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 …การทำางานทุกอย่าง ย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้าง เป็นเรื่องปรกติธรรมดา 
แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะต้องรีบปฏิบัติแก้ไข ไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ 

ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
จักได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงที...  
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ข้�พระพุทธเจ้� คณะผู้บริห�รและพนักง�น PEA
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เป็นวารสารรายเดือน จัดทำาขึ้น
เพ่ือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจอันด ี
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

รู้จักสินทรัพย์สำาคัญของ PEA
 ‘สายใจไฟฟ้า’ ฉบบัที่แล้ว เราได้อธบิายถงึความส�าคญัของการบรหิารจดัการ
สนิทรพัย์ (Asset Management) ที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) วางระบบ 
ให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น ฉบบันี้เราจงึขยายความต่อจากเดมิ โดยพาคณุผู้อ่านลงลกึถงึ 
‘หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลงั’ อนัเป็น ‘สนิทรพัย์ส�าคญั’ ที่ต้องมวีธิบีรหิารจดัการ 
ตลอดอายกุารใช้งาน ตั้งแต่การวางแผนจดัซ้อม การตดิตั้งใช้งาน จนถงึการ
จ�าหน่ายออกจากระบบ และนอกจากหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลงัแล้ว ยงัมสีนิทรพัย์อื่น ๆ 
ที่ PEA วางแผนบรหิารจดัการอย่างจรงิจงัเช่นกนั
 ประโยชน์ของการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ส�าคญันั้น ส่งผลต่อองค์กรและ 
ต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในด้านองค์กรนั้น แน่นอนว่าสนิทรพัย์แต่ละประเภทจะได้รบั
การใช้งานอย่างคุ้มค่า ช่วยลดต้นทนุ ลดรายจ่าย ขณะเดยีวกนั ในด้านประโยชน์
ต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า หากอปุกรณ์เหล่านี้ได้รบัการดูแลรกัษาอย่างรู้คณุค่า ย่อม
สร้างความมั่นคงให้กบัระบบจ�าหน่าย ช่วยป้องกนัปัญหาไฟตกไฟดบัได้เป็นอย่างดี
 เพราะ PEA คอืองค์กรผู้ให้บรกิารด้านพลงังานไฟฟ้า ดงันั้นสิ่งใดกต็าม 
ที่สามารถพฒันา ต่อยอดการบรกิาร และสร้างประโยชน์ให้กบัประชาชนคนไทยได้ 
สิ่งนั้นคอืภารกจิที่วางไว้กลางใจของพวกเรา

(นางกลัยา แตงเกษม)
บรรณาธกิาร

รูรั่ว...แม้เพียงเล็กน้อย
ก็ทำาให้เรือจมได้ ค่าใช้จ่าย
ก็เช่นกัน
Benjamin Franklin

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจาก
กระดาษรีไซเคิล และพิมพ์ด้วยหมึก
ถั่วเหลือง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านในรปูแบบ
E-Magazine

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook 
Fanpage ได้ที ่     saijaifaifa magazine
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  PEA คว้ารางวัลส่ิงประดิษฐ์
จากเจนีวาสร้างช่ือเสียงให้ประเทศไทย
เป็นอกีหนึ่งปีที่ PEA สามารถสร้างชื่อเสยีงให้ประเทศไทยกบัการคว้า 5 รางวลั จาก 
4 ผลงานสิ่งประดษิฐ์ในงาน ‘The 47th International Exhibition of Inventions Geneva 
2019’ ภายใต้การสนบัสนนุจากรฐับาลสวติเซอร์แลนด์และองค์กรทรพัย์สนิทาง
ปัญญา (WIPO) ที่ได้จดัขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 47 ณ นครเจนวีา สมาพนัธรฐัสวสิ 
โดยรางวลัที่ PEA สามารถคว้ามาได้ในปีนี้ คอื 1) รางวลัเหรยีญทองเกยีรตยิศและ
รางวลั Special Prize on Stage ในสาขาสิ่งประดษิฐ์ความคดิสร้างสรรค์ (Creating 
Invention) จากผลงาน ‘PEA Solar Hero Application แอปพลเิคชนัส�าหรบัการตดิตั้ง 
Solar Rooftop เเบบครบวงจร’ จากกลุ่มนกัประดษิฐ์ สงักดัส�านกังานใหญ่ PEA  
2) รางวลัเหรยีญทอง (Gold medal) จากผลงาน ‘วูเซลา เครื่องมอืปอกฉนวนสายไฟ
แบบใช้สว่านไร้สาย’ จากกลุ่มนกัประดษิฐ์ สงักดั PEA เขต 2 (ภาคเหนอื) จงัหวดั
พษิณโุลก 3) รางวลัเหรยีญเงนิ (Silver medal) ผลงาน ‘เครื่องมอืจดัระเบยีบสาย
สื่อสาร (Safety keep Communication Lines Tools)’ จากกลุ่มนกัประดษิฐ์ สงักดั 
PEA เขต 2 (ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื) จงัหวดัอบุลราชธาน ีและ 4) รางวลัเหรยีญ
ทองแดง (Bronze medal) จากผลงาน ‘เครื่องกว้าน 3 ลูกส�าหรบัพาดสายไฟ (Triple 
Drum Winch for String Cable Machine)’ จากกลุ่มนกัประดษิฐ์ สงักดัส�านกังานใหญ่ 
PEA 

สร้างประวัติศาสตร์คว้า 5 รางวัลส่ิงประดิษฐ์จากเวทีระดับโลก

งาน ‘International Exhibition of Inventions Geneva’ ถือเป็นงานประกวดส่ิงประดิษฐ์
ระดับนานาชาติท่ีสำาคัญซ่ึงมีผู้ส่งผลงานประกวดกว่า 1,000 ส่ิงประดิษฐ์ จาก 40 ประเทศ 
และมีผู้เข้าร่วมงานมากท่ีสุดในโลกกว่า 60,000 คน ใน 5 ทวีป การคว้ารางวัลนวัตกรรม
ระดับโลกน้ี  ไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยเท่าน้ัน หากยังกระตุ้นให้เกิดแรงขับเคล่ือน
ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในประเทศไทยเพ่ือเป็นท่ียอมรับในสายตาชาวโลก

โดย กองบรรณาธิการ
PEA life
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เข้าร่วมพิธีเสกน้ำาพระพุทธมนต์และขบวนเชิญคนโทน้ำาอภิเษก
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 ผู้ว่าการ PEA และคณะ
ผู้บริหาร PEA ร่วมงานมหามงคล
ของชาติ
นบัว่าเป็นงานมหามงคลของประเทศไทยส�าหรบัพระราชพธิบีรม
ราชาภเิษกในรชักาลปัจจบุนั พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดี
ศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่งเป็นเหตกุารณ์
ครั้งประวตัศิาสตร์ที่ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมเป็นสกัขพียาน 
นอกจาก PEA จะได้รบัมอบหมายในการเตรยีมสถานที่และระบบ
จ่ายไฟในพธิตีกัน�้าศกัดิ์สทิธิ์ใน 74 จงัหวดั นายสมพงษ์ ปรเีปรม 
ผู้ว่าการ PEA และคณะผู้บรหิาร PEA ยงัได้ร่วมขบวนเชญิคนโทน�้า
อภเิษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยงัวดัสทุศันเทพวราราม รวมถงึ
เข้าร่วมพธิเีสกน�้าพระพทุธมนต์ ณ วหิารหลวงวดัสทุศันเทพวราราม 
ราชวรมหาวหิาร พร้อมด้วยผู้บรหิารระดบัสูงในสงักดักระทรวง
มหาดไทยและผู้ว่าราชการทกุจงัหวดั โดยมสีมเดจ็พระอรยิวงศาคต
ญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ทรงเป็นองค์
ประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

เกร็ดน่�รู้ในพิธีตักน้ำ�ศักด์ิสิทธ์ิและพิธีเสกน้ำ�อภิเษก
 การตักน้ำาศักด์ิสิทธ์ิ จะใช้ท่ีตักน้ำาทองเหลืองขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว ด้ามจับยาว 6 น้ิว ตักน้ำาบรรจุ
ใส่ในขันน้ำาสาครทองเหลือง ห่อด้วยผ้าขาว และทำาการ
เชิญขันน้ำาศักด์ิสิทธ์ิไปยังพระอารามสำาคัญของแต่ละ
จังหวัดท่ีมีการคัดเลือกไว้แล้วเพ่ือเตรียมทำาพิธีเสกน้ำา
ทำาน้ำาอภิเษก
 ตามความเช่ือของศาสนาพราหมณ์น้ำาทำาให้เกิด
ความเป็นสิริมงคล น้ำาจึงมีความสำาคัญต่อพิธีกรรม
ต่าง ๆ โดยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะใช้น้ำาจาก
สระน้ำาศักด์ิสิทธ์ิ 4 สระของจังหวัดสุพรรณบุรี และแม่น้ำา 
5 สายสำาคัญของประเทศไทย ท่ีเรียกว่า ‘เบญจสุทธ
คงคา’ รวมถึงแหล่งน้ำาศักด์ิสิทธ์ิใน 76 จังหวัด และใน
กรุงเทพฯ อีก 1 แห่ง
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เสริมความม่ันคง
ด้านไฟฟ้า ตลอด
พิธีตักน้ำาศักด์ิสิทธ์ิ
 เป็นที่ปลื้มปีติยินดียิ่งส�าหรับปวง
พสกนิกรชาวไทยที่มีโอกาสสัมผัสกับ
พิธี ‘พลีกรรม’ ตักน�้าศักดิ์สิทธิ์ในการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณ
ราชประเพณี ที่จัดขึ้นพร้อมกันใน 76 

PEA ร่วมพิธี ‘พลีกรรม’ ตักน้ำาศักด์ิสิทธ์ิ
ท่ัวประเทศ

จังหวัดทั่วประเทศไทย (ยกเว้นกรุงเทพฯ) 
จ�านวน 107 แหล่งน�้า ซึ่งแต่ละแหล่ง
ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับประวัติและ
ความเชื่อของแต่ละจังหวัด โดยการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (PEA) ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้
รับผิดชอบในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้ง
ต้นไม้ จัดระเบียบสายสื่อสารเสาไฟให้ดู
สวยงาม ติดตั้งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนาด
ต่าง ๆ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า รวมถงึการ
สนบัสนนุเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมความมั่นคง
ตลอดพิธี ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานของ 
PEA ได้เข้าร่วมในพิธีตักน�้าศักดิ์สิทธิ์ 
พร้อมด้วยผู้ว่าราชการและหน่วยงาน
ราชการในแต่ละจังหวัดอีกด้วย 
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นบัเป็นปีที่ 5 แล้วที่ PEA ได้สนบัสนนุการจดังาน ‘Thailand Lighting 
Fair 2019 and Building Fair 2019’ งานแสดงนวตักรรมและโซลูชั่น
เพื่อการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ (Smart City) อย่างยั่งยนืและน่าอยู่
ด้วยเทคโนโลยลี�้าสมยัด้านไฟฟ้า พลงังาน และอาคาร จาก
ความร่วมมอืของภาครฐัและเอกชน เพื่อขานรบันโยบายขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั (Digital Economy) ของรฐับาล ซึ่งรูปแบบ
ของงานในปีนี้มคีวามสอดคล้องกบัแนวโน้มของอตุสาหกรรมพลงังาน

สนับสนุนงาน ‘Thailand Lighting Fair 2019 and 
Building Fair 2019’

ไฟฟ้าที่เน้นการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ (Digital Utility for Innovative 
Living) เพื่อยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชน โดยนายศรณัย์พงศ์ 
อาชว์สนุทร รองผู้ว่าการ PEA พร้อมผู้บรหิารหน่วยงานภาครฐัและ
เอกชน ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง และสื่อมวลชน 
ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมอนิเตอร์คอนตเินนตลั 
กรงุเทพฯ ก่อนวนังานจรงิที่จะจดัขึ้นระหว่างวนัที่ 28 - 31 ตลุาคม 
2562 ณ ศูนย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพฯ   

 พฒันาเมอืงอจัฉรยิะอย่างยัง่ยืนด้วยเทคโนโลยีลำา้สมยัด้านไฟฟ้า 

PEA เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนกัถงึปัญหาโลกร้อนที่ก�าลงัคกุคามโลก 
และ PEA ได้ร่วมกบักรงุเทพมหานคร องค์กร WWF มูลนธิสิิ่งแวดล้อมศกึษา
เพื่อการพฒันาอย่างยั่งยนื (ประเทศไทย) กฟผ. กฟน. FEED ตลอดจนภาครฐั
และเอกชนจดักจิกรรม ‘ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2019)’ 
ภายใต้แนวคดิ ‘ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต’ ด้วยการรณรงค์ผู้ประกอบการ 
ร้านค้าและประชาชน ลดการใช้พลงังานและปิดไฟที่ไม่จ�าเป็น 1 ชั่วโมง ตั้งแต่
เวลา 20.30 - 21.30 น. พร้อมกบัเมอืงใหญ่ 7,000 เมอืง 188 ประเทศทั่วโลก 
ตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละเมอืง โดยสามารถลดความต้องการไฟฟ้าลงได้มากถงึ 
1,514 เมกะวตัต์ ลดปรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 749 ตนั และลดค่าไฟลงได้ 
6,050,021 บาท โดยกจิรรมครั้งนี้ ได้รบัเกยีรตจิากนายจกัรพนัธ์ ผวิงาม 
รองผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานครเป็นประธาน ณ ลานสแควร์ C ศูนย์การค้า
เซน็ทรลัเวลิด์ เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ  

PEA ร่วมกิจกรรม ‘ปิดไฟ 1 ช่ัวโมง เพ่ือลดโลกร้อน’ 
 ปิดเพ่ือโลกเปล่ียนเพือ่อนาคต 

แค่ปิดไฟ 1 ดวง ก็ช่วยประหยัดพลังง�นได้นะ... 
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 1 หลอด ขนาด 46 วัตต์ เปิดใช้งาน 1 ช่ัวโมง จะส้ินเปลืองไฟฟ้า 0.046 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง  ซ่ึงถ้าร้อยละ 
20 ของจำานวนครัวเรือนของประเทศไทย ท่ีมีจำานวนกว่า 20 ล้านครัวเรือน ให้ความร่วมมือปิดไฟดวงท่ีไม่จำาเป็น ครัวเรือนละ 
1 หลอด เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จะช่วยลด Peak ได้ประมาณ 208 เมกะวัตต์ หรือลดการใช้ไฟฟ้าได้ 0.21 ล้านหน่วย/วันเลยทีเดียว
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QA
ใช้คอมพิวเตอร์อย่างไร
ให้ประหยัดพลังงาน

คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและอาจกินไฟไม่เท่ากับ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าใหญ่ ๆ อย่างไมโครเวฟ เคร่ืองซักผ้า ตู้เย็นก็จริง  
แต่อาจทำาให้ตัวเลขบนบิลค่าไฟเพ่ิมข้ึนได้เหมือนกัน ดังน้ันเราควรใช้
คอมพิวเตอร์อย่างประหยัดไฟฟ้า ด้วยวิธีการง่าย ๆ ดังต่อไปน้ี 
  ปิดจอภาพในช่วงท่ีไม่ได้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เกินกว่า  
15 นาที เช่น ช่วงพักกลางวัน หรือประชุม หรือหากมีกิจกรรม 
อ่ืนใดท่ียาวนานต่อเน่ืองเกิน 30 นาทีข้ึนไป ขอแนะนำาให้ 
ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปเลย
  ต้ังค่า SLEEP MODE เป็นการต้ังค่าพักหน้าจอท่ีสามารถช่วย
ลดการใช้พลังงานได้
  ต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในบริเวณท่ีมีการระบายความร้อนได้ดี 
เพ่ือให้เคร่ืองไม่ทำางานหนักเกินไป
  ใช้จอแบน เพราะหน้าจอประเภทน้ีใช้พลังงานน้อยกว่า แถมยัง
ช่วยถนอมสายตาได้อีกด้วย
  เลือกใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบประหยัดพลังงาน โดย
สังเกตจากสัญลักษณ์ Energy Star
  ควรต้ังระบบ Screen Saver เพ่ือรักษาคุณภาพของหน้าจอ

เร�ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำ�วันท้ังท่ีบ้�นและท่ีทำ�ง�นกันจนชิน ท้ังยังมักมองว่�เป็น
เคร่ืองใช้ไฟฟ้�ช้ินเล็ก ๆ เม่ือเทียบกับตู้เย็น เคร่ืองปรับอ�ก�ศ หรือเคร่ืองซักผ้� ก็เลยไม่ได้ให้ 
คว�มสำ�คัญกับก�รประหยัดพลังง�นเม่ือใช้ง�น ซ่ึงจริง ๆ แล้ว เจ้�ส่ิงน้ีมีส่วนทำ�ให้บิลค่�ไฟ

แต่ละเดือนเพ่ิมข้ึนไม่น้อยเลยทีเดียว

โดย กองบรรณาธิการ
Q&A with PEA

ใส่ใจ...ใช้ คอมพิวเตอร์



PEA FOCUS
ท่ีมา : คณะทำางาน Asset Management 
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

หม้อแปลงไฟฟ้�กำ�ลัง
สินทรัพย์สำ�คัญของ PEA

Power
Transformer
Asset Management
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ทำ�ไมต้องเป็น
หม้อแปลงไฟฟ้�กำ�ลัง

 ‘หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง (Power 
Transformer)’ ก็คือหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ ที่ติดตั้งในสถานีไฟฟ้าของ PEA โดย
ท�าหน้าที่ลดแรงดันไฟฟ้าจาก 115 kV เป็น 
33 และ 22 kV เพื่อให้พอดีกับแรงดันใน
ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าสู่อาคารบ้านเรือน
นั่นเอง หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังมี 3 ขนาด 
คือ 25, 40 และ 50 MVA ซึ่งปัจจุบัน PEA 
มีหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังจ�านวน 600 เครื่อง 
(ข้อมูล ปี 2561) โดยหม้อแปลงที่มีอายุมาก
อยู่ที่ 36 - 40 ปี ในขณะที่ส่วนใหญ่มีอายุ
อยู่ที่ 16 - 20 ปี

เหตุใดจึงนำ� ‘หม้อแปลงไฟฟ้�กำ�ลัง’ 
ม�ทำ�ก�รบริห�รจัดก�รสินทรัพย์
เป็นอุปกรณ์แรก
 PEA ได้วางแผนการบริหารจัดการ
สินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายประเภท โดย
เหตุท่ีบริหารหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังเป็นอันดับ
แรก เพราะ...
 • เป็นอุปกรณ์ส�าคัญและจ�าเป็นกับระบบ 
จ่ายไฟมาก ถ้าหากมีการช�ารุด เสียหาย 
ใช้งานไม่ได้ จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง 
อาจจะกินพื้นที่ทั้งอ�าเภอ จังหวัด ตาม

	 สถานการณ์พลังงานของโลกบวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่
หยุดยั้ง	ท�าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(PEA)	ต้องปรับเปลี่ยนการท�างานใน
หลาย	ๆ	ด้าน	เพ่ือให้องค์กรเตบิโตอย่างมัน่คงและย่ังยืน	ทัง้การมุ่งหารายได้ 
จากธุรกิจใหม่	ลดต้นทุนจากสิ่งที่สร้างรายได้ปัจจุบันด้วยการใช้สินทรัพย์
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า	ไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างใช้งาน	ภายใต้การบริหารจัดการ
สินทรัพย์	(Asset	Management)	ตลอดวงจรชีวิต
	 ฉบับที่แล้ว	เราได้ปูพื้นฐานถึงที่มาที่ไป	ความจ�าเป็น	ตลอดจนประโยชน ์
ที่องค์กรจะได้รับหากมีการน�าระบบบริหารจัดการสินทรัพย์	(Asset	 
Management)	มาใช้	ฉบับนี้จะท�าให้เห็นภาพชัดมากขึ้นกับ	‘การบริหาร
จัดการหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง	(Power	Transformer	Management)’	
สินทรัพย์ส�าคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นน�าร่อง	เพื่อเป็นแนวทางสู่การบริหาร
สินทรัพย์ประเภทอื่น	ๆ		ในอนาคต

ขอบเขตการให้บริการของสถานีไฟฟ้าแห่ง
นั้น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ PEA ไม่อยากให้เกิดขึ้น
 • มีผลกับการประเมินดัชนีความเช่ือถือได้ 
ของระบบไฟฟ้าของ PEA เช่น System 
Average Interruption Duration Index (SAIDI) 
คือ ค่าดัชนีที่แสดงระยะเวลาไฟดับเฉลี่ย
ที่กระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 1 รายในช่วงเวลาที่
พิจารณา และ System Average Interruption 
Frequency Index (SAIFI) ค่าดัชนีแสดง
จ�านวนครั้งของไฟดับเฉลี่ยที่กระทบกับผู้ใช้
ไฟฟ้าต่อรายในช่วงระยะเวลาที่พิจารณา 
ดังนั้นการที่หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังท�างานได้
อย่างราบรื่นและมั่นคง จะส่งผลต่อความ
น่าเชื่อถือ SAIFI และ SAIDI ของระบบ
ไฟฟ้าของ PEA ด้วย
 • มูลค่าสูง ราคาหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง 
1 เครื่อง เฉลี่ยมีมูลค่าราว 20 เปอร์เซ็นต์
ของมูลค่าการสร้างสถานีไฟฟ้าเลยทีเดียว 
อย่างการสร้างสถานีในปัจจุบันอยู่ที่ 120 
ล้านบาท หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังราคา
ประมาณ 20 ล้านบาท ด้วยราคาต่อหน่วย
ค่อนข้างสูง PEA จึงจ�าเป็นต้องให้มีอายุ
การใช้งานนาน โดยตั้งเป้าไว้ที่ 40 ปี/
หม้อแปลง 1 เครื่อง



การบริหารวงจรชีวิตสินทรัพย์ของหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง	คือการบริหารจัดการหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง 
ตลอดอายุการใช้งาน	ตั้งแต่การวางแผนความต้องการ	การจัดหา	การติดตั้งใช้งานและการบ�ารุงรักษา	

จนถึงการจ�าหน่ายออกจากระบบ	ซึ่งได้มีแผนการจัดการที่แบ่งออกตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

แผนก�รบรหิ�รจดัก�รวงจรชวีติของ
หม้อแปลงไฟฟ้�กำ�ลงั

หลักก�รบริห�รจัดก�ร Life cycle 
ของสินทรัพย์โดยทั่วไป 

หลักก�รบริห�รจัดก�ร Life cycle 
ของหม้อแปลงไฟฟ้�กำ�ลัง ของ PEA
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การจัดหา
งบประมาณ

การพฒันา
บคุลากร

&
ความปลอดภยั

การน�าออก
จากระบบ

การจดัหา

การออกแบบ
& 

การวางแผน

การตดิตัง้
& 

การทดสอบ

การใช้งาน
และการ

บ�ารงุรกัษา

การจ�าหน่าย

การใช้งาน

การตดิตัง้

• งบประม�ณ (Financial Expenditures)
	 เป็นการประมาณการใช้งบประมาณ	(Financial	Forecast)	
ซึง่ค�านวณจากข้ันตอนการวางแผน	การจดัซือ้	การซ่อม
บ�ารุง	จนถงึจ�าหน่ายออกจากระบบ	เพ่ือน�าเสนอโครงการ
ให้กบัสภาพัฒน์หรือหน่วยงานทีเ่ป็นผูอ้นุมัติงบประมาณ	
ซึง่มีอยู	่2	แบบ	คอื	ประมาณการงบท�าการ	และประมาณการ 
งบลงทนุ
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• ก�รออกแบบและก�รว�งแผน 
(Design and Planning)
	 เป็นขัน้ตอนทีท่�าให้ทราบถงึความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้า
ก�าลงั	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของขนาด	สถานทีติ่ดตัง้	จ�านวน	
รวมถึงรายละเอยีดทางเทคนิคอืน่ๆ	ท้ังนี	้เพือ่น�าไปจัดท�า
ข้อก�าหนดทางเทคนคิ	(Specification)	ส�าหรับการจดัหา
เพือ่ให้ได้มาซึง่หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลงัท่ีมคีณุภาพและตรงกบั
ความต้องการใช้งาน
• ก�รจัดห� (Acquisition)
	 มท้ัีงการจดัหามาพร้อมกับสถานไีฟฟ้า	(งาน	Turn	key)
หรอืจัดหาเฉพาะหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลงัมาเพือ่ใช้งานเพ่ิมเติม
หรอืทดแทนของเดิม	ซึง่โดยมากแล้วจะเป็นการจัดซือ้จดัจ้าง
แบบประกวดราคาตาม	Specification	ทีก่�าหนดไว้
• ก�รติดตั้งและก�รทดสอบ 
(Construction & Commissioning)
	 เม่ือได้ของมาแล้ว	จะต้องมกีารจดัท�าฐานข้อมลูหม้อแปลง	
ไฟฟ้าก�าลงั	(Serialize)	การตดิตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลงัใน
สถานจี�าหน่ายไฟฟ้า	และการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลงั
ก่อนใช้งานจรงิ	หรอืพดูง่าย	ๆ	คอืเป็นขัน้ตอนการตรวจรับ
นัน่เอง

• ก�รใช้ง�นและก�รบำ�รุงรักษ� 
(Operation and Maintenance) 
	 เพราะเป็นอุปกรณ์ทีมี่ราคาสงูทีส่ดุในระบบส่งจ่ายก�าลงั
ไฟฟ้า	เพ่ือให้ได้ประสทิธภิาพการท�างานสงูสดุและมอีายกุาร
ใช้งานทีย่นืยาวคุ้มค่า	จงึจ�าเป็นต้องมีการบ�ารุงรกัษาให้ดี	
ปัจจบัุน	PEA	น�าซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการบ�ารุงรกัษา	เพ่ือให้
สามารถประเมินสภาพได้อย่างถกูต้อง	แม่นย�า	และรวดเร็ว	
ลดความผดิพลาดทีเ่กดิจากคน	เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในงานบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังให้ดีย่ิงขึน้

• ก�รนำ�ออกจ�กระบบ (Disposal)
	 ปัจจบัุน	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับการบริหารจัดการ
หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลงั	มีแผนทีจ่ะจดัท�าหลกัเกณฑ์เพือ่ใช้
ประกอบการตัดสินใจ	ทีจ่ะด�าเนินการต่าง	ๆ	กบัหม้อแปลงไฟ
ฟ้าก�าลัง	เช่น	การซ่อมแซม	การย้ายสถานทีต้ั่ง	การน�าออก
จากระบบ	เป็นต้น	โดยน�าข้อมูลทัง้ทางด้านเทคนิคและทาง
ด้านเศรษฐศาสตร์	มาใช้ในการก�าหนดหลกัเกณฑ์

• ก�รพัฒน�บุคล�กร (Human Competency)
	 ฝึกอบรมพัฒนา	ให้ความรู้เกีย่วกับขัน้ตอนต่าง	ๆ	ในการ
จดัการสนิทรัพย์ตลอดวงจรชีวติ	เช่น	การติดต้ังหม้อแปลง	
เทคนิคการบ�ารุงรักษา	การใช้ซอฟต์แวร์	วางแผนการอบรม	
เป็นต้น
 • คว�มปลอดภัย (Safety)
	 เน้นการดูแลด้านความปลอดภัยในการท�างาน	เช่น	
ก่อสร้าง	การทดสอบ	การติดต้ัง	บ�ารุงรักษา	เป็นต้น
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คว�มต้องก�ร
หม้อแปลงไฟฟ้�
กำ�ลัง มีที่ม�จ�ก
กรณีต่�ง ๆ ดังนี้

1.เมื่อมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นมากในพื้นที่
ที่ยังไม่มีสถานีไฟฟ้า PEA จึงจ�าเป็นต้องก่อสร้างสถานีไฟฟ้าขึ้นใหม่ 
และหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกจัดหามาพร้อม
กับการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าใหม่
2.กรณีที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นใน
พื้นที่ที่มีสถานีไฟฟ้าอยู่แล้ว และสถานีไฟฟ้านั้นยังสามารถรองรับ
หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังเพิ่มได้ PEA จะด�าเนินการจัดหาหม้อแปลงไฟ
ฟ้าก�าลังเพื่อน�ามาใช้งานเพิ่มเติมในสถานีไฟฟ้านั้น
3.หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบำารุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง จะเป็นผู้ประเมินสภาพและความเหมาะสมใน
การใช้งาน หากพบว่าหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังเสื่อมสภาพเกินกว่าที่จะ
บ�ารุงรักษาได้ ก็จะวางแผนจัดหาใหม่เพื่อน�ามาใช้ทดแทนของเดิม
ต่อไป
4.ถึงแม้จะได้รับการบำารุงรักษาอย่างดี หม้อแปลงไฟฟ้า
ก�าลังก็อาจเกิดการช�ารุดเสียหายแบบฉุกเฉินได้ ซึ่งหากการช�ารุด
เสียหายรุนแรงจนไม่อาจซ่อมแซมได้ หรือไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม 
PEA ก็จะจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังเครื่องใหม่มาใช้งานทดแทน
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The world energy situation has prompted Provincial Electricity 
Authority (PEA) to adapt itself in many aspects. This involves a 
seek for new revenue streams, a development of new technology 
in working processes, and an extreme use of existing assets to 
avoid problems within the lifecycle of Assessment Management. 
The ‘Power Transformer’ is the first asset that PEA uses as a pilot 
before moving up to manage other assets in the future. This asset 
is the most important equipment in the electricity distribution 
system as it is related to PEA’s reliability index of electric 

systems. Moreover, the power transformer is the most valuable 
asset of PEA, worth 20% of construction cost for a power station 
with an average price of 20 million baht per unit.
 PEA has made Power Transformer Management Plan that 
covers the whole lifecycle of the asset in terms of financial 
expenditures designing, planning, acquisition, construction & 
commissioning, operation & maintenance, and disposal. This initial 
stage includes staff training on safety in every step of working
processes to ensure that all power transformers are efficient and 
able to serve electricity users without any problem.

 ทุกขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น จะเกิดในรูปแบบของวงจร (Cycle) 
เริ่มจากการออกแบบและการวางแผนเพื่อให้ทราบความต้องการ น�า
ไปสู่การจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังส�าหรับน�ามาติด
ตั้ง ทดสอบและน�าเข้าใข้งานในระบบ จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงเวลาการ
ใช้งานและการบ�ารุงรักษา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดในวงจร
ชีวิตของหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง และเมื่อใช้งานจนถึงที่สุด ก็ต้องมี
กระบวนการตัดสินใจในการน�าหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังออกจากระบบ 

เพื่อวางแผนเพื่อจัดหามาใช้งานทดแทนต่อไป จะเห็นได้ว่า 
ทุกกระบวนการในวงจรชีวิตของหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังล้วนแล้วแต่ 
มีผลส�าคัญต่ออายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง และนั่น 
จึงเป็นที่มาของการให้ความส�าคัญกับการท�า Power Transformer  
Asset Management เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึง
ความส�าคัญของหน้าที่ที่รับผิดชอบ ที่จะช่วยให้หม้อแปลงไฟฟ้า
ก�าลังของ PEA มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุ้มค่าต่อการลงทุน 

5. สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
(Overhead line 115 kV) 

5 สนิทรพัย์สำ�คญัทีต้่องมีก�รบรหิ�รจดัก�รสนิทรพัย์

1. หม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง
(Power Transformer)

3. เคเบิลใต้นำ้า
(Submarine Cable) 

2. สวิตช์เกียร์
(Switchgear)

4. หม้อแปลงในระบบจำาหน่าย 
(Distribution Transformer)
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โดย กองประชาสัมพันธ์
PEA Project
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PEA EXCLUSIVE
โดย กองบรรณาธิการ
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 เราเติบโตมากับการมีไฟฟ้าใช้อย่างสะดวกสบาย จนไม่กล้า
จินตนาการถึงวันที่ปราศจากสิ่งเหล่านี้ได้เลย นั่นเป็นการตอกย�้าถึง
ความจ�าเป็นของไฟฟ้าในชีวิตประจ�าวันที่ผู้ให้บริการอย่างการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (PEA) ตระหนักอยู่ตลอดเวลา และเป็นที่มาของการ
บริหารจัดการหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง (Power Transformer) อุปกรณ์
ส�าคัญอันดับหนึ่งของระบบจ่ายไฟ ที่ คุณปราโมทย์ สุดทรัพย์ 
ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา เชื่อมั่นว่าเมื่อได้รับการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบก็จะส่งผลดีต่อผู้ใช้ไฟ

‘หม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง’ สำาคัญอย่างไรกับการจ่ายไฟ
 ‘หม้อแปลงไฟฟ้า’ ท�าหน้าท่ีปรับแรงดันให้เหมาะสมกับระดับแรงดัน
ท่ีใช้งานหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นการแปลงแรงดันไฟฟ้าจากแรงดันสูง
เป็นแรงดันต�่า หรือแรงดันต�่าเป็นแรงดันสูง ส�าหรับหม้อแปลงไฟฟ้า 

ปร�โมทย์ สุดทรัพย์ 
ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบำารุงรักษา

เมื่อจัดก�รดีก็ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟ

POWER 
TRANSFORMER

ก�าลัง (Power Transformer) ที่กล่าวถึงจะติดตั้งอยู่ที่สถานีไฟฟ้า 
ของ PEA เพื่อท�าหน้าที่แปลงแรงดันจาก 115 KV ลงมาเป็น 22 KV 
ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และแปลงจาก 115 KV 
เป็น 33 KV ในภาคใต้ ในหนึ่งสถานีไฟฟ้าจะมีหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง
อยู่ 1 - 2 เครื่อง  ถือว่าเป็นอุปกรณ์ส�าคัญกับการจ่ายไฟฟ้ามาก 
หากเสียหาย ช�ารุดหรือขัดข้องจะส่งผลกระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าเป็น
บริเวณกว้าง อีกอย่างคือมีราคาค่อนข้างสูงมาก 1 เครื่องประมาณ 
20 ล้านบาท

เพราะสำาคัญ จึงต้องใส่ใจและดูแลให้ดี 
 เพราะส�าคัญจึงต้องมีการบริหารจัดการ เพ่ือให้ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า 
ก�าลังอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพสูงสุด ความจริง Asset Management 
ควรจะท�าทุกอุปกรณ์ แต่อุปกรณ์เรามีเยอะมากจึงเลือกชิ้นที่ส�าคัญ
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ที่สุดก่อน และไม่ใช่ว่าการบ�ารุงรักษาอย่างเดียวแล้วจะมีอายุการ
ใช้งานเต็มประสิทธิภาพได้นะ ต้องมีการเริ่มต้นที่ดีจากการท�างาน
ร่วมกันของหลายๆ ส่วน ทั้งสายงานวิศวกรรมต้องวางแผนออกแบบ 
ต้องดูว่า Center Load ต้องอยู่ตรงไหน ต้องใช้หม้อแปลงขนาดไหน 
เสร็จแล้วก็ประกวดราคาจ้างก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ฝ่ายก่อสร้าง
บริหารโครงการก็ต้องมาดูแลการติดตั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพราะบางครั้งเขียนมาดีแต่พอติดตั้ง
จริงไม่มีใครดูแลทดสอบการใช้งาน ก็มีผลต่ออายุการใช้งานและ
ประสิทธิภาพของหม้อแปลงทั้งนั้น เมื่อน�าเข้ามาใช้งาน ทั้งเขตเอง
ส่วนกลางเองก็ต้องท�าหน้าที่ในการบ�ารุงดูแลรักษาให้ใช้งานได้ดี
ไปจนหมดอายุขัย ตามปกติอาจจะ 25 - 30 ปี แต่ถ้ามีการบริหาร
จัดการที่ดี การใช้งานก็จะยืดไป 30 - 40 ปีก็ได้ ภายใต้การประเมิน
ว่าจะใช้งานได้นานแค่ไหน พูดง่าย ๆ Asset Management ของ
หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง คือ การบริหารจัดการหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง
ให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอด
วงจรชีวิตการใช้งาน ตั้งแต่การวางแผน จัดหาให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์ 
แล้วก็มีการติดตั้ง ติดตั้งเสร็จแล้วก็มีการใช้งาน ซ่อมบ�ารุง จ�าหน่าย
ออก จัดหาตัวใหม่มาทดแทน 

การดูแลและบำารุงรักษา เป็นขั้นตอนที่ยาวนานที่สุดของ
ระบบบริหารจัดการ
 งานบ�ารุงรักษามีส่วนส�าคัญมาก ต้องคอยระวังไม่ให้เกิดการ
ช�ารุด และเป็นสายงานที่อยู่กับหม้อแปลงค่อนข้างนาน  
สายวางแผนอาจจะอยู่ 2 ปี ก่อสร้าง 2 ปี จัดซื้อ 2 ปี แต่งานบ�ารุง
รักษา 20 - 30 ปี ที่จะบ�ารุงรักษาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นานโดยไม่มีปัญหา ไม่ใช่อยู่นานแล้วกระท่อนกระแท่นนะ เราก็ 
ไม่เอาไว้เหมือนกัน ใช้งานได้นานไม่หยุด ก็ยิ่งดี เราก็คุ้มค่า แต่ว่า
ก็ต้องดูเป้าหมายของการบ�ารุงรักษา เราต้องการท�าการบ�ารุงรักษา
เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) มากกว่าการบ�ารุงรักษา
แบบแก้ไข (Corrective Maintenance: CM) คือมันเสียแล้วไปแก้  
เราต้องการท�า PM มากกว่าไปบ�ารุงรักษาในแบบก่อนเกิดปัญหา 

Power Transformer Monitoring 
 ปัจบุนัเราอยู่ระหว่างจดัท�าระบบการเฝ้าระวงัหม้อแปลงไฟฟ้า
ก�าลงั (Power Transformer Monitoring System) เป็นระบบหรอืเป็น
เครื่องมอืสนบัสนนุและเหมาะส�าหรบัการบรหิารจดัการสนิทรพัย์
ของหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลงั โดยมกีารเฝ้าระวงัทั้งแบบออนไลน์และ



ออฟไลน์ จะน�าไปตดิตั้งบนหม้อแปลง เพื่อเกบ็ข้อมูลและสภาพ
การใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลงั เช่น ค่าต่าง ๆ ของน�้ามนั 
หม้อแปลง การท�างานของ OLTC อณุหภูมขิองน�้ามนั เป็นต้น 
เพื่อน�ามาวเิคราะห์สภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลงัมสีภาพอย่างไร 
น�้ามนัหม้อแปลงปกตจิะมสีภาพเป็นฉนวนไฟฟ้า ท�าหน้าที่ระบาย
ความร้อน ถ้าท�างานหนกัเกนิน�้ามนัเสื่อมสภาพกอ็าจท�าให้
หม้อแปลงช�ารดุได้เรว็ขึ้น เหมอืนคนเจาะเลอืดเพื่อดูว่าเราป่วยอะไร 
จะท�าให้เราทราบข้อมูลว่าเครื่องไม่ไหวแล้ว เราต้องส่งคนเข้าไป
บ�ารงุรกัษาก่อนที่จะช�ารดุ หรอืบางเครื่องดูแล้วไม่เป็นไร กไ็ม่ต้อง
รบีร้อน ครบวาระค่อยไป แต่ถ้าท�างานหนกัมากๆ กต้็องไปตรวจก่อน 
เพื่อให้การจ่ายไฟมปีระสทิธภิาพต่อเนื่อง เราน่าจะเอามาใช้จรงิ ๆ 
1-2 ปีนี้ นอกจากตรวจเชก็น�้ามนั กย็งัมอีปุกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องได้รบั
การตรวจสอบและบ�ารงุรกัษา ซึ่งตอนนี้ทั้งหมดยงัเป็นการเกบ็ข้อมูล
แบบมอื

ภาคกลาง พื้นที่นำาร่องบริหารจัดการหม้อแปลงไฟฟ้า
กำาลัง
 ตอนนี้เราจะเริ่มต้นที่เดียวก่อน คือในเขตภาคกลาง (กฟภ.2) 
และเริ่มต้นที่หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง และจะขยายต่อไป โดยท�า 1 
พื้นที่ให้ครบทุกอุปกรณ์ ครบทุกกระบวนการ ซึ่งก็จะเห็นภาพเห็น
ระบบ สามารถจัดการกับพื้นที่อื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น ถือเป็นการน�าร่อง 
เพราะท�าทั้งประเทศไม่ไหว ข้อมูลเยอะมาก ต้องท�าทีละจุด ค่อย ๆ 
ขยายผล ท�าที่สถานีไฟฟ้าก่อนเพราะส่วนใหญ่อุปกรณ์ส�าคัญ ๆ อยู่
ที่นั่น ปัจจุบันการท�างานอยู่ในขั้นเตรียมการ แต่ก็เริ่มน�าซอฟต์แวร์
บางอย่างเข้ามาช่วย บางส่วนยังต้องเก็บข้อมูลด้วยมือ ถ้าอันไหน
มีข้อมูลมากจะรีบไปท�าก่อน แต่ยังไม่เต็มระบบ ยังมีปัญหาอยู่บ้าง
เรื่องของจ�านวนคนอาจจะไม่พอ ถ้าเป็นการรีโมตแบบออนไลน์
จะช่วยได้มาก ซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนต่อไป

เข้าใจ ร่วมมือ สู่ความสำาเร็จของระบบ Asset 
Management
 เรามีการจัดตั้งคณะท�างาน จัดตั้งทีม Change เตรียมการให้

ความรู้ เพราะว่าระบบนี้เกี่ยวเนื่องกับคนเกือบทั้งหมดขององค์กร 
ต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ในเรื่องของการเข้าไป
ตรวจสอบ การดูแลบ�ารุงรักษา การจัดเก็บข้อมูล เพราะ
ข้อมูลค่อนข้างส�าคัญ พูดง่าย ๆ เหมือนกับคนทุกอย่าง ต้องมี
การจัดท�าข้อมูลประวัติ ที่มาที่ไปของหม้อแปลงตัวนี้ จัดซื้อเมื่อไร 
เป็นย่ีห้ออะไร รุ่นไหน มีคณะท�างาน Serialize นอกจากการให้ความรู้ 
กับพนักงานผ่านการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ต้องมี
การจัดหลักสูตรอบรม จะมีรายละเอียดเยอะมาก ต้องมาจัดท�าและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานใหม่ การส่งข้อมูล การแชร์ข้อมูล
ให้กัน ซึ่งก็จะเป็นระบบมากขึ้น

ประโยชน์ 2 ทาง ทั้งองค์กรและผู้ใช้ไฟ 
 ส�าหรับ PEA การบริหารจัดการที่ดีท�าให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด นั่นหมายถึงการเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย ส่วนประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟก็จะลดปัญหาไฟดับจาก
อุปกรณ์ไฟฟ้าช�ารุด เพราะว่าเรามีการบริหารจัดการที่ดีก่อนช�ารุด 
ด้วยการเข้าไปแก้ไข บ�ารุงรักษา ผู้ใช้ไฟก็มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง
ไม่มีปัญหา งานนี้ถือเป็นงานใหญ่มาก มีการลงทุนสูง ความท้าทาย
ก็คือท�าให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย เกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์กับ 
ผู้ใช้ไฟ องค์กร การบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างเป็นระบบจะช่วยได้ 
การบ�ารุงรักษาท่ีดีควรจัดระบบการบ�ารุงรักษา เชิงป้องกัน Preventive 
Maintenance ไม่ใช่เม่ือเกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข ถึงตอนน้ันไฟก็ดับ  
ผู้ใช้ไฟก็เดือดร้อน การจัดหาอุปกรณ์ก็ไม่มี มันกระทบไปหมด  
ถ้ามีการเตรียมการที่ดี มีข้อมูลที่ดี เห็นว่าอันนี้ไม่ไหวแล้วเราก็เริ่ม
วางแผนไปเตรียมจัดหาของใหม่จะดีกว่า 
 ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษากล่าวย�้าทิ้งท้ายถึงความ
ส�าคัญของ Asset Management ท่ี PEA ก�าลังด�าเนินการในปัจจุบัน  

