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“ความสามัคคีน้ัน อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน ความจริงงานทุกอย่างหรือ
การอยู่เป็นสังคมย่อมต้องมีความขัดแย้งกัน ความคิดต่างกัน ซ่ึงไม่เสียหาย แต่อยู่ท่ีจิตใจของเรา ถ้าเราใช้

หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา การแย้งต่าง ๆ ย่อมเป็นประโยชน์ หากมีรากฐานของความคิด
อย่างเดียวกัน รากฐานของความคิดน้ันคือ แต่ละคนจะต้องท�าให้บ้านเมืองมีความมีความเป็นปึกแผ่น”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๗
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เป็นวารสารรายเดือน จัดท�าขึ้น
เพือ่พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจ
อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการด�าเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

คว�มปลอดภัยคือหัวใจสำ�คัญ
	 ทกุการท�างาน	ไม่ว่าสายอาชพีใด	ต�าแหน่งใด	หรอืองค์กรใด	หลกัการหนึ่งที่
ทกุคนต้องยดึถอืไว้ในหวัใจและให้ความส�าคญัไม่น้อยไปกว่าหลกัการอื่น	ๆ	นั่นกค็อื	
‘ความปลอดภยั’	ยิ่งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	เป็นหน่วยงานให้บรกิารด้าน
พลงังานไฟฟ้า	มหีลายภาคส่วนท�างานเกี่ยวเนื่องกบัความเสี่ยงถงึชวีติ	จงึต้องค�านงึ
ถงึ	‘ความปลอดภยัสูงสดุ’	ทั้งกบัเจ้าหน้าที่และพนกังานทกุแผนกภายในองค์กรเอง	
รวมถงึประชาชน	ดงันั้น	ความปลอดภยัจงึเป็นหนึ่งในยทุธศาสตร์การด�าเนนิงาน
ของเรา
	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	กฟภ.	ได้ด�าเนนิโครงการต่าง	ๆ	อนัเป็นปฏบิตักิาร
ด้านความปลอดภยั	ไม่ว่าจะเป็น	‘KYT’	ต้นแบบทมีงานด้านความปลอดภยั	
‘Big	Patrolling’	การตรวจระบบจ�าหน่าย	เพื่อบ�ารงุรกัษา	แก้ไข	ป้องกนั	รวมไปถงึ
การท�าความสะอาดอปุกรณ์ต่าง	ๆ	บนเสาไฟฟ้า	‘รกุขกร	หมอต้นไม้’	ผู้ท�าหน้าที่
ลดิรอนกิ่งไม้พาดผ่านแนวเสาไฟฟ้า	ซึ่งอาจก่อให้เกดิอนัตรายแก่ผู้สญัจรไปมาได้	
ตลอดจนจดักจิกรรม	‘ชมุชนปลอดภยั	ใช้ไฟ	PEA’	มุ่งส่งเสรมิความรู้ด้านการใช้
ไฟฟ้าที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนทั่วไป	ด้วยความเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า	ความปลอดภยั
ไม่เพยีงเป็นการดแูลชวีติผูป้ฏบิตังิานเท่านั้น	หากยงัส่งผ่านมาตรฐานสาธารณูปโภค
ที่ดใีห้สงัคมในวงกว้าง	เมื่อไฟฟ้าปลอดภยัย่อมสร้างความอุ่นใจให้ประชาชน
	 เรยีกได้ว่าวารสารฉบบันี้	ได้น�าตวัอย่างการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่	กฟภ.	
มาให้ดูกนั	ซึ่งถอืว่าหาดูหาอ่านยากมากทเีดยีว	ขอให้ทกุท่านเพลดิเพลนิกบัการ
อ่านวารสารฉบบันี้กนันะคะ

นางกัลยา	แตงเกษม
บรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล 
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

“ชีวิตไม่ได้หมายถึงการ
ค้นหาตัวเองให้พบ หาก
หมายถึงการสร้างสรรค์
ตัวเองขึ้นมาต่างหาก”

George Bernard Shaw

24 เที่ยวไปทั่ว 
 ซินจ่าว...ฮานอย

28 มรดกไทย 
 ปราสาทนครหลวง	
	 มรดกสถาปัตยกรรม 
	 แห่งสยามประทศ
31 PEA รักษ์โลก
 สร้างพลังงานทดแทนด้วย	
	 ‘WIND	TREE’

34 รอบโต๊ะท�างาน
 หลากเทคนิค	เพิ่มประสิทธิภาพ	
	 การท�างานเป็นทีม

36	โลกหมุนไป
 รับมือวายร้าย	CYBER-BULLYING

37 รู้คิดรู้ใช้
 พร้อมเพย์	พร้อมจริงหรือ	?	ตอนที่	1

38 สุข...สุขภาพ
 ไอเย็นบ�าบัดสุขภาพได้นะ...รู้ยัง

39 PEA for kids
 โทรศัพท์มือถือ
	 ใช้อย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

40 PEA photo club
 ‘กล้องของพ่อ’	ตอนที่	4

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง	Facebook	Fanpage	ได้ที่										saijaifaifa	magazine
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ชวนปลูกดอกด�วเรือง 
บ�นสะพรั่งทั่วแผ่นดิน
นอกจากการประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์แล้ว	อกีหนึ่งกจิกรรมด	ีๆ	
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	ชวนคนไทยทั้งประเทศมาร่วม
กนัท�าเพื่อพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	
กค็อืการปลูกดอกดาวเรอืงในช่วงพระราชพธิถีวายพระเพลงิ
พระบรมศพหรอืระหว่างวนัที่	25	-	29	ตลุาคม	2560	นี้	โดย
สเีหลอืงของดอกดาวเรอืงถอืเป็นสปีระจ�าวนัพระราชสมภพ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการแสดงถงึความจงรกัภกัดแีล้ว	ยงัช่วย
ลดโลกร้อนได้อกีทางหนึ่งด้วย  
 

ร่วมถว�ยพระพร
เนื่องในมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาเวยีนมาบรรจบ	
28	กรกฎาคม	2560	วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ	สมเดจ็
พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกูร	ในหลวง
รชักาลที่	10	ของแผ่นดนิไทย	ซึ่งปีนี้มพีระชนมายคุรบ	65	พรรษา		
ทางการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	น�าโดย	นายเสรมิสกลุ	
คล้ายแก้ว	ผูว่้าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	พร้อมคณะผูบ้รหิาร	
ได้เดนิทางไปบนัทกึเทปร่วมถวายพระพรชยัมงคล	ณ	
ห้องบนัทกึเทป	สถานโีทรทศัน์กองทพับกช่อง	5	เมื่อวนัที่	
22	มถินุายน	2560	ที่ผ่านมา  

สถ�นีอัดประจุไฟฟ้�ที่โคร�ช เปิดใช้ง�นแล้ว

ห
ไฟฟ้าในประเทศตามนโยบายรฐับาล	Thailand	4.0	และ	e	-	Government	พร้อมจดั
ท�าระบบโครงข่ายสถานอีดัประจไุฟฟ้าอกีจ�านวน	11	สถาน	ีตามเส้นทางหลกัสู่เมอืง
ใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวส�าคญั	ประกอบด้วย	สายภาคเหนือ	(กรงุเทพฯ	–	
พระนครศรอียธุยา)	2	สถานี	สายภาคใต	้(กรงุเทพฯ	–	หวัหนิ)	3	สถานี	สาย
ภาคตะวันออก	(กรงุเทพฯ	–	พทัยา)	2	สถานี	สายภาคตะวันตก	(กรงุเทพฯ	
–	นครปฐม)	1	สถาน	ีสายตะวันออกเฉียงเหนือ	(กรงุเทพฯ	–	โคราช)	2	สถาน	ี
และ	ส�านักงานใหญ่ กฟภ.	1	สถานี
	 ส�าหรบัสถานอีดัประจไุฟฟ้าที่นครราชสมีานี้	เปิดให้บรกิารทกุวนัเวลา	06.00	
–	20.00	น.	โดยไม่มคี่าใช้จ่ายจนถงึสิ้นปี	2560	และมแีผนจดัท�าระบบโครงข่าย
แบบออนไลน์เชื่อมโยงทกุสถานบีรกิาร	ผูใ้ช้งานสามารถเข้าถงึข้อมลูผ่านแอปพลเิคชนั
บนสมาร์ตโฟน	ท�าให้ทราบต�าแหน่งของสถานที่ว่างและอยู่ใกล้ที่สดุ	สมัพนัธ์กบั
พลงังานไฟฟ้าที่มอียู่ในรถ	โดยสามารถจองควิสถานอีดัประจไุฟฟ้าล่วงหน้า	ทั้งยงั
ทราบถงึสถานะการใช้พลงังาน	รูปแบบการอดัประจไุฟฟ้า	การช�าระเงนิค่าบรกิาร
และการแจ้งเตอืนปัญหาการใช้งาน	เป็นการพฒันากระบวนการท�างานที่รองรบั
ยคุดจิทิลั	ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเรว็	และมปีระสทิธภิาพ
ด้วยเทคโนโลยทีี่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

ลงัจากสถานอีดัประจไุฟฟ้าที่	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ�าเภอหวัหนิ		
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	ได้เปิดให้บรกิารเป็นที่เรยีบร้อยไปแล้วนั้น	ล่าสดุ	
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	ได้ด�าเนนิการเปิดสถานอีดัประจไุฟฟ้าที่	
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดันครราชสมีา	เพื่อสนบัสนนุการใช้ยานยนต์
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จับมือ TOT ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
หนึ่งในเป้าหมายหลกัของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	คอืการพฒันาโครงข่ายไป
สู่โครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ	(Smart	Grid)	ให้สอดคล้องกบันโยบาย	PEA	4.0	เพื่อ
บรกิารประชาชนด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทนัสมยั	มสีาธารณูปโภคให้บรกิาร
ครอบคลมุทกุพื้นที่	โดยได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงร่วมกบั	บรษิทั	ทโีอที	จ�ากดั	
(มหาชน)	ว่าด้วยการใช้ทรพัยากรร่วมกนัให้เกดิประสทิธภิาพสูงสดุ	เพื่อสามารถให้
บรกิารประชาชนได้อย่างเหมาะสมคุ้มค่า	และมภีูมทิศัน์ที่สวยงาม	อกีทั้งเป็นการ
สร้างต้นแบบด้วยยทุธศาสตร์ระยะ	20	ปี	โดยการน�าเอาเทคโนโลยดีจิทิลั	ขบัเคลื่อน
ประเทศไทย	4.0	ลดการพึ่งพาจากภาครฐั	แล้วน�าไปสู่การบรหิารจดัการที่ดใีน
ต้นทนุต�่า	ท�าให้ประชาชนเข้าถงึข้อมูลสารสนเทศได้อย่างปลอดภยั	ทั่วถงึ	และ
ครอบคลมุทกุพื้นที่ในความรบัผดิชอบของทั้งสององค์กร	 

จัดระเบียบส�ยสื่อส�ร 
เพื่อทัศนียภ�พที่สวยง�ม
เพราะความสวยงามของภมูทิศัน์กบัเมอืงท่องเที่ยว
เป็นสิ่งที่อยู่คู่กนัเสมอ	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
จงัหวดันครศรธีรรมราช	จงึได้ร่วมกบับรษิทั 
เครอืข่ายด้านสื่อสารโทรคมนาคม	11	บรษิทั	 
จดัโครงการ	‘จดัระเบยีบสายสื่อสารโทรคมนาคม 
เส้นทางท่องเที่ยวสวยงาม’	ณ	บรเิวณจดุชมววิ
เขาธง	ต�าบลเขาแก้ว	อ�าเภอลานสกา	จงัหวดั
นครศรธีรรมราช	ซึ่งเป็นจดุที่ได้ชื่อว่าอากาศด ี
และมคีณุภาพที่สดุในประเทศไทย	โดยใช้วธิ ี
รื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน	และมดัรวบให้เป็น
ระเบยีบ	รวมระยะทางประมาณ	1	กโิลเมตร	 
เพื่อทศันยีภาพที่สวยงามพร้อมต้อนรบั 
นกัท่องเที่ยวที่จะมาเยอืนในทกุช่วงเวลา	 

ลด ละ เลิก โฟมบรรจุ
อ�ห�รกันเถอะ 
เพราะการใช้ภาชนะโฟมบรรจอุาหาร 
มผีลเสยีและเป็นอนัตรายต่อสขุภาพใน
ระยะยาว	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
(กฟภ.)	จงึจบัมอืพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหาร
ในองค์กร	ยกเลกิการใช้โฟมบรรจอุาหาร	
เพื่อสขุภาพอนามยัที่ดขีองพนกังาน	
กจิกรรมดงักล่าวด�าเนนิการภายใต้	3	
กลยทุธ์	คอื	ก�าหนดพื้นที่ปลอดการใช้
โฟมบรรจอุาหารและใช้ภาชนะที่ท�ามา
จากวสัดธุรรมชาตแิทน	รณรงค์ใช้วสัดุ
ธรรมชาตดิั้งเดมิ	และปฏเิสธการใช้โฟม
ทกุรูปแบบ	เพื่อสร้างสงัคมที่เปี่ยมไป
ด้วยคณุภาพชวีติ	และเป็นการฝึกนสิยั
ลด	ละ	เลกิพฤตกิรรมการใช้โฟม	อนัจะ
เป็นการรกัษาสิ่งแวดล้อมอกีทางหนึ่ง	 

ปล่อยเต่�ทะเล 
คืนสู่บ้�นเกิด
เต่าทะเล	สตัว์หายากที่นบัวนัมแีต่จะ
ลดจ�านวนลงจนน่าใจหาย	ซึ่งการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	จดัเป็นหน่วยงาน
หนึ่งที่พยายามอนรุกัษ์พนัธุ์เต่าทะเลมา 
ตลอด	ด้วยการจดักจิกรรม	CSR	ด้าน
การอนรุกัษ์ท้องทะเลมาอย่างต่อเนื่อง	
โดยล่าสดุได้มกีารจดักจิกรรมปล่อย 
เต่าตน	ุจ�านวน	10	ตวั	บรเิวณชายหาด
ทะเลท้ายเหมอืง	จงัหวดัพงังา	ร่วมกบั
เดก็นกัเรยีนโรงเรยีนกาละพฒัน์	จงัหวดั
ภูเกต็	ภายใต้ความร่วมมอืกบัศูนย์วจิยั
และพฒันาประมงชายฝั่งจงัหวดัพงังา	
กจิกรรมปล่อยเต่าทะเลไม่เพยีงเป็น
หนทางหนึ่งในการฟื้นฟูทะเลไทย	
สร้างสรรค์ระบบนเิวศใต้ท้องทะเลให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเท่านั้น	หากยงัเป็นการ
ปลูกฝังจติส�านกึอนรุกัษ์ให้กบัเดก็	ๆ	
และชมุชนบรเิวณใกล้เคยีง	ช่วยกนั
รกัษาท้องทะเลให้อยู่คู่เมอืงไทยตราบ
นานเท่านาน	 

