบัแสง	f/1.8	ภาพที่ได้จะฟุ้ง
หรอืซอฟต์อย่างเหน็ได้ชดั	คล้ายกบัใส่ฟิลเตอร์ซอฟต์เข้าไปหน้า
เลนส์เลยกว็่าได้	หลายภาพที่ถ่ายมาดูเผนิ	ๆ	เหมอืนโฟกสัไม่ชดั	
แต่เมื่อขยายดูจะพบว่าไม่ได้โฟกสัพลาด	แต่เป็นเพราะอาการฟุ้ง
นั่นเอง	‘ฟุ้งแล้วดไีหม?’	ค�าตอบขึ้นอยู่กบัผู้ถามเมื่อน�าไปใช้งาน	
เพราะผมเหน็ช่างภาพหลายท่านยอมจ่ายเงนิแพง	ๆ	เพื่อให้ได้
เลนส์ที่สามารถสร้างภาพที่มี	‘คาแรก็เตอร์’	พเิศษได้	ส�าหรบัผม	
ผมคดิว่าเลนส์ตวันี้เป็นเลนส์ที่ถ่ายสนกุ	เหมาะกบัวนัสบาย	ๆ	
ถ่ายคนให้ออกมาฟรุ้งฟริ้งกไ็ด้	ถ่ายโคลสอพักพ็อไหว	ถ่ายแนว
สตรตีกไ็ม่เลว	ยิ่งถ้าเอาปัจจยัเรื่อง	‘ราคา’	เข้ามาพจิารณา
ด้วยแล้ว	เป็นเลนส์ที่น่าใช้ตวัหนึ่งเลยทเีดยีว		

ภาพนี้ถ่ายด้วยรูรับแสงกว้างสุดที่ f/1.8 
จะเห็นได้ว่าดอกผกากรองจะดูคล้ายกับโฟกัสไม่ชัด

ภาพนี้หรี่รูรับแสงลงมาอยู่ที่ f/2.8
ความคมชัดจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ความคมชัดบริเวณกลางภาพจากการเปิดรูรับแสงที่ f/1.8 
ถือว่าทำาได้ดีพอสมควร ในส่วนของโบเก้ของหยดน้ำาก็ไม่น่าเกลียด

อาการแฟลร์ (Lens Flare) มีให้เห็นได้ชัดเจนเมื่อถ่ายย้อนแสง 
(หรือแหล่งกำาเนิดแสง) ในภาพนี้เป็นวงสีส้มแดง ซึ่งเกิดจาก

การถ่ายหลอดไฟสีเหลืองตรงกลางภาพ



READER SURVEY!
ทุกความคิดเห็นของคุณมีค่าเพ่ือพัฒนาเน้ือหาวารสารสายใจไฟฟ้า

เพียงตอบแบบสอบถามจาก QR CODE ด้านล่างน้ี

พิเศษสุด! 100 ท่านแรกท่ีร่วมแสดงความคิดเห็น
รับของกำานัลจากเราทันที
‘กระเป๋าผ้ารักษ์โลกสายใจไฟฟ้า’ ดีไซน์น่ารักไม่ซ้ำาใคร