Asset Management คือ การ
บริหารจัดการสินทรัพย์หม้อแปลงไฟ
ฟ้ากำาลังตลอดวงจรชีวิต ตั้งแต่
การวางแผน จัดหาอุปกรณ์ 
การติดต้ัง การใช้งานซ่อมบำารุง 
จำาหน่ายออก
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Business
Continuity
Management

PEA SCOOP
ท่ีมา : แผนกแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ
  กองแผนบริหารความเส่ียง
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

ก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจเพื่อคว�มมั่นคงขององค์กร
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	 ดังนั้นการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน	ทั้งหน่วยงานรัฐและ
เอกชนจึงให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการความต่อเน่ือง
ทางธรุกจิ	(Business	Continuity	Management:	BCM)	อันเป็น 
การบริหารจัดการที่ส�าคัญเพื่อรองรับอุบัติการณ์	(Event)	 
ที่เกิดขึ้นกับองค์กรอย่างไม่คาดคิด	ท�าให้การด�าเนินงาน 
ต้องหยุดชะงัก	(Distribution)	ไม่ว่าจะมาจากภัยธรรมชาติ	
เช่น	พายุ	น�้าท่วม	ไฟไหม้	เป็นต้น	ภัยจากน�้ามือมนุษย์	เช่น	
วินาศกรรม	การก่อจลาจล	การลอบวางระเบิด	Cyber	
Threats	เป็นต้น
	 การมี	BCM	จะท�าให้องค์กรสามารถรับมือกับเหตุการณ์
วิกฤตการณ์ได้อย่างมีระบบและแบบแผน	ลดการสูญเสีย 
ให้น้อยลง	อีกท้ังจะช่วยให้องค์กรสามารถด�าเนินงานได ้
อย่างต่อเนื่องในขณะที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตนั้น	ๆ	เพื่อการ 
ตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ชื่อเสียง	และภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(PEA)	ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจ
ด้านพลังงานขนาดใหญ่ของประเทศ	ให้บริการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าให้แก่ประชาชนใน	74	จังหวัด	ทั้งมีความเชื่อมโยงกับ 
หลายหน่วยงานที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการประกอบกิจการอื่น	ๆ	
เช่น	ภาคอุตสาหกรรม	การพาณิชย์	การด�ารงชีพของ
ประชาชน	หากการด�าเนินงานของ	PEA	หยุดชะงัก	
จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	สังคม	และประชาชน	ดังน้ัน
การน�าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการบริหารงานของ	PEA	ท�าให้การท�างานขององค์กร 
มีความต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
ตามท่ี	PEA	ได้วางเป้าหมายไว้ให้เกิดความยั่งยืน	
	 ในอดีต	PEA	บริหารงานตามภารกิจ	มีแผนปฏิบัติ	กลยุทธ์	
และบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้	 
ทว่า	ปัจจุบันเมื่อ	PEA	เติบโตขึ้น	ปัจจัยในการบริหารงาน 
มีความซับซ้อนขึ้น	มีการน�าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ	ระบบ	
Digital	Technology	มาใช้อย่างมากมาย	ซึ่งปัจจัยที่ส�าคัญ
เหล่านี้สามารถหยุดชะงัก	หากได้รับผลกระทบจากอุบัติการณ ์
ทีเ่กิดขึน้อย่างไม่คาดคดิ	เพราะฉะนัน้ระบบการบรหิารความต่อเนือ่ง 
ทางธุรกิจจึงมีบทบาทส�าคัญที่จะมาช่วยรองรับกับวิกฤต	
อุบัติภัยต่าง	ๆ	ท่ีเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือน	เพื่อไม่ให้เกิด

เพราะเหตุการณ์วิกฤตมักเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน และบ่อยครั้งก็อยู่เหนือ
การควบคุม ซึ่งแต่ละเหตุการณ์อาจเกิดขึ้นครั้งเดียว วันเดียว หลายวัน
ติดต่อกัน หรือมากกว่านั้น นานนับเดือนเป็นแรมปี ซึ่งการเกิดวิกฤต
ต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงกระทบ
ต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นขององค์กรได้

ผลกระทบกับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ
ด้านการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก	PEA
	 โดยตามหลักการของ	PEA	หากเกิดอุบัติการณ์ที่ท�าให้การ
ด�าเนินงานต้องหยุดชะงัก	จะต้องรีบฟื้นคืนให้รวดเร็วที่สุด	เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจและประชาชน	ซ่ึง	PEA	ได้น�าระบบ
การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจมาใช้กับองค์กร	จนกระทั่ง
ปี	2561	PEA	ส�านักงานใหญ่ก็ได้รับการรับรอง	ISO	22301	
	 ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ	โดยในปี	2562	ได้มีการขยายการขอรับ 
การรับรองมาตรฐาน	ISO	22301	ไปสู่ส่วนภูมิภาค	โดยม ี
ผู้แทนของแต่ละภาค	ประกอบด้วยการไฟฟ้าเขต	และการไฟฟ้า
ชั้น	1	รวม	8	แห่ง	ได้แก่	PEA	เขต	1	(ภาคเหนือ)	จังหวัดลพบุร	ี
PEA	เขต	1	(ภาคกลาง)	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	PEA	เขต	
3	(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	จังหวัดนครราชสีมา	PEA	เขต	1	
(ภาคใต้)	จังหวัดเพชรบุรี	PEA	จังหวัดนครสวรรค์	PEA	
จังหวัดนครราชสีมา	PEA	รังสิต	และ	PEA	จังหวัดเพชรบุรี	ซึ่ง
ในอนาคตจะขยายไปยังอีกหลายการไฟฟ้า	เพ่ือให้เกิดความต่อ
เน่ือง	ความยั่งยืนขององค์กร	สร้างความเชื่อม่ันว่า	PEA	
สามารถบริหารจัดการกับวิกฤตรอบด้านและท�าให้	PEA	
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเน่ืองไม่หยุดชะงัก	
สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
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	ท�าให้ธุรกิจไม่หยุดชะงัก
มีรายได้อย่างต่อเนื่อง

ช่วยองค์กรได้อย่�งไร 

แต่อย่�งไรก็ต�ม แผนก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ
จะสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยของ PEA ได้ จะต้องอ�ศัย
คว�มร่วมมือจ�กพนักง�นทุกภ�คส่วนเข้�ม�ช่วย

ดำ�เนินง�นเพื่อก้�วข้�มทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้น สร้�งคุณภ�พชีวิตทั่วไทย

	ลูกค้าได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง	
ไม่เกิดปัญหาในการใช้งาน

	พนักงานท�างานได้โดยไม่สะดุด	และ
มีรายได้จากการท�างาน

	สร้างหลักประกันให้ลูกค้า
และผู้ลงทุน

	ท�าให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงาน	
และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ

	ลดผลกระทบด้านการเงิน

	ท�าให้องค์กรกลับมาด�าเนินงานได้
ในระดับเดียวกับก่อนเกิดอุบัติการณ์

อย่างรวดเร็ว

	เสริมสร้างภาพลักษณ์และ
ความน่าเชื่อถือต่อองค์กร	ส่งผลให้
เกิดการเติบโตอย่างมั่นคง	ยั่งยืน
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บทพิสูจน์พลังของ
คว�มคิดสร้�งสรรค์และคว�มตั้งใจ
PEA คว้� 3 ร�งวัล จ�กก�รส่งปฏิทินและสมุดบันทึก ชุด 
“PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” 

ร�งวัลชนะเลิศ 
ปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ 

ประเภท 
จรรโลงสังคมและ
สภ�วะแวดล้อม

ในปัจจุบัน

ร�งวัล
รองชนะเลิศ 

ปฏิทินชนิดแขวน 
ประเภท 

ส่งเสริมเอกลักษณ์
และศลิปวฒันธรรม

ของช�ติ

ร�งวัลชนะเลิศ 
สมุดบันทึก 

ประเภท 
ส่งเสริมเอกลักษณ์
และศลิปวฒันธรรม

ของช�ติ



22  • ฉบับท่ี 5 / 2562

PEA SOCIETY
โดย กุลบุตร จินันทุยา PEA CREATOR

PEA สู่โครงก�รหลวงเลอตอ
ความส�าเร็จในก้าวแรกแล้ว
 เช้าตรู่ชาวบ้านจะลงแปลงดูแลผักกัน
อย่างตั้งใจ เพื่อให้ได้พืชผักคุณภาพดีที่สุด
ตามที่เจ้าหน้าที่แนะน�า จนหลายคนซึ่งไม่
เคยมีรายได้มาก่อนขายผักได้เดือนละ 3,000 
- 4,000 บาท รวม ๆ แล้วตลอด 1 ปีของ
โครงการหลวงเลอตอขายพืชผักได้แตะ  

1 ล้านบาทแล้ว
 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิ
โครงการหลวง รับสั่งไว้ถึงการตั้งโครงการ
หลวงเลอตอ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความพิเศษ
และส�าคัญอย่างมาก จึงต้องระดม
องค์ความรู้ที่สั่งสมมาและแนวทางพัฒนา
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

 ช่วงพลบค�่าที่โครงการหลวงเลอตอ 
อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่
และชาวบ้านยังคงเร่งจัดเตรียมผักแข่งกับ
เวลาและความมืดเพื่อส่งออกสู่ตลาดให้
เร็วที่สุด เพราะหมายถึงรายได้และชีวิต
ของชาวบ้านท่ีดีข้ึน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท�า
ให้เห็นว่าโครงการหลวงเลอตอเริ่มต้น

มรดกสุดท้ายจากพ่อ ฝากไว้ให้แผ่นดิน
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ไร่ฝิ่นและไร่เลื่อนลอย
บนดอยเริ่มหายไป 
ผืนป่าเพิ่มขึ้นมา 
ถนนที่ทุรกันดาร
กำาลังจะพัฒนาใน
อีก 1 - 2 ปีนี้ 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชทานให้โครงการ
หลวงมาเกือบ 50 ปี น�ามาพัฒนาที่เลอตอ
จนเริ่มต้นก้าวสู่ความส�าเร็จได้ภายใน 1 ปี
จากเลอตอก�าลังขยายไปอีกสิบกว่าหย่อม
บ้าน จากชาวบ้าน 10 ชีวิตที่ดีขึ้นก�าลังจะ
เพิ่มเป็นร้อย และจะเพิ่มเป็นพันในอีกไม่
นาน ไร่ฝิ่นและไร่เลื่อนลอยบนดอยเริ่มหาย
ไป ผืนป่าเพิ่มขึ้นมา ถนนที่ทุรกันดารก�าลัง
จะพัฒนาในอีก 1 - 2 ปีนี้

โครงการขยายเขตฯ ระบบจำาหน่าย
บ้านเลอตอ ม.13 ต.แม่ตื่น 
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
 หมู่บ้านเลอตอเป็นหนึ่งในพื้นที่ขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น
อย่างยั่งยืน บ้านเลอตออยู่ห่างจากอ�าเภอ
แม่ระมาด 45 กิโลเมตร มีถนนคอนกรีตสลับ
ถนนลูกรังโดยใช้เวลาเดินทางจากอ�าเภอ
แม่ระมาดราว 5 ชั่วโมง มีเนื้อที่ทั้งหมู่บ้าน
ประมาณ 1,700 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็น
ภูเขาสูงสลับซับซ้อนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน 
คือ ป่าแม่ระมาด และอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์ป่าแม่ตื่น
 หมู่บ้านเลอตอมีประชากรอาศัยอยู่
ทั้งหมด 5 หมู่บ้าน 712 ครัวเรือน จ�านวน
ประชากรทั้งสิ้น 3,083 คน ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท�าการเกษตรเป็นหลัก  
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โดยเพาะปลูกพืชหลัก ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าว
ไร่ กาแฟอราบิก้า ไม้ผลไม้ยืนต้น ถั่วลิสง 
อาชีพรองคือเลี้ยงไก่ สุกร โค และกระบือ 
มีศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน  
1 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  
1 แห่ง ใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบโซลาร์เซลล์เฉพาะบางครัวเรือน 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมสานต่อ
พระราชปณิธานโครงการหลวงสุดท้าย
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร โดยได้เริ่มโครงการขยาย
เขตระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าสู่บ้านเลอตอตั้งแต่

เดือนตุลาคม 2560 ได้เข้าส�ารวจพื้นที่และ
ร่วมประชุมวางแผนกับกรมทางหลวงชนบท
และกรมป่าไม้ เพื่อวางแผนการด�าเนินการ
ปักเสา พาดสายสู่หมู่บ้านเลอตอ รวม
ระยะทาง 41.4 กิโลเมตร 
 ได้ประมาณการงบลงทุนขยายเขตระบบ
จ�าหน่าย (แรงสูง) เบื้องต้นไว้ที่ 49,882,189 
บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 เมตร 
จ�านวน 1,328 ต้น
 • พาดสายเคเบิลอากาศ (SAC) ขนาด 50 
ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 38.8 กิโลเมตร
 • พาดสายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR) 

ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 2.6 
กิโลเมตร
 PEA มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ประเทศชาติ เพื่อสนองพระราชด�าริโครงการ
หลวงเลอตอ โครงการหลวงแห่งความ
ภูมิใจของคนไทย เพราะแสดงให้เห็นถึง 
พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 
ที่พระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ให้ 
แม้จะเป็นโครงการหลวงสุดท้ายในรัชสมัย
ของพระองค์ แต่พระบรมราโชวาท พระราช
ด�ารัส หลักการทรงงานต่าง ๆ ที่พระองค์
พระราชทานไว้ ยังช่วยให้พสกนิกรไทย
มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ไปตราบนานเท่านาน... 
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เพราะตระหนักว่ากระดาษทุกแผ่นมาจากการตัดต้นไม้ เมื่อเลิกใช้งานก็กลายเป็นขยะและทำาให้
โลกร้อนขึ้น หลาย ๆ องค์กร รวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การทำางานที่ลดการใช้กระดาษผ่าน ‘ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์’ ซึ่งทำาให้การรับ - ส่ง

เอกสาร การจัดเก็บ สั่งการ ลงนามหนังสือเวียนสะดวกมากขึ้นและใช้กระดาษน้อยลง

ลดกระดาษผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

โดย กองมาตรฐานและ 
ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ

Digital Utility

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ทำางานใน 2 รูปแบบด้วยกัน

ผู้บริหารส่ังการรายบุคคลไปยังตะกร้างานประจำาแผนก

1 
ล็อกอินเข้าระบบ

2
เข้าไปท่ีเมนู ‘เอกสารรอ
ลงทะเบียน’ ซ่ึงคล้ายกับ 

Inbox ในอีเมล ซ่ึงผู้บริหาร
จะเห็นงานท้ังหมดท่ีส่ง

มาจากหน่วยงานต่าง ๆ

3
เข้าไปท่ีไฟล์งาน ‘รับต้นฉบับ’ 
เพ่ือดูเอกสารน้ัน โดยสามารถ
พิมพ์ข้อส่ังการเพ่ือส่งไปยัง