เสริมคว�มมั่นคง 
เพิ่มกระแสไฟฟ้�ให้ 
‘บ้�นเข�หลัก’
เมื่อธรุกจิท่องเที่ยวของบ้านเขาหลกั	
จงัหวดัพงังาไม่เคยซบเซา	ส่งผลให้
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นเฉลี่ย	 
4.4	%	ต่อปี	ด้วยเหตนุี้	การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	จงึได้เปิดจ่าย
กระแสไฟฟ้าเพิ่มเสรมิความมั่นคง 
ด้านพลงังาน	โดยได้ลงทนุก่อสร้าง
ระบบสายส่ง	115	กโิลโวลต์	จาก 
สถานไีฟฟ้าท้ายเหมอืงมาถงึสถานี
ไฟฟ้าบ้านเขาหลกัเป็นระยะทาง	 
54.39	วงจร-กโิลเมตร	ก่อสร้าง 
สถานไีฟฟ้าบ้านเขาหลกัพร้อมตดิตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลงัขนาด	2x25	 
เอม็วเีอ	และก่อสร้างระบบจ�าหน่าย
ระบบ	33	กโิลโวลต์	อกี	6	วงจร	 
คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานอย่าง 
เตม็ระบบได้ภายใน	5	ปี	 
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ชี้แจง ‘โซล�ร์รูฟท็อป’
 โซลาร์รูฟทอ็ป	มคีวามหมายตรงตวัคอื	การผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ที่ตดิตั้งบนหลงัคา	ปัจจบุนัก�าลงัเป็นนโยบายส�าคญัที่รฐับาล
พยายามผลกัดนัให้มกีารใช้พลงังานทดแทนจากโซลาร์รฟูทอ็ป	ซึ่งมี
ข้อดคีอืช่วยลดค่าความต้องการพลงังานไฟฟ้าจากระบบผลติหลกัใน
ช่วงกลางวนั	ส่งผลให้การน�าเข้าเชื้อเพลงิที่ใช้ในการผลติไฟฟ้าลดลง	
และยดืระยะเวลาการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่	ท�าให้ภาพรวมการใช้
พลงังานไฟฟ้าของประเทศมปีระสทิธภิาพมากขึ้น	ที่ส�าคญัไฟฟ้าที่ได้
จากโซลาร์รูฟทอ็ปยงัเป็นพลงังานสะอาดและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม
 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บรกิารเกี่ยวกบั
กจิการหลกัด้านพลงังานไฟฟ้าโดยตรง	จงึได้ด�าเนนิงานตามนโยบาย
ของภาครฐัอย่างเคร่งครดั	ปัจจบุนัได้มกีารด�าเนนิงานที่เป็นการส่งเสรมิ
ระบบผลติโซลาร์รูฟทอ็ป	เพื่อส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทนและเสรมิ
สร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า	ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภยัและอุน่ใจในการผลติ	ขาย	และใช้ไฟฟ้า	อย่างไรกต็าม	กฟภ.	
ได้ปฏบิตัติามประกาศ	ระเบยีบ	และข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบั
กจิการพลงังาน	ซึ่งถอืเป็นหลกัปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ	
 

สนับสนุน ‘วอลเลย์บอลเย�วชนครั้งที่ 13’ 
	 กฬีาคอืกจิกรรมสร้างเสรมิความสามคัคแีละพฒันา
ศกัยภาพของร่างกายจติใจให้แขง็แกร่ง	มสีมาธิ	การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	ให้ความส�าคญักบัการกฬีาอย่างแท้จรงิ	
จงึร่วมกบัสมาคมกฬีาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย	จดัการ
แข่งขนักฬีาวอลเลย์บอลเยาวชน	กฟภ.	ชงิถ้วยพระราชทาน
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีโดยปีนี้
จดัขึ้นเป็นครั้งที่	13	แล้ว	เพื่อเฟ้นหานกักฬีาวอลเลย์บอล
ไปเป็นตวัแทนทมีชาตไิทย

		 การจดัแข่งขนัวอลเลย์บอลครั้งนี้	เสรจ็สิ้นในรอบคดัเลอืก
ภาคใต้ไปเป็นที่เรยีบร้อย	โดยทมีผู้ชนะเลศิ	ได้แก่	ประเภททมี
ชายคอืโรงเรยีน	อบจ.สงขลาพทิยานสุรณ์	จงัหวดัสงขลา	และ
ประเภททมีหญงิ	โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญาในพระอปุถมัภ์	
จงัหวดัภูเกต็	ทั้งสองทมีจะเข้าร่วมการแข่งขนัรอบชงิชนะเลศิ
ระดบัประเทศ	(รอบสดุท้าย)	ในวนัที่	2	-	8	พฤศจกิายน	2560	
ณ	โรงเรยีนปักธงชยัประชานริมติร	จงัหวดันครราชสมีา  
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เพร�ะคว�มปลอดภยัคอืหัวใจของก�รทำ�ง�น ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค (กฟภ.) จงึประก�ศให้ 
ปี 2560 เป็นปีแห่งคว�มปลอดภยัในก�รปฏิบติัง�นอย่�งย่ังยืน และร่วมกันยกระดับคว�มปลอดภยั

ท่ีมีอยู่เดิมให้เข้มข้นย่ิงขึน้ด้วยโครงก�รด้�นคว�มปลอดภัยต่�ง ๆ ท่ีดำ�เนินม�อย่�งต่อเน่ือง  

	 KYT	หรอื	Kiken	Yoshi	Training	หมายถงึ	การวเิคราะห์
งานเพื่อความปลอดภยั	KYT	เป็นเทคนคิที่คดิค้นและ
พฒันาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น	ใช้ส�าหรบัการวเิคราะห์ในเรื่อง
ความปลอดภยัในการท�างาน	ถูกน�ามาใช้กนัอย่างแพร่หลาย
ในต่างประเทศจนเป็นที่นยิม	เทคนคิ	KYT	นั้นมวีตัถปุระสงค์
ในการสร้างจติส�านกึด้านความปลอดภยัในการท�างาน	การ
เตอืนตนเองก่อนลงมอืปฏบิตังิาน	การค้นหาอนัตรายที่อาจ
แอบแฝงอยู่ในการท�างาน	รวมถงึหาวธิกีารป้องกนัตนเอง
เพื่อลดอนัตรายหรอือบุตัเิหตจุากการท�างานให้เป็นศูนย์
	 โดย	กฟภ.	เป็นหน่วยงานรฐัวสิาหกจิขนาดใหญ่ที่ต้อง
ท�างานผจญกบัความเสี่ยงและอปุกรณ์อนัตรายอยู่ตลอดเวลา	
จงึได้น�าหลกัการของ	KYT	มาใช้ในการปฏบิตังิานให้ม ี
ความปลอดภยัสูงสดุ	โดยพฒันาต้นแบบทมีปฏบิตังิานด้าน
ความปลอดภยัจากที่มอียู่เดมิให้เข้มข้นยิ่งขึ้น	เพื่อขบัเคลื่อน
นโยบายด้านความปลอดภยัสู่ภาคปฏบิตัใิห้เป็นรูปธรรม	

สอดคล้องกบันโยบายการบรหิารองค์กรและยกระดบัความ
ปลอดภยัให้เป็นยทุธศาสตร์	Standardizing	ด้วยกลยทุธ์	
Safety	Excellent	มุ่งสร้างจติส�านกึและวฒันธรรม
ความปลอดภยั	(Safety	Culture)	ที่มมีาตรฐานให้เป็นที่
ยอมรบัในระดบัสากล
	 เบื้องต้นได้น�าร่องพฒันาทมีปฏบิตักิารใน	3	กลุ่มงานที่
เสี่ยงอนัตรายมากที่สดุ	คอื	กลุ่มงานก่อสร้าง	ซึ่งมหีน้าที่ปัก
เสาพาดสายและวางสายไฟฟ้า	กลุ่มงานฮอทไลน์	ท�าหน้าที่
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าให้สมบูรณ์และบ�ารงุรกัษาระบบไฟฟ้า
เชงิป้องกนัหรอื	Preventive	Maintenance	เป็นวธิปีฏบิตังิาน
แบบไม่ดบักระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องมอืพเิศษ	ซึ่ง	กฟภ.	มี
อปุกรณ์ด้านการปฏบิตังิานฮอทไลน์	3	รูปแบบ	คอื	ไม้ฉนวน	
(Hotstick)	ถงุมอืยาง	(Rubber	Gloves)	และมอืเปล่า	(Barehand)	
กลุ่มงานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง	ท�าหน้าที่แก้ไขเหตไุฟฟ้าขดัข้อง
จากระบบไฟฟ้าในสถานการณ์ต่าง	ๆ	ตลอด	24	ชม.

พฒันาต้นแบบทีมปฏิบัตงิาน
ด้วยความปลอดภัยแบบ	KYT

 แนวคิดการด�าเนินงานประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาทีมระดับปฏิบัติงานของ กฟภ.  
ให้ปลอดภัยทั้งประเทศ ดังนี้

จัดหาบุคลากรที่ 
ผ่านการอบรม ฝึกฝน 

พัฒนาทักษะให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีความ
ปลอดภัย ครบถ้วน 

เพียงพอตามกฎ
ระเบียบและข้อบังคับ
ของกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด

จัดระบบควบคุมดูแล
ให้เกิดความปลอดภัย
โดยก�าหนดโครงสร้าง
การบริหารงานตาม
สายงานบังคับบัญชา
เพื่อตรวจสอบทุกส่วน

ให้รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จัดท�าคู่มือที่ระบุ 
ขั้นตอนการท�างานที่

ปฏิบัติได้จริง และ
แนวทางป้องกัน

อันตราย พร้อมการ
วิเคราะห์งานเพื่อ
ความปลอดภัย 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความปลอดภัยในการ

ท�างานเพื่อรณรงค์ 
ส่งเสริมความปลอดภัย
แก่บุคลากรอย่างเป็น 
รูปธรรม จัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัย และ

กิจกรรมสร้างจิตส�านึก
และวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย PSC หรือ 
PEA Safety Culture

มีระบบควบคุมให้เกิด
มาตรฐานการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง เป็น 
เครื่องมือตรวจสอบ

ประเมินผลและปรับปรุง
การท�างาน เป็นการก�าจดั

สิ่งที่เป็นจุดอ่อนและ
ปัญหา อันจะน�าไปสู่การ
รักษาระดับมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพการท�างาน

ด้วยความปลอดภัย
อย่างยั่งยืน

 ส่วนในอนาคตอันใกล้ กฟภ. มุ่งขยายผลส�าเร็จให้ครบทุกกลุ่มงาน วางรากฐานก้าวไปสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต 
หรือ Super PEA ที่ปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุและอันตราย ภายใต้สโลแกนที่ว่า ‘กฎความปลอดภัยเข้มงวด  
เพื่อเพื่อนและตนเอง มีสติ สวมถุงมือ ใส่เข็มขัด วัดไฟ ใช้ชุดกราวด์ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ OK’
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Big	Patrolling
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ ไฟฟ้าที่ยั่งยืน

กฟภ.	เหน็ความส�าคญัของการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภยั
ในชมุชน	จงึได้จดักจิกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้า	
ภายใต้ชื่อ	‘โครงการชมุชนปลอดภยัใช้ไฟ	PEA’	ซึ่งเป็น
ความร่วมมอืระหว่าง	กฟภ.	กรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั	และส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	
เพื่อยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัการใช้ไฟฟ้าของ
ประชาชน	โครงการฯ	ดงักล่าวด�าเนนิการต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปี	พ.ศ.	2556	-	2560	แบ่งการท�างานออกเป็น	3	ส่วน	คอื	

 การจดัอบรมให้ความรู้ไฟฟ้าปลอดภยั 
มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ข้าราชการ	ผู้น�าชมุชน	
ประชาชนทั่วไป	ตลอดจนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รบัผดิชอบ
ของ	กฟภ.	จ�านวน	1,200	
คนต่อปี	โดยหวงัให้

คนกลุ่มนี้น�าความรู้ที่ได้รบัไปดูแลการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน	 
ขณะเดยีวกนักเ็ป็นตวัแทนในการเผยแพร่ความรู้อนัเป็น
ประโยชน์ให้กบัเพื่อนบ้านและชมุชนรอบข้างต่อไป	

 พฒันาทักษะนักศกึษาอาชวีะ 
ตลอด	4	ปีที่ผ่านมา	กฟภ.	และพนัธมติรได้ฝึกอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นแก่นกัศกึษาสาขาวชิาไฟฟ้าก�าลงัในระดบั	ปวช.	ปวส.	
และชกัชวนให้ลงพื้นที่เพื่อส่งต่อความรู้ให้กบัคนในชมุชน	
รวมทั้งวธิปี้องกนัอบุตัภิยัจากการใช้ไฟฟ้าได้ด้วยตวัเอง	

ลงพืน้ท่ีช่วยเหลือชมุชนในยามวกิฤติ 
ไม่ว่าจะเกดิภยัทางธรรมชาตหิรอือปุกรณ์
ไฟฟ้าได้รบัความเสยีหาย	กฟภ.	ไม่เคยละทิ้ง
การให้บรกิารประชาชน	และเป็นผู้รบัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ชมุชนปลอดภยั	ใช้ ไฟ	PEA
ไฟฟ้�เป็นส่ิงจำ�เป็นสำ�หรบัทุกครวัเรอืน ประช�ชนผู้ใช้ไฟฟ้�จงึควรมีคว�มรูเ้รือ่ง

ก�รเลือกใช้อปุกรณ์ไฟฟ้�และส�ม�รถใช้ง�นได้อย่�งถกูวธิ ีนอกจ�กจะสร้�งคว�มอุน่ใจ
ในก�รใช้ง�นแล้ว ยังช่วยลดอบัุติเหตุท่ีอ�จเกิดขึน้โดยไม่ทันต้ังตัวอกีด้วย

	 สองสาเหตทุี่ท�าให้ระบบไฟฟ้าขดัข้อง	นอกจากต้นไม้
พาดผ่านสายไฟฟ้าแล้ว	อปุกรณ์ไฟฟ้าที่ช�ารดุทรดุโทรม	
กเ็ป็นส่วนหนึ่งที่พบได้บ่อย	และกลายเป็นที่มาของกจิกรรม	
Big	Patrolling	หรอืการตรวจระบบจ�าหน่ายเพื่อการบ�ารงุรกัษา	
แก้ไขป้องกนั	รวมไปถงึการท�าความสะอาดอปุกรณ์ต่าง	ๆ	
บนเสาไฟฟ้า	
	 เนื่องจากอปุกรณ์ไฟฟ้าถูกตดิตั้งกลางที่แจ้ง	ต้อง
ผจญกบัแสงแดด	สายลมและสายฝนอยูต่ลอดเวลา	ท�าให้มี
ฝุน่ละอองและสิ่งสกปรกเกาะอยูเ่ป็นจ�านวนมาก	เมื่อไม่ได้รบั
การดแูล	นานวนัเข้ากจ็ะส่งผลให้อปุกรณ์ไฟฟ้าช�ารดุ	เสยีหาย
หรอืท�างานเสื่อมลง	จนเป็นเหตใุห้การใช้ไฟฟ้าในครวัเรอืนขดัข้อง 
การท�า	Patrolling	และ	Cleansing	for	Strong	Grid	เป็นประจ�า
ทกุปีของ	กฟภ.	จงึเป็นกจิกรรมที่ช่วยลดการเกดิกระแสไฟฟ้า
ขดัข้องและเพิ่มประสทิธภิาพการใช้ไฟฟ้าอย่างราบรื่น			

