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 ความรู้น้ันสำาคัญย่ิงใหญ่ เพราะเป็นปัจจัยให้เกิดความฉลาดสามารถและความเจริญก้าวหน้า 
มนุษย์จึงใฝ่ศึกษากันอย่างไม่รู้จบส้ิน แต่เม่ือพิเคราะห์ดูแล้ว การเรียน ความรู้ บางทีก็ไม่ช่วยให้ฉลาด 

หรือเจริญได้เท่าใดนัก ถ้าหากเรียนไม่ถูกถ้วน ไม่รู้แท้จริง การศึกษาหาความรู้จึงสำาคัญตรงท่ีว่า 
‘ความฉลาดรู้’ คือรู้แล้วสามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ ไม่เป็นพิษเป็นโทษ... 
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เป็นวารสารรายเดือน จัดทำาขึ้น
เพ่ือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี 
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

สร้างคนด้วย “โอกาส”
	 แต่ละปีจะมเียาวชนจ�านวนมากเข้ามาสมคัรและสอบคดัเลอืกซึ่งจะมเีพยีง		
55	คนเท่านั้นที่สอบผ่านและได้รบัคดัเลอืกให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ	‘โรงเรยีนช่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค’	สถานศกึษาเพื่อผลติบคุลากรในสายงาน	Hotline	ซึ่งเป็น
หน่วยงานส�าคญัในการเสรมิสร้างความมั่นคงของระบบจ่ายไฟฟ้าทั่วประเทศ
	 ความส�าเรจ็ในหน้าที่การงานและชวีติของเยาวชนจากโรงเรยีนช่างการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคเหล่านี้	คอืรูปธรรมที่สะท้อนความตั้งใจของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
(PEA)	ได้อย่างชดัเจน	ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สงัคมด้วย	‘การสร้าง
โอกาสเพื่อสร้างคน’	ขณะเดยีวกนั	PEA	กไ็ด้รบับคุลากรที่มปีระสทิธภิาพเหล่านี้
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการท�างานบรกิารด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนผูใ้ช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ		
โอกาสจงึเป็นสิ่งส�าคญัที่สดุส�าหรบัชวีติของคน	ๆ	หนึ่งเลยทเีดยีว...
	 บางคนมคีวามสามารถ	แต่ขาดโอกาส	กย็ากที่ก้าวสูจ่ดุหมาย	ขณะที่อกีหลายคน 
ท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพแถมได้โอกาสเป็นใบเบกิทางที่ดขีองชวีติ	กย็ิ่งท�าให้ 
เขาเหล่านั้นก้าวไปสู่ปลายทางที่วางไว้ได้ไม่ยาก
	 เคยมคีนพดูว่า	“โอกาสเป็นสิ่งที่ลอยอยูใ่นอากาศ	ถ้าเราไม่คว้าไว้	คนอื่นกค็ว้าไป”	
แต่ในขณะเดยีวกนั	โอกาสกเ็ป็นสิ่งสร้างได้	เหมอืนที่	PEA	ได้หยบิยื่นโอกาสดี	ๆ	 
ให้กบัเยาวชนไทยมากมาย	ให้พวกเขาได้รบัการศกึษา	ได้ท�างานที่ดี	และมโีอกาส
ไต่บนัไดชวีติสูงขึ้นไปเรื่อย	ๆ	
	 ถ้าคดิจะสร้างคน...โอกาสคอืจดุเริ่มต้นที่ดทีี่สดุ

(นางกัลยา แตงเกษม)
บรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล 
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook Fanpage ได้ที่          saijaifaifa magazine

ความสำาเร็จคือจุด
บรรจบกันที่ลงตัวระหว่าง

ความพร้อมและโอกาส
Billy Butler
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EA Life
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

EA Life

รับรางวัลเกียรติยศส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำาปี 2561
การออมเงนิเปรยีบเสมอืนการสร้างหลกัประกนัให้ชวีติอย่างหนึ่ง	โดยเฉพาะผูท้ี่ไม่มสีวสัดกิารบ�าเหนจ็บ�านาญ	การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	(PEA)	ตระหนกัถงึความส�าคญัในเรื่องนี้	จงึได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุการสร้างหลกัประกนัให้แก่ลกูจ้าง	ด้วยการ
เข้าร่วมการออมกบักองทนุการออมแห่งชาต	ิ(กอช.)	และน�ามาสูก่ารลงนามความร่วมมอืระหว่างกนั	ทั้งนี้	นบัเป็นรฐัวสิาหกจิ
แห่งแรกที่เข้าร่วมการออมกบักองทนุการออมแห่งชาตอิกีด้วย	ปัจจบุนั	PEA	มลีกูจ้างที่ปฏบิตังิานในสญัญาจ้างจ�านวน
ประมาณ	6,000	คน	เป็นลูกจ้างที่มคีณุสมบตัติรงตามที่	กอช.	ก�าหนดได้เข้าร่วมโครงการดงักล่าวจ�านวน	3,815	คน	และ
ด้วยความร่วมมอืและสนบัสนนุการออมอย่างมุง่มั่น	ท�าให้	PEA	ได้รบัรางวลัเกยีรตยิศ	ประเภทหน่วยงานที่ให้ความร่วมมอื
สนบัสนนุและส่งเสรมิการออม	ระดบัหน่วยงานความร่วมมอืที่มกีารลงนามในบนัทกึข้อตกลงกบักองทนุการออมแห่งชาต	ิ
โดยนายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการ	PEA	คนที่	13	รบัรางวลัจากนายวสิทุธิ์	ศรสีพุรรณ	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการคลงั	
ในงานมอบรางวลัส่งเสรมิการออมดเีด่น	ประจ�าปี	2561	ณ	ห้องประชมุวายภุกัษ์	4	กระทรวงการคลงั  

เปิดใช้งาน Smart Meeting Room
การให้ความส�าคญักบัเทคโนโลยทีี่ส่งผลต่อประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลในการท�างาน	เป็นหนึ่งในแนวทางที่	PEA	พยายาม
สร้างสรรค์ให้เกดิขึ้นจรงิเป็นรูปธรรม	ดงันั้น	PEA	จงึได้ร่วมมอื 
กบับรษิทั	หวัเว่ย	เทคโนโลยี	จ�ากดั	พฒันาห้องประชมุ	PEA	
สู่การเป็น	Smart	Meeting	Room	ที่มกีารตดิตั้งระบบ	Video	
Conference	การยนืยนัตวัตนด้วยใบหน้าและตดิตามเสยีง
สนทนา	ซึ่งเป็นนวตักรรมทนัสมยัเทยีบเท่าระดบัสากล	โดย
นายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการ	PEA	คนที่	13	เป็น

ประธานในพธิเีปิดห้องประชมุดงักล่าว	พร้อมด้วย	นายหู	กั่ง	
รองประธานบรหิารกลุ่มธรุกจิเอน็เตอร์ไพรส์	บรษิทั	หวัเว่ย	
เทคโนโลย	ีจ�ากดั	ประจ�าภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	
นายเมิ่ง	เฉยีง	ประธานบรหิาร	กลุ่มธรุกจิเอน็เตอร์ไพรส์	
บรษิทั	หวัเว่ย	เทคโนโลยี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	พร้อม
ผู้บรหิาร	PEA	เข้าร่วม	การเปิด	Smart	Meeting	Room	
ในครั้งนี้	ถอืเป็นอกีก้าวของ	PEA	ในการเดนิหน้าไปสู่การ
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยคุดจิทิลัอย่างแท้จรงิ 
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ร่วมงาน IEEE POWER & Energy Thailand Dinner Talk 2018

เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า ปากช่อง
นายเสรมิสกุล	คล้ายแก้ว	ผูว่้าการ	PEA	คนที่	13	พร้อมด้วย
นายสรุพนัธ์	ศลิปสวุรรณ	นายอ�าเภอปากช่อง	นายคมกฤษณ์ 
ลิ้มปัญญาเลศิ	นายกเทศมนตรเีมอืงปากช่อง	นายสมลกัษณ์	
กิ่งมาลา	รกัษาการรองผู้ว่าการ	PEA	ภาค	2	และหวัหน้า
หน่วยงาน	ส่วนราชการทั้งภาครฐัและเอกชน	ร่วมพธิเีปิด	
สถานอีดัประจไุฟฟ้าส�าหรบัยานยนต์	ณ	ส�านกังานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคอ�าเภอปากช่อง
	 การเปิดสถานอีดัประจไุฟฟ้าส�าหรบัยานยนต์ดงักล่าว	
นบัเป็นแห่งที่	2	ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โดย	PEA	
ได้ท�าการศกึษาวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนื่อง	พร้อมทั้ง
จดัท�าระบบโครงข่ายสถานอีดัประจไุฟฟ้าอย่างรวดเรว็ใน
เส้นทางหลกัไปสู่หวัเมอืงใหญ่ทั่วประเทศ	นอกจากนี้ยงัจดัท�า
แอปพลเิคชนั	ซึ่งให้บรกิารข้อมลูต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็นต่อประชาชน	
เพื่อรองรบัการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเกดิขึ้นในอนาคตได้
อย่างครอบคลมุและมปีระสทิธภิาพสูงสดุ 

ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยทีี่เกดิขึ้น
อยูต่ลอดเวลา	ท�าให้ต้องมกีารพฒันาไฟฟ้าและพลงังานของ
ประเทศไทยอยูเ่สมอ	จนกลายเป็นที่มาของงาน	‘IEEE	PES	
Dinner	Talk	2018’	โดย	ดร.	ศริ	ิจริะพงษ์พนัธ์	รฐัมนตรว่ีาการ 
กระทรวงพลงังาน	เป็นประธานเปิดงาน	และนายเสรมิสกลุ	

คล้ายแก้ว	ผูว่้าการ	PEA	คนที่	13	ท�าหน้าที่เป็นผูก้ล่าว
รายงาน	ส�าหรบังานในปีนี้จดัขึ้นภายใต้หวัข้อ	‘Disruptive	
Technology	for	Thailand	Grid	and	Energy	Supplies	of	
The	Future	:	พลกิโฉมธรุกจิไฟฟ้าและพลงังานในอนาคต’	
ภายในงานมกีารเสวนาในหวัข้อต่าง	ๆ	จากผูท้รงคณุวฒุ ิ
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สนับสนุนเงินโครงการสระน้ำาเพื่อชีวิต
PEA	มอบเงนิสนบัสนนุโครงการสระน�้าเพื่อชวีติ	อทุศิถวายพ่อของแผ่นดนิ	โดยได้ด�าเนนิการขดุสระน�้าในพื้นที่	9	ชมุชน
เครอืข่าย	รวม	45	แห่ง	ตามสภาพพื้นที่ที่มคีวามลกึ	2	ระดบั	คอื	3	เมตร	และ	4	เมตร	มปีรมิาตรน�้าเกบ็กกัสูงสดุ 
ไม่น้อยกว่า	5,000	ลูกบาศก์เมตร	ทั้งนี้นางจฑุาพรรธน์	แก้ววฒันะบวร	ผู้ช่วยผู้ว่าการกจิการสงัคมและสิ่งแวดล้อม	เป็น
ตวัแทนมอบเงนิจ�านวน	4,769,955	บาท	ให้แก่มูลนธิอิทุกพฒัน์	ในพระบรมราชูปถมัภ์	ผู้ดูแลโครงการฯ	ดงักล่าว	โดยม	ี
ดร.	สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	ประธานกรรมการมูลนธิอิทุกพฒัน์	ในพระบรมราชูปถมัภ์	เป็นผู้รบัมอบ	ณ	มูลนธิชิยัพฒันา  

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า	และผู้ประกอบการบนเกาะสมยุ
มไีฟฟ้าใช้อย่างมั่นคง	ทั่วถงึเพยีงพอต่อความต้องการ	และ
มปีระสทิธภิาพ	PEA	จงึด�าเนนิการซ่อมแซมสายเคเบลิใต้น�้า	
115	kV	วงจรขนอม	-	เกาะสมยุ	มาโดยตลอด	และในวนัที่	
27	ตลุาคม	2561	ได้มกีารจดัประชมุตดิตามความคบืหน้า
ของการด�าเนนิงานซ่อมแซมสายเคเบลิใต้น�้า	115	kV	วงจร
ขนอม	-	เกาะสมยุ	(วงจร	3)	โดยมนีายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	

ติดตามการซ่อมแซมสายเคเบิลใต้น้ำา เกาะสมุย
ผู้ว่าการ	PEA	คนที่	13	เป็นประธานการประชมุ	พร้อมด้วย
นายวลัลภ	กติตวิวิฒัน์	รองผูว่้าการปฏบิตักิารและบ�ารงุรกัษา	
PEA	นายภาณมุาศ	ลิ้มสวุรรณ	ผู้อ�านวยการ	PEA	เขต	2	
(ภาคใต้)	จงัหวดันครศรธีรรมราช	และผู้บรหิารในสงักดั	
เข้าร่วม	ณ	ห้องประชมุ	PEA	อ�าเภอเกาะสมยุ	จงัหวดั
สรุาษฎร์ธาน ี  
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คงไม่มีโอกาสใดสำาคัญเท่าการให้โอกาสด้านการศึกษา เพื่อให้
เยาวชนในวนันีเ้ติบโตเป็นผู้ใหญ่ทีด่ใีนวันหน้า ‘โรงเรียนช่างการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค’ จงึถือกำาเนดิขึน้มา ไม่เพียงเป็นสถานศึกษาทีน่อกจาก
จะให้ความรู้วิชาการ บ่มเพาะทักษะชีวิตหลากหลายด้านแล้ว ยัง
ช่วยขยายโอกาสด้านอาชีพ ให้นักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในการทำางานร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
นี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการสร้างโอกาสแห่งชีวิต ที่ PEA ก่อร่าง
สร้างฝันของเยาวชนผู้ต้องการทำางานด้านไฟฟ้าให้เป็นจริงในที่สุด

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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ความเชี่ยวชาญงานระบบไฟฟ้าแรงสูงและการซ่อมบำารุงรักษา
สายส่งไฟฟ้านับพันคน แต่ละคนได้ทำางานกระจายตัวอยู่ทั่วทุก
ภมูภิาคของประเทศไทย เพ่ือช่วยแก้ปัญหาไฟฟ้าขดัข้องให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

3 หลักสูตรผลิต ‘มนุษย์ไฟฟ้า’  
  แม้หลักสูตรหลักคือ ‘หลักสูตรช่างฮอทไลน์’ ซึ่งต้องใช้เวลา
เรียน 3 ปี ทว่าในบางปี โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังเปิด
หลักสูตรพิเศษ 1 ปี และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง 6 เดือน ตามความ
ต้องการด้านพนักงานของ PEA ด้วย ได้แก่
  หลักสูตรปกติ 3 ป ีเป็นหลักสูตรหลักที่เปิดเป็นประจำาทุกปี 
รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จบหลักสูตร
วิชาทหาร (รด.) 1 ปีมาแล้ว เพื่อเข้าศึกษาระดับมัธยมปลายในสาย
วิทย์ - คณิต ซึ่งความโดดเด่นของหลักสูตรนี้ เมื่อจบหลักสูตรแล้ว
จะได้รบัวุฒมิธัยมศึกษาปีที ่6 พร้อมทัง้บรรจเุป็นพนกังานฮอทไลน์
ของ PEA และหากว่านักเรียนคนใดมีคะแนนสอบได้อันดับ 1 - 5 จะ
ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
และปรับระดับจากฮอทไลน์ให้เป็นวิศวกรเมื่อจบการศึกษา

ใคร ๆ ก็เรียก ‘โรงเรียนช่าง กฟภ.’
 หากเอ่ยชื่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำาหรับคน
ภายนอกอาจไม่คุ้นหูนัก แต่สำาหรับชาว PEA เองย่อมรู้จักที่แห่งนี้ดี 
และเรียกกันว่า ‘โรงเรียนช่าง กฟภ.’ 
 โรงเรียนเล็ก ๆ ที่วางตัวอยู่ข้าง ๆ ตึก LED สำานักงานใหญ่ 
PEA แห่งนี้ ถือเป็นโรงเรียนเฉพาะด้าน เปิดขึ้นมาเพื่อผลิตบุคลากร
ให้กับ PEA โดยเฉพาะในสายงานฮอทไลน์ (Hot Line) ที่ต้องปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยอาศัยความรู้เฉพาะด้านและ
ความเชี่ยวชาญในการทำางานเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นตำาแหน่งงานที่ PEA 
ไม่สามารถประกาศรับสมัครจากบุคคลทั่วไปได้ 
 ที่นี่มีหลักสูตรการเรียนการสอนคล้ายกับแผนกวิทย์ - คณิต 
ในโรงเรียนสายสามัญทั่วไป แต่แตกต่างตรงที่นำาเนื้อหาเรื่องไฟฟ้า
เข้ามาเพิ่มแทนวิชาเลือกเสรี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องไฟฟ้า
อย่างเข้มข้น จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งเดียวที่มีการสอน
เรื่องไฟฟ้าแรงสูง 
 โดยนับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อปี 2511 จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นระยะ
เวลา 50 ปี โรงเรียนแห่งนี้ได้ผลิตบุคลากรด้านงานฮอทไลน์ที่มี
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  หลักสูตรพิเศษ 1 ป ีแม้จะมีระยะเวลาแค่เพียง 1 ปี หากช่วง
เวลาการฝึกฝนปฏิบัติฮอทไลน์เป็นระยะเวลานาน จึงมีความเข้มข้น
ไม่แพ้หลักสูตร 3 ปีเลยทีเดียว โดยเปิดรับผู้จบการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. ไฟฟ้ากำาลัง ไม่ได้เปิดรับทุกปี 
ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านพนักงานของ PEA เป็นอีกหนึ่งทาง
เลือกของผู้สนใจศึกษาด้านไฟฟ้า และมีโอกาสร่วมงานกับ PEA
  หลักสูตรช่างเฉพาะทาง อีกหนึ่งหลักสูตรที่ไม่ได้เปิดทุกปี 
ให้สิทธิสำาหรับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. 