บุคคลน้ัน ๆ ผ่านการส่งไปยัง
หน่วยงานของผู้น้ัน

ผู้บริหารสามารถส่ังการรายบุคคลโดยใช้ PEA Email 
ของพนักงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ทำาให้กระบวนการการทำางาน
มีความชัดเจนมากขึ้นและ

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การจัดการเอกสารมีความ
เป็นระเบียบยิ่งขึ้นและพร้อมนำา

ข้อมูลไปใช้งานต่อได้ทันที

ลดความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ 
เพราะสามารถควบคุมการเข้าถึง

ข้อมูลของพนักงานภายในองค์กรได้

สามารถติดตามกระบวนการการ
ทำางาน ตรวจสอบภายในองค์กรได้

1 
ผู้ใช้งานทุกคนต้องอัพเดต
ข้อมูล โดยติดต่อได้ที่เมนู

 ‘ผู้ดูแลระบบ’ จากหน้าหลัก
ในระบบ เพื่อให้สามารถ

รับ - ส่งเอกสารได้

2 
ผู้บริหารสามารถเลือกส่ง
เอกสารให้พนักงานเป็นราย
บุคคลได้ผ่าน PEA Email 
เพิ่มข้อสั่งการ และแนบไฟล์
งานหลายไฟล์พร้อมกันก่อน

กดส่ง 

3 
พนักงานสามารถดูข้อ

สั่งการจากผู้บริหารได้ที่ 
‘บันทึกการปฏิบัติงานใน

หน่วยงาน’

ข้อดีของการใช้
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
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เที่ยวไปทั่ว
เร่ืองและภาพ : ธเนศ เป่ียมหน้าไม้

สิ่งของหลายอย่างที่เก่าอาจหมายถึงเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน 
ทว่าบางอย่างยิ่งเก่ากลับยิ่งมีคุณค่าน่าค้นหา เช่นเดียวกับ ‘ปีนัง’ เมืองมรดกโลก 

ซึ่งอบอวลด้วยกลิ่นอายแห่งวันวาน ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม
ที่ถูกกาลเวลาบ่มเพาะจนหอมหวานและกลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากทั่วสารทิศ

26  • ฉบับท่ี 5 / 2562

ประวัติศาสตร์หลากรส
กับสถาปัตยกรรมหลากสีที่ 

ปีนัง
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ระวัติศาสตร์สมัยใหม่ของ
ปีนัง เริ่มต้นขึ้นราว ๆ ค.ศ. 
1789 พร้อมการมาของ
กัปตันฟรานซิส ไลต์ (Francis 
Light) ตัวแทนบริษัทอีสต์

นั้นเจริญมาก ๆ อีกทั้งมีการเปิดสอนภาษา
อังกฤษเป็นคร้ังแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
บรรดาผู้ดีมีสกุลในประเทศไทยจึงนิยมส่ง
บุตรหลานไปเล่าเรียนภาษา และใช้การ
เชื่อมสัมพันธ์กับพ่อค้าระหว่างประเทศที่
ปีนังแทนที่จะส่งไปไกลถึงดินแดนตะวันตก 
เศรษฐกิจที่เฟื่องฟูรุดหน้าอย่างรวดเร็วของ
ปีนัง ท�าให้มีผู้คนมากหน้าหลายตาหลั่งไหล
เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ทั้งชาวจีนที่อพยพเข้ามา
ท�ามาหากินแล้วแต่งงานกับคนพื้นเมืองจน
กลายเป็นชาวเพอรานากัน (Peranakan) ทั้ง
ชาวทมิฬอินเดียใต้ที่เข้ามาเป็นแรงงานให้
รัฐบาลอังกฤษ ซ่ึงความแตกต่างทางเช้ือชาติ
ได้สะท้อนผ่านวัฒนธรรม ประเพณี อาหาร
การกิน อาคารบ้านเรือน ที่ยังยืนหยัด
ท้าทายกาลเวลามามากกว่า 2 ศตวรรษ  
จนท�าให้เมือง ‘จอร์จทาวน์’ ได้รับการ
รับรองเป็นเมืองมรดกโลก (World Heritage) 
ในปี 2008
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ป
อินเดียของอังกฤษที่เข้ามาเช่าเกาะเพื่อสร้าง
สถานีการค้า จนในที่สุดก็ได้รับอภิสิทธิ์จาก
สุลต่านแห่งเกดะห์ (Kedah) ให้เป็นผู้ดูแล
ดินแดน ซึ่งตรงกับช่วงวันเกิดของพระเจ้า
จอร์จที่ 3 (George III) กษัตริย์แห่งอังกฤษ
พอดิบพอดี เขาจึงเรียกขานเกาะแห่งนี้ใหม่
ว่า ‘เกาะปรินซ์ออฟเวลส์ (Prince of Wales 
island)’ และท�าการเปลี่ยนเกาะร้างให้เป็น
ชุมชนตามแบบแผนเมืองอาณานิคมของ
อังกฤษ โดยให้ชื่อว่า ‘จอร์จทาวน์ (George-
town)’
 ด้วยความที่ถูกใช้เป็นเมืองท่าปลอดภาษี 
ซ่ึงมีความส�าคัญด้านการค้าเช่ือมโลกตะวันตก
และตะวันออกเข้าด้วยกัน ท�าให้ปีนังในสมัย
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เสน่ห์ของปีนังไม่ได้มี
เพียงแค่ตึกรามบ้าน
ช่องอันสวยงามและ
ทรงคุณค่าเท่านั้น ทุก
ซอกมุมยังสอดแทรก
งานศิลปะหรือที่รู้จักกัน
ในนาม ‘Street Art’

 ทว่า การจะสัมผัสปีนังทุกซอกมุมอาจ
ไม่ใช่เรื่องง่ายนักส�าหรับผู้มีเวลาน้อย ๆ 
อย่างทริปนี้เป็นต้น เพราะแค่เดินชมอาคาร
บ้านช่องสไตล์ชิโน-โปรตุกีสที่ซ่อนตัวอยู่แทบ
ทุกมุมเมืองก็กินเวลาเป็นวัน ๆ แล้ว เราเลย
ขอหยิบมาแนะน�าพอหอมปากหอมคอ 
เริ่มที่ ‘The Blue Mansion’ คฤหาสน์สีฟ้า
เข้ม ซึ่งผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบจีนกับ
ยุโรปเข้าด้วยกันอย่างงดงามของเฉิงฟัตเจ๋อ 
(Cheong Fatt Tze) ซึ่งใหญ่โตโอฬารตาม
ฐานะบุคคลส�าคัญในสมัยนั้น  

ด้วยจ�านวน 38 ห้อง หน้าต่าง 220 บาน 
ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของภรรยาสุดโปรดปราน
ทั้งเจ็ด ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
มีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่
มากมาย และแบ่งห้องบางส่วนมาเป็นห้อง
พักส�าหรับนักท่องเที่ยวด้วย
 ขยับเข้ามาใกล้ใจกลางเมืองจอร์จทาวน์
อีกนิดกับ ‘คฤหาสน์เพอรานากัน (Pinang 
Peranakan Mansion)’ ตึกหลังใหญ่โอ่อ่านี้
เดิมทีเป็นบ้านของจุงเก็งกวี่ (Chung Keng 
Kwee) หัวหน้าชุมชนจีนและเศรษฐีใหญ่
เมื่อร้อยกว่าปีก่อน ที่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น
พิพิธภัณฑ์ เก็บรวบรวมเรื่องราวของชาว
เพอรานากันผ่านข้าวของเครื่องใช้ในชีวิต
ประจ�าวันของผู้เป็นเจ้าของ ทั้งเครื่องแต่ง
กาย เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนศาลเจ้าประจ�า
บ้านซึ่งใหญ่โตราวกับวัดจีน โบราณวัตถุ 
นับพันชิ้นได้สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตที่หรูหรา
และรสนิยมสูงของเศรษฐีชาวเพอรานากัน
ในอดีตได้เป็นอย่างดี
 ไม่ไกลกันนักคือ ‘Little India’ ชุมชน
ใหญ่ของชาวทมิฬจากอินเดียภาคใต้ทั้ง
ฮินดูและมุสลิมอยู่มาเป็นร้อยปี ซึ่งยัง
คงเอกลักษณ์ในการด�าเนินชีวิตผูกพัน
กับศาสนาอย่างแนบชิด โดยเฉพาะกับ
เทวสถานเก่าแก่อย่าง ‘เทวสถานศรีมหา
มารีอัมมาน’ ที่มีเจ้าแม่มารีอัมมานเทวี
เป็นองค์ประธานคอยปกป้องคุ้มครอง 

ผู้ศรัทธา ต่อด้วย ‘คูกงสี (Khoo Kongsi)’ 
กงสี (Kongsi) คือสัญลักษณ์แห่งความรัก 
พวกพ้องเครือญาติตามสายตระกูล เป็นเสมือน 
สมาคมของตระกูลแซ่ต่าง ๆ หรือศาลเจ้า
ประจ�าตระกูลในการประกอบพิธีกรรมอุทิศ
แก่บรรพบุรุษ กงสีมีลักษณะสวยงามแบบ
จีนแท้ ๆ และในเมืองปีนังก็มีกงสีอยู่หลาย
ตระกูลรวมถึงคูกงสีแห่งนี้ด้วย 
 ออกนอกเมืองไปอีกสักนิดที่ ‘ปีนังฮิลล์ 
(Penang Hill)’ หรือบูกิต เบนดีรา (Bukit 
Bendera) ตั้งอยู่บนเนินเขา สูงประมาณ 
833 เมตรเหนือระดับทะเล สามารถเข้าถึง
ได้ด้วยรถรางไฟฟ้าที่ถือว่าเป็นรถรางสาย
แรกในเอเชียก็ว่าได้ มีการใช้งานมาตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1923 ด้วยท�าเลบนที่สูงแวดล้อมด้วย
ธรรมชาติเขียว ๆ ที่นี่จึงเย็นสบายตลอด 
ทั้งปี จุดนี้ท�าให้เราเห็นวิวทั้งเมืองปีนัง 
รวมถึงบริเวณรอบข้าง มาแล้วไม่ต้องรีบเร่ง
ไปไหนเพราะปีนังฮิลล์มีกิจกรรมมากมาย 
ทั้งพิพิธภัณฑ์ จุดถ่ายรูป สวนสวย ๆ ให้
เพลิดเพลินตลอดทั้งวัน
 อันที่จริงเสน่ห์ของปีนังไม่ได้มีเพียงแค่
ตึกรามบ้านช่องอันสวยงามและทรงคุณค่า
เท่านั้น ทุกซอกมุมยังสอดแทรกงานศิลปะ
หรือที่รู้จักกันในนาม ‘Street Art’ จากศิลปิน
รุ่นใหม่วาดลงไปที่ผนังเก่า ๆ เป็นการช่วย
เติมสีสันให้เมืองมีชีวิตชีวามากขึ้น รวมไปถึง 
อาหารการกินหลากหลายรูปแบบ เช่น 
ลวกลวก (Lok Lok) อาซัม ลักซา (Assam 
Laksa) 
 ทุกส่วนถูกหลอมรวมเข้�ด้วยกัน 
จนกล�ยเป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะตัวแบบ 
‘ปีนัง’ ที่ผู้คนต่�งหลงใหล... 
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 The history of Penang started in 
1789 with the arrival of Captain Francis 
Light, a representative of the British 
East India Company who established a 
trading post and a community according 
to colonial town planning of the British 
Empire. Under the name of George 
Town, Penang was tremendously 
prosperous during those days. Most 
Thai aristocrats preferred to send 
children to learn foreign languages 
there and make connections with 
foreign merchants. Many Chinese 
people also flooded into Penang and 
married local people, establishing the 
nationality of Peranakans. Moreover, 

Tamils from India migrated to work as 
laborers for the British Empire. The 
diversity in Penang is reflected through 
tradition, culture and food such as Lok 
Lok, Assam Laksa, Sino-Portuguese 
buildings, all of which have stood over 
two centuries and made George Town 
designated by UNESCO as a World 
Heritage Site since 2008.
 George Town and its surroundings 
boast many attractions such as unique 
street art that adds a pop of color to 
the city’s neighborhood or the Blue 
Mansion that harmonizes Chinese and 
European architecture in a beautiful 
structure. Another fascinating spot is 

the Pinang Peranakan Mansion 
served as the residence of a Chinese 
philanthropist and a Peranakan 
millionaire. These days, the mansion 
has turned into a museum that 
gathers stories of Peranakans through 
thousand everyday items, clothes and 
pieces of furniture. Other interesting 
places are: Little India where Tamils 
from the south of India, both Hindus 
and Muslims, have lived together for 
hundreds of years; the Koo Kongsi, a 
family shrine that shows the strength of 
family ties; and Penang Hill that offers 
a panoramic view of Penang island and 
George Town old city. 

Pleasure Penang

Note for Traveller
ก�รเดินท�ง : มีเท่ียวบินบินตรง 
จากกรุงเทพฯ - ปีนัง วันละ 2 เท่ียวบิน 
ท้ังจากท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ เช่น 
ไทยแอร์เอเชีย การบินไทย มาเลเซีย
แอร์ไลน์ ไทเกอร์แอร์ นกแอร์ ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที 
หรือสามารถใช้บริการรถตู้ จาก
หาดใหญ่ - ปีนัง ซ่ึงมีรถออกทุกวัน 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง

วีซ่� : สามารถเข้ามาเลเซียได้ 30 วัน 
ไม่ต้องขอวีซ่า โดยพาสปอร์ตต้อง 
มอีายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย  
6 เดือน

ฤดูก�ลท่องเท่ียว : สามารถเท่ียว 
ได้ตลอดท้ังปีแต่ก็มีฝนตกตลอดปี 
เช่นกัน โดยตกชุกช่วงเดือนกันยายน 
- พฤศจิกายน และช่วงท่ีมีนักท่องเท่ียว 
มากเป็นพิเศษคือประมาณเดือน 
พฤษภาคม - กรกฎาคม
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มรดกไทย
เร่ือง : วิชชุ ภาพประกอบ : เอกสิทธ์ิ ชูวงษ์
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สัญลักษณ์แห่งแผ่นดิน
เมื่อกล่าวถึง ‘ครุฑ’ ซึ่งมีให้พบเห็น
อย่างชินตา โดยเฉพาะสถานที่
หน่วยงานราชการ ธนาคาร 
ห้างร้าน หรือแม้กระทั่งในธนบัตร 
รวมทั้งวรรณกรรมหลายเรื่อง
ก็มีการกล่าวถึง ทว่า คงมี
คนจำานวนไม่น้อยที่ยังไม่ทราบ
ประวัติความเป็นมาของพญานก
เจ้าเวหานามว่า ครุฑ
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หยุดหมุนได้ชั่วขณะ ด้วยฤทธานุภาพของ
พญาครุฑ จึงมีการสร้างรูป ‘พระครุฑพ่าห์’ 
หรือครุฑกางปีก และใช้เป็นสัญลักษณ์
ส�าคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่
สมัยอยุธยา และกลายเป็นสัญลักษณ์แทน
พระมหากษัตริย์ดังปรากฏในดวงตราหรือ
พระราชลัญจกรประจ�าพระองค์ ประจ�า
แผ่นดิน ประจ�าราชวงศ์ และประจ�ารัชกาล 
เป็นต้น
 ในศิลปกรรมไทยนั้นมีรูปครุฑปรากฏใน
ภาพเขียนโบราณ ลายหน้าบันพระอุโบสถ 
ลายรดน�้า ในเรือพระราชพิธี ฯลฯ ครุฑจึง
ผูกพันกับคนไทยมายาวนาน นอกจากนี้ 
ยังมี ‘ครุฑตราตั้ง’ เป็นสัญลักษณ์แห่ง
เกียรติยศที่พระราชทานให้บริษัทเอกชน 
กิจการงานหลวง หรือส่วนราชการ ซึ่ง
บริษัทเอกชนบางบริษัทอาจได้รับพระบรม