	 ผู้ที่ท�าหน้าที่	Patrolling	นั้น	คอื	Patrolman	ผู้ที่มทีกัษะ
พเิศษในการตรวจสอบงานด้วยตาเปล่า	และประสาทสมัผสั
ในการสงัเกตความผดิปกตขิองอปุกรณ์จ�าหน่ายไฟฟ้า	
และสามารถใช้อปุกรณ์เฉพาะในการช่วยตรวจสอบ	เช่น	
กล้องส่องทางไกล	กล้องถ่ายรูป	กล้องส่องจดุร้อน	กล้อง
ตรวจสอบโคโรน่า	และกล้องโดรน	(Drone)	หลงัจากนั้นจงึมี
การท�า	Strong	Grid	หรอืการท�าให้สายไฟฟ้ามศีกัยภาพพร้อม
ใช้งาน	เนื่องจากในระหว่างท�าการตรวจสอบ	หากตรวจพบ
อปุกรณ์อะไรที่เสื่อมหรอืช�ารดุเสยีดาย	เจ้าหน้าที่กจ็ะจดัการ
ซ่อมแซมหรอืเปลี่ยนให้ในทนัที
	 การท�า	Patrolling	และ	Cleansing	for	Strong	Grid	นั้น	
กฟภ.	เชื่อว่าจะช่วยให้คณุภาพของระบบไฟฟ้ามคีวามเสถยีร
ในการใช้งาน	ทั้งช่วยป้องกนัอนัตรายจากความผดิปกตขิอง
ระบบไฟฟ้าที่อาจเกดิขึ้นกบัประชาชน
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	 ปัญหากิ่งไม้พาดผ่านสายไฟฟ้า	เป็นอกีหนึ่งประเดน็ที่
ท�าให้เกดิกระแสไฟฟ้าดบัและขดัข้อง	รวมทั้งสร้างความ
กงัวลใจของผู้สญัจรไปมาบนท้องถนนอยู่เสมอ	รกุขกรหรอื
หมอต้นไม้จงึเข้ามามบีทบาทส�าคญั	และเป็นผูท้�าหน้าที่
ลดิรอนกิ่งไม้ประจ�า	เพื่อป้องกนัอบุตัเิหตทุี่เกดิจากต้นไม้			
ที่มกีิ่งแตะเสยีดสกีบัสายไฟฟ้า	นอกจากจะเป็นสาเหตหุนึ่ง
ที่ท�าให้กระแสไฟฟ้าขดัข้อง	ฉนวนสายไฟฟ้าช�ารดุและ
สายไฟฟ้าแรงสูงขาดแล้ว	ต้นไม้ที่อยู่ใกล้กบัสายไฟฟ้า
ยงัมภียัที่มองไม่เหน็	คอื	กิ่งไม้ที่อยู่ใกล้หรอืแตะกบัสายไฟฟ้า	
อาจมกีระแสรั่วไหลลงมาผ่านกิ่งไม้และลงมาตามล�าต้นลง
สู่พื้นดนิ	ท�าให้เกดิอนัตรายส�าหรบัผู้ที่ปีนต้นไม้	พงิหรอืยนื
ใกล้	ๆ	กบัต้นไม้	อาจถูกไฟฟ้าดูดจากแรงดนัช่วงก้าวหรอื
แรงดนัสมัผสั	(Step	&Touch	Voltage)	

	 กฟภ.	ให้ความส�าคญักบัความปลอดภยัของประชาชน	
จงึได้จดัให้มรีกุขกรหรอืหมอต้นไม้ประจ�าหน่วยงาน	พร้อมจดั
กจิกรรมลดิรอนกิ่งไม้ทั่วประเทศอย่างสม�่าเสมอ	นอกจากจะ
ช่วยป้องกนัอนัตรายจากกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้าแล้ว	
ยงัสอดคล้องกบันโยบายของ	พล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	
นายกรฐัมนตรี	ที่ต้องการสร้างระบบจดัการบรหิารต้นไม้
ในเมอืงให้ได้มาตรฐานเช่นเดยีวกบัประเทศที่เจรญิแล้ว	
โดยให้ทกุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทั้งกรงุเทพมหานคร	
การไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัทั้ง	76	แห่ง	
กรมทางหลวง	ฯลฯ	เพิ่มต�าแหน่งรกุขกรเข้ามาด�าเนนิการ
กจิกรรมนี้โดยเฉพาะอกีด้วย	 

รุกขกร...
สร้างความปลอดภัย	และท�าให้เมืองสวยด้วยหลักรุกขกรรม
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เพร�ะคว�มปลอดภยัในก�รปฏบัิติง�นสำ�คญัเป็นอนัดบัหน่ึง ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค (กฟภ.) 
จงึเคร่งครดักบัก�รสวมใส่ชดุปฏบัิติหน้�ท่ีของพนักง�นท้ัง 3 กลุ่มง�น ด้วยคว�มเชือ่ว่� 

ก�รแต่งก�ยท่ีรดักุมจะช่วยป้องกันอนัตร�ยจ�กก�รปฏิบติัง�นได้ในระดบัเบ้ืองต้น

‘ชุดปฏิบัติงาน’ 
เพื่อความปลอดภัย

ชดุ Hotline ต้นแบบ 
 		ทรงผม	ทรงสภุาพ	ไม่ท�าสผีม
 		เสื้อ	Hotline	ตดิกระดมุครบทกุเมด็
 		เสื้อด้านใน	สขีาว	ไม่ปล่อยชายเสื้อหลุด
 		กางเกง	สเีดยีวกบัเสื้อ	Hotline
 		รองเท้า	Safety	Shoes	สดี�า
 		ไม่ใส่ต่างหู	ไม่ไว้เลบ็ยาว	ไม่ทาสเีลบ็
 		ตดิอาร์ม	Hotline
 		ตดิป้ายชื่อ-นามสกลุ	สงักดัและตราการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
 		แขนเสื้อตดิกระดมุ
 		ตดิกระดมุกระเป๋ากางเกง

ชดุ Hotline สวมใส่อปุกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรอื PPE 
(Personal Protective Equipment)
 		สวมแว่นตากนัแดด	ปกป้องดวงตาในแสงแดดจ้า
 		สวมเขม็ขดันริภยัและสายกนัตก	
	 	 (สายกนัตกต้องไม่ขึ้นแถบสแีดง)	
 		สวมถงุมอืหนงัปืนเสาป้องกนัอนัตรายแก่มอื
 		สวมรองเท้าหุ้มข้อ	ป้องกนัของตกใส่

ชุดทีมงาน	HOTLINE

ชุดทีมงานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง
เป็นชุดคล้ายกับชุด Hotline ทุกประการ สวมเสื้อสีกากีแขนยาว ปลอกแขนและขากางเกงมีแถบสะท้อนแสงสีเทา 

เป็นไฮไลท์ เช่นเดียวกับด้านหลังเสื้อมีแถบยาวสีเทาสองแถบ และสวมหมวกนิรภัย

ชุดทีมงานก่อสร้าง
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ชุดควบคุมงานก่อสร้าง ชุดคนงานด้านก่อสร้างระบบไฟฟ้า และชุดพนักงานขับรถ

ชดุคนงานด้านก่อสร้างระบบไฟฟ้า
 		สวมหมวกนริภยัสขีาว
 		สวมเขม็ขดันริภยั
 		สวมถงุมอืตามชนดิการใช้งาน	เช่น	ถงุมอืปีนเสา	
	 	 แรงสูง	แรงต�่า
 		สวมรองเท้าพร้อมขาปีนเสา

ชดุพนักงานขับรถ
 		สวมหมวกนริภยัสขีาว
 		สวมถงุมอืตามชนดิการใช้งาน	เช่น	แรงสูง	แรงต�่า
 		สวมรองเท้าคทัชูเรยีบร้อย	 

ชดุควบคมุงานก่อสร้าง
 		การแต่งกายคล้ายกบัชดุ	Hotline	เสื้อและกางเกง
	 	 ขายาวเป็นผ้าเวสปอยท์	มแีถบสะท้อนแสงสเีทาตรง	
	 	 บรเิวณแขน	และด้านหลงัเสื้อเช่นเดยีวกบัชดุทมีงาน	
	 	 แก้กระแสไฟฟ้าขดัข้อง
 		ด้านหลงัมเีครื่องหมายค�าว่า	Construction
 		เครื่องหมายแบบสญัลกัษณ์	กฟภ.	
 		กระดมุพลาสตกิ
 		เครื่องหมายแบบสญัลกัษณ์ความปลอดภยั

โดย กองประชาสัมพันธ์
PEA scoop
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PEA exclusive
เร่ือง: กองประชาสัมพันธ์

ศิริมา เมืองคุ้ม
HR ยุคใหม่ ต้องทำ�ง�นเชิงรุก ไม่ใช่เชิงรับ
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อย่างคอื	กฟภ.	เป็นผู้ให้บรกิาร
สาธารณูปโภคแก่ประชาชน	ซึ่ง
แม้เราจะเป็นเพยีงจดุเลก็	ๆ	แต่
กส็ามารถท�าอะไรให้กบัสงัคม
และประเทศชาตไิด้	ส�าหรบัเรา	
กฟภ.	เปรยีบเสมอืนหม้อข้าว	
คอยดูแลเรา	จงึคดิว่าเราควรจะ
ตอบแทนอะไรให้กบัองค์กรบ้าง”
	 			อย่างไรกต็าม	ด้วยโมเดล
การพฒันาเศรษฐกจิของรฐับาล
ไทย	ที่มุ่งสู่การเป็นประเทศไทย	
4.0	แล้วบทบาทของ	HR	จะเดนิ
ไปในแนวทางใด	?	คณุศริิมา	
ให้ความเหน็ว่า	“ต่อไปนี้เราจะ
เป็น	HR	ที่ท�าตามคนอื่นไม่ได้
แล้ว	HR	4.0	ต้องเป็น	HR	เชงิรกุ	
ต้องหาพาร์ตเนอร์หรอืการวิ่งหา
ลูกค้า	ในอนาคตการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคจะเป็นลกัษณะ
แบบนั้น	การปฏบิตังิานและ

การให้บรกิารกต้็องปรบัตวั	เมื่อก่อนเราผกูขาดการจ�าหน่าย
ไฟฟ้าเพยีงรายเดยีว	เพราะผู้ใช้ไฟฟ้ายงัไม่มชี่องทางอื่น	
แต่ตอนนี้ความคดินั้นต้องเปลี่ยนแล้ว	และเราเชื่อว่าการมี
เทคโนโลยตี่าง	ๆ	ที่เข้ามาช่วยสนบัสนนุ	จะท�าให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคก้าวไปสู่	4.0	อย่างแน่นอน”	
 ความเชื่อมั่นและรกัในองค์กรของคณุศริมิา	ท�าให้เธอท�างาน
ด้วยใจและสนกุกบังานมายาวนานจวบจนใกล้ถงึวยัเกษยีณ	
โดยหลกัการท�างานที่เธอยดึมั่น	คอืท�างานตรงต่อเวลา	
มคีวามละเอยีดรอบคอบ	ไม่ท�าผดิพลาดซ�้าสองในจดุเดมิ	
ใฝ่หาความรู้เพื่อพฒันาตวัเองอยู่ตลอดเวลา	และซื่อสตัย์
สจุรติ	“นอกจากนี้	ในส่วนของการเป็นผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา	
เราจะให้ความเคารพกบัหวัหน้าเสมอ	เสนอข้อคดิเหน็เมื่อเหน็
ว่าไม่ถูกต้อง	ท�างานอย่างมคีวามคดิสร้างสรรค์	ไม่ใช่ท�าตาม
นายสั่งตลอดเวลา	ส่วนบทบาทของการเป็นผู้บงัคบับญัชา	
เราจะรบัฟังความคดิเหน็ของลูกน้อง	คอยชี้แนะถงึแนวทางที่
เหมาะสมอย่างมเีหตผุล	และถามไถ่สารทกุข์สกุดบิเขาบ้าง	
อนันี้ถอืเป็นหลกัการปฏบิตัติลอดการท�างานที่ผ่านมา”	
หญิงแกร่งแห่ง	กฟภ.	ทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม	 

      ทกุต�าแหน่งในการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคมคีวามส�าคัญหมด ทกุคนมส่ีวน
ท�าให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคก้าวไปถึงจดุมุง่หมายและภารกิจส�าคัญคือการ
ให้บริการประชาชน แม้ว่าจะเป็นเพียงต�าแหน่งเล็ก ๆ ก็ถือเป็นส่วนหนึง่ของ

ฟันเฟืองเครือ่งจกัร ถ้านอ็ตตวัเล็ก ๆ หายไป ย่อมส่งผลกับเครือ่งจกัรได้  

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นด้�น HR ทีย่�วน�นเกือบ 40 ปีของคณุ ศริมิ� เมืองคุม้ ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร
ทรพัย�กรบุคคลของ ก�รไฟฟ้�ส่วนภมูภิ�ค (กฟภ.) ผ่�นร้อนผ่�นหน�วม�หล�ยยุคสมัย และก้�วผ่�น

คว�มเปล่ียนแปลงจ�กยุคท่ีของก�รทำ�ง�นด้วยสองมือ ม�สู่ยุคท่ีดจิทัิลเข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คญั คณุศิรมิ�มีหลัก
ในก�รทำ�ง�นอย่�งไร อะไรคอืแนวคดิของก�รเป็น HR เชงิรกุ ม�พบคำ�ตอบจ�กหญงิแกร่งแห่ง กฟภ. กันเลยค่ะ

เวลานั้น	สายงานด้านนี้ของ	กฟภ.	
มพีนกังานไม่ถงึ	10	คน	จวบจน
ทกุวนันี้	กฟภ.	กลายเป็น
รฐัวสิาหกจิขนาดใหญ่ที่เตรยีม
พร้อมไปสู่ระดบัสากล	การเป็น
คนรุ่นบกุเบกิขององค์กร	ท�าให้
คณุศริมิามคีวามเข้าใจในสาย
งาน	HR	อย่างลกึซึ้ง	มคีวาม
เชี่ยวชาญในการจดัอบรมและ
เป็นผู้ให้ความรู้แก่พนกังาน
ตลอดระยะเวลา	38	ปี	เพราะ
ท่านมปีระสบการณ์จากความรู้
งานด้านต่าง	ๆ	ตั้งแต่ระบบ
ไฟฟ้า	ไปจนถงึงานส่วนต่าง	ๆ	
ขององค์กร	จงึมคีวามเข้าอก
เข้าใจรูปแบบ	และธรรมชาต	ิของหน่วยงานต่าง	ๆ	
	 “สิ่งที่เราภาคภูมใิจคอื	เราได้อยู่ในสถานที่	ๆ	ให้	‘คณุ
ความรู้’	และมสี่วนเสรมิเตมิเตม็พนกังานในเรื่องการพฒันา	
ท�าให้เขาน�าไปใช้ปฏบิตัหิรอืให้บรกิารประชาชนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ	คนส่วนใหญ่อาจมองว่า	HR	ไม่ส�าคญั	แต่จรงิ	ๆ	
แล้ว	ทกุต�าแหน่งในการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมคีวามส�าคญัหมด	
ทกุคนมสี่วนท�าให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคก้าวไปถงึจดุมุ่งหมาย
และภารกจิส�าคญัคอืการให้บรกิารประชาชน	แม้ว่าจะเป็น
เพยีงต�าแหน่งเลก็	ๆ	กถ็อืเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองเครื่องจกัร	
ถ้านอ็ตตวัเลก็	ๆ	หายไป	ย่อมส่งผลกบัเครื่องจกัรได้”	
คณุศริมิา	กล่าว	
	 ประสบการณ์การท�างานตลอด	38	ปี	ผ่านอปุสรรคและ
ความล�าบากมากมาย	แต่ไม่เคยมสีกัครั้งที่ผู้หญงิคนนี้คดิ
ถอดใจ	ท่านอาศยัการเรยีนรู้	ความอดทน	และการปรบัตวัให้
เข้ากบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกอยู่เสมอ	“สมยั
ก่อนไม่มเีครื่องช่วยอ�านวยความสะดวกในการท�างานเหมอืน
ทกุวนันี้	เราต้องท�าทกุอย่างด้วยสองมอื	เช่น	การจดัท�าต�ารา
เอง	เราคดิว่าอยู่ตรงนี้ได้ท�าประโยชน์ให้กบัคนทั้งองค์กร	การ
ให้ความรูเ้ขา	กเ็หมอืนเราได้เรยีนรูส้ิ่งใหม่	ๆ	ตลอดเวลา	อกี

ณศริมิา	เมอืงคุ้ม	
เริ่มต้นท�างานที่	กฟภ.	
ในสายงาน	HR	ตั้งแต่
เรยีนจบการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร	ีซึ่งใน 

คุ
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PEA Society
เรียบเรียง: กองประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 เขต