มาฝึกการทำางานด้านไฟฟ้าเป็นเวลา 6 เดือน ภาคทฤษฎี 4 เดือน 
และภาคปฏิบัติ 6 เดือน โดยต้องออกไปฝึกปฏิบัติงานจริงที่ PEA 
ในต่างจังหวัด เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงาน
ให้กับ PEA ได้จริง และเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานช่างปฏิบัติการระบบไฟฟ้า หรือการแก้ไขกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องนั่นเอง และในอนาคตยังจะมีการเปิดการอบรมหลักสูตร
ช่างเฉพาะทางอื่น ๆ เช่น ช่างระบบมิเตอร์ ซ่อมบำารุงระบบหม้อแปลง 
ไฟฟ้า เป็นต้น

วุฒิที่รับสมัคร ม.3 และ ม.4 ปวช. สาขาไฟฟ้า ปวส. สาขาไฟฟ้า
ลักษณะการเปิด เปิดทุกปี ไม่ได้เปิดทุกปี ไม่ได้เปิดทุกปี
ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี (6 ภาคการศึกษา) 1 ปี (2 ภาคเรียน) 6 เดือน
ตำาแหน่งที่บรรจุเข้าทำางาน พนักงานช่าง (ฮอทไลน์) พนักงานช่าง (ฮอทไลน์) พนักงานช่าง 
   (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
จำานวนที่รับสมัคร 55 คน  ตามอัตราที่ต้องการ ตามอัตราที่ต้องการ
  พนักงานของ กฟภ. พนักงานของ กฟภ.

 หลักสูตร 3 ปี  หลักสูตรพิเศษ 1 ปี  หลักสูตรช่างเฉพาะทาง
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เฟ้นหานักเรียนท่ี ‘พร้อม’
 เดือนมีนาคมของทุกปีคือช่วงเวลาที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจะเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ในแต่ละปีจะรับนักเรียนแค่ 
55 คนเท่านั้น โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้า
มาเป็นนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น ส่วนสูง/นำ้าหนัก
ที่ได้มาตรฐาน ไม่มีการสักลวดลายตามร่างกาย ไม่มีปัญหาด้าน
สายตา สามารถว่ายนำ้า ไม่กลัวที่สูง และยินดีไปปฏิบัติงานประจำา 
ณ สำานักงานในส่วนภูมิภาคแล้ว การจะเป็น ‘มนุษย์ไฟฟ้า’ ที่
สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้ ในหลักวิชาการและสามารถออกไปปฏิบัติ
งานเพื่อบริการประชาชน ต้องผ่านการทดสอบหลายขั้นตอน เริ่ม
ตั้งแต่การสอบข้อเขียน ต่อด้วยการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
ความแข็งแกร่ง ทักษะการปีนเสา ความคล่องตัวและความปลอดภัย 
ก่อนถึงการสอบสัมภาษณ์เพื่อให้นักเรียนแสดงทัศนะต่าง ๆ ทั้ง
ความรู้ด้านช่าง ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความคิดริเริ่ม ไหวพริบ 
ทัศนะต่อองค์กร ที่มีความพร้อมเข้าสู่รั้วโรงเรียนช่างการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคและการทำางานในอนาคต 
 เมื่อก้าวเข้ามาเป็นนักเรียนแล้ว ทุกคนจะได้รับการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีจะเรียนที่โรงเรียน
ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในกรุงเทพฯ เป็นหลัก ก่อนเข้ารบัการฝึก
ภาคปฏิบัติที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง PEA จังหวัดนครปฐม 
เพื่อฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานฮอทไลน์  
มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การทำางาน และสิ่งที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโรงเรียนช่าง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกเหนือจากครูผู้สอนประจำาวิชาสามัญ 
เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย บุคลากร
ที่เข้ามาให้ความรู้ส่วนหนึ่งคือ บุคลากรอาสาใน PEA ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ เรื่องโซลาร์เซลล์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน
ได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์ตรง เป็นต้น

สิทธิประโยชน์ท่ีมากกว่า 
 แม้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีการเรียนการสอนเฉพาะทาง เน้น
ไปที่เรื่องของไฟฟ้าแรงสูง ทว่าแต่ละปีกลับมีนักเรียนเข้ามาสมัคร
อย่างล้นหลาม บางปีเกินกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ สิ่งที่ดึงดูดความ
สนใจของบรรดาผู้สมัคร ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากสิทธิประโยชน์เมื่อ
เข้ามาเป็นนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดทั้ง 3 ปี การได้รับสิทธิการรักษา
พยาบาล เมื่อจบแล้วจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงาน PEA ทันที 
น้อง ๆ หลายคนจึงมีการเตรียมตัวเป็นแรมปี เพื่อสอบเข้าให้ ได้ 
 ภริูภัทร์ วิจติร์พนัธุ ์นกัเรียนโรงเรยีนช่างการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
ชั้นปีที่ 1 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการเตรียมตัวเพื่อ 
สอบเข้าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า “ผมเตรียมตัว 2 ปี
ตั้งแต่อยู่ ม.1 ว่าจบ ม.3 แล้วจะสอบเข้าเรียนที่นี่ให้ ได้ เพราะว่า
เรียนจบแล้วมีงานทำา และเมื่อได้บรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคแล้ว จะมีความมั่นคง เลยตั้งใจสอบเข้าให้ ได้ แต่ก็ ไม่ได้
หวังจะได้ทุนการศึกษาเมื่อเรียนจบ เท่านี้ก็ช่วยค่าใช้จ่ายของพ่อกับ
แม่ได้เยอะแล้ว”
 เพราะต้องการรบันกัเรียนทีค่วามต้ังใจเรยีนและทำางานให้กับ 
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจรงิ ๆ จงึเป็นเหตุผลว่าทำาไมการคัดเลอืก 
ถึงมคีวามเข้มข้น
 “การคัดเลอืกและฝึกปฏิบติัของเรามคีวามเข้มข้นมาก เพราะว่า
เราต้องการให้นกัเรยีนช่างการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคมคีวามพร้อม 
ในทกุ ๆ ด้าน ทัง้ความรู ้ความอดทน รวมถึงความแขง็แรงของ
ร่างกายและจติใจ เนือ่งจากต้องทำาหน้าทีบ่นทีส่งู ในการแก้ไขปัญหา
ไฟฟ้าแรงสูงโดยเฉพาะ” อาจารย์ปัญญา คล้ายเชยีงราก หวัหน้า
แผนกกิจการนกัเรียน กล่าวทิง้ท้าย

เรียนฟรีตลอด
หลักสูตร 3 ปี

จบแล้วได้รับการ
บรรจุเข้าเป็น

พนักงาน PEA
ทันที ในตำาแหน่ง

ฮอทไลน์

ได้รับสิทธิการ
รักษาพยาบาลฟรี

ได้รับทุนการศึกษา
สำาหรับผู้ขาดแคลน

ทุนทรัพย์

ผู้มีคะแนนเรียนดี
อันดับ 1 - 5 จะได้
รับทุนเรียนต่อใน

ระดับมหาวิทยาลัย 
และปรับวุฒิเป็น

วิศวกร

ความโดดเด่นของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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ต่อยอดความรู้ สร้างโอกาสให้ชีวิต
 การได้เข้าทำางานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถือว่าเป็นการ
การันตีอาชีพในเบื้องต้น และพิเศษขึ้นไปอีกสำาหรับผู้ที่จบหลักสูตร
ที่ได้รับคะแนนตั้งแต่อันดับ 1 - 5 ของแต่ละรุ่น จะมีสิทธิเข้าศึกษาต่อ
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำาลัง หรือสาขาคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาปีละ 
40,000 บาท โดยยังคงได้รับเงินเดือนระหว่างการลาศึกษาต่อ และ
เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับการปรับวุฒิจากฮอทไลน์เป็นวิศวกรของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 ‘สายใจไฟฟ้า’ ได้มีโอกาสพูดคุยกับนักเรียนช่างไฟฟ้ารุ่นที่ 44 
ผู้ ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จำานวน 5 คน คือ 
นายวรฐ หัสชัย จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำาลงั นายกฤชวชัร์ องัคุตรานนท์ 
จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
ไฟฟ้ากำาลัง นายภัทรวี พุ่มไพจิตร จบจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำาลัง นายสรวิศ 
ช่วยบำารุง จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำาลงั นายจริพงศ์ สขุโต จบจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
กำาลัง 
 พวกเขาทั้งห้าได้บอกเล่าถึงความประทับใจและสิ่งที่ได้รับจาก
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ไม่แตกต่างกัน นั่นคือโอกาสใน
การทำางาน โอกาสทางการศึกษาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยตั้งใจจะ
นำาความรู้ที่ได้จากการเรียนในระดับชั้นมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้
กับงานที่ตนเองรับผิดชอบ ในขณะที่ความมีระเบียบวินัย ความเป็น
พี่เป็นน้อง ความรักที่มีต่อเพื่อน การเสียสละ ตลอดจนเรื่องทำางาน
เป็นทีม ก็เป็นสิ่งดี ๆ ที่โรงเรียนได้มอบให้กับพวกเขาตลอดปีการ
ศึกษา
 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงไม่ต่างจากบ้านหลังที่
สอง ซึ่งทำาหน้าที่ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านไฟฟ้าแรงสูง ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ที่ช่วยพัฒนา
ทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกันกับคนอื่น ๆ ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ภายใน
สำานักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร รายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. 0 - 2590 - 5598 หรือ www.pea.co.th และ 
www.facebook.com/PEAEVS

ไม่ต้องใช้สำาเนาบัตรประชาชน
และสำาเนาทะเบียนบ้าน อีกต่อไป !