จ
อินเดียโบราณ และคนไทยรู้จักคุ้นเคย
ในฐานะที่เป็นพาหนะของพระนารายณ์ 
ตามคติความเชื่อที่ว่า ครุฑเป็นเทพพาหนะ
ของพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครอง
แบบเทวราช ซึ่งสังคมไทยเรายึดถือมาจาก
อินเดีย จนกระทั่งครุฑกลายเป็นสัญลักษณ์
แทนของสูง
 ท้ังน้ี ครุฑเป็นสัตว์ใหญ่มีรูปกายคร่ึงคน 
ครึ่งนกอินทรี ตามคติไทยโบราณถือว่า
เป็นพญาแห่งนก และเป็นพาหนะของ
พระนารายณ์ ทรงอานุภาพและพละก�าลัง
มหาศาล กระพือปีกเพียงครั้งหนึ่งท�าให้โลก

ราชานุญาตให้ใช้เป็นเครื่องหมายตราตั้ง
เพื่อเป็นเกียรติยศแก่บริษัทห้างร้านนั้น ๆ 
จึงมีปรากฏเป็นเครื่องหมายอยู่หน้าบริษัท 
ห้างร้าน หรือหน่วยราชการต่าง ๆ ทั่วไป
ในประเทศไทย
 นอกจากสัญลักษณ์ที่พบเห็นโดยทั่วไป
แล้ว เรายังมีพิพิธภัณฑ์ครุฑหนึ่งเดียวใน
ประเทศและหนึ่งเดียวของอาเซียนตั้งอยู่ที่ 
จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงได้รวบรวมร้อยเรียง
เรื่องราว สอดแทรกแนวคิดและที่มาให้ 
ผู้เข้าชมได้เข้าใจถึงคุณค่า ผ่านการออกแบบ 
จากวัสดุซึ่งแตกต่างกันไปตามหัตถศิลป์ของ
ช่างฝีมือ นับเป็นอีกหน่ึงในพิพิธภัณฑ์ซ่ึงหาชม
ได้ยากย่ิง ท้ังยังควรค่าแก่การเรียนรู้อีกด้วย 

According to legend,‘Garuda’ is known as a half beast, 
half god appearing in great literatures since ancient India. 
Thais recognize the Garuda as the vehicle of the Hindu god 
Vishnu, leading to the belief that it is the vehicle of kings 
under the ruling system where kings are divine, known as 
Deva Racha. The belief has been passed on from Indian 
Kingdom to Thai Kingdom today. In Thailand, the Garuda 
is an honored symbol often placed on the top of buildings. 
With the belief in the power of the Garuda, the mythological 
animal is often sculptured in the form of spreading its wings. 
In Thai art, the Garuda is displayed on ancient paintings, 

ด้วยฤทธานุภาพของพญาครุฑ จึงมีการสร้างรูป ‘พระครุฑพ่าห์’ 
หรือครุฑกางปีก ใช้เป็นสัญลักษณ์สำาคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
มาตั้งแต่สมัยอยุธยา และกลายเป็นสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์
ดังปรากฏในดวงตราหรือพระราชลัญจกรประจำาพระองค ์

gables in front of Ubosot, lacquer works and royal barges. 
With this respect, it could be said that the Garuda has long 
been part of Thai culture. As the vehicle of a god, it has been 
a symbol of Thai kings since Ayutthaya Kingdom until these 
days. The Garuda is royally bestowed to private companies, 
royal organizations and government agencies to be used as 
a Royal Warrant of Appointment displayed in front of building 
with permission from the Bureau of the Royal Household. 
Some private companies probably get royal permission to 
use it as an honorable warrant with the companies’ name 
under the Garuda logo.

ากประวัติความเป็นมา 
เล่าว่า ‘ครุฑ’ เป็นสัตว์กึ่ง
เทพ มีบทบาทปรากฏใน
วรรณคดีส�าคัญหลายต่อ
หลายเรื่อง นับตั้งแต่สมัย

อ้างอิง :
silpa-mag.com/history/article_20322
siamganesh.com/garuda.html
museumthailand.com/th/museum/Garuda-Museum
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รอบโต๊ะทำางาน

โดย แม่มะลิ

 วัฒนธรรมองค์กร เป็นส่ิงท่ีทุกองค์กรจำาเป็นต้องมี เพ่ือนำาทางธุรกิจ
ให้ดำาเนินไปในทิศทางท่ีต้ังไว้ ดังน้ันหากองค์กรใดสามารถเช่ือมโยงวัฒนธรรมองค์กร
กับผลลัพธ์ทางธุรกิจให้ดำาเนินไปในทิศทางเดียวกันได้ ย่อมสามารถช่วยเสริมสร้าง

พฤติกรรมทรงคุณค่า (value-creating behavior) ให้เกิดข้ึนในใจพนักงาน 
ซ่ึงในท่ีสุดแล้วก็จะปลุกไฟให้ทุกคนในองค์กรร่วมมือร่วมใจกันทำางาน นำาพาองค์กร

ให้ก้าวหน้าแบบ ‘High-performance’ ได้ไม่ยาก

เทคนิคปลุกวัฒนธรรมองค์กร ให้ก้าวหน้าติดสปีดแบบ

 

HIGH-PERFORMANCE
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ท่ีเอ้ือต่อการท�างานให้มีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง 
 ยกตัวอย่างเช่น ถ้าขอบเขตของงานและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบในบางต�าแหน่งไม่
ชัดเจน ก็ยากท่ีพนักงานจะมีพฤติกรรมแบบ 
Proactive เน่ืองจากเขาจะรู้สึกว่าองค์กรไม่
เคารพสิทธิและไม่ให้อะไรกับพนักงานตาม
ท่ีเขาควรได้รับ พนักงานก็จะมีพฤติกรรม
ไม่กล้าตัดสินใจ ซ่ึงท้ังสองพฤติกรรมน้ีเป็น
อุปสรรคส�าคัญของการสร้างวัฒนธรรมแบบ 
High-performance

 โดยสรุป องค์กรใดท่ีมุ่งหมายผลสัมฤทธ์ิ
ของการด�าเนินงานแบบ High-performance 
ก็จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องทบทวนเร่ืองการวาง
วัฒนธรรมองค์กรกับผลลัพธ์ของการท�าธุรกิจ
ให้สอดคล้องกัน หากท�าได้รับรองว่ามีชัย
ไปกว่าคร่ึงแล้ว 

เ

อ้างอิง : บทความเรื่อง “วัฒนธรรมแบบ 
‘High-performance’ สร้างอย่างไร?” 
เผยแพร่ใน Facebook: Aon Hewitt Thailand
แปลและดัดแปลงจากบทความ How Can You Build a 
High-performance Culture? โดย Manasi Vartak, 
Principal Consultant, Culture Practice Leader,  
Asia Pacific and the Middle East.

People Program และการบริหารผลการปฏิบัติ
งานท่ีต้ังข้ึน
 จากน้ันเม่ือมีการก�าหนดหลักพฤติกรรม
และลักษณะท่ีพึงประสงค์ในองค์กรไว้อย่าง
ชัดเจนแล้ว หลักการน้ีควรจะน�ามาใช้ในการ 
พิจารณาเร่ืองการข้ึนเงินเดือน การให้โบนัส  
เส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพและต�าแหน่ง 
ของพนักงานแต่ละคน เพ่ือเป็นการส่งสัญญาณ 
ว่าองค์กรให้ความส�าคัญ และปรับใช้หลัก
พฤติกรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของ
พนักงานเป็นเกณฑ์ในการให้ความดีความชอบ 
กับพนักงานจริง ๆ 

ติดอาวุธให้พนักงานทุกคนแบบครบมือ
 อย่าลืมว่าผลของการท�างานท่ีน่าพึงพอใจ
น้ัน ไม่ได้เกิดข้ึนจากความสามารถของตัว
พนักงานเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน ตัวองค์กร
เองก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ 
รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีจ�าเป็นใน
การปฏิบัติงานไว้ให้พร้อมเพ่ือให้พนักงานใน
ต�าแหน่งต่าง ๆ ท�างานในหน้าท่ีรับผิดชอบ
ของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วย ซ่ึงใน
ท่ีน้ีหมายรวมถึงการวางนโยบาย ทรัพยากร 
โครงสร้างการท�างาน กระบวนการท�างาน
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พ่ือน�าเสนอแนวทางแก่คนท�างาน
ไปจนถึงผู้บริหารในทุกองค์กร  
ให้บรรลุประสิทธิผลดังกล่าวข้างต้น 
ขอหยิบยกบทความท่ีเผยแพร่ใน 
Facebook: Aon Hewitt Thailand 

ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีปรึกษาเร่ืองการบริหารงาน
บุคคลระดับโลก ในหัวข้อเร่ือง “วัฒนธรรม
แบบ ‘High-performance’ สร้างอย่างไร?” 
ท่ีได้อธิบายเทคนิคปลุกวัฒนธรรมองค์กรให้
ก้าวหน้าแบบติดสปีดน้ีไว้ โดยให้นิยามใหม่
ของวัฒนธรรมแบบ High-performance ว่า
 “พนักงานท่ีอยู่ในองค์กรท่ีมีวัฒนธรรม
ลักษณะเช่นน้ี มักจะเล่าให้คนภายนอกฟังถึง
องค์กรตนเองว่าเป็นองค์กรท่ีมีวัฒนธรรมท่ี
เปิดกว้าง โปร่งใส กล้าตัดสินใจ มุ่งเน้นเร่ือง
คน มองภาพระยะยาว และมีความ Proactive 
เป็นอัตลักษณ์ขององค์กรอย่างชัดเจน”
 โดยความส�าเร็จน้ีจะเกิดข้ึนได้ Aon 
Hewitt Thailand มองว่าต้องมีการปรับเปล่ียน
ท่ีเกิดจากทุกภาคส่วนขององค์กร ใน 3 ด้าน 
คือ 

ผู้นำา ที่ต้องทำาหน้าที่ ‘นำา’ มากกว่าตาม
 ทีมผู้บริหารระดับสูงมีอิทธิพลอย่างมากต่อ 
การสร้างวัฒนธรรมแบบ High-performance 
ให้เกิดข้ึนในองค์กร เพราะปรัชญา หลักการ 
รูปแบบการตัดสินใจ และพฤติกรรมของผู้น�า
จะช่วยก�าหนดทิศทางขององค์กร และแสดง
ให้พนักงานทราบว่าการปฏิบัติแบบใดเป็น 
ส่ิงท่ีองค์กรคาดหวังจากพนักงาน
 ผู้บริหารขององค์กรต้องเป็นคนท่ีพนักงาน
เข้าถึงได้ ต้องวางตัวเป็นกันเองกับพนักงาน 
ขณะเดียวกันต้องเข้าอกเข้าใจ ยึดหลักใจเขา
ใจเรา มีคุณธรรมประจ�าใจ ใส่ใจพนักงานทุก
คนอย่างเท่าเทียมกัน ถ้าผู้บริหารองค์กรใด
ท�าได้ ย่อมเอาชนะใจคนในองค์กร ยกระดับ
วัฒนธรรมขององค์กรให้ได้ช่ือว่าเป็นองค์กร
ท่ีใส่ใจเร่ืองคน ตามหลัก Lead by Example 
หรือการเป็นแบบอย่างด้วยวิธีท�าให้เห็นได้
น่ันเอง

ทุกคนในองค์กรต้องพร้อมเดินหน้าไปใน
ทิศทางเดียวกัน
 เม่ือหัวเรือใหญ่ หรือผู้บริหารมีความ
ชัดเจนในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง
ไปพร้อมกับการท�าให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้ว 
ท้ังองค์กร ทุกส่วน ทุกฝ่าย ยังต้องเดินตาม
แนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกันด้วย ผ่าน 
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แวะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

แวะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

ไก่ย่างพื้นถิ่นแถบภาคอีสาน โดยเฉพาะ
ใน PEA เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งถ้าได้ไปท�างานที่จังหวัดอุดรธานีก็จะ
ต้องแวะร้านไก่ย่าง 

ยายแพง ไก่ย่าง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
เจ้าประจ�าท่ีเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 เมื่อท่านขับรถเลยทางเข้าตัวเมือง
ขอนแก่นมาไม่ไกล ก็จะเข้าเขตต�าบล
เขาสวนกวาง อ�าเภอน�้าพอง ซึ่งเป็นที่ตั้ง
สวนสัตว์ขอนแก่นนั่นเอง ให้มองหา
โรงพยาบาลเขาสวนกวางไว้เป็นหลัก 
และมองไปข้างหน้าก็จะเห็นสัญญาณ
ไฟจราจร ก่อนถึงไฟแดงนิดเดียวให้ท่าน
จอดได้เลยครับ เพราะถึง ‘ร้านยายแพง 
ไก่ย่าง เขาสวนกวาง’ แล้วครับ

ไ
ก่ย่าง เป็นอาหารประเภท Street 
Food ไปจนถึง Avenue Food 
ที่มีเอกลักษณ์คือการตั้งขาย
ตามริมถนนหลวงทั่วไป โดยมี
รสชาติที่บ่งบอกถึงพื้นถิ่นนั้น ๆ 
ได้อย่างดี ชายกางจะชอบ