พ
ความเดอืดร้อนของราษฎรที่อาศยัอยู่ในพื้นที่ที่มคีวามลาดชนั	
ดงัมพีระราชด�ารติอนหนึ่งเกี่ยวกบัหญ้าแฝกไว้ว่า	“หญ้าแฝก
นี้จะกกัน�้าและปุ๋ยที่มาจากภูเขา	ภูเขาเป็นเครื่องปฏกิรณ์น�้า
และปุ๋ย	ไม่ต้องเอาปุ๋ยที่ไหน	พฒันาดนิกส็บาย	กอ็าศยั
ชลประทาน	แล้วกป็่าไม้”	
	 ด้วยศาสตร์ของพระราชาที่พระราชทานไว้	ท�าให้พื้นที่ 
ที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมเนื่องมาจากการชะล้างพงัทลายของ
ดนิ	ซึ่งสูญเสยีแร่ธาตแุละความอดุมสมบูรณ์นั้น	กลบัหวนคนื
สู่ความอดุมสมบูรณ์ขึ้นอกีครั้ง	เหมาะกบัการเพาะปลูกพชื
การเกษตร	โดยใช้วถิธีรรมชาตคิอืการปลูกต้นหญ้าแฝก	
ซึ่งรากหญ้าแฝกที่เหนยีวแน่นนั้น	เป็นก�าแพงดนิธรรมชาติ
ชั้นเยี่ยมที่ช่วยป้องกนัการพงัทลายของดนิ	และยงัช่วยรกัษา
แร่ธาตขุองดนิ	ท�าให้ดนิมคีวามอดุมสมบูรณ์
		 กฟภ.	จงึร่วมแสดงความจงรกัภกัดแีละส�านกึใน 
พระมหากรณุาธคิณุ	จดัท�าโครงการ	PEA	จติอาสา	ประจ�าปี	2560 
‘กฟภ.	หญ้าแฝก	ก�าแพงดนิธรรมชาต	ิตามศาสตร์พระราชา’	
โดยพร้อมใจกนัปลกูหญ้าแฝกเป็นจ�านวน	406,000	ต้น	พร้อมกนั
ทั้งหมด	12	เขตทั่วประเทศ	เมื่อวนัเสาร์ที่	1	กรกฎาคม	2560		
ประกอบด้วยพื้นที่ของจงัหวดัเชยีงใหม่	50,000	ต้น	จงัหวดัน่าน	
10,000	ต้น	จงัหวดันครสวรรค์	20,000	ต้น	จงัหวดัเลย	40,000	ต้น	
จงัหวดัร้อยเอด็	100,0000	ต้น	จงัหวดันครราชสมีา	40,000	ต้น	
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	11,000	ต้น	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	
30,000	ต้น	จงัหวดักาญจนบรุ	ี10,000	ต้น	จงัหวดัราชบรุี	
15,000	ต้น	จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ี50,000	ต้น	และจงัหวดัยะลา	
30,000	ต้น
		 โครงการฯ	ดงักล่าว	เป็นกจิกรรม	CSR	ที่	กฟภ.	แสดง
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม	เป็นสาธารณประโยชน์ 
สร้างคณุค่าการอยู่ร่วมกนักบัชมุชน	สงัคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยนื	ส�าหรบัสถานที่ด�าเนนิการปลูก	ส่วนใหญ่จะปลูก
บรเิวณฝายชะลอน�้าหรอืตามแนวเสาไฟฟ้าของ	กฟภ.	ที่มี
ความเสี่ยงหรอืโอกาสเกดิการพงัทลายของดนิ	ทั้งนี้	เพื่อช่วย
ป้องกนัการพงัทลายของดนิที่เป็นผนงัล�าน�้า	ป้องกนัดนิถล่ม
จากน�้าท่วมฉบัพลนั	ช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนของ
ประชาชน	เนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม	
และยงัเป็นการส่งเสรมิการบูรณาการอย่างมสี่วนร่วมของ
คนในชมุชนอกีด้วย
	 อย่างไรกต็าม	กจิกรรมในครั้งนี้ได้รบัความร่วมมอืเป็น
อย่างดจีากเหล่าจติอาสา	ข้าราชการ	ประชาชน	นกัเรยีน
นกัศกึษาและคนในชมุชน	ทกุคนต่างร่วมแรงร่วมใจเพื่อท�า
กจิกรรมตามศาสตร์ของพระราชา	ซึ่ง	กฟภ.	เชื่อว่าโครงการฯ	
ดงักล่าวจะสร้างจติส�านกึในการอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกบัชมุชนอย่างยั่งยนื  

อกีหนึง่กิจกรรมด ีๆ ท่ี ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค (กฟภ.) ชวนทำ�เพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม 
นอกจ�กช่วยป้องกันก�รพงัทล�ยของหน้�ดนิและภัยพิบัติท�งธรรมช�ติแล้ว ยังเป็นก�รเดนิต�ม

พระร�ชดำ�รขิองในหลวงรชัก�ลท่ี 9 โดยใช้วถิธีรรมช�ติเยียวย�ธรรมช�ติ จนกล�ยเป็น
ท่ีม�ของโครงก�ร ‘กฟภ. หญ้�แฝก กำ�แพงดนิธรรมช�ติ ต�มศ�สตร์พระร�ช�’

ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
รชักาลที่	9	ทรงเป็นแบบอย่างในการน�า
หญ้าแฝกมาปลูกเพื่อฟื้นฟูที่ดนิเสื่อมโทรม
และป้องกนัการพงัทลายของดนิ	บรรเทา

กฟภ. หญ้าแฝก ก�าแพงดินธรรมชาติ 
ตามศาสตร์พระราชา

ไกลแค่ไหน จิตอาสาก็ไปถึง
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PEA project
ภาพ: กองประชาสัมพันธ์

Q

Q&A with PEA
เรียบเรียง: กองประชาสัมพันธ์   
เร่ือง: กองวิจัย

หากต้องการค�าแนะน�าเพิ่มเติม สามารถปรึกษาได้ที่โทร.1129 PEA Call Center

มีหลายความเชื่อที่พูดต่อ ๆ กันมาว่า การติดตั้งอุปกรณ์กล่องประหยัดพลังงาน
ในบ้านพักอาศัยช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ แต่จะจริงเท็จประการใดนั้น 

ฉบับน้ีเรามีข้อมูลท่ีเช่ือถือได้มาบอกต่อ

A
การติดตั้งกล่องประหยัดพลังงาน ไม่ส่งผลต่อการลดค่าไฟฟ้า
ส�าหรับผู้ ใช้ ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยหรือผู้ ใช้ ไฟประเภทอื่น ๆ 
เนื่องจากภายในกล่อง ประกอบด้วย ฟิวส์ สวิตช์ หลอดไฟแสดง
ผล (LED) ขดลวดและตัวเก็บประจุ โดยคุณสมบัติของตัวเก็บ
ประจุจะท�าหน้าที่จ่ายก�าลังไฟฟ้าเสมือน (Reactive Power) ให้
กับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ ไฟฟ้า ซึ่งลดการใช้พลังงานส่วนนี้จาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์หรือเครื่อง
ใช้ ไฟฟ้ายังมีความต้องการก�าลังไฟฟ้าจริง (kW) เท่าเดิม  

การติดตั้งอุปกรณ์
กล่องประหยัดพลังงาน 
ช่วยประหยัดไฟและลด
ค่าไฟฟ้าได้จริงหรือไม่ ?
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ส
หรืออาจคิดว่าสายไฟฟ้านั้นมีฉนวนหุ้มอยู่	แต่ข้อเท็จจริง 
ก็คือการสัมผัสสายไฟฟ้าโดยตรง	หรือแม้กระทั่งไม่สัมผัสกับ
สายไฟฟ้าโดยตรง	ต่างก็ท�าให้คุณได้รับบาดเจ็บตั้งแต่สาหัส	
สูญเสียอวัยวะไปจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ในทันที	โดยเฉพาะเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุรถชนกับสายไฟฟ้าแรงสูง	และมีสายไฟฟ้า
พาดอยู่บนตัวรถ	เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องท�าจึงมีดังต่อไปนี้

คนจำ�นวนม�กไม่รูว่้�เม่ือเกิดอบุติัเหตุรถยนต์ชนเส�ไฟฟ้�แรงสูง คณุไม่ควรผลีผล�มลงจ�ก
รถยนต์โดยทันท ีเพร�ะอ�จเกิดไฟฟ้�ดดูและเสียชวีติได้ ฉบับน้ีเร�มีข้อมูลท่ีถกูต้องถงึ

ส่ิงท่ีควรทำ� และไม่ควรทำ�เม่ือเกิดเหตุก�รณ์ดังกล่�ว  

ท�าอย่างไร...
เมื่อรถชนเสาไฟฟ้าแรงสูง

 	ควบคุมสติให้ดี	อย่าผลีผลามออก
นอกรถทันที	ให้นั่งอยู่บนรถ	แล้วตรวจ
สภาพภายนอกรถและบนพื้นนอกตัวรถจาก
ในรถว่ามีสายไฟฟ้าพาดหรือแตะสัมผัส
ส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวรถหรือไม่	หรือมี
สายไฟฟ้าพาดอยู่บนพื้นที่เปียกใกล้กับ
รถหรือเปล่า
     	โทร.แจ้ง	1129	PEA	Call	Center	
หรือหน่วยสาธารณภัยท่ีเก่ียวข้องทันที	

และห้ามคนไม่ให้เข้าใกล้ตัวรถโดยเด็ดขาด	
ระยะท่ีปลอดภัยของการอยู่ห่างจากตัวรถคือ	

11	เมตร
     	เมื่ออยู่ในรถ	หากพบว่ามีสายไฟฟ้าพาด
อยู่	หากท�าได้	พยายามขับรถให้พ้นจากสาย
ไฟฟ้าที่พาด	แต่ต้องระวังไม่ให้ทับข้ามสายไฟฟ้า

เพราะสายไฟฟ้าอาจเกี่ยวติดพันเข้ากับรถและเกิด
ประกายไฟขึ้นได้
 	หากไม่สามารถนั่งในรถได้	และพบว่ารถมีควัน
พวยพุ่งออกมาหรือก�าลังจะเกิดเพลิงไหม้	ควรลงจาก
รถด้วยวิธีกระโดดลอยตัวให้ห่างจากตัวรถมากที่สุด	
ที่ส�าคัญต้องลงสู่พื้นด้วยเท้าข้างเดียวหรือด้วยเท้า

สองข้าง	แต่ต้องให้เท้าชิดกัน
 	ขณะเท้าแตะพื้น	มือ	เท้า	และร่างกายต้องไม่แตะ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวรถโดยเด็ดขาด
 	เม่ือเท้าแตะพ้ืนแล้ว	ให้ออกห่างจากตัวรถและสายไฟฟ้า
มากท่ีสุด	วิธีท่ีถูกต้อง	คือ	ค่อย	ๆ	ขยับเดินลากเท้า	ก้าวส้ัน	ๆ	
โดยต้องให้เท้าท้ัง	2	ชิดกันตลอดเวลา	หรืออาจใช้วิธีกระโดด	
สองเท้าพร้อมกัน	ห้ามเดินก้าวเท้ายาวหรือว่ิงโดยเด็ดขาด	
เพ่ือไม่ให้ถูกไฟดูดจากพ้ืนดินด้วยแรงดันช่วงก้าว	(step	voltage)
 	เม่ือลงจากรถแล้ว	อย่ากลับเข้าใกล้รถอีก	อย่าพยายาม
ดับไฟที่ไหม้รถหรือกลับไปหยิบสิ่งของมีค่าในรถ	จนกว่าจะ
แน่ใจว่าได้มีการท�าให้ไฟที่ไหม้รถดับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 

ายไฟฟ้าแรงสูงที่เราเห็นอยู่บนเสาไฟฟ้าตาม
ท้องถนนนั้น	โดยทั่วไปไม่อาจเข้าใกล้หรือสัมผัส
สายไฟฟ้านั้นได้	แม้ว่าคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด
คิดว่าเป็นสายไฟฟ้าแรงต�่าที่ใช้ทั่วไปตามบ้าน	

PEA safety
เรียบเรียง: กองประชาสัมพันธ์

หรือสมัครสมาชิกได้ท่ี

www.pea.co.th/saijaifaifa

หลากหลายความรู้คู่ความเพลิดเพลิน
วันน้ี สามารถติดตามอ่าน วารสาร                       ผ่านทาง

saijaifaifa magazine
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ไปทั่วเที่ยว
โดย บุญฤทธ์ิ ไตรสุธรรมพร

ก�รนั่งส�มล้อชมเมืองฮ�นอยเป็น
กิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยม พอ ๆ 
กบัก�รไดช้มก�รแสดงหุ่นกระบอกนำ�้ 
เอกลักษณ์แห่งศิลปะก�รแสดงของ
ฮ�นอย

เมื่อคว�มสุขกล�งเมืองแห่งประวัติศ�สตร์ของเวียดน�ม 
กล�ยเป็นฝันของนักเดินท�งที่ต้องไปเยือนสักครั้งในชีวิต

ซินจ่าว...

ฮานอย
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ห
คว�มตระก�รต�ของโถงถำ้�

ใต้ภูเข�กล�งอ่�วฮ�ลอง

อ่าวที่มเีกาะแก่งนบัพนัเรยีงรายทั่วเวิ้งน�้า	กบัการล่องเรอื
หวัมงักรท่องเที่ยวชมทวิทศัน์	ดูหมู่บ้านประมงที่หากนิกบั
ความสมบูรณ์ของทะเล	และชมโถงถ�้ามหศัจรรย์ซึ่งซ่อนอยู่
ใต้ภูเขาบนเกาะแก่งเหล่านั้น
	 ว่ากนัว่า	‘ฮาลอง’	และ	‘ฮานอย’	คอืสองสิ่งที่ไม่ควรพลาด
เมื่อมาเยอืนเวยีดนาม	ผมจงึมุ่งหน้าไปชมววิที่ฮาลองเบย์	
และใช้เวลาอกีสองสามวนักบักรงุฮานอย	เมอืงหลวงเก่าแก่
ของเวยีดนาม	สองสิ่งนี้อยู่ห่างกนัไม่ถงึสองร้อยกโิลเมตร	
แต่ใช้เวลาเดนิทางกว่าสามชั่วโมง	ด้วยความเรว็อนัจ�ากดัและ
เคร่งครดัของการขบัขี่บนทางหลวง
	 ช่างย้อนแย้งกบัภาพลกัษณ์ความชลุมนุไม่เป็นระเบยีบใน
เมอืงต่าง	ๆ	ของเวยีดนามที่รู้กนัดี	และนี่คอืหนึ่งในสิ่งที่เป็น
เวยีดนาม	คอื	เหมอืนจะวุ่นวายแต่ตรงไปตรงมา	เหมอืนจะมี
เอกลกัษณ์แต่กม็คีวามหลากหลายอยู่ในที
	 ในที่สดุเรามาถงึกรงุฮานอยและพกัอยูใ่นย่าน	Old	Quarter	
ซึ่งเป็นใจกลางเมอืง	อยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบขนาดใหญ่นาม
ว่าทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยม	(Hồ	Hoàn	Kiếm)	ซึ่งน่าจะเป็นแหล่ง

นึ่งในประเทศที่น่าเหลอืเชื่อที่สดุของโลกคอื
เวยีดนาม
	 ก่อนหน้านี้ผมเคยใฝ่ฝันอยากไปเหน็อ่าว 
ฮาลองด้วยสองตา	เพราะภูมทิศัน์ที่ว่ายิ่งใหญ่
ที่สดุในโลกนั้นคงไม่อาจเหน็ได้ด้วยจนิตนาการ	