  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1129 PEA CALL CENTER

วันน้ี การทำาธุรกรรมกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ไม่ต้องใช้สำาเนาบัตรประชาชน
และสำาเนาทะเบียนบ้าน อีกต่อไป !

(ยกเว้นกรณีมอบอำานาจดำาเนินการแทน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พร้อมบริการประชาชนคนไทยให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

 สะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัย  ลดปริมาณขยะ
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INMS
ระบบจัดการ

โครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ

EA Scoop
โดย ฝ่ายส่ือสารและโทรคมนาคม 
กองบริหารเครือข่ายส่ือสาร 

14  • ฉบับท่ี 10 / 2561



 • ฉบับท่ี 10 / 2561  15

	 ยคุที่เทคโนโลยมีบีทบาทกบัการด�ารงชวีติ	มกีารสร้างสรรค์
นวตักรรมใหม่	ๆ	เข้ามาช่วยเหลอืในการท�างานอย่างหลากหลาย	
PEA	กเ็ป็นอกีองค์กรหนึ่งที่ให้ความส�าคญักบัเรื่องนี้	และได้น�ามา
ปรบัใช้ในส่วนงานต่าง	ๆ	รวมถงึงานด้านโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคม	
	 การด�าเนนิงานด้านสาธารณูปโภคระดบัประเทศของ	PEA		
มคีวามจ�าเป็นต้องเชื่อมโยงหลายกลุ่มงาน	กองบรหิารเครอืข่าย
สื่อสาร	ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม	ซึ่งมหีน้าที่บรหิารจดัการ	ดูแล	
บ�ารงุรกัษา	ตรวจซ่อมโครงข่ายเคเบลิใยแก้วน�าแสง	จงึได้พฒันา
ระบบจดัการโครงข่ายสื่อสารแบบบรูณาการ	(Integrated	Network	
Management	System:	INMS)	ขึ้น	เพื่อช่วยเหลอืในการท�างาน	
การแก้ปัญหาได้แม่นย�า	เมื่อเกดิข้อผดิพลาด	ขณะเดยีวกนั	 
กเ็ป็นการเตรยีมความพร้อมรบัมอืเทคโนโลยใีหม่	ๆ	ด้านโครงข่าย
การสื่อสารคมนาคมในอนาคต

	 ความพเิศษของระบบนี้	คอืถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการโครงข่ายระบบสื่อสารและ
อปุกรณ์การสื่อสารต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็น	โทรศพัท์	อนิเทอร์เนต็	
วทิย	ุโทรทศัน์	โดยท�างานในลกัษณะของการรวมศูนย์การบรหิาร
จดัการ	และการสั่งการจากศูนย์ควบคมุบรหิารจดัการระบบ
โครงข่ายสื่อสาร	(Network	Operation	Center:	NOC)	ซึ่ง
เปรยีบเสมอืนศูนย์บญัชาการที่มกีารเฝ้าระวงัตลอด	24	ชั่วโมง	
คอยรบัแจ้งเหตเุสยีและฉกุเฉนิจากเจ้าหน้าที่หน้างาน	แก้ไข
ปัญหา	ประสานงาน	และส่งต่อการแก้ไขปัญหาไปยงัหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เข้าไปแก้ไขได้ทนัท่วงที	พร้อมตดิตามการแก้ไขปัญหา
หรอืข้อมูลสถานะด้วยระบบการท�างานที่เป็นมาตรฐาน	รวมถงึ
รวบรวมวเิคราะห์ข้อมูลด้านสถติริะบบโครงข่ายสื่อสาร	

เพื่องานสื่อสารที่มั่นคงขององค์กร

เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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มีอะไรในระบบ INMS

ภายในระบบ INMS ประกอบไปด้วยระบบย่อยท่ีทำาหน้าท่ีแตกต่างกัน  
ทว่าทำางานร่วมกันอย่างสอดคล้อง ประกอบไปด้วย 

ระบบบริหารจัดการแก้ไขข้อผิดพลาดของโครงข่าย 
(Fault Management System: FMS) 

เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม Alarm และ Fault จากอุปกรณ์และ
ระบบย่อยต่าง ๆ ในโครงข่ายสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT 
ภายในของ PEA 
 เฝ้าระวัง วิเคราะห์ข้อมูล กลไกภายในระบบ ช่วยให้เจ้าหน้าที่  

 ทราบเหตุผิดพลาดได้อย่างแม่นยำา
 ส่งข้อมูลไปยังระบบ Trouble Ticket System เพื่อเปิดใบงาน  

 (Ticket)
 กรณีปัญหาโครงข่ายมีความซับซ้อน เจ้าหน้าที่จะวิเคราะห์  

 สาเหตุที่แท้จริงโดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ

ระบบบริหารจัดการประเมินผล
ประสิทธิภาพของโครงข่าย 
(Performance Management 
System: PMS) 
 รวบรวมข้อมูลด้านประสิทธิภาพของ

 โครงข่ายสื่อสารเพื่อวิเคราะห์และ
 เปรียบเทียบกับค่าประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน เช่น ประสิทธิภาพในการรับส่ง 
 ข้อมูล ก่อนจะแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบ

ระบบจัดการการแจ้งปัญหาและบริหารงาน
บริการสื่อสาร   (Trouble Ticket System & 
Telecommunication Services Management 
System : TTS & TSMS) 
 ดูแลเหตุชำารุด ตั้งแต่การรับแจ้ง บันทึก ส่งต่อการแก้ไขปัญหา  

 จนกระทั่งปิดเหตุและการแจ้งกลับ
 จัดทำารายงานเพื่อนำาไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการรับมือ 

 ในอนาคต ตลอดจนการขอบริการใหม่ การเปลี่ยนแปลงบริการ  
 การควบคุมจัดการการปรับเปลี่ยน configuration ของโครงข่าย 
 ทั้งจากลูกค้าและผู้ใช้บรกิาร ตลอดจนการซ่อมเปลีย่นจากการ  
 บำารุงรกัษา
 ผู้เกี่ยวข้องในระบบนี้สามารถแจ้งสถานะงาน ติดตามงานและ  

 ประเมินผลได้ในคราวเดียวกัน

ระบบแสดงสถานะภาพรวม
โครงข่ายสื่อสาร
(Dashboard)
 ทำาให้ผู้ดูแลเห็นภาพรวมของ  

 โครงข่ายสื่อสาร จากการนำา  
 ข้อมูลจากระบบต่าง ๆ เช่น   
 FMS, PMS และ TIMS มา  
 เชื่อมโยงและแสดงผลบน 
 หน้าจอคอมพิวเตอร์ และ  
 อุปกรณ์พกพา
 สามารถติดตามสถานะของ 

 โครงข่ายและสถานะการ
 ตรวจซ่อมบำารุงรักษาได้อย่าง 
 สะดวกและมีประสิทธิภาพ 

16  • ฉบับท่ี 10 / 2561



 • ฉบับท่ี 10 / 2561  17 • ฉบับท่ี 10 / 2561  17

ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน โครงข่ายสื่อสาร
(Telecom Inventory Management  
System: TIMS) 
 เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากร 

 ของอุปกรณ์โครงข่ายสื่อสาร
 ทำาให้ทราบถึงสถานะล่าสุดของอุปกรณ์ ปริมาณการใช้งาน   

 เป็นต้น

ระบบภมิูสารสนเทศสำาหรบั
บรหิารจดัการโครงข่ายสายเคเบิล
ใยแก้วนำาแสง (Geographic 
Information System for 
Optical Fiber Management : 
GIS for OFM)
 รวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่จำาเป็น เช่น  