 ย่านนี้มีร้านไก่ย่างเขาสวนกวาง 
สองฟากฝั่ง ทั้งร้านเล็ก ร้านใหญ่ รวม
ถึงแผงลอยแบบมาตรฐาน รวมกันราว ๆ 
200 เจ้า ที่ต่างก็มีสูตรหมักไก่เป็นของ
ตัวเอง แต่ทุกร้านจะต้องมีคุณลักษณะ
ที่บ่งบอกว่านี่คือไก่ย่างเขาสวนกวาง 
คือต้องเป็นไก่ทั้งตัว ไม่แยกเป็นชิ้นส่วน
ของไก่ และจะต้องใช้ไม้ไผ่ผ่าครึ่ง มาคีบ
ไก่ทั้งตัวที่แผ่ไว้แล้ว ใช้ตอกมัด 3 เส้น 
คือ มัดรัดไก่กับไม้เป็นจุดแรก และมัด 
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ข้อขาไก่อีก 2 แห่ง ทั้งสองด้าน เป็นอัน
ครบมัดตอก 3 จุด
 ยายแพง ขายไก่ย่างเขาสวนกวางมา
ตั้งแต่ย่างอยู่กับบ้าน แล้วไปเดินขายตาม
สถานีรถไฟ ต่อมาก็ขายที่แผงริมถนน
มิตรภาพ ที่มุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานี 
และขยายมาเข้าร้านรวงในที่สุด โดยร้าน
เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่
เวลา 07.00 - 17.00 น.
 ร้านยายแพง มีไก่ย่างเป็นจานหลัก
ที่ทุกโต๊ะต้องสั่ง ตามด้วยส้มต�า ที่เป็น
จานคู่กัน ขาดกันมิได้ และเมนูอื่น ๆ อีก
มากมาย ทั้งลาบหมู ต้มแซ่บ และไข่
ทรงเครื่อง ที่ลูกค้าชอบกันมากนั่นเอง 

 ร้านยาย
แพง มีไก่ย่างเป็น
จานหลักท่ีทุกโต๊ะ
ต้องส่ัง และตาม
ด้วยส้มตำา ท่ีเป็น
จานคู่กัน ขาดกัน
มิได้

ชายกางอยากเชิญชวน พี่ ๆ 
ทุกท่าน แนะนำาร้านอาหาร
อร่อย ๆ ในพื้นที่การไฟฟ้าเขต 
หรือทุกตำาบล ทุกอำาเภอ 
โดยส่งมาหาชายกางได้ที่ 
Facebook ชายกาง 
ตระเวนกิน ทั่วถิ่นไทย หรือ
เพจ @watovereat ชายกาง
จะพยายามไปชิมให้ครบทุกร้าน 
เพื่อนำามาเผยแพร่กันต่อไปครับ
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สุข สุขภาพ

เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกอยู่ตลอดเวลา 
จึงสามารถตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นท่ีลอยละล่อง 

อยู่ในอากาศ ละอองเกสรดอกไม้ ขนสัตว์ ควันบุหรี่ ตลอดจนสารหรือกลิ่นเคมี

และท�าความสะอาดร่างกายเมื่อสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง เมื่อออกจาก
บ้านควรสวมแว่นตาที่ปกป้องดวงตาได้มิดชิด ตลอดจนหลีกเลี่ยง
การใส่คอนแทคเลนส์ในช่วงที่มีภูมิแพ้ตามฤดูกาล 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภูมิแพ้ที่ตาจะไม่ใช่โรคร้ายแรง หากแต่เป็น
โรคที่สร้างความร�าคาญใจให้แก่ผู้ป่วยอยู่เสมอ ปัจจุบันยาที่ใช้ใน
การรักษามี 3 ชนิด ได้แก่ ยาต้านสารฮีสตามีน (Antihistamine) อยู่
ในรูปของยาหยอดหรือยารับประทาน สองคือยาระงับการหลั่งสาร
จากแมสต์เซลล์ (Mast cell stabilizer) ที่ก่อให้เกิดอาการของโรค
ภูมิแพ้ชนิดหยอดตา ปัจจุบันมีหลายยี่ห้อในท้องตลาดซึ่งมีส่วนผสม
ของยาต้านสารฮีสตามีนและยาระงับการหลั่งสารจากแมสต์เซลล์ใน
ขวดเดียวกัน สุดท้ายคือการใช้ยาสเตียรอยด์ (Steroids) ชนิดหยอดตา 
นิยมใช้ในรายที่มีอาการรุนแรง เรื้อรัง หรือไม่ตอบสนองต่อการ 
รักษาเบื้องต้น แต่หากใช้ในระยะยาวอาจมีผลข้างเคียง เช่น ท�าให้
เกิดโรคต้อหิน ต้อกระจก และเพิ่มโอกาสการติดเชื้อที่ตาได้อีกด้วย 
ดังน้ันการรักษาและการใช้ยาจึงควรอยู่ภายใต้การดูแลจากจักษุแพทย์
เท่านั้น 

 ภูมิแพ้ที่ตา เป็นโรคที่พบได้บ่อยไม่น้อยหน้าภูมิแพ้ผิวหนัง  
ซึ่งสามารถเกิดได้ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ ในประเทศไทยพบว่าสารก่อภูมิแพ้
ที่พบได้บ่อยคือ ไรฝุ่น แมลงสาบ และละอองเกสรดอกไม้ เมื่อสาร
ก่อภูมิแพ้เหล่านี้เข้าสู่นัยน์ตา มันจะละลายในน�้าตาและเข้าสู่เยื่อตา 
ท�าให้ผู้ป่วยมีอาการคันตาจนต้องขยี้ตา หรือกะพริบตาถี่ ๆ อาการ
อื่น ๆ เช่น ตาแดง เคืองตา น�้าตาไหล เยื่อตาบวม มีขี้ตาเป็นเมือก
สีขาว ตาพร่ามัวลง นอกจากน้ียังพบว่ามักมีโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
ร่วมกับโรคภูมิแพ้ท่ีตาด้วย ท�าให้คัดจมูก จาม น�า้มูกไหล อาการเหล่าน้ี
จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยได้สัมผัสกับสิ่งที่ตนแพ้เท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะมี
อาการเป็น ๆ หาย ๆ ตามช่วงเวลาที่ได้สัมผัสกับสารที่แพ้เหล่านั้น
 การรักษาโรคภูมิแพ้ที่ตาที่ได้ผลดีที่สุดคือ ต้องค้นหาสารก่อให้
เกิดภูมิแพ้ที่ตาให้เจอ และพยายามหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นั้น 
เช่น อยู่ในที่ร่ม ปิดหน้าต่างเมื่อเกิดภาวะละอองเกสรฟุ้งในอากาศ 
โดยเฉพาะช่วงสายและเย็น หมั่นท�าความสะอาดที่นอน หมอน มุ้ง 
ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง เพื่อลดโอกาสสัมผัสกับไรฝุ่น นอกจากนี้ควร
ก�าจัดเชื้อรา ฝุ่นละอองต่าง ๆ ภายในบ้านอย่างสม�่าเสมอ ล้างมือ

ภูมิแพ้ท่ีตา
โรคเรื้อรังที่มักเป็น ๆ หาย ๆ

โดย วีณา บารมี
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 การที่เราจะรู้จักตัวเราเองมากน้อย
ขนาดไหน ส่วนหนึ่งก็มาจากการตั้งค�าถาม
กับตัวเองก่อน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าลงทุน 
เช่น ต้องการออมและลงทุน 1 ล้านบาท
เม่ืออายุเท่าไร ความสามารถในการรับความ
เสี่ยง หรือความผันผวนที่จะเกิดขึ้นได้มาก
น้อยแค่ไหน ต้องการผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในรูปแบบไหนบ้าง ถ้าพอร์ตมีก�าไร
จากการลงทุนแล้วพร้อมจะน�าไปขยายการ
ลงทุนต่อได้อย่างไร รวมไปถึงชีวิตประจ�าวัน
สามารถติดตามข่าวสารทั่วไปและการลงทุน
ได้มากน้อยขนาดไหน เพราะทั้งหมดจะน�า

โดย Money Move
รู้คิดรู้ใช้

แม้ระยะหลังธนาคารมีการออกแคมเปญ
เพื่อรักษาฐานเงินฝากในบัญชีฝากประจ�า
แบบขั้นบันไดแต่ดอกเบี้ยเหล่านี้ไม่เกิน  
2 เปอร์เซ็นต์ 
 ความเสี่ยงปานกลาง ถือว่าสามารถ
รับความเสี่ยงและความผันผวนได้ระดับหนึ่ง 
โดยหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่มากขึ้นหรือมีมูลค่าจากการลงทุนที่
เพิ่มขึ้น แต่ความเสี่ยงนั้นก็ต้องไม่มากเกิน
ไปนัก ตัวอย่างคือ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้
บริษัทเอกชน สลากออมสิน สลากธนาคาร 
ธ.ก.ส. ซึ่งมีก�าหนดระยะเวลาในการถือและ
จ่ายดอกเบี้ยที่ชัดเจนเมื่อถือครบตามอายุ 
รวมทั้งกองทุนรวมที่เน้นกองทุนประเภท
ตราสารหนี้ หรือหุ้นที่เน้นการจ่ายเงินปันผล
เป็นหลัก
 ความเสี่ยงสูง ไม่ได้มีความกังวลใน
การลงทุนมากนัก เพราะมุ่งหวังที่จะได้รับ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น เช่น หุ้น 
แต่ต้องมีการติดตามผลประกอบการราย 
บริษัทจดทะเบียนท้ังอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
ต้องศึกษารายละเอียดการด�าเนินธุรกิจ 
การประเมินมูลค่าหุ้น ฯลฯ หรือกองทุนรวม
ที่มีการลงทุนในหุ้นเป็นสัดส่วนที่มาก เช่น 
กองทุนที่มีนโยบาย 70/30 หมายความว่า
อาจจะลงทุนในหุ้น 70 เปอร์เซ็นต์ และ 
30 เปอร์เซ็นต์ ลงทุนในตราสารหนี้
 ความเสี่ยงสูงมาก เป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีการออกใหม่อย่างต่อเนื่องที่ต้องอาศัย
ท�าการบ้านและศึกษาเป็นอย่างดี เพราะ
มีความเสี่ยงสูงมากหากไม่มีการติดตาม
พอร์ต เนื่องจากอาจถูกให้มีการบังคับขาย
หรือให้วางหลักประกันในการลงทุนเพิ่ม 
ซึ่งอยู่ในกลุ่มตราสารอนุพันธ์ แต่ข้อดีของ
สิ่งเหล่านี้คือ ท�าให้ผู้ลงทุนสามารถท�าก�าไร
ทั้งเมื่อดัชนีหุ้นขึ้นและลงได้ หรือที่เรียกกัน
ว่าการท�าก�าไรทั้ง 2 ขา แต่ต้องอย่าลืมว่า 
ก็สามารถขาดทุนได้ทั้ง 2 ขาเช่นกัน  
ซึ่งตราสารอนุพันธ์ต้องอาศัยความเข้าใจ 
ให้ถ่องแท้ก่อนจะเริ่มลงทุนดีที่สุด 
 ทกุการลงทนุมคีวามเสี่ยง และเสี่ยง
มากขึ้นกว่าเก่าเมื่อเราไม่รู ้จักตัวเองและ
ไม่ท�าการบ้าน ก่อนจะเริ่มลงทนุครั้งหน้า
เรามาดูรายละเอยีดการเริ่มต้นไปลงทนุใน
ผลติภณัฑ์ต่าง ๆ กนัต่อ  

หลังจากออมเงินมาสักพัก พร้อมท้ังศึกษาข้อมูลมาเป็นระยะ  
จนรู้สึกว่าถึงเวลาท่ีจะนำาเงินน้ันไปงอกเงยเสียที อย่างไรก็ตาม 
การลงทุนเร็วก็ไม่ได้หมายความว่ารวยเร็วเสมอไป รู้คิดรู้ใช้ฉบับน้ี 
จึงอยากชวนมือใหม่หัดลงทุนมาสำารวจและเข้าใจตัวเองให้มากข้ึน 
เพ่ือให้เงินทุกบาททุกสตางค์ออกดอกออกผลตามต้ังใจ

 • ฉบับท่ี 5 / 2562  37

เข้าใจตัวเอง ก่อนลงทุน

ไปสู่การปรับสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตของ
ตัวเองที่ต้องมีการผสมผสานกัน ซึ่งโดยส่วน
มากต้องมีเงินสดไว้ให้อุ่นใจส่วนหนึ่ง แล้ว
ค่อยเพิ่มการลงทุนในส่วนอื่น ๆ
 มาลองประเมินความเสี่ยงที่รับได้
ของตัวเองแบบเบื้องต้น เพื่อการลงทุน
ที่เหมาะสมกันก่อน
 ความเสี่ยงต่ำา อยู่ในขั้นที่ยอมรับความ
เสี่ยงหรือความผันผวนได้น้อยหรือแทบจะ
ไม่ได้เลย ควรเน้นการลงทุนอะไรที่ลงไปแล้ว
มีความปลอดภัยไปตลอดรอดฝั่ง ตัวอย่างที่
เห็นได้ชัดคือ ดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร 



 

 ทั้งนี้ การส�ารวจข้อมูลจากกรีนพีซ
ระบุว่า หนึ่งในขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งใน
ปริมาณมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกไม่ใช่
แค่หลอดยาสีฟันขนาดใหญ่ที่ใช้กันตามบ้าน
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงหลอดขนาดพกพา 
ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มนักเดินทาง โดยเฉพาะ
ผู้โดยสารด้วยเครื่องบิน โดยจ�านวน 1 ใน 3 
ยังมีเนื้อยาสีฟันติดค้างอยู่ในหลอด และ
ที่น่าเป็นห่วงก็คือ หลอดยาสีฟันเหล่านี้ผลิต
จากวัตถุดิบหลากหลายชนิดที่ผสานเป็น
เนื้อเดียวกัน จึงไม่สามารถน�าไปรีไซเคิลได้ 
ของใกล้ตัวมาก ๆ ที่ต้องใช้ทั้งเช้าและก่อน
นอนอย่างแปรงสีฟัน คืออีกหนึ่งในสิ่งที่
รีไซเคิลยากที่สุด เพราะมีวัสดุหลากหลาย 
ทั้งไนลอน อะลูมิเนียม และพลาสติกหลาย 
เกรด โอกาสท่ีจะถูกฝังกลบแล้วกระจัดกระจาย

ไปในสิ่งแวดล้อมมีสูงมาก นอกจากนี้ 
หลอดยาสีฟันเองก็เป็นอีกตัวการที่รีไซเคิล
ยาก เพราะในหนึ่งหลอดมีวัสดุหลายเลเยอร์
ซ้อนทับกัน ดังนั้นเมื่อมีการผลิตยาสีฟัน
แบบเม็ดออกมาจึงท�าให้ไม่ต้องเปลืองหลอด
พลาสติก รวมทั้งเม็ดยาสีฟันออร์แกนิก 
ก็จะเปลี่ยนการแปรงฟันให้เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นด้วย
 อย่างไรก็ตาม ยาสีฟันแบบเม็ดอาจไม่ใช่
เรื่องใหม่ เพราะในต่างประเทศมีจ�าหน่าย
กันมาสักระยะหนึ่งแล้ว หลังจากพบว่า
แต่ละปีมีขยะหลอดพลาสติกใส่ยาสีฟันกว่า 
1 พันล้านหลอด ยกตัวอย่างเช่น กรณี King 
Lab ในสหรัฐอเมริกาได้ออกแบบยาสีฟัน
แบบเม็ดในขวดแก้วเพื่อใช้งานแทนยาสีฟัน
แบบหลอด โดยเมื่อน�ายาสีฟันแบบเม็ด 