ลานกว้างใหญ่ใจกลางเมอืงฮานอย	ซึ่งเมื่อวนัที่	2	กนัยายน	
ค.ศ.	1945	โฮจมินิห์ได้ยนือ่านค�าประกาศอสิรภาพของเวยีดนาม 
จากการปกครองของฝรั่งเศสหลงัสงครามโลกครั้งที่สอง	และ
เหตกุารณ์นั้นกเ็ป็นจดุเริ่มต้นของการต่อสู้ที่ท�าให้เวยีดนาม
ได้รบัเอกราชอย่างสมบูรณ์	และโฮจมินิห์กก็ลายเป็นวรีบรุษุ
ของชาวเวยีดนาม	แม้โฮจมินิห์จะเสยีชวีติตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2512	
แต่ทกุวนันี้โฮจมินิห์กย็งัคงอยู่ในทกุสถานที่ของเวยีดนาม	
โดยเฉพาะที่นี่	อาคารอนสุรณ์สถานหลงัใหญ่เป็นที่เกบ็ร่าง
ไร้วญิญาณของลงุโฮซึ่งถูกรกัษาไว้อย่างดี
	 นกัเดนิทางหลายคนกล่าวว่า	การได้มาเคารพร่างลงุโฮนั้น
เป็นที่สดุของประสบการณ์	เพราะทกุคนต้องเดนิต่อแถว
ยาวเหยยีดกนัอย่างสงบเงยีบ	เพื่อเข้าไปในอาคารขนาดใหญ่	
ซึ่งใจกลางอาคารนั้นมหี้องเลก็	ๆ	ที่มรี่างของวรีบรุษุคนหนึ่ง
นอนสงบนิ่ง	วนิาททีี่เราได้ยนือยู่ต่อหน้าตรงนั้น	ดูเหมอืนลงุโฮ
ยงัมชีวีติอยู่	และไม่มใีครได้เกบ็ภาพเหล่านั้น	เพราะกล้องของ
เราถูกเกบ็ตั้งแต่ยงัไม่เข้ามาในอาคาร	คงมเีพยีงผู้ที่ได้ไปยนื
อยู่ตรงนั้น	จะรบัรู้ได้ถงึจติวญิญาณของเวยีดนาม
	 ฮานอยยงัมสีถานที่อกีมากมาย	สามสถานที่ที่กล่าวมา	
นบัว่าเป็นสถานที่ไม่ควรพลาด	แต่สิ่งที่บ่งบอกความเป็น
เวยีดนามที่แท้จรงิไม่ได้อยู่เพยีงแค่สถานที่ท่องเที่ยว	แต่อยู่
สองข้างท้องถนน	โดยเฉพาะถนนสบิสามสายใจกลางเมอืงซึ่ง
เป็นย่านที่อยู่อาศยัและย่านการค้าเก่าแก่	เป็นย่านที่อดัแน่น
ด้วยวถิชีวีติที่มสีสีนัแบบชาวเวยีดนาม	ทั้งอาหารการกนิที่ทั้ง
เหมอืนและแตกต่างจากบ้านเรา	ข้าวของเครื่องใช้ในร้านรวง
ต่าง	ๆ	ตกึรามบ้านช่อง	แม่ค้า	รถสามล้อซโิคล่แบบเวยีดนาม	
(ที่ดูเหมอืนจะเป็นพาหนะส�าหรบันกัท่องเที่ยวเท่านั้น)	และ
จกัรยานที่ขบัเคลื่อนชวีติประจ�าวนัของคนเวยีดนามให้หมนุไป
ในทกุวนั
	 และขาดไม่ได้คอืประสบการณ์การข้ามถนนในฮานอย	
ที่ว่ากนัว่ายากที่สดุในโลก	เพราะถนนที่มทีั้งรถยนต์และ
มอเตอร์ไซค์จ�านวนมหาศาล	และบบีแตรตลอดเวลา	
แล่นกนัราวพายบุ้าคลั่ง	คงแลดูห่างไกลค�าว่าปลอดภยั	
แต่ผู้มปีระสบการณ์แนะน�าว่า	เพยีงแค่มองซ้าย	-	ขวาให้ดี	
หาจงัหวะ	และเดนิไปด้วยความเรว็ที่พอดี	ไม่ต้องชะงกั	แล้ว
รถทกุคนัจะเลี้ยวหลบเราไปเอง
	 ว่ากนัว่า	จ�านวนรถราในเวยีดนามนั้นมากมายมหาศาล	
แต่อบุตัเิหตนุั้นมอีตัราไม่มากอย่างที่คดิ	และเมื่อไหร่ที่มกีาร
ขบัขี่รถเฉี่ยวกนัเลก็	ๆ	น้อย	ๆ	คนเวยีดนามไม่ถอืเป็นเรื่องใหญ่
ผู้คนของประเทศที่เคยผ่านสงครามมกัจะต้องดิ้นรน	และไม่
คดิเรื่องเลก็ให้เป็นเรื่องใหญ่
	 ค�่าคนืนี้	เรากลั้นใจข้ามถนนไปโรงละครรมิทะเลสาบ
คนืดาบ	เพื่อชมการแสดงหุ่นกระบอกน�้า	ซึ่งมทีี่มาจากความ
เป็นชาวลุ่มน�้า	เมื่อน�้าท่วมเป็นประจ�า	คนเวยีดนามจงึคดิค้น
การเชดิหุ่นโดยใช้น�้าเป็นเวที	มผีู้เชดิซ่อนอยู่หลงัฉาก	คอยชกั
หุน่ไม้ให้มาท�าหน้าที่เล่าเรื่องราวของชวีติชาวเวยีดนามในอดตี
ได้ราวกบัหุ่นเหล่านี้มชีวีติจรงิ	ๆ	ถอืว่าเป็นการปิดฉากการ
ท่องกรงุฮานอยอย่างสวยงาม	 

ล่องเรือชม 
อ่�วฮ�ลอง

เยือนฮ�นอยต้อง
ลองชิมอ�ห�รท้องถิ่น

น�้าส�าคญั	และเป็นปัจจยัในการตั้งเมอืงตั้งแต่สมยัโบราณ
เช่นเดยีวกบัเมอืงโบราณทั้งหลาย	และเมื่อสิ่งใดที่อยู่คู่กบั
กาลเวลามาเนิ่นนาน	กม็กัจะมตี�านานเล่าขานคู่กนัเสมอ	
เช่นเดยีวกบัที่ทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยมแห่งนี้	ที่เล่าว่าเมื่อนาน
มาแล้ว	จกัรพรรดิ	เลเหล่ย	ผู้ที่ได้เคยใช้ดาบศกัดิ์สทิธิ์ในการ
ต่อสูข้บัไล่ชาวจนีที่เข้ามารกุราน	วนัหนึ่ง	ขณะจกัรพรรดิ	
เลเหล่ย	ก�าลงัประทบัอยู่บนเรอืในทะเลสาบแห่งนี้	กม็ตีะพาบ
ยกัษ์โผล่ขึ้นจากน�้าและบอกให้องค์จกัรพรรดคินืดาบเล่มนั้นแก่
เจ้ามงักร	พลนัดาบเล่มนั้นกพ็ุ่งออกจากฝักดาบก่อนหายไป
ในปากของตะพาบยกัษ์	แล้วตะพาบยกัษ์กห็ายลงไปใน
ทะเลสาบ
	 ต�านานนี้จงึเป็นที่มาของชื่อที่คนไทยเรยีกทะเลสาบแห่งนี้
ว่า	ทะเลสาบคนืดาบ	เช่นเดยีวกบัสถานที่อกีหลายแห่งที่
ไทยเราตั้งชื่อสถานที่ในเวยีดนามเป็นภาษาไทย	คงเพราะ
ส�าเนยีงภาษาเวยีดนามนั้นออกเสยีงยาก	ทั้งที่เวยีดนามกอ็ยู่
ไม่ไกลจากบ้านเรา	มปีระเทศลาวคั่นอยู่ตรงกลาง	แต่ภาษา
กลบัแตกต่างจากภาษาไทย	-	ลาว	แต่จะคล้ายกบัภาษาจนี
มากกว่า	ทั้งส�าเนยีงการพูด	แม้กระทั่งตวัเขยีนดั้งเดมิที่ชาว
เวยีดนามใช้กนัมาก่อนที่จะถูกยกเลกิไป	และใช้ตวัอกัษรโรมนั
ในการสะกดอย่างปัจจบุนั
	 ตวัอย่างที่เหน็ได้ชดัคอืภาษาจนีที่ปรากฏอยูต่ามส่วนต่าง	ๆ	
ของวดัหงอ็กเซนิ	หรอืวดัเนนิหยกที่อยู่บนเกาะกลาง

ทะเลสาบคนืดาบ	วดันี้มสีะพานไม้สแีดงทอดข้ามเป็น
สญัลกัษณ์คุ้นตา	มหีอคอยโบราณอยู่กลางน�้า	และมวีหิาร
ศาลาน่าชม	ดูไปแล้ว	หากไม่บอกว่าเป็นประเทศเวยีดนามก็
คงคดิว่าเป็นประเทศจนี	เพราะแท้จรงิแล้วในสมยัโบราณนั้น	
เวยีดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้วฒันธรรมร่วมกบัจนี	เช่น
เดยีวกบัเกาหลแีละญี่ปุ่น	ก่อนที่เหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์
และการเมอืงจะท�าให้เกดิเส้นแบ่งพรมแดน	แต่ไม่เคยแบ่ง
แยกวฒันธรรม
	 สถานที่อกีแห่งหนึ่งที่เชดิชูศลิปะสญัชาตเิวยีดนามเชื้อ
ชาตจินี	คอื	วนัเหมยีว	(Van	Mieu	/	Temple	of	Literature)	ที่
ไทยเราเรยีกว่า	วหิารวรรณกรรม	ซึ่งเป็นวดัที่สร้างขึ้นตั้งแต่
พนักว่าปีที่แล้วเพื่ออทุศิให้นกัปราชญ์ท่านหนึ่ง	และวดัแห่งนี้
กเ็ปรยีบเสมอืนมหาวทิยาลยัแห่งแรกของฮานอย	ในฐานะ
แหล่งรวมสรรพศาสตร์ความรูท้ั้งหลาย	สิ่งก่อสร้างที่นี่แลดู
อ่อนช้อย	งดงาม	และประณตีจนอดชื่นชมไม่ได้	และสิ่งที่เป็น
หวัใจส�าคญัของวหิารวรรณกรรมคอื	แผ่นศลิาจารกึชื่อของผู้ที่
สอบได้เป็นนกัปราชญ์หรอืจอหงวนของจนี	แผ่นศลิานี้จะ
จารกึชื่อเป็นตวัอกัษรจนีและตั้งอยู่บนหลงัเต่า	ซึ่งเชื่อว่าเป็น
สตัว์ที่ฉลาดและมอีายยุนื	อาณาเขตที่ใหญ่โตพอสมควรท�าให้
วหิารวรรณกรรมเป็นสถานที่อนัสงบ	และน่าจะเป็นหนึ่งใน
สองสถานที่ที่เงยีบสงบที่สดุในฮานอย	
	 สถานที่อกีแห่งหนึ่งที่เงยีบสงบ	คอื	จตัรุสับาดิ่ญ	
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พระนครศรีอยุธย� อดีตร�ชธ�นีที่มีอ�ยุย�วน�นที่สุดของสย�มประเทศถึง 417 ปี แหล่ง
อ�รยธรรมซึ่งได้รับก�รยกย่องให้เป็นมรดกโลกจ�กองค์ก�รยูเนสโก (UNESCO) รุ่มรวย
ด้วยโบร�ณสถ�น และหนึ่งในนั้น คือ ‘ปร�ส�ทนครหลวง’ ปร�ส�ทที่มีคว�มโดดเด่นท�ง
สถ�ปัตยกรรมและเปี่ยมด้วยคุณค่�ท�งประวัติศ�สตร์ชวนหลงใหล เพร�ะเพียงแรกพบ

ก็ให้คว�มรู้สึกร�วกับพลัดหลงเข้�ไปในเมืองโบร�ณหรือเมืองร้�งสมัยก่อนไม่มีผิด

มรดก ไทย

ปราสาทนครหลวง	
มรดกสถ�ปัตยกรรมแห่งสย�มประเทศ
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โดย วิชชุ ชาญณรงค์

ไปสู่การค้นพบใหม่	ๆ	ในโลกปัจจบุนั	
	 ปราสาทนครหลวงแห่งนี้ตั้งอยู่ในต�าบลนครหลวง	
อ�าเภอนครหลวง	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	ซึ่งครั้งหนึ่งเคย
เป็นราชธานทีี่เรอืงรองของสยามในอดตี	และเวลาเอ่ยถงึ
พระนครศรอียธุยาครั้งใด	มกัไม่ค่อยมใีครเอ่ยถงึปราสาทเก่า
แห่งนี้กนัเท่าไหร่นกั	แต่เมื่อไหร่กต็ามที่ได้เหน็	‘ปราสาท

นครหลวง’	ครั้งแรก	ทกุคนแทบคดิเหมอืนกนัเลยว่านี่คอื
ปราสาทที่งดงามทั้งสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เตม็ไป
ด้วยกลิ่นอายทางสถาปัตยกรรมขอม	ท�าให้นกึถงึ	‘นครวดั	
นครธม’	แห่งกมัพูชาอย่างไรอย่างนั้น	
	 นกัโบราณคดหีลายคนพยายามค้นหาเรื่องราวของ
ปราสาทแห่งนี้	บางคนสนันษิฐานว่า	ปราสาทหลงันี้น่าจะถูก
สร้างขึ้นภายหลงัที่พระเจ้าปราสาททองขึ้นครองราชย์ได้	2	ปี	
โดยลอกเลยีนแบบให้ดูละม้ายกบัปราสาทในเขมร	เพื่อใช้
เป็นต�าหนกัประทบัระหว่างเสดจ็พระราชด�าเนนิไปนมสัการ
พระพทุธบาทที่จงัหวดัสระบรุี	

อ
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าจจะจรงิว่าประวตัศิาสตร์ท�าให้เราฉงนเสมอ…
เพราะมกัซ่อนเงื่อนปมให้ตามค้นหาค�าตอบ	
นี่หรอืเปล่าคอืเสน่ห์ที่ท�าให้นกัโบราณคดี
หลงใหลในโลกของอดตีกาล	และมกัเสาะ
แสวงหาความจรงิทางประวตัศิาสตร์ซึ่งน�า
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เลก็อยู่ข้างใน	รูปทรงคล้ายใบไม้ที่มชีื่อ
ว่า	‘Aeroleaf’	
	 Wind	Tree	หนึ่งต้นจะมกีงัหนั
ทั้งหมด	72	ตวั	สามารถผลติกระแส
ไฟฟ้าได้	3.1	กโิลวตัต์ต่อวนั	ด้วย
ความเรว็ลมขั้นต�่าเพยีง	7	กโิลเมตร
ต่อชั่วโมง	ทั้งยงัสามารถหมนุได้โดย
ไร้เสยีง	Jérôme Michaud-Larivière 
ผู้ก่อตั้งบรษิทั	New	Wind	กล่าวว่า	เขา
ได้แนวคดินี้หลงัจากได้เหน็ใบไม้สั่นไหว
ทั้ง	ๆ	ที่ไม่มลีม	เขาจงึตั้งสมมตฐิานว่า
ลมนั้นต้องมาจากที่ไหนสกัแห่งและ
แปลงเป็นพลงังานไฟฟ้าได้	
	 Wind	Tree	หนึ่งต้นเหมาะส�าหรบั
การจ่ายไฟฟ้าในจดุที่มกีารใช้ไฟฟ้าไม่
สูงมาก	เช่น	เสาไฟฟ้าสวนสาธารณะ	
ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์	(ระบบไฟฟ้า)	
และหากตดิตั้งเป็นจ�านวนหลายต้นก็
ยิ่งช่วยให้ผลติกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น		

ให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้	เพราะ
นอกจากช่วยประหยดัพลงังานแล้ว	
ยงัลดปัญหามลพษิและสิ่งแวดล้อม
ของโลกไปพร้อมกนัด้วย	
	 ด้วยเหตนุี้เอง	มนัสมองของบรษิทั	
New	Wind	ผู้ผลติอปุกรณ์สร้างพลงังาน
ทดแทนสญัชาตฝิรั่งเศส	ได้พฒันา
นวตักรรมกงัหนัลมอนัเป็นอปุกรณ์ 
รูปร่างเก๋คล้ายต้นไม้	และเรยีกเจ้าสิ่งนี้
ว่า	‘Wind	Tree’	โดยมลีกัษณะเป็น
โครงสร้างเหลก็รูปทรงเดยีวกบัต้นไม้	
สูงประมาณ	11	เมตร	ประดบัประดา
ด้วยใบไม้ซึ่งมลีกัษณะคล้ายกบัฝักถั่ว
พลาสตกิและมใีบพดักงัหนัลมขนาด