 ประเภท  ขนาดของสายเคเบิล เส้นทาง 
 การเชื่อมต่อ ตำาแหน่ง จุดเชื่อมต่อ   
 ท่อร้อยสาย บ่อพัก รูปแบบการติดตั้ง  
 ในสถานี
 ช่วยวางแผนออกแบบโครงข่าย 
 วิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทำาให้  

 สามารถคาดการณ์ ป้องกันและจัดการ  
 กับข้อผิดพลาดได้ รวดเร็วยิ่งขึ้น

ระบบเฝ้าระวงัโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำาแสงระยะไกล 
(Remote Fiber Management System: RFMS) 
 เฝ้าระวังโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำาแสงที่มีระยะทางมากกว่า  

 32,700 กิโลเมตร ตลอด 24 ชั่วโมง 
 หากเกิดสายขาด การชำารุด ระบบ RFMS จะทำางานร่วมกับ 

 ระบบ GIS for OFM แสดงตำาแหน่งที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว  
 แม่นยำา
 ช่วยลดเวลาในการหาตำาแหน่งชำารุดที่เกิดขึ้นของเจ้าหน้าที่

ระบบตรวจสอบสถานะ
สภาพแวดล้อมห้องสื่อสาร 
(Environment and Facility 
Management System : 
EFMS) 
 จับตาสภาพแวดล้อมในห้องสื่อสาร 
 เมื่อพบความผิดพลาด จะส่งข้อมูล  

 กลับมายังห้องศูนย์ NOC ทำาให้สามารถ 
 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

จะเห็นว่าระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการนี้ นอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของระบบการสื่อสารโทรคมนาคมของ 
PEA แล้ว ยังช่วยลดภาระแก่เจ้าหน้าที่ ในการดูแลและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำา เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นของลูกค้าผู้ ใช้ ไฟฟ้าในระยะยาว 

ห้องศูนย์ควบคุมระบบโครงข่าย
สื่อสาร (Network Operation 
Center : NOC)
 ศูนย์กลางควบคุมและบริหารจัดการ  

 ระบบโครงข่ายสื่อสาร
 เฝ้าระวังเหตุเสียและฉุกเฉินจากระบบ   

 Fault Management
 รับแจ้งเหตุเสียและเหตุฉุกเฉินจาก

 เจ้าหน้าที่หน้างาน
 แก้ไขปัญหา ประสานงาน และส่งต่อการ  

 แก้ ไขปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้าน  

 ระบบโครงข่ายสื่อสาร
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EA Safety
โดย กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากท่ีสูงมีอะไรบ้าง?

รู้รอดปลอดภัย ป้องกันการตกจากที่สูง
การทำางานบนท่ีสูงไม่ว่าจะเป็นก่อสร้าง งานทำาความสะอาด ทำางานบนปล่อง หรือ 

เก่ียวข้องกับเสาไฟฟ้า นับว่าเป็นงานท่ีเส่ียงกับอันตรายมาก นอกจากความระมัดระวัง 
ท่ีผู้ปฏิบัติงานพึงมีแล้ว อุปกรณ์ช่วยป้องกันอันตรายจากการตกก็จำาเป็นเช่นกัน

คือจุดที่ใช้สำาหรับเอาไว้ยึดกับฐาน หรือโครงสร้างต่าง ๆ  ซึ่งตามมาตรฐานของสถาบัน
มาตรฐานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ ANSI  อุปกรณ์ต้องรับแรงกระแทกได้อย่างน้อย 
22 kN (5,000 lb) การใช้งานอยู่ในตำาแหน่งเหนือศีรษะขึ้นไปและอยู่ในแนวเดียวกับผู้ ใช้ เพื่อช่วย
ลดการเหวี่ยง ป้องกันการตกกระทบกับโครงสร้างอาคาร

ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่ทั้งตัว ไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่ง อุปกรณ์ชิ้นนี้จะช่วยดึงผู้ปฏิบัติงานกรณี
มีการตก โดยการเลือก Harness จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะการทำางาน มีจุดเชื่อมต่อ
อย่างน้อย 1 จุด ซึ่งปกติจะอยู่ทางด้านหลัง และสายรัดป้องกันการตกต้องทำาจากวัสดุอ่อนนุ่ม 
ทว่าทนทาน หรือทำาจากวัสดุสังเคราะห์ เช่น โพลีเอไมด์ หรือโพลีเอสเตอร์ จะช่วยป้องกันการ
บาดเจ็บจากการตกจากที่สูง

1. จุดยึด - Anchor Point (Tie-off Point) 

2. เข็มขัดแบบรัดท้ังตัว - Body Wear (Full Body Harness) 

3. อุปกรณ์เช่ือมต่อ - Connection Device (Lanyard & Connector) 

จะมีอยู่อย่างน้อย 2 จุด คือจุดที่เชื่อมต่อกับจุดยึด (Anchor Point Connector) และจุดยึด
กับตัว Harness (Harness Conector) ซึ่งควรมีคุณสมบัติทนต่อการถูกกัดกร่อน ผิวเรียบ 
ไม่มีรอยเชื่อมใด ๆ และทำาจากเหล็กที่ผ่านการขึ้นรูป หรือปั๊มขึ้นรูป  โดยตัวเชื่อมต่อจะเป็นตัว
เชื่อมระหว่างจุดยึดกับอุปกรณ์ป้องกันการตก ซึ่งต้องรองรับแรงของวัตถุได้อย่างน้อย 16 kN  
(กิโลนิวตัน)

Safety
First

18  • ฉบับท่ี 10 / 2561



 • ฉบับท่ี 10 / 2561  19

• เชือกช่วยชีวิต (Lifelines) ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานให้กับระบบป้องกัน
การตก โดยใช้ร่วมกับอปุกรณ์จบัยึดเชอืก (Rope Grab) โดยเชอืกช่วยชวีติทำาให้ผูป้ฏิบติังาน 
เคลื่อนไหวได้ตามความยาวของเชือกที่ขึงอยู่ แทนที่จะต้องปลดและหาจุดยึดใหม่ตลอดเวลา 
ซึ่งอุปกรณ์ยึดจับเชือกจะทำาหน้าที่ยึดจับเชือกโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดการตก  นอกจากนี้ ยังมี
เชือกช่วยชีวิตแบบที่หดกลับอัตโนมัติ (Retractable Lifelines) ซึ่งเชือกแบบนี้ไม่ต้องใช้ Rope 
Grab เนื่องจากจะหดกลับเองอัตโนมัติเมื่อมีการตกขึ้น

• เชือก (Lanyard) มีด้วยกัน 2 แบบ คือ 
1. เชือกในลักษณะรักษาตำาแหน่ง (Restraint Lanyard) ความยาวเชือกควรมีระยะสั้นที่สุด
เพื่อไม่ให้ผู้ ใช้พลัดตกไปเกิน 2 ฟุต โดยเชือกนี้สามารถทำาจากวัสดุได้หลายชนิด ทั้งลวดสลิง 
โซ่ เชือกไนลอน เป็นต้น
2. เชือกสำาหรับป้องกันการตก (Fall Absorbing Lanyard) โดยเป็นเชือกที่ทำาจากเหล็ก 
ไนลอน  ซึ่งอาจมีอุปกรณ์เสริมดูดซับแรง (Shock - Absorb) เพื่อลดแรงกระแทกเวลาตก  
ที่สำาคัญเชือกต้องช่วยไม่ให้เกิดแรงสูงสุดที่เข็มขัดรัดลำาตัว คือไม่มากเกิน 1,800 ปอนด์
เวลาตก  และความยาวเชือกสูงสุดจะต้องไม่ทำาให้ผู้ปฏิบัติงานตกลงมาเกิน 6 ฟุต

ทั้งนี้ ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ควรมีการตรวจสอบการฉีก ขาด รอยตัด ปริ ถ้าพบ
ความชำารุด ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือเพิ่งเกิดการตกของผู้ปฏิบัติงาน ต้องให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเสียหายและประเมินความเหมาะสมในการใช้งานต่อ 
เพื่อจะได้ไม่เกิดความเสี่ยงต่อผู้ต้องทำางานบนที่สูง

3 วิธีการป้องกัน เม่ือต้องทำางานบนท่ีสูง

1. ป้องกันในสถานท่ีทำางาน 2. ป้องกันท่ีตัวผู้ปฏิบัติงาน 3. ป้องกันด้วยอุปกรณ์ป้องกัน
 จัดระบบงานให้ดีเมื่อต้องทำางานบนที่สูง
 ทำางานบนที่สูง 2 เมตรขึ้นไปต้องมี 

 การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกี่ตกหล่น   
 เช่น นั่งร้าน บันได ขาหยั่ง ตาข่าย 
 ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกที่ตัวบุคคล   

 เมื่อไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน  
 การตกได้

 อบรมให้ความรู้ ทักษะ กับผู้ที่ต้อง
 ปฏิบัติงานบนที่สูง 
 ผู้ปฏิบัติงานควรมีสภาพร่างกาย

 พร้อมทำางาน ปราศจากความประมาท 
 สวมใส่เสื้อผ้าให้รัดกุม พร้อมสำาหรับ  

 การทำางาน

 เป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ในกรณี  
 ที่ไม่มีมาตรฐานให้ติดต่อขอใบรับรอง  
 ผลการทดสอบที่บริษัทผู้ผลิต
 ไม่สร้างระบบป้องกันการตกด้วยตนเอง 

ท่ีมา : www.thai-safetywiki.com/fall-protection, www.oshthai.org
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มีวิธีชำาระค่าไฟฟ้า
อย่างไรบ้าง หาก
บิลค่าไฟฟ้าเดือน
ปัจจุบันหายไป?