โดยปกติแล้วยาสีฟันต้องบรรจุลงในหลอด ทำาให้ในแต่ละปีมีขยะที่เกิดจากหลอด
ยาสีฟันจำานวนมหาศาล ซึ่งหลอดเหล่านี้ถูกทิ้งจากผู้คนทั่วโลกมากกว่า 1.5 
ล้านล้านหลอดต่อปี แนวคิดการเลือกใช้ข้าวของในชีวิตประจำาวันที่ดีต่อโลก 
เพื่อช่วยลดภาระให้โลกใบนี้จึงค่อย ๆ มีออกมาให้เห็นมากขึ้น หนึ่งในนั้น
คือ ‘ยาสีฟัน’

เข้าปาก จะละลาย
กลายเป็นฟอง ท�าให้

สามารถแปรงฟันได้
เช่นเดียวกับยาสีฟัน
ทั่วไป แถมยังท�ามาจาก
พืช 100 เปอร์เซ็นต์ โดย
ไม่ใส่สารเคมีใด ๆ เลย 

เช่น ท�าจากผงชา ชาโคล 
เกลือทะเล เมล็ดจากต้น

แอนิช และพริกไทยด�า 
เป็นต้น การบรรจุในขวดแก้ว

ท�าให้สามารถใช้ซ�้าหรือรีไซเคิลได้
โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งอีกด้วย 
ยาสีฟันแบบเม็ดจึงเป็นค�าตอบที่ดี 
เพราะนอกจากจะลดการสร้างขยะ

แล้ว ยังสะดวกในการใช้ ไม่เปลือง
เหมือนยาสีฟันแบบครีม นับเป็นไอเดียที่

น่าสนใจทีเดียวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย 
      ไม่ต้องพึ่งพาบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

ยาสีฟันเม็ดปลอดขยะ
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

อ้างอิง 
foundr.com/start-and-scale-reviews/lindsay-
mccormick/
www.rereef.co

รักษ์โลก
เร่ือง : วิชชุ
ภาพประกอบ : ข้าวตู
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เร่ือง : พ่ีอ้อม  
ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง

PEA FOR KIDS

 น้อง ๆ รู้ไหมว่า ขยะท่ีเราสร้างข้ึนแต่ละวันน้ันมีหลากหลายประเภทมาก ๆ ท้ังท่ีเป็น
ของแข็ง ของเหลว ย่อยสลายได้ ย่อยสลายไม่ได้ รวมไปถึงขยะมีพิษ โดยเฉพาะอย่างหลังน้ี 
ถ้าก�าจัดไม่ถูกวิธีอาจจะกลับมาท�าร้ายตัวเราหรือส่ิงแวดล้อมได้นะ เพราะฉะน้ันพ่ีอ้อมเลย
อยากชวนน้อง ๆ มารู้จักการท้ิงขยะอันตรายให้ถูกวิธี เพ่ือสุขภาพท่ียืนยาวของเราและโลก
กันค่ะ
 ก่อนอ่ืนเรามาท�าความรู้จัก ขยะพิษ/ขยะอันตราย กันหน่อยดีกว่า... ขยะพิษก็คือ 
ขยะ ส่ิงท่ีไม่ใช้แล้วหรือเส่ือมสภาพท่ีปนเป้ือนกับวัตถุหรือสารเคมีอันตรายชนิดต่าง ๆ 
เช่น สารพิษไวไฟ มีฤทธ์ิกัดกร่อน เช้ือโรคซ่ึงท�าให้เกิดอันตรายกับคน สัตว์ พืช ส่ิงแวดล้อม 
ตัวอย่างขยะอันตรายท่ีน้อง ๆ น่าจะคุ้นเคย ได้แก่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี 
ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า แบตเตอร่ีโทรศัพท์ เป็นต้น
 เพราะอาจจะมีอันตรายตามมา เราจึงไม่ควรทิ้งขยะพวกนี้ปะปนกับขยะทั่วไป 
วันนี้พี่อ้อมมีตัวอย่างการทิ้งขยะพิษที่ถูกต้องซึ่งน้อง ๆ สามารถท�าได้ที่บ้าน

ทิ้งถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว 
  เก็บรวบรวมถ่านท่ีไม่ได้ใช้แล้วมารวมใส่ในถุงเดียวกัน 
  ก่อนท้ิงให้ติดป้ายว่า ‘ขยะอันตราย’ หรือ ‘ถ่านไฟฉาย’ เจ้าหน้าท่ีจะได้จัดเก็บอย่าง
ถูกต้อง
  ท้ิงในถังขยะหรือจุดท้ิงขยะอันตรายโดยเฉพาะ ซ่ึงใน กทม. มีเกือบ 4 พันจุดเลยนะ 

ทิ้งหลอดไฟ 
  น�าหลอดไฟท่ีเราจะท้ิง เช่น หลอดกลมหรือหลอดตะเกียบ ใส่ปลอกกระดาษท่ีเคย
ใส่มาตอนซ้ือ หรือห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หลายๆ ช้ัน เพ่ือป้องกันหลอดแตกหักเสีย
หาย น�าใส่ถุงหรือกล่องพร้อมติดป้ายก�ากับเหมือนวิธีการท้ิงถ่านไฟฉาย
  น�าไปท้ิงในถังขยะอันตราย หรือวางในจุดท่ีเห็นชัดเจน ไม่เส่ียงต่อการแตกหักเสียหาย
 เห็นไหมคะว่าน้อง ๆ ก็มีส่วนช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม ท้ังยังช่วยไม่ให้ขยะอันตรายเหล่าน้ี
ย้อนกลับมาเป็นอันตรายกับตัวเราในอนาคตด้วยวิธีการง่าย ๆ แค่น้ีเอง  

ท้ิงขยะมีพิษอย่างไร
ไม่ให้ย้อนกลับมาทำาร้ายเราและโลก
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PEA Photo Club
โดย จุลล์ จูงวงศ์

ปากประ ณ พัทลุง
 สุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผมมีโอกาสไป
เที่ยว ‘พัทลุง’ หนึ่งในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในน�้า รวมไปถึงผลผลิตทางการ
เกษตรที่หลากหลายโดยมี ‘ข้าวสังข์หยดพัทลุง’ ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าว 
พื้นเมืองคุณภาพดีเยี่ยมที่ปลูกมาแต่ดั้งเดิมเป็นตัวชูโรง นอกจากนั้น 
ยังมีภูมิประเทศที่สวยงามจนกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายของนัก 
ท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ และยังเป็นหนึ่งในจุดหมายที่ห้ามพลาด
ส�าหรับช่างภาพทั้งมือสมัครเล่นและอาชีพอีกด้วย
 จุดหมายของผมวันนี้ คือ ปากคลองปากประ ซึ่งเป็นจุดที่คลอง
ปากประไหลลงทะเลสาบสงขลาตอนบน มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรสัตว์น�้า ท�าให้ชาวบ้านติดตั้งยอขนาดใหญ่เพื่อดักจับปลา
และสัตว์น�้าชนิดอื่น ๆ อยู่เป็นจ�านวนมาก จนกลายเป็นทิวทัศน์
ที่เป็นเอกลักษณ์ของบริเวณนี้ รีสอร์ตที่ไปพัก (Wetland Camp) 
สามารถเห็นวิวเหล่า ‘ยอยักษ์’ ได้เป็นอย่างดี เพียงมองออกไปจาก
ระเบียงห้องพักก็เห็นหมู่ยอได้เต็มตา
 หากกล่าวถึง ‘ปากประ’ เมื่อสักสิบปีก่อน อาจไม่เป็นที่คุ้นหู
คนนอกพื้นที่นัก แต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ‘ปากประ’ กลายเป็นหนึ่ง
ในจุดหมายที่โดดเด่นมาแรงของภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะส�าหรับ
บรรดา ‘ช่างภาพ’ ที่จะต้องไปเก็บ ‘หมู่ยอยักษ์กับตะวันทอแสง’  
ให้ได้สักครั้ง
 จุดที่เราจะเก็บภาพ ‘ยอ’ ได้ง่ายและสะดวกที่สุดคือ บนสะพาน

‘ทุ่งนาและทิวตาล’ ภาพนี้ถ่ายด้วยเลนส์ 85 มิลลิเมตร f/1.4 หรี่รูรับแสง
เล็กน้อยไปที่ f/2.2 เพื่อให้ได้ความเบลอของนาข้าวที่อยู่ตรงหน้า โดยโฟกัส

ไปที่ทิวตาลซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณสองร้อยเมตร ความไวแสงตั้งไว ้
ต่ำาสุดที่ ISO 100 ความเร็วชัตเตอร์ขึ้นไปสูงถึง 1/4000 วินาที 

ด้วยเป็นช่วงเวลาบ่ายที่แดดแรงมาก



ภาพนี้ถ่ายจากบนสะพานข้ามคลองปากประ เวลาประมาณ 05.50 น. 
เป็นมุมภาพที่ได้จากเลนส์ 50 มิลลิเมตร แสงแรกของวันยังไม่สว่างนัก 
จึงต้องชดเชยแสงไป 1.5 สต๊อป ตั้งรูรับแสงที่ f/8 เพื่อความคมชัด 

ตั้ง ISO 200 ได้ความเร็วชัตเตอร์ 30 วินาที บนขาตั้งกล้อง 
ค่า WB เป็นแบบ Auto

ภาพนี้เปลี่ยนมาใช้เลนส์ 85 มิลลิเมตร เพื่อให้ได้มุมภาพที่เข้าใกล้หมู่ยอ
มากขึ้น เวลาห่างจากภาพแรกประมาณ 10 นาที เปลี่ยนค่า WB 
เป็นแบบ Daylight รูรับแสงที่ f/8 ความเร็วชัตเตอร์ 2.5 วินาที 

ความไวแสงที่ ISO 100 ค่าแสงพอดี

ภาพสุดท้ายนี้ถ่ายจากระเบียงห้องพัก ช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่ม ใช้เลนส์
ช่วงประมาณ 150 มิลลิเมตร ตั้งค่า WB ที่ 4000K เพื่อให้ภาพออกโทน 
สีฟ้ามากกว่าปกติ เปิดรูรับแสงที่ f/8 ความไวแสง ISO 200 เปิดรับแสง

นาน 20 วินาที (โอเวอร์ 1.67 สต๊อป) เพื่อให้สายน้ำาดูนุ่มนวล

ภาพหมู่ยอที่ถ่ายจากระเบียงห้องพักด้วยเลนส์เทเลซูม 
โดยซูมไปที่ระยะประมาณ 200 มิลลิเมตร ด้วยสภาพอากาศ
ที่ไม่เป็นใจนักกับเวลาสิบโมงเช้าที่อะไรก็ดูเป็นสีเทา - ขาวไป

เสียหมด จึงเลือกถ่ายให้โอเวอร์ไปราว 2 สต๊อป เพื่อเพิ่ม
ความสว่างของภาพโดยรวม หรี่รูรับแสงให้แคบเพื่อที่จะให้

ได้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำาหน่อย ลดความพลิ้วไหวของสายน้ำา 
ผลที่ต้องการคือ อยากให้หมู่ยอดูเด่นขึ้นกว่าที่ตาเห็น 

โดยส่วนที่เป็นท้องฟ้าและผืนน้ำาไม่มารบกวนสายตา 

ข้ามคลองปากประ (พิกัด GPS: 7.7268105, 100.1447534 หรือเปิด
เว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ตามลิงก์นี้ได้เลย : https://goo.gl/maps/vD-
fQ73ykF9x ) โดยช่วงเวลาที่สวยที่สุด คือ ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น เราจะ
ต้องมารอ ‘แสงแรก’ ตั้งแต่ราวตีห้าครึ่ง เพราะแสงแรกนี่เองจะเป็น
สิ่งที่สร้างสีสันให้กับภาพของเราโดยมียอทั้งหลายเป็น Subject หลัก
 สะพานข้ามคลองปากประมีความยาวพอสมควร แต่มุมที่เหมาะ
กับการถ่ายภาพจะมีอยู่ไม่มาก เราจึงต้องรีบไปส�ารวจมุมก่อนที่
จะถูกจับจองไปเสียหมด การตั้งขาตั้งกล้องท�าได้ไม่สะดวกนัก 
เพราะทางเท้าบนสะพานค่อนข้างแคบ น่าจะราว 50 เซนติเมตร 
แต่ก็ไม่ใช่ปัญหานัก เพราะเราสามารถตั้งกล้องบนราวสะพานที่
ค่อนข้างเรียบและกว้างพอส�าหรับกล้องทุกขนาด เพียงหาอะไรมา
รองสักนิดเพื่อความนิ่งและลดโอกาสการเกิดริ้วรอยที่ตัวกล้อง อาจ
เป็นผ้าขนหนูหรือกระเป๋ากล้องก็ได้ เลนส์ช่วงที่เหมาะสมจะเป็นช่วง
นอร์มอลหรือประมาณ 50 มิลลิเมตร (35 มิลลิเมตรบน APS-C และ 
25 มิลลิเมตรบน M4/3) ขึ้นไปจนถึงช่วงเทเลกลาง ๆ เพราะจุดที่เรา
ยืนถ่าย จะอยู่ห่างจากกลุ่มของยอบริเวณปากคลองพอสมควร 
แถมยังมีแนวสายไฟอยู่เหนือศีรษะอีก การใช้เลนส์ช่วงเทเลจะท�าให้
เราสามารถจัดองค์ประกอบของภาพได้ง่ายขึ้น อย่าลืมเล่นกับการ
ปรับเปล่ียนอุณหภูมิสี หรือ White Balance ด้วย เพราะการถ่ายภาพ 
ด้วยอุณหภูมิสี หรือค่า WB ที่ต่างกัน ภาพที่ได้ก็จะมีสีสันและ
อารมณ์ที่ต่างกันไปด้วย
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“ให้โอกาสตัวเอง”
ฉายแสงโชว์พลังความคิดสร้างสรรค์

Are You Ready ?
พร้อมหรือยังที่จะคว้ามันเอาไว้?

อ่านรายละเอียดกติกาได้ที่
และติดตามข่าวสาร PEA CREATOR AWARD 2019 ผ่านทาง Facebook Fanpage : Saijaifaifa Magazine

เปิดรับผลงาน 
ตั้งแต่วันนี้-19 ก.ค. 
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“PEA สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่องค์กร” 
รอบแรก  20 คนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
ก้าวข้ามขีดจำากัดเดิมๆ กับ 4 Workshop สุด Exclusive 
กับวิทยากรมากความสามารถ 3 วัน 2 คืน ณ สวนผึ้ง ราชบุรี  
รอบสุดท้าย สุดยอด Creator 5 คนสุดท้าย จะได้เดินทาง
ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น เมืองแห่ง
นวัตกรรม เพื่อจุดประกายความคิดในการ
สร้างสรรค์งานใหม่ๆ ในอนาคต

กลับมาอีกครั้งกับการประกวด 
บทความพร้อมภาพประกอบ หัวข้อ

DON’T MISS