รักษ์โลกPEA
โดย วิชชุ ชาญณรงค์

สร้�งพลังง�นทดแทนด้วย ‘WIND TREE’
ทั้งนี้	Wind	Tree	มดีไีซน์ล�้ายคุเหมอืน
งานประตมิากรรมอย่างหนึ่งที่ปราศจาก
มลพษิทางเสยีง	สามารถน�าไปตดิตั้งได้
เกอืบทกุที่	อาท	ิพื้นที่โล่ง	สวนสาธารณะ	
หรอืบรเิวณมมุใดมมุหนึ่งของศนูย์การค้า
กไ็ด้	แถมรูปร่างดไีซน์คล้ายต้นไม้จรงิ
ช่วยเสรมิให้ทศันยีภาพบรเิวณนั้นดูดี
ขึ้นอกีด้วย	นอกจากนี้หากมผีูส้นใจก็
สามารถร่วมสร้างสรรค์ได้	เพราะพวก
เขามบีรกิารออกแบบตามความต้องการ
ของลูกค้า	ปัจจบุนัเจ้ากงัหนัลมนี้เริ่ม
ตดิตั้งและทดสอบประสทิธภิาพแล้วใน
ฝรั่งเศส	รวมถงึบางประเทศในยโุรปซึ่ง
ในอนาคต	ผู้พฒันามเีป้าหมายผลติ
เพื่อจ�าหน่ายในเชงิพาณชิย์ 

	 ส่วนหลกัฐานที่ปรากฏในพงศาวดารระบวุ่า	ปราสาท
นครหลวงเริ่มสร้างมาตั้งแต่สมยัสมเดจ็พระเจ้าทรงธรรม	
ต่อมาสร้างเป็นที่ประทบัในรชัสมยัสมเดจ็พระเจ้าปราสาททอง	
(ราวพทุธศกัราช	2174)	พระองค์โปรดให้ช่างถอดแบบ
มาจากปราสาทศลิาที่เรยีกว่า	‘พระนครหลวง’	ในกมัพูชา
ขณะนั้น	แล้วสร้างเป็นที่ประทบั	แต่กส็ร้างไม่เสรจ็โดยไม่ทราบ
สาเหต	ุต่อมามผีู้สร้างมณฑปและพระบาทสี่รอยไว้บนลาน
ชั้นบนของปราสาท	และได้มกีารสร้างวดันครหลวง	ปราสาท
นครหลวงจงึถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของวดัไปโดยปรยิาย	
	 ปราสาทก่อด้วยอฐิทั้งหลงัที่เรยีงไล่สลบักนัเป็นก�าแพงสูง	
มรีะเบยีงล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยมจตัรุสัซ้อนลดหลั่นกนัสามชั้น	
มปีระตูเข้าสู่ชั้นสูงสดุนบัสบิประตู	ระเบยีงคดแต่ละชั้นมี
การสร้างปรางค์ประจ�าทศิทั้งสี่มมุ	และบรเิวณจดุกึ่งกลาง
มปีรางค์ทั้งหมด	30	องค์	รปูทรงคล้ายปรางค์ขอม	องค์ปรางค์
มกีารย่อมมุไม้ยี่สบิ	หมายถงึมมุหนึ่งท�าเป็นมมุเลก็ได้ห้ามมุ	

อ้างอิง
• http://www.newwind.fr/en/ 
• https://www.forbes.com

(สี่มมุคูณด้วยห้าจงึมี	20	มมุ)	ภายในองค์ปรางค์ประดษิฐาน
พระพทุธรูปตรงระเบยีงคดเชื่อมต่อระหว่างปรางค์ของ
แต่ละชั้น	ก่อผนงัด้านนอกตนั	ท�าช่องหน้าต่างปลอมเลยีนแบบ
ช่องลูกมะหวดคล้ายรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่นยิม
ท�ากนัในสมยันครวดั	นอกจากนี้พระพทุธบาทสี่รอยที่
ประดษิฐานอยู่ในมณฑปจตัรุมขุยงัมลีกัษณะเป็นพระบาท
ศลิารอยใหญ่ซ้อนกนัสี่รอยลกึลงไปในเนื้อหนิด้วย	
	 อย่างไรกต็าม		ปราสาทนครหลวงได้รบัการขึ้นทะเบยีน
โบราณสถานและประกาศในราชกจิจานเุบกษา	เล่ม	52	
ตอนที่	75	วนัที่	8	มนีาคม	2478	ที่นี่น่าจะเป็นอกีหนึ่งจดุหมาย
ส�าหรบัผู้พสิมยัความงามด้านสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การ
จดจ�า	และไม่ถูกลมืไปกบัร่องรอยเวลา 

อ้างอิง
• http://www.siamrath.co.th/
• http://asi.aru.ac.th/ สถาบันอยุธยาศึกษา

ครั้งแรก ทุกคนแทบคิดเหมือนกันเลยว่านี่คือปราสาทที่งดงามทั้งสถาปัตยกรรม 
และสิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยกลิ่นอายทางสถาปัตยกรรมขอม ท�าให้นึกถึง 

‘นครวัด นครธม’ แห่งกัมพูชาอย่างไรอย่างนั้น ทุกวนันี้หลายประเทศทั่วโลกพยายามศกึษาค้นหา
พลงังานทดแทนใหม่ใน
รูปแบบต่าง	ๆ	ทั้งพลงังาน
ลมและพลงังานแสงอาทติย์
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	 แต่ถ้ามาแล้ว	อยากจะมี	Starter	Appetizer	ในแบบมสุลมิ
ให้ครบชดุ	ชายกางขอแนะน�า	ย�าสลดั	หรอืที่เราเรยีกกนัว่า	
สลดัแขก	ที่มนี�้าราดคล้ายน�้าสะเต๊ะที่เหลวกว่า	แต่รสชาต ิ
จดัจ้าน	เพราะเมื่อคลกุกบัผกัสดแล้วจะได้รสที่เข้มข้นอยู่	หรอื
จะสั่งเนื้อสะเต๊ะของร้านนี้กจ็ะยิ่งครบถ้วนในการมาเยอืนที่สดุ
ครบั	เพราะเนื้อสะเต๊ะร้านครวัมสุลมินั้น	หมกัมาเข้าขั้น	
ตวัสะเต๊ะรสจดัในตวั	มาเจอกบัน�้าจิ้มข้น	ๆ	ด้วยแล้ว	ดมีาก
ทเีดยีว	อาจาดที่แก้เลี่ยนกท็�ามาได้ด	ีรสชาตปิรี๊ดปร๊าดถูกใจ
มากครบั	ในชดุสะเต๊ะมขีนมปังปิ้งมาพร้อม	เดด็มาก
	 อาหารตามสั่งจานเดด็ของครวัมสุลมิที่ชายกางตดิใจคอื	
ข้าวกะเพราเนื้อสบัที่ไม่มผีกัใด	ๆ	ใส่มาให้เคอืงใจ	เนื้อสบั
เพยีว	ๆ	ผดัมารสจดัจ้านดมีาก	เข้ากนัเป๊ะ	อกีจานคอื	ข้าว
ผดัเนื้อเคม็กเ็ดด็มาก	หรอืจะให้เอาเนื้อเคม็ไปผดักะเพราก็
อร่อยเข้าท่ามาก	ๆ	อกีจานที่เดด็ขาดมากกค็อื	เอน็ตุ๋นผดั
กะเพรา	สดุยอดมาก
	 นอกจากนี้	ครวัมสุลมิ	ยงัมอีาหารมสุลมิแบบจานเดยีว
ที่หาชมิได้ยากอกีอย่าง	นั่นคอื	ก๋วยเตี๋ยวแกง	หรอื	ก๋วยเตี๋ยว
แขกนั่นเอง	ด้วยว่าก๋วยเตี๋ยวแกงมเีครื่องเยอะ	Topping	
มากมาย	เลยหาคนท�าขายได้ยาก	แต่ที่ร้านนี้มใีห้ชมิได้ตลอด	
ก๋วยเตี๋ยวแกงส่วนมากใช้เส้นเลก็	ราดน�้าแกงที่เป็นแกงกะทิ	
เครื่องแกงใส่เครื่องเทศของแขกให้หอมหวน	มทีั้งไก่และเนื้อววั
ให้เลอืก	โรยหน้าด้วยเต้าหู้หั่น	ไชโป๊สบั	กุ้งแห้ง	หอมเจยีว	
และต้องมไีข่เป็ดต้มแขง็ครึ่งฟองวางมาในชามครบั
	 เรยีกว่า	มาร้านครวัมสุลิมร้านเดยีว	ท่านจะได้ชมิอาหาร
อร่อย	ๆ	ในต�ารบัแท้ดั้งเดมิกนัแบบเอาไว้เป็นบรรทดัฐานใน
การชมิอาหารมสุลมิกนัได้เลยนะครบั	ทกุอย่างในร้านนี้เป็น
อาหารมาตรฐานฮาลาลที่แท้จรงิ	เรยีกว่ารบัแขกเมอืงได้เลย
ส�าหรบัอาหารของร้านครวัมสุลมิแห่งนี้
	 พระนครศรอียธุยา	ไม่ไกลจากเมอืงหลวงนกันะครบั	
วนัหยดุ	วนัพกัผ่อน	พากนัมาไหว้พระตามวดัต่าง	ๆ	ที่มี
หลายแห่ง	พาพระในบ้านมาพกัจติพกัใจ	ให้ท่านมา
รบัประทานอาหารอร่อยถูกใจที่ร้านสบาย	ๆ	ได้อยู่ท่ามกลาง
คนที่ท่านรกัและรกัท่านนะครบั	สวสัดคีรบั	 

รสนยิมความชอบของแต่ละคน
	 ชายกางไปเจอข้าวหมกไก่ในร้านอาหารมสุลมิร้านหนึ่ง
ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เขต	1	(ภาคกลาง)	จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา	ชื่อ	‘ครวัมสุลิม’	แต่ชายกางชอบเรยีกว่า	
‘ครวัมสุลมิกรงุเก่า’	เพราะช่วยเสรมิให้รู้สกึถงึความขลงัขึ้นมา
ทนัใด
	 ครวัมสุลมิตั้งอยู่ที่รมิถนนสายอยธุยา	-	อ�าเภอเสนา	แต่ใกล้

ริมทางแวะชิม
เร่ือง ชายกาง  ภาพ วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

ครัวมุสลิมกรุงเก่า
ฝ่ังเมอืง	คอือยู่ใกล้แยกไปวดักษตัราธริาชวรวหิาร	ถ้าออกจาก
พระนครศรอียธุยา	เมื่อลงสะพานแล้วเจอสี่แยก	ให้เลยไปก่อน
แล้วจงึกลบัรถมา	ร้านจะอยู่ทางซ้ายมอืครบั	และถ้ามาจาก
ทางอ�าเภอเสนา	ร้านกจ็ะถงึก่อนแยกวดักษตัราธริาชวรวหิาร	
และวดัท่าการ้องครบั	สามารถโทรศพัท์สอบถามเส้นทางได้ที่
เบอร์ของทางร้าน	08-1947-7753	รบัรองว่าไม่หลงแน่นอนครบั
	 เมื่อมาถงึครวัมสุลมิ	เมนูที่ห้ามพลาดกค็อื	ข้าวหมกไก่	
ที่ท�าวนัละหลายหม้อขนาดมหมึา	และจะหมดในช่วงบ่าย 
ทกุวนั	ซึ่งไม่ได้มเีพยีงแค่ข้าวหมกไก่อย่างเดยีว	ยงัมข้ีาวหมกเนื้อ 
ข้าวหมกแพะ	ที่ขายดไีม่แพ้กนั	และถ้าจะให้ครบสูตรการกนิ
ข้าวหมกที่สมบูรณ์แบบ	ต้องมซีปุหางววัหรอืซปุเนื้อ	ซปุเอน็	
ที่ปรงุรสจดัจ้านในแบบต้มย�า	มากลั้วคอให้โล่ง	ๆ	ได้เดด็นกั

เมือ่มาถงึครัวมสุลิม เมนทูีห้่ามพลาด
ก็คือ ข้าวหมกไก่ ทีท่�าวนัละหลายหม้อ
ขนาดมหมึา และจะหมดในช่วงบ่ายทกุวนั

าหรบัผู้ที่ชื่นชอบ	‘ข้าวหมกไก่’	หากเอ่ยขึ้นมาใน
ขณะที่ท้องว่างล่ะก็	ภาพของข้าวสวยสเีหลอืงที่มี
กลิ่นเครื่องเทศหอมกรุ่นกค็งจะผดุขึ้นมาชวนให้
น�้าลายสอ	แต่ส�าหรบัผู้ที่ไม่รกักลิ่นเครื่องเทศ 
เท่าไหร่นกักจ็ะบอกว่ากลิ่นแรงเกนิไป	ซึ่งกแ็ล้วแต่ส�

เอ็นตุ๋นผัดกระเพร�

ข้�วหมกไก่หอมกรุ่น

ยำ�สลัด อีกหนึ่งเมนูแนะนำ�
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ท�างานรอบโต๊ะ
โดย แม่มะลิ

รู้สกึร่วมกนั	ต้องรบัผดิชอบร่วมกนั	
ต้องให้ทมีรบัรู้และเข้าใจตรงกนัว่า
จดุมุ่งหมายร่วมกนันั้นคอือะไร	

จูงใจ ให้รางวัล ขวัญกำาลังใจของ
ทีมเวิร์กที่ดี
	 คราวนี้มาถงึองค์กร	หน่วยงาน	
ที่ต้องการเพิ่มประสทิธภิาพของการ
ท�างานเป็นทมี	ไม่มอีะไรดไีปกว่าการ
จูงใจว่า	หากทมีของคณุท�างานได้อย่าง
มปีระสทิธผิล	บรรลเุป้าหมายที่วางไว้	
ทมีเวริ์กนั้นกส็มควรจะได้รบัรางวลัใน
รูปแบบต่าง	ๆ		เพราะการท�างานเป็น
ทมีจะว่าไปไม่ใช่เรื่องง่ายเลย	เนื่องจาก
เป็นการท�างานร่วมกนัของคนหลาก
หลายอปุนสิยั	ซึ่งเป็นเรื่องยากและ
มกัพบอปุสรรคเสมอ	ๆ	แต่หากทมี
สามารถสร้างเอกภาพและเดนิหน้าสู่
ความส�าเรจ็ได้	กย็่อมสมควรได้รบั
การชื่นชม	และสมควรจะได้รบัรางวลั
ตอบแทนในความเป็น	‘ทมีเวริ์ก’	เพื่อ
ให้เป็นแบบอย่างที่ดตี่อไป
	 เมื่อ	Teamwork	is	a	key	to	
success	ทมีเวริ์กคอืกญุแจสู่ความ
ส�าเรจ็	ดงันั้นการพฒันาประสทิธภิาพ
ของการท�างานเป็นทมีจงึเป็นสิ่งจ�าเป็น
ที่พนกังานและองค์กรจะต้องให้ความ
ส�าคญั	เพราะถ้าท�าให้เกดิขึ้นได้	ย่อม
หมายถงึความส�าเรจ็ในการท�างาน	
ที่ขยบัเข้ามาอยู่ใกล้มากขึ้นเรื่อย	ๆ	
นั่นเอง	 

อ้างอิง
• http://www.stou.ac.th/thai/schools/sca/
 document/Rattunyu3.asp
•  http://www.uptraining.co.th/index.php/ 
 knowledge-2/262-teamsynergy2.html
•  https://th.jobsdb.com บทความเร่ือง 
 สร้างวัฒนธรรมทีมเวิร์กขับเคล่ือนองค์กร

สุภาษิตแอฟริกันกล่าวว่า ‘If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together’ 
‘หากคุณต้องการไปได้เร็ว ไปคนเดียว หากคุณต้องการไปได้ไกลกว่า จงไปพร้อมกัน’ ค�ากล่าวนี้

แม้ ไม่ได้กล่าวถึงการท�างานเป็นทีมโดยตรง ทว่าคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การท�างานร่วมกันเป็นทีม อาจไม่ได้
ท�าให้คุณไปได้เร็วอย่างที่คิด แต่จะท�าให้คุณไปได้ไกลกว่าที่คาดไว้ ได้จริงด้วยพลังของทีมเวิร์กนั่นเอง