A:

&A with PEA
เร่ือง : กองบรรณาธิการ

บิลค่าไฟฟ้าหายไป...ทำาอย่างไรดี
แม้บิลค่าไฟฟ้าจะหายไปก็ไม่ต้องกังวลใจ เพราะวันน้ี PEA ได้อำานวยความสะดวก 
แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ามากข้ึน ด้วยการเปิดช่องทางชำาระค่าไฟฟ้าได้หลากหลายวิธี

Q:
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ผู้ใช้ ไฟฟ้าสามารถชำาระค่าไฟฟ้าได้หลายวิธี ดังนี้ 
 สามารถนำาบิลค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดือนเก่า 

หรือเดือนใดก็ได้ มาชำาระค่าไฟฟ้าได้ (ระบบจะเลือกเก็บ
เฉพาะเดือนที่ค้างเท่านั้น)

 แจ้งชื่อ - นามสกุล หรือที่อยู่ตามบิลค่าไฟฟ้าให้พนักงานตรวจสอบ 
 กรณีไม่สามารถนำาบิลค่าไฟฟ้า หรือไม่ทราบชื่อ ที่อยู่ตามบิลค่าไฟฟ้า 

ให้ผู้ ใช้ ไฟฟ้าไปจดหรือถ่ายรูปหมายเลข PEA ที่ปรากฏบนมิเตอร์ เพื่อให้
พนักงานตรวจสอบค่าไฟฟ้าให้ ได้เหมือนกัน 

 ง่ายกว่าน้ัน เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ท่ีสามารถ
เช็กยอดและชำาระค่าไฟฟ้าได้ไปในตัว ทั้งยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน  
ดูการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง บริการ SMS แจ้งข้อมูลข่าวสาร เช่น แจ้งค่าไฟฟ้า
ก่อนถึงกำาหนดชำาระค่าไฟฟ้า  
 เพียงเท่านี้ก็สามารถชำาระค่าไฟฟ้าได้ แม้ว่าจะไม่มีบิลค่าไฟฟ้าเดือน
ล่าสุดอยู่ในมือก็ตาม 
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EA Project
เร่ือง : กองประชาสัมพันธ์ ภาพ : กองประชาสัมพันธ์

LED เข้ามามบีทบาทมากข้ึนในอาคารและบ้านเรอืน ซึง่ข้อดขีองหลอด LED นี ้มมีากมาย

ลดมลภาวะโลกร้อน 
เพราะลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ปราศจากรังสี UV 
ไม่ทำาอันตรายต่อ
ร่างกายในระยะยาว

เปลี่ยนแทนหลอดประเภทเก่าได้ทันที
แค่รู้ว่าขั้วหลอดเป็นแบบไหน

ควบคุมการกระจายแสงได้ 
สามารถเลือกเลนส์การ
กระจายแสงแบบ WIDE 
สำาหรับส่องสว่างบริเวณ
กว้าง หรือแบบ NARROW
สำาหรับบริเวณที่แคบ

ใช้ ไฟน้อยกว่า 
ประหยัดพลังงาน
ได้มากถึงร้อยละ 70

อายุการใช้งานยาวนาน ประมาณ 50,000 
ชั่วโมง มากกว่าหลอดทั่วไปถึง 2.5 เท่า 
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย

เปิดแล้วติดทันที 
ไม่ต้องรอ

ใคร ๆ เขาก็ใช้ หลอดไฟ LED กันแล้ว

1

3

4 5 6 7

2
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ด้วยสภาพพ้ืนท่ีเกินกว่าคร่ึงของอำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแม่น้ำาลำาคลอง 
การต้ังบ้านเรือนของประชาชนอยู่ชิดริมน้ำาเป็นส่วนใหญ่ เสาไฟฟ้าจึงต้องปักในน้ำา คร้ันความเจริญ
คืบคลานเข้ามา ส่งผลให้รูปแบบการจราจรเปล่ียนไป จากแม่น้ำาลำาคลองคือเส้นทางหลัก ได้ถูกแทนท่ี
ด้วยถนน บ้านเรือนหลายหลังจึงขยับขยายเปล่ียนทิศหันเข้าหาถนน แต่ในขณะท่ีเสาไฟฟ้าและมิเตอร์
ยังคงต้ังอยู่ท่ีเดิม ส่ิงท่ีเกิดข้ึน...บางคนไม่เคยเห็นมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านของตัวเองนานนับ 30 ปี
 ปัญหาท่ีดูเหมือนไร้คำาตอบ วันน้ีคำาตอบน้ันได้เกิดข้ึนแล้ว...

EA Society
โดย กองบรรณาธิการ

จิตอาสาทำาความดี เพื่อแผ่นดินพ่อปากพนัง 

เม่ือความดีเร่ิมต้นท่ี ‘ใจ’
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08.30 น. ทุกเช้าวันเสาร์ 
เวลา	08.30	น.ของเช้าวนัเสาร์	พนกังาน	PEA	อ�าเภอปากพนงัจะรู้
ดวี่าคอืเวลาอะไร...
	 เพราะเป็นเวลานดัหมายประจ�าของบรรดาจติอาสาท�าความดี	
เพื่อแผ่นดนิพ่ออ�าเภอปากพนงั	กว่า	30	คน	พร้อมด้วยอปุกรณ์
ท�างานครบมอื	ทั้งอปุกรณ์ตดักิ่งไม้	เครื่องมอืปรบัเสาเอน	เครื่อง
ย่อยกิ่งไม้	เอกสารรบัค�าร้องเรยีนและให้ความรู้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า	และ
วนันี้กจิกรรมจติอาสาได้ด�าเนนิการออกหน่วยบรกิารประชาชนมา
เป็นครั้งที่	30	แล้ว	โดยมจีดุหมายที่ต�าบลขนาบนาก	1	ใน	17	
ต�าบลของอ�าเภอปากพนงั	ซึ่งอยู่ห่างออกไปเกอืบ	30	กโิลเมตร	
โครงการ	‘จติอาสาท�าความด	ีเพื่อแผ่นดนิพ่ออ�าเภอปากพนงั’	
เกดิขึ้นจากความตั้งใจดขีองคณุภณตุส์	นาคเพช็ร์	ผู้จดัการ	PEA	
อ�าเภอปากพนงั	ซึ่งมองว่าเมื่อตนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเมอืง
ปากพนงักค็วรท�าอะไรเพื่อชมุชน	ประกอบกบัการได้รบัเรื่องร้อง
เรยีนของชาวบ้านตั้งแต่ยงัประจ�าอยู่ที่อ�าเภอทุ่งสง	กลายเป็นแรง
บนัดาลใจให้คณุภณตุส์ชกัชวนพนกังาน	PEA	มาร่วมมอืกนั
ท�างานนี้
	 	“มบี้านอยู่หลงัหนึ่งเขากใ็ช้ไฟฟ้าไม่เกนิหน่วยที่ไฟฟ้าก�าหนด
มาทกุปี	คอืน้อยกว่า	50	หน่วย	อยู่มาวนัหนึ่งไฟฟ้ากไ็ปยื่นเกบ็เงนิ
เขา	2	พนักว่าบาท	เขากส็งสยัว่าท�าไมเรยีกเกบ็ค่าไฟขึ้นมา	
เพราะที่ผ่าน	ๆ	มาเขาใช้ไฟไม่เกนิก�าหนด	เขากแ็จ้งร้องเรยีนไป