ชื่อว่าในหลายหน่วยงาน	หลาย
องค์กร	มกีารวางระบบการท�างาน
เป็นทมีอยู่แล้ว	หากแต่หน่วยงาน
ใดต้องการผลสมัฤทธิ์ของการ
ท�างานเป็นทมีที่เหน็ผลชดัเจนขึ้น	
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ทั้งพนกังานและองค์กรเองต้องพร้อมใจ
กนัปรบักลยทุธ์การท�างานให้เอื้อต่อ
การวางรากฐานระบบการท�างานเป็นทมี
ที่มปีระสทิธภิาพด้วย	
	 เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัการ
ท�างานให้แฮปปี้กนัทั้งคนและองค์กร	
คอลมัน์	‘รอบโต๊ะท�างาน’	ฉบบันี้	
จงึได้รวบรวมหลากเทคนคิช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการท�างานเป็นทมี
มาฝาก

ปรับตัว ปรับใจ เปิดรับ เคล็ดลับ
ของคนทำางาน
	 เมื่อทมี	(Team)	เป็นการรวมตวัของ
กลุ่มคนที่ต้องพึ่งพาอาศยักนัและกนัใน
การท�างานเพื่อให้เกดิผลส�าเรจ็	ดงันั้น
ในช่วงแรกเริ่มของการท�างานเป็นทมี	
ย่อมเป็นช่วงของการปรบัตวัเข้าหากนั	
ทั้งสไตล์การท�างานและท�าความเข้าใจ
หน้าที่	ความรบัผดิชอบของแต่ละคน	
ทว่าเมื่อท�างานไปได้ระยะหนึ่ง	ทมีนั้น
อาจต้องเจอกบัปัญหาและอปุสรรคใน
การท�างานร่วมกนั	โดยเฉพาะในเรื่อง
ของความคดิเหน็ที่อาจไม่ตรงกนั	จงึ
ขอเสนอวธิคีดิที่สามารถน�ามาใช้บรหิาร
จดัการปัญหานี้ได้	คอื

หล�กเทคนิค เพิ่มประสิทธิภ�พ 

การท�างานเป็นทีม

 	รกัษาไว้ซึ่งการตดิต่อสื่อสารที่ดี	
พยายามสร้างการตดิต่อสื่อสารสองทาง
อย่างต่อเนื่อง	เพราะมกีารพสิูจน์มา
แล้วว่าผลที่ได้รบักลบัมาจะช่วยหยดุ
การซบุซบินนิทา	ลดความสบัสน	ระงบั
ปัญหาต่าง	ๆ	ได้อย่างรวดเรว็และฟื้นฟู
สมัพนัธภาพโดยรวม	
 	รู้จกัเพื่อนร่วมทมีอย่างแท้จรงิ	
เพราะเมื่อคณุรู้ถงึจดุแขง็และจดุอ่อน
ของแต่ละคนในทมีแล้ว	นั่นย่อมท�าให้
คณุสามารถปรบัตวั	ปรบัใจ	และเปิด
รบัที่จะท�างานกบัเพื่อนร่วมทมีทกุคน
ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น	ถ้าเขามลีกัษณะ
เป็นนกัคดิ	เขามกัเข้าไปยุ่งเกี่ยวกบั
สิ่งที่จะต้องกระท�าและมกัมคีวามคดิ
ความอ่านและมขี้อเสนอแนะต่าง	ๆ	
มากมาย	นกัคดิมกัไม่ค่อยสนใจใน
รายละเอยีดมากนกั	โดยปกตแิล้ว
สมาชกิของทมีประเภทนี้จะต้องถูก
จดัการอย่างระมดัระวงั	ให้เกยีรติ	
ให้ก�าลงัใจ	และแม้แต่การยกย่องให้เกดิ
ความภาคภูมใิจ	เพื่อป้องกนัไม่ให้เขา
ถอนตวัออกไปจากทมีเสยีก่อน	
 	หมั่นเตมิใจให้กนั	เพื่อให้งานเดนิ
ต่อไปได้	ต้องไม่ละเลยที่จะสร้างความ
รู้สกึร่วม	ให้มแีรงบนัดาลใจในการ
ท�างานร่วมกนั	ไม่ใช่ท�างานโดยที่ต้อง
เฝ้ารอค�าสั่ง	ไร้ทศิทาง	หรอืปล่อยเวลา
ให้หมดไปวนั	ๆ	เท่านั้น	เพราะการจะ
บรรลเุป้าหมายโดยน�าองค์กรไปสู่ความ
ส�าเรจ็ได้นั้น	ทกุคนในทมีต้องมคีวาม

เ



 • ฉบับท่ี 6 / 2560  3736  • ฉบับท่ี 6 / 2560

รู้ ใช้รู้คิด
โดย Money Move

พร้อมเพย์ พร้อมจริงหรือ ? ตอนท่ี 1

จนถงึ	19.00	น.	ทั้งวนัปกติ	วนัหยดุสดุสปัดาห์หรอืวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ์	แต่เรากต็้องไปต่อควิเสยีเวลาเสมอ	ทว่าพร้อมเพย์
ช่วยได้	เพราะสามารถโอนได้ทนัทเีพยีงแค่มโีทรศพัท์เคลื่อนที่
ของผู้รบัโอน	แม้กระทั่งยามฉกุเฉนิที่ไม่มเีงนิสดตดิตวัหรอืเพยีง
พอต่อค่าใช้จ่าย	แถมยงัลมืบตัรเครดติตดิตวัมาด้วย	เพยีงแค่ขอ
บญัชพีร้อมเพย์ของเจ้าของสถานที่พกัหรอืร้านค้ากส็ามารถโอนได้
เลย	และสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่า	มกีารโอนเงนิเข้ามาหรอืยงั
ลดความยุ่งยากในการเปิดหลายบัญชี 
	 ทกุคนต้องมบีญัชเีงนิฝากหลายธนาคารด้วยจดุประสงค์หลาก
หลาย	ไม่ว่าจะเป็น	บญัชเีงนิเดอืน	บญัชสี�ารองไว้เคลื่อนไหว	
และบญัชเีงนิเกบ็	แค่เปิดพร้อมเพย์ไว้ในบญัชหีนึ่งเพื่อท�าธรุกรรม
จากเจ้าของบญัชคีนเดยีวกนั	ถอืว่าเป็นวธิทีี่สะดวกมาก	เพราะไม่
ต้องไปต่อควิหรอืเสยีค่าโอนใด	ๆ	ส�าหรบัมมุของธรุกจิซื้อขาย
ออนไลน์	เมื่อก่อนพ่อค้าแม่ค้าต้องเปิดบญัชไีว้หลายธนาคาร	
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าไม่ต้องเสยีค่าโอนเวลาซื้อสนิค้า	
แต่ปัจจบุนัสามารถเปิดบญัชเีพยีง	1	-	2	ธนาคารกพ็อ	เพราะ
พร้อมเพย์ท�าให้สะดวกขึ้นไม่ว่าโอนผ่านธนาคารไหน	เพยีงผู้รบั
เปิดพร้อมเพย์	ผู้โอนจะไม่ต้องเสยีเงนิค่าธรรมเนยีมหรอืเสยีใน
อตัราที่ถูกกว่าแต่ก่อนมาก	ความยุ่งยากในการบรหิารจดัการเงนิ
จะสะดวกขึ้นทนัตาเหน็

	 ดูแล้วเหมอืนจะดไีปเสยีทกุอย่างส�าหรบัระบบนี้	แต่เพราะ
โลกนี้ไม่มสีิ่งใดเพอร์เฟ็กต์จรงิ	ๆ	ค่ะ	ฉบบัหน้าเราจะมาดูข้อเสยี
หรอือปุสรรคของการใช้พร้อมเพย์กนั	 

หมุนไปโลก
โดย Grizzy
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พ
ตั ที่ผ่านมา	รฐับาลหวงัจะให้โครงการนี้เป็นช่องทางหลกัเข้ามา

แทนที่การรบัโอนเงนิที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนยีมการโอนค่อนข้างมาก	
ซึ่งตั้งแต่ประกาศออกมาและรณรงค์ให้มกีารใช้	‘พร้อมเพย์’	อย่าง
จรงิจงั	หลายคนยงัคงกงัวลว่าดจีรงิหรอื	?	เราลองมาเปรยีบเทยีบ
ข้อดแีละข้อเสยีกนัดูค่ะ	

ข้อดีคืออย่างไร ?
ลดต้นทุนค่าธรรมเนียมการโอน และสะดวกต่อผู้โอน
	 เรื่องแรกต้องยอมรบัว่า	‘พร้อมเพย์’	นั้น	ท�าให้บคุคลธรรมดา
อย่างเราจ่ายค่าธรรมเนยีมธนาคารถกูลงได้จรงิ	เหน็ได้จากกรอบ
สงูสดุที่เสยีค่าโอนเงนิระหว่างธนาคาร	/	ข้ามเขตกนัที่อยูใ่นกรอบ
สงูสดุ	35	-	40	บาท	หากใช้พร้อมเพย์ที่ยอดจ�านวนการโอนต�่ากว่า	
5,000	บาท	เราไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนยีมสกับาทเดยีว	แม้กระทั่ง
วงเงนิโอนไม่เกนิ	100,000	บาท	กม็ค่ีาบรกิารแค่	10	บาท/รายการ
เท่านั้น	หากเทยีบกบัการโอนผ่านอนิเทอร์เนต็	หรอืเคานท์เตอร์
สาขาของธนาคารซึ่งมค่ีาบรกิาร	10	-	35	บาท/รายการ	(แล้วแต่
เงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)	ต้องยอมรบัว่าวธินีี้ถูกกว่าจรงิ	ๆ
 ไม่ต้องเสียเวลา 
	 แม้ปัจจบุนัจ�านวนสาขาธนาคารมมีากมายโดยเฉพาะตาม
ห้างสรรพสนิค้าต่าง	ๆ	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บรกิาร

ร้อมเพย์	หรอื	ระบบช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์	
(เนชั่นแนล	อ-ีเพย์เมนต์)	นั้น	เป็นโครงการ	Any	ID	
ที่น�าบตัรประชาชนหรอืหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่
มาผูกตดิกบับญัชเีงนิฝาก	ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ต้นปี

วอย่างการกระท�า	Cyber-Bullying	เช่น	การโพสต์
ข้อความด่าทอ	ล้อเลยีน	ประจานภาพถ่ายอกีฝ่าย
ในสงัคมออนไลน์ทั้งที่ท�าโดยความรู้เท่าไม่ถงึการณ์	
หรอืเพราะสนกุ	คกึคะนอง	ต้องการแก้แค้นอกีฝ่าย	

รับมือว�ยร้�ย Cyber-bullying
ศพัท์ในวงก�รไซเบอร์เรยีกภยัก�รรงัแกกันท่ีเกิดขึน้ผ่�นท�งออนไลน์ โดยอ�ศยัก�รส่ือส�รท�ง
ดจิทัิล ต้ังแต่ก�รส่งข้อคว�ม SMS โปรแกรมแชต โซเชยีลมีเดีย อีเมล หรอื ผ่�นแอปพลิเคชนั เช่น 

Snapchat  ว่�  ‘Cyber-bullying’ โดยโฟกัสกลุ่มเป้�หม�ย คอื เด็ก วัยรุน่ เย�วชน เป็นหลัก  

	 หากมองพฤตกิรรมใกล้ตวั	กรณี	Cyber-bullying	สามารถเกดิ
ขึ้นได้ง่ายโดยไม่ทนัตั้งตวั	เช่น	การลมืลอ็กเอาต์เฟซบุ๊คหรอือเีมล
ในร้านอนิเทอร์เนต็คาเฟ่	หากเจอผู้ไม่ประสงค์ดสีวมรอยใช้สทิธิ์
ชื่อเราไปในทางที่ผดิ	อาจจะใช้ชื่อเราเป็นเครื่องมอื	แชร์ภาพ	
โพสต์ข้อความต่าง	ๆ	ในทางเสยีหายได้			
	 nobullying.com	รายงานสถติขิองประเทศไทยจากการส�ารวจ
นกัเรยีนจ�านวน	2,500	คน	อายรุะหว่าง	12	-	24	ปี	พบว่า	43%	
เคยถูกคกุคามผ่านอนิเทอร์เนต็	ส่วนใหญ่ของเคสที่พบเป็น
นกัเรยีนเกดิในครอบครวัที่มกีารหย่าร้าง	หรอืมคีวามรนุแรงใน
ครอบครวั	แต่กระนั้นยงัมสีัดส่วน	28%	ของเดก็ไทย	มองว่าเป็น
เรื่องปกต	ิและ	39%	ของเดก็ไทย	มองว่าเป็นเรื่องสนกุ		
	 การป้องกนัปัญหา	Cyber-Bullying	นั้นควรเริ่มจากตวัเราเอง	
การไม่ประมาทในการใช้งานอนิเทอร์เนต็ในที่สาธารณะ	รวมถงึ
การให้ความรู้กบัเยาวชนถงึผลเสยีที่ตามมาของการใช้โซเชยีล
มเีดยีและโปรแกรมแชตต่าง	ๆ	ซึ่งเปิดโอกาสให้มจิฉาชพีใช้เป็น
ช่องทางในการตดิต่อ	follow	และสร้างภยัคกุคามได้	แต่หาก 
เกดิเรื่องขึ้น	ต้องรบีแจ้งผู้ปกครอง	เจ้าหน้าที่	โดยเกบ็รวบรวม
ข้อความต่าง	ๆ	ไว้เพื่อเป็นหลกัฐานในการด�าเนนิคดี	และหยดุ
ตอบโต้เพื่อแก้แค้นอกีฝ่ายซึ่งจะท�าให้เรื่องราวไม่มวีนัจบสิ้น	
เพราะการถูกรงัแกในชวีติจรงินั้นน่ากลวักว่าในการ์ตูนมากนกั	 

จนท�าให้ได้รบัความเดอืดร้อน	อบัอาย			
	 กรณศีกึษาระดบัโลกเกี่ยวกบั	Cyber-Bullying		คอื	กรณขีอง	
อแมนดา	ทอ็ด	ซึ่งโพสต์ยูทูปชื่อ	‘My	story:	Struggling,	bullying,	
suicide,	self-harm’	บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของเธอในการ
ถกูแบลก็เมล์	และถกูรงัแกในโลกออนไลน์ซึ่งมคีนดกูว่า	17	ล้านคน	
หลงัจากนั้นประมาณหนึ่งเดอืนหลงัการเผยแพร่วดิทีศัน์เรื่องนี้	
อแมนด้าตดัสนิใจปลดิชวีติในบ้านของเธอเอง	
	 อแมนด้าเริ่มใช้โปแกรมแชตวดิโีอตั้งแต่เกรดเจด็เพื่อพบปะ
เพื่อนใหม่	ๆ	ดั่งเช่นวยัรุ่นทั่วไป	และได้พบกบัชายแปลกหน้าที่
ชกัชวนให้เธอกระท�าการไม่เหมาะสมต่อหน้ากล้อง	จากนั้นน�า
ภาพดงักล่าวแบลก็เมล์เธอ	โดยการเผยแพร่ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็	
ท�าให้เธออบัอายทั้งในโลกไซเบอร์และในโลกแห่งความเป็นจรงิ	
เช่นเดยีวกบักรณขีอง	เจสสกิา	โลแกน	วยั	18	ปี	ซึ่งส่งภาพนูด้
ของตวัเองให้แฟนดู	แต่หลงัจากที่ทั้งสองเลกิกนั	ได้เกดิภาพหลดุ
กระจายไปทกุที่ในไฮสคูล	จนน�ามาสู่เรื่องน่าเศร้าของเจสสกิา
ในที่สดุ	
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ภาพประกอบ ภัทรีดา ประสานทอง
PEA for kids