ส่วนกลาง	ซึ่งจรงิ	ๆ	แล้ว	เขาใช้ไฟเกนิ	50	หน่วยมาหลายเดอืน	
เนื่องจากมเีครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	แต่เขาไม่เคยเหน็บลิค่าไฟฟ้า	
ไม่เคยเหน็มเิตอร์เลย	บางหลงัไม่เคยเหน็มเิตอร์บ้านตวัเองมา	
30	ปี	ตอนนั้นผมยงัท�างานอยู่ที่ทุ่งสง	กโ็ทรศพัท์มาประสานกบั
ผู้จดัการเรื่องย้ายเสาไฟ”	
	 ส่วนชื่อนั้นมาจากความซาบซึ้งในพระมหากรณุาธคิณุของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	รชักาลที่	9	
ที่ได้พระราชทานโครงการการพฒันาพื้นที่ลุ่มแม่น�้าปากพนงั
อนัเนื่องจากพระราชด�าร	ิเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดอืดร้อน
ของชาวบ้าน	โดยโครงการจติอาสาฯ	นี้	ประเดมิครั้งแรกที่เกาะทวด	
พื้นที่แอ่งกระทะที่มกัจะประสบน�้าท่วมขงัทกุปี	ทมีจติอาสา	PEA	
ได้เข้าปรบัปรงุระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	ยกระดบัการตดิตั้งมเิตอร์ขึ้นสงู	
เพื่อรบัมอืกบัน�้าท่วมที่มาเยอืนอยู่เป็นประจ�า	พร้อมทั้งย้ายแนว
เสาไฟฟ้าบางส่วนที่อยู่ในน�้าขึ้นมาบนบก	นอกจากเป็นการ
ช่วยเหลอืชาวบ้านให้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างสบายใจ	ไร้กงัวลเกี่ยวกบั
ไฟดบั	ไฟตกแล้ว	ยงัช่วยให้การท�างานของ	PEA	เรื่องการจด
หน่วยค่าไฟฟ้าถูกต้องมากขึ้น	ลดการสูญเสยีหน่วยไฟฟ้าจากการ
ลกัลอบใช้ไฟฟ้า	อกีทั้งง่ายต่อการซ่อมบ�ารงุเมื่อเกดิความผดิปกติ	
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รอยยิ้มคือพลัง
	 รอยยิ้มและความสขุของการมไีฟฟ้าใช้อย่างราบรื่นของ
ชาวบ้าน	เรื่องร้องเรยีนที่หายไป	ซึ่งรบัรู้ได้ตั้งแต่การออกหน่วย
ครั้งแรกในเดอืนพฤศจกิายน	2560	เสมอืนแรงผลกัดนัให้เหล่า
จติอาสาตั้งใจด�าเนนิงานอย่างต่อเนื่องและไม่มกี�าหนดจบ
โครงการ	ยงัคงเดนิหน้าออกส�ารวจพื้นที่	เพื่อจะได้เข้าใจบรบิท	
เงื่อนไข	ความจ�าเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหา	โดยเฉพาะเรื่องย้าย
เสาไฟในน�้า	ที่มจี�านวนมากถงึ	300	-	400	ต้นขึ้นบก	แม้เป็นงาน
ยากและยงัเหลอืแนวเสาจ�านวนมากที่ต้องท�าให้ส�าเรจ็	ทว่าทกุคน
กไ็ม่ท้อถอย	ด้วยมุ่งหวงัจะเหน็ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้าง
ความเป็นอยู่ที่ดขีองชาวบ้าน	เกษตรกร	ผู้ประกอบการต่าง	ๆ	
ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิในพื้นที่อกีทางหนึ่ง	
	 สิ่งที่คณุภนตุส์ถ่ายทอด	ท�าให้เราเหน็ภาพการท�างานของ
จติอาสาท�าความดฯี	และชดัเจนยิ่งขึ้นเมื่อมโีอกาสลงพื้นที่ร่วมกนั
ที่ต�าบลขนาบนาก	ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบได้ประสานงานกบั
ผู้น�าชมุชนเพื่อแจ้งไว้ก่อนหน้า	โดยครั้งนี้เป็นการออกหน่วยตาม
แนวทางการบูรณาการลงพื้นที่ท�างานเชงิรกุในการให้บรกิาร	และ
การแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน	เกี่ยวกบัการใช้
ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่อ�าเภอปากพนงั	
	 ศาลาหลงัย่อม	อนัเปรยีบเสมอืนศนูย์กลางของชมุชนเนอืงแน่น
ไปด้วยชาวบ้าน	คณุภณตุส์และพนกังานซึ่งเสยีสละวนัหยดุมา
ร่วมออกหน่วยบรกิารโดยไม่ได้รบัค่าตอบแทนใด	ๆ	เข้าประจ�า
ต�าแหน่งของตวัเอง	ก่อนกล่าวทกัทายชาวบ้านเป็นภาษาท้องถิ่น	
ชี้แจงจดุประสงค์ของการมา	รวมถงึตดิตามปัญหาที่ชาวบ้าน
ส่งค�าร้องไว้ในครั้งก่อนหน้า	กจิกรรมหลกั	ๆ	ในการลงพื้นที่

แต่ละครั้งมคีวามคล้ายคลงึกนั	กล่าวคอื	การให้ค�าแนะน�าการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั	การรบัฟังความ
คดิเหน็และปัญหาของประชาชน	ช�าระค่าไฟฟ้า	ซึ่งหากงานส่วนไหน
สามารถท�าได้เลย	เช่น	การปรบัแต่งเสาไฟฟ้า	แป้นไม้มเิตอร์ช�ารดุ	
เปลี่ยนกล่องใส่ใบแจ้งค่ากระแสไฟฟ้า	ปรบัเสาเอน	สายหย่อนยาน 
ตดัแต่งกิ่งไม้	เจ้าหน้าที่กไ็ม่รรีอ	รบีลงพื้นที่จดัการให้ชาวบ้าน	
โดยที่ชาวบ้านไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิแต่อย่างใด

‘ลงพื้นที่น้อย ปัญหามาก ลงพื้นที่มาก ปัญหาน้อย’ 
	 ผู้จดัการ	PEA	อ�าเภอปากพนงับอกว่า	นี่คอืปรชัญาการ
ท�างานที่ไม่ซบัซ้อน	และเป็นหลกัยดึมั่นเดยีวกนัทั้งองค์กร	ระยะ
เวลา	1	ปีที่ผ่านมา	ได้เกดิความส�าเรจ็ที่เหน็เป็นรูปธรรม	คอืการ
ด�าเนนิการที่แล้วเสรจ็กว่า	40	เปอร์เซน็ต์	ทั้งเรื่องการย้ายเสา
ไฟฟ้ากว่า	50	ต้น	ขึ้นมาบนบก	แก้ปัญหาการไม่มไีฟฟ้าของ
ประชาชนกว่า	20	หลงัคาเรอืน	ด้วยการขยายเขตบรกิารให้มี
ความทั่วถงึมากยิ่งขึ้น	ลดเรื่องร้องเรยีนที่เคยมเีกอืบ	20	เรื่อง	
เหลอืเพยีงเรื่องเดยีวในปี	2561	รวมไปถงึความสขุของผู้ใช้ไฟฟ้า	
กเ็ปรยีบเหมอืนก�าลงัใจและรางวลัในการท�างานอย่างดเียี่ยม	
	 ความประทบัใจนี้คงไม่มใีครบอกเล่าได้ดกีว่าคนในชมุชน	
ผู้รบับรกิารจากจติอาสาในโครงการ	‘จติอาสาท�าความดี	เพื่อ
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แผ่นดนิพ่ออ�าเภอปากพนงั’	ไม่ว่าจะเป็นคณุณฐัพฒัน์	อ่อนสทีอง	
นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลขนาบนาก	เผยว่า	“ที่นี่อยู่ห่าง
จากอ�าเภอเกอืบ	30	กโิลเมตร	ซึ่งบางทชีาวบ้านกไ็ม่เข้าใจว่าจะ
ต้องแจ้งยงัไง	ท�ายงัไงเมื่อมปีัญหาการใช้ไฟเกดิขึ้น	อย่างน้อยการ
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคลงมาออกหน่วย	ชาวบ้านกจ็ะได้รู้ว่าเขา
จะต้องพึ่งใคร	ส่วนที่จะเข้ามาด�าเนนิการแก้ไขปัญหาปัจจบุนั
แก้ไขไปได้เยอะพอสมควร	ทกุวนัเสาร์ควรเป็นวนัหยดุ	ควรจะได้
พกัผ่อนกบัครอบครวั	แต่เขากม็า	เป็นความทุ่มเทที่เราไม่เคยเหน็	
ถ้าอนัไหนแก้ได้เขากจ็ะไปช่วย	อนัไหนที่รบัเรื่องไว้เขากจ็ะมา
แก้ไขให้ภายหลงั	เป็นเรื่องที่ดมีาก	อยากให้มโีครงการนี้ต่อไป
เรื่อย	ๆ	เพราะมปีระโยชน์กบัชาวบ้านมาก”
		 ส่วนคณุดาว	แก้วสรุยิงค์	ที่เดนิทางมาแจ้งเรื่องเสาเอนหน้า
บ้าน	กร็ู้สกึไม่แตกต่างกนั	“สะดวกมากเลย	การที่ไฟฟ้ามาลง
พื้นที่	ท�าให้ไม่ต้องเดนิทางไปถงึส�านกังาน	เพราะค่อนข้างอยู่ไกล	
ต้องนั่งรถโดยสารเข้าไป	พอเจ้าหน้าที่มาอย่างนี้กส็ะดวก”	และ
คณุสมพติร	เมอืงแดง	กเ็ป็นชาวบ้านอกีคนหนึ่งที่มองว่าการเข้า
มาของ	PEA	อ�าเภอปากพนงั	สามารถช่วยเหลอืชาวบ้านได้อย่าง