	 เชื่อว่าน้อง	ๆ	ทกุคนต้องรู้จกัโทรศพัท์มอืถอืกนัแล้ว	
เพราะกลายเป็นอปุกรณ์ส�าหรบัพกพาที่ทกุคนต้องมใีนชวีติ
ประจ�าวนั	จรงิไหมคะ	?	แล้วรู้ไหมคะว่า	แบตเตอรี่โทรศพัท์
มอืถอืแต่ละเครื่องนั้น	มอีายกุารใช้งานประมาณ	2	ปีเท่านั้น
แล้วเราจะใช้โทรศพัท์มอืถอืให้ประหยดัพลงังาน	พร้อมกบัยดื
อายแุบตเตอรี่ไปด้วยนั้น	ท�าอย่างไรล่ะ…มวีธิคี่ะ
	 •	ถอดสายชาร์จออกทนัทเีมื่อแบตเตอรี่เตม็	หากยงัใช้
แบตเตอรี่ไม่หมด	ไม่ควรชาร์จไฟ	เพราะจะท�าให้เสื่อมเรว็
	 •	ลดความสว่างของหน้าจอลง
	 •	ปิดฟังก์ชนัต่าง	ๆ	เช่น	บลูทูธ	ไวร์เลส	เมื่อไม่ใช้งาน
	 •	ตั้งค่าสแตนด์บายไว้ให้ต�่าที่สดุ

•	ปิดเสยีงที่ไม่ต้องการใช้	เช่น	ปุม่กด	เป็นต้น
			เหน็ไหมคะว่าง่ายมากเลย	น้อง	ๆ	คนไหน

ที่มโีทรศพัท์มอืถอืเป็นของตวัเองแล้ว	อย่าลมืลอง
ปฏบิตัติามดู	และบอกคณุพ่อคณุแม่ด้วยนะคะ	 

สุขภาพสุข
โดย วีณา บารมี

ปฏกิริยิาผ่อนคลายของมวลกล้ามเนื้อ	ผู้บ�าบดัจะรู้สกึสดชื่น	
กระปรี้กระเปร่า	ช่วยบรรเทาความเครยีดและความเหนื่อยล้า	
ลดอาการบาดเจบ็ของกล้ามเนื้อ	รกัษาโรคข้ออกัเสบ	ข้อเสื่อม	
ขบัสารพษิออกจากร่างกาย	กระตุ้นการไหลเวยีนโลหติ	ท�าให้
ผวิพรรณดูเปล่งปลั่ง	และเพิ่มการเผาผลาญได้ถงึ	500	-	800	
แคลอรใีนเวลาเพยีง	3	นาที
	 ปัจจบุนั	Ice	Lab	มบีรกิารในเมอืงไทยแล้ว	โดยผู้เข้า
บ�าบดัจะต้องเดนิผ่านห้องที่ส่งไอความเยน็	3	ระดบั	ทลีะห้อง	
คอื	-10	องศาเซลเซยีส	-60	องศาเซลเซยีส	และ	-110	องศา
เซลเซยีส	เพื่อให้ร่างกายมกีารปรบัตวัและไล่ความชื้นออกให้
หมด	จนเมื่อถงึห้องที่มอีณุหภูมิ	-110	องศาเซลเซยีส	กจ็ะไม่
หลงเหลอืความชื้นอยู่เลย	ท�าให้ช่วงเวลา	3	นาที	ร่างกายจะ
ไม่รบัรู้ถงึความหนาวเยน็	แต่กลบัเป็นนาททีองที่ระบบภายใน
จะได้รบัการฟื้นฟูอย่างดเียี่ยม
	 ไม่เชื่อกต็้องเชื่อว่า	ความเยน็สามารถบ�าบดัรกัษาอาการ
ป่วยให้กบัมนษุย์ได้จรงิ	ๆ	 

ไอเย็นบ�าบัดสุขภาพได้นะ...รู้ยัง
ม่เชื่อกต็้องเชื่อว่าไอเยน็	ๆ	จะมปีระโยชน์และช่วย
บ�าบดัร่างกาย	ที่ส�าคญัยงัช่วยเพิ่มการเผาผลาญ
น�้าหนกัได้อกีด้วย	โดยนวตักรรมไอเยน็ที่ว่านี้มชีื่อว่า	
Ice	Lab	เป็นเทคโนโลยกีารบ�าบดัด้วยความเยน็สดุขั้ว

 • ฉบับท่ี 6 / 2560  39

ไ
หรอื	-110	องศาเซลเซยีส	ลขิสทิธิ์หนึ่งเดยีวจากประเทศ
เยอรมน	ีซึ่งจรงิ	ๆ	แล้ว	Ice	Lab	เป็นการรกัษาด้วยวธิแีพทย์
ทางเลอืกที่มมีานาน	และได้รบัความนยิมเป็นอย่างมากใน
ยโุรปโดยเฉพาะในบรรดาคนดงั	นกักฬีา	ดารา	นายแบบ	ฯลฯ	
ที่ไปใช้บรกิารกนัมากมายในศูนย์สขุภาพชั้นน�า	สโมสรกฬีา
ระดบัโลก	และสปาระดบัพรเีมยีม
	 การท�างานของ	Ice	Lab	คอืกระตุ้นร่างกายด้วยความ 
เยน็จดั	เพื่อให้เกดิปฏกิริยิาตอบสนองกลบัมาของระบบประสาท 
โดยให้ผวิหนงัสมัผสักบัอากาศเยน็จดัทนัทใีนเวลาสั้น	ๆ	
เหมอืนกบัให้ผวิชอ็กด้วยความเยน็	2	-	3	นาที	หลงัจากนั้น
อณุหภูมผิวิหนงัจะลดลงเหลอื	5	องศาเซลเซยีส	ซึ่งจะไป
กระตุ้นให้รบัความรู้สกึเยน็ใต้ผวิหนงัทั่วร่างกาย	ท�าให้เกดิ

โทรศัพท์มือถือ
ใช้อย่�งไรให้ประหยัดพลังง�น
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 ความเดิมตอนที่แล้วเป็นเรื่องราวของกล้องแคนนอน (CANON) แบบแมนนวลโฟกัส  
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเคยใช้ นั่นคือกล้องแคนนอนรุ่น CANON A-1

PEA photo club
เรียบเรียง: จุลล์ จูงวงศ์
ภาพ: อินเทอร์เน็ต/วิกิพีเดีย

‘กล้องของพ่อ’ตอนท่ี 4
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	 ส่วนกล้อง	Canon	EOS	620	นั้น	ออกสู่ตลาดหลงัจาก	
Canon	EOS	650	สองเดอืน	กล้องรุน่นี้ได้ถกูพฒันาให้เป็น	EOS	
650	รุน่ที่สงูขึ้นนั่นเอง	โดยพื้นฐานแล้วจะมฟัีงก์ชนัการท�างาน
ที่เหมอืนกนั	ที่แตกต่างคอืฟังก์ชนัที่เหมาะกบัช่างภาพมอือาชพี
มากขึ้น	นั่นคอื	ความเรว็ชตัเตอร์สงูสดุเพิ่มขึ้นเป็น	1/4000	
วนิาท	ีสมัพนัธ์แฟลชที่	1/250	วนิาท	ีสามารถถ่ายภาพคร่อมได้
อตัโนมตั	ิAuto	Exposure	Bracketing	(AEB)	โดยตั้งได้ถงึ	+/-	5	
สตอป	ถ่ายภาพซ้อนได้สูงสดุ	9	ภาพ	และมจีอ	LCD	ที่มี
แสงส่องสว่าง	น�้าหนกัตวักล้องจะมากกว่า	Canon	EOS	650	
เลก็น้อย	อยูท่ี่	700	กรมั

	 นอกจากแคนนอนจะได้พฒันาระบบออโต้โฟกสัที่รวดเรว็
ส�าเรจ็แล้ว	ยงัได้พฒันามอเตอร์โฟกสัในตวัเลนส์ที่เรว็และ
ไร้เสยีงส�าเรจ็อกีด้วย	โดยใช้ชื่อว่า	Ultrasonic	Motor	แต่
เนื่องจากเป็นกล้องและเลนส์ระบบใหม่ทั้งหมด	เลนส์เดมิของ
แคนนอนเอง	(ตระกลู	FD)	จงึไม่สามารถใช้ร่วมกบักล้องใน
ตระกลู	EOS	ได้โดยตรง	เนื่องจากเม้าท์เลนส์แตกต่างกนั	แต่
แคนนอนได้ผลติอะแดปเตอร์ออกมา	(Canon	Lens	Converter	
FD-EOS)	ซึ่งมชีิ้นแก้วภายใน	ท�าให้สามารถน�าเอาเลนส์ตระกลู	
FD	บางตวัมาใช้ได้	แต่ต้องปรบัตั้งด้วยมอื
	 เลนส์ตระกลู	EF	กลุม่แรกที่ออกวางจ�าหน่ายมเีพยีง	14	ตวั
เท่านั้น	(เลนส์	13	ตวั	และเทเลคอนเวอร์เตอร์	1	ตวั)	ประกอบ
ไปด้วย	เลนส์	Fish-eye	EF	15mm	f/2.8	เป็นเลนส์ฟิชอาย
มมุกว้างมากถงึ	180	องศา	เลนส์มมุกว้าง	28	มม.	(EF	28mm	
f/2.8)	เลนส์นอร์มอลมอียู่	2	ตวั	คอื	EF	50mm	f/1.0L	(Ultra-
sonic)	ซึ่งเป็นเลนส์ระดบัมอือาชพีที่สว่างมาก	และราคาแพง
มากด้วยเช่นกนั	และ	EF	50mm	f/1.8	ส�าหรบัผูเ้ริ่มต้นใช้งาน	
เลนส์	Softfocus	EF	135mm	f/2.8	ถกูออกแบบมาส�าหรบั
ถ่ายภาพบคุคล	โดยสามารถให้ภาพที่มคีวามนุม่เหมอืนกบัใส่
ฟิลเตอร์ซอฟท์ได้	เลนส์	EF	300mm	f/2.8	L	(Ultrasonic)	เป็น
เลนส์เทเลโฟโต้ที่ยาวและสว่างที่สดุในขณะนั้น	ส่วนของเลนส์
ซมูจะมเีลนส์นอร์มอลซมู	4	ตวั	ประกอบไปด้วย	เลนส์	EF	
28	-	70mm	f/3.5-4.5	เลนส์	EF	28	-	80mm	f/2.8-4	L	(Ultrasonic)	
เลนส์	EF	35	-	70mm	f/3.5	-	4.5	และ	เลนส์	EF	35	-	105mm	
f/3.5	-	4.5	ส่วนเลนส์เทเลซมูจะมอียู	่3	ตวั	คอื	เลนส์	EF	70	
-	210mm	f/4	เลนส์	EF	100	-	300mm	f/5.6	และ	เลนส์	EF	
100	-	300mm	f/5.6	L	ส่วนเทเลคอนเวอร์เตอร์จะมเีพยีงตวัเดยีว
คอื	Extender	EF	2X	ใช้เพิ่มทางยาวโฟกสัของเลนส์เป็น	2	เท่า		

กล้อง	Canon	EOS	650	เป็น
กล้องออโต้โฟกัสต้นตระกูล	
EOS	ถูกออกแบบมาให้ใช้งาน
ง่าย	มีเมนูที่ไม่ซับซ้อน	ราคา
เปิดตัวอยู่ที่	118,000	เยน	
พร้อมเลนส์	EF	35	-	70mm	
f/3.5	-	4.5	และ	80,000	เยน	
ส�าหรับเฉพาะตัวกล้อง

กล้อง	Canon	EOS	620	ออก
มาในเดือนพฤษภาคม	ปี	พ.ศ.	
2530	หลังจาก	EOS	650	สอง
เดือน	รูปลักษณ์ภายนอกเหมือน
กัน	แต่มีฟังก์ชั่นการท�างานที่
เหนือกว่า	กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
จะเป็นช่างภาพระดับมืออาชีพ	
ราคาเปิดตัวอยู่ที่	146,000	เยน	
พร้อมเลนส์	EF	35	-	70mm	
f/3.5	-	4.5	และ	108,000	เยน	
ส�าหรับเฉพาะตัวกล้อง

	 ฉบบันี้จะผ่านเวลามาถงึยคุของกล้องออโต้โฟกสับ้าง	
ในเดอืนมนีาคม	ปี	พ.ศ.	2530	แคนนอนได้เปิดตวักล้องออโต้
โฟกสัตวัแรกในตระกลู	EOS	(Electro	-	Optical	System)	ซึ่งเป็น
กล้องและเลนส์ระบบออโต้โฟกสัที่แคนนอนได้พฒันาขึ้นใหม่	
โดยมกีล้อง	Canon	EOS	650	ออกมาเป็นตวัแรก	ควบคมุการ
ท�างานด้วยซูเปอร์ไมโครคอมพวิเตอร์	มเีซน็เซอร์เพื่อการ
โฟกสัที่แม่นย�า	ตวักล้องมคีวามแขง็แรง	มช่ีองมองภาพที่ใหญ่	
คม	และสว่าง	การปรบัตั้งค่าความเรว็ชตัเตอร์	รรูบัแสง	และ
ชดเชยแสง	ท�าได้ขั้นละ	1/2	สตอป	ตั้งความเรว็ชตัเตอร์ได้

ตั้งแต่	30	วนิาท	ีถงึ	1/2000	วนิาท	ีสมัพนัธ์แฟลชที่	1/125	
วนิาท	ีและ	B
	 กล้องรุน่นี้สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ด้วยความเรว็	
3	ภาพต่อวนิาท	ี(ในสมยันั้นถอืว่าเรว็มาก)	มโีหมดการท�างาน	
4	โหมด	คอื	โหมด	P,	Tv,	Av	และ	Manual	ตั้งค่าความไวแสง
ฟิล์มอตัโนมตั	ิโหลดฟิล์ม	เลื่อนฟิล์ม	และกรอฟิล์มกลบัโดย
อตัโนมตั	ิใช้แบตเตอรี่ลเิธยีมแบบ	2CR5	ตวักล้องมนี�้าหนกั	
660	กรมั	สามารถใช้งานร่วมกบัเลนส์แคนนอนตระกูล	EF	
ในปัจจบุนัได้ทั้งหมด

ซ้�ย: พระองค์ท่านทรงใช้กล้องตระกูล	EOS	6x0	อยู่หลายปี	จนกระท่ังมีกล้องรุ่นใหม่ท่ีเบากว่า	และท�างานได้แม่นย�ากว่าออกมา	น่ันคือกล้อง	Canon	EOS	1000F
 ขว�: ภาพท่ีคุ้นตาของล้นเกล้ารัชกาลท่ี	9	ภาพน้ีเป็นภาพท่ีพระองค์ท่านก�าลังทรงกล้อง	Canon	EOS	620	ท่ีติดเลนส์ซูม	EF	35	-	105	f/3.5	-	4.5	สามารถสังเกตได้
จากช่ือรุ่นของกล้อง	ซ่ึงกล้องแคนนอนรุ่นน้ีเป็นรุ่นเดียวท่ีตัวอักษรระบุช่ือรุ่น	‘620’	เป็นสีแดง	ส่วนกล้อง	Canon	EOS	650	จะเป็นสีขาว	พระองค์ท่านทรงเคยใช้ท้ังสองรุ่น		

ตารางแสดงเลนส์ตระกูล	EF	ของแคนนอนในปี	ค.ศ.	1988



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ต�มศ�สตร์พระร�ช�

เพราะ ‘หญ้าแฝก’ คือพืชมหัศจรรย์
ที่คืนความอุดสมบูรณ์สู่ผืนดิน เพราะวิถีธรรมชาติสามารถเยียวยาธรรมชาติได้

ตามพระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ 9

สร้�งกำ�แพงดินธรรมช�ติ 

อีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขอร่วมสร้างสรรค์เมืองไทยให้น่าอยู่

1129 PEA CALL CENTER

โครงการจิตอาสา 
‘หญ้าแฝก กำาแพงดินธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชา’ 

จึงเกิดขึ้นมา โดยปลูกหญ้าแฝกแล้วเป็นจ�านวน 406,000 ต้น 
พร้อมกันทั้งหมด 12 เขตทั่วประเทศ 