มาก	“ดมีากเลยนะ	เขามาเขากจ็ะได้รู้ปัญหาของชาวบ้านด้วย	
ที่นี่บางครั้งกไ็ฟตก	ดบับ่อย	พอเขามารบัฟังปัญหา	ท�าให้เรา
เข้าใจมากขึ้นว่าเกดิจากอะไร	และอนัไหนที่เขาท�าได้แก้ไขได้	เขา
กท็�าให้ชาวบ้านเลย”	เธอบอกเราเป็นภาษาปักษ์ใต้ด้วยรอยยิ้ม
	 นอกจากนี้	เพื่อการเข้าถงึและดูแลชาวบ้านได้อย่างทั่วถงึและ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น	ยงัมกีารน�าเทคโนโลยตี่าง	ๆ	เข้ามาใช้	
เช่น	การแจ้งปัญหาและตดิตามการท�างานของเจ้าหน้าที่ผ่าน
แอปพลเิคชนัไลน์	(Line)	และการใช้	PEA	Smart	Plus	เป็นช่องทาง 
ในการตดิต่อเพิ่มเตมิ	ควบคูก่บัการลงพื้นที่ในการสร้างความสมัพนัธ์ 
ที่ดรีะหว่างชาวบ้านกบัเจ้าหน้าที่
	 หลงัจากตดิตามการท�างานของหน่วยจติอาสาฯ	มาตลอด
ช่วงเช้า	ตั้งแต่การรบัยื่นค�าร้อง	การให้ค�าแนะน�า	ตอบปัญหา
คาใจเรื่องการใช้ไฟฟ้า	การเข้าไปช่วยปรบัเสาเอน	ตดักิ่งไม้	ลงเรอื
ส�ารวจเสาไฟเพื่อตรวจสภาพของเสาไฟฟ้าที่จะต้องย้ายในอนาคต	
ท�าให้เราได้เหน็ถงึความตั้งใจและเตม็ที่ในการท�างานบรกิาร
ประชาชนของพนกังาน	PEA	อ�าเภอปากพนงั	ที่ท�าด้วยหวัใจและ
ความดนีั้นไม่ต้องเริ่มต้นที่ไหนเลย...เริ่มต้นจาก	‘ใจ’	เรานี่เอง  

  สะดวกมากเลย การที่ไฟฟ้ามาลงพื้นที่ ทำาให้ ไม่ต้องเดินทางไปถึงสำานักงาน เพราะค่อนข้าง
อยู่ไกล ต้องนั่งรถโดยสารเข้าไป พอเจ้าหน้าที่มาอย่างนี้ก็สะดวก  
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ท่ียวไปท่ัว
เร่ืองและภาพ : โกสินทร์ สุขุม
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บ้านเกาะกลาง
เรียนรู้และอยู่อย่างเรียบง่ายท่ี
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อาจไม่ได้มีหาดทรายขาวยาวสุดลูกหูลูกตา นำ้าทะเลใส ๆ หรือพรั่งพร้อมไปด้วย
สิ่งอำานวยความสะดวกสบายเหมือนเช่นหลาย ๆ เกาะมีชื่อของกระบี่ แต่วิถีอันเรียบง่าย 

คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ท้องถิ่นเหมือนเช่นวันวาน ท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์ 
กลับทำาให้ ‘บ้านเกาะกลาง’ ชุมชนชาวไทยมุสลิมขนาดไม่กี่พันครัวเรือน มีเสน่ห์ล้นเหลือ
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ร่องรอยทางประวตัศิาสตร์ของการมมีนษุย์โบราณเคยอาศยัอยู่	
ก่อนที่เรอืจะเทยีบท่ายงัเกาะกลาง	หมูบ้่านชาวไทยมสุลมิ	ซึ่งเป็นเกาะ
ขนาดย่อม	ๆ	ประกอบไปด้วย	3	หมูบ้่าน	ซึ่งนบัรวมประชากรแล้ว
อยู่ที่ราว	ๆ	5,000	คน	ยงัคงด�ารงชพีแบบเรยีบง่ายและผูกพนักบั
ธรรมชาต	ิตามแนวทางภูมปิัญญาดั้งเดมิ	ไม่ว่าจะเป็นการประมง	
เกษตรกรรม	หตัถกรรม	ซึ่งเน้นการพึ่งพากนัเองในชมุชนเป็นหลกั	

ประมงชายฝั่ง วิถียังชีพแบบดั้งเดิม 
	 การท�าประมงน�้าตื้นหรอืการท�าประมงชายฝ่ัง	ไม่ว่าจะเป็นการ 
วางลอบป	ูการสกัหอย	อวนปลา	หรอืการท�าโป๊ะน�้าตื้น	ยงัคงเป็น
วถิกีารด�ารงชพีที่ชาวเกาะกลางสบืต่อจากบรรพบรุษุ	ขณะเดยีวกนัก็
เปิดโอกาสให้นกัท่องเที่ยวเข้ามามส่ีวนร่วมในการเรยีนรูก้ารท�าประมง 
โป๊ะน�้าตื้น	โดยโป๊ะเป็นเครื่องมอืจบัปลาคล้ายโพงพางและลอบ	จะถกู
น�าไปวางบรเิวณปากแม่น�้าหรอืในทะเลที่มกีระแสน�้าขึ้นน�้าลง	เมื่อถงึ

ารเดนิทางสู่เกาะกลางท�าได้ง่าย	และใช้เวลาสั้น	ๆ	
ด้วยเรอืข้ามฟากจากตวัเมอืงกระบี่	ลดัเลาะไปตาม
แม่น�้าผ่าน	‘เขาขนาบน�้า’	เขาหนิปูนคู่	สญัลกัษณ์
เมอืงกระบี่	ซึ่งมสีิ่งน่าสนใจหลายอย่างอยู่ภายใน	
เช่น	ประตมิากรรมหนิงอกหนิย้อยแปลกตา	และก เวลาจบัปลา	ชาวบ้านจะน�าเรอืไปจอดใกล้	ๆ	โป๊ะ	แล้วใช้สวงิช้อนปลา 

ขึ้นมา	ความอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลนนบัพนัไร่บรเิวณปากแม่น�้า
กระบี่	เสมอืนแหล่งชมุนมุของสตัว์น�้าหลายชนดิ	เช่น	ปลาจะละเมด็	
หมกึกล้วย	ปลาทราย	ปลาแป้น	ปมู้า	กุง้แชบ๊วย	ช่วงเวลาที่ดทีี่สดุ
คอืช่วงน�้าลงสดุของวนัข้างแรมระหว่างเดอืนธนัวาคม	-	มกราคม	

ข้าวสังข์หยด ข้าวรสชาติเฉพาะตัว
	 สมยัก่อนไม่มกีารท�านา	ท�าให้ต้องซื้อข้าวจากที่อื่นมากนิ	 
คนรุ่นก่อนซึ่งมองการณ์ไกล	จงึเกดิไอเดยีการท�านาขึ้นบนเกาะ
แห่งนี้	มกีารพฒันาพนัธุ์ข้าวมาเรื่อย	ๆ	จนเหมาะสมกบัพื้นที่ปลูก	
คอื	ข้าวสงัข์หยด	ทกุขั้นตอนผลติแบบอนิทรยี์	อาศยัน�้าฝนตาม
ธรรมชาต	ิจงึผลติได้เพยีงปีละครั้ง	ท�าให้ข้าวสงัข์หยดของเกาะกลาง
ไม่มวีางขายที่ไหน	หากอยากลิ้มลองต้องมาที่นี่	และนอกจาก
กระบวนการผลติที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม	ภาพความร่วมมอื
ร่วมใจของชาวบ้าน	ทั้งในการเตรยีมพื้นที่เพาะปลกู	ร่วมกนัลงแขก
เกี่ยวข้าว	สร้างเขื่อนดนิกั้นน�้าเคม็	กย็งัเป็นสิ่งที่พบเหน็ได้โดย
ทั่วไป	โดยจะเริ่มปักด�าในช่วงเดอืนสงิหาคม	-	กนัยายน	และเกบ็
เกี่ยวในเดอืนธนัวาคม	-	มกราคม	อยากชมนาข้าวสงัข์หยดแบบ
ใกล้ชดิ	บนเกาะมรีถสามล้อให้บรกิารเช่าด้วยนะ
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เรือหัวโทง ประมงคู่อันดามัน
	 เรอืหวัโทงเป็นภูมปิัญญาชาวประมงที่พยายามปรบัตวัให้เข้า
กบัสภาพแวดล้อมทางทะเลฝั่งอนัดามนัที่มคีลื่นสูงลมแรง	จงึได้
ออกแบบเรอืให้มรีูปทรงยาว	สูง	หวัเชดิ	พร้อมแพนเรอืยื่นออกมา
ทางท้ายเพื่อช่วยพยงุเรอืให้สามารถฝ่าคลื่นสูงได้	ทว่าทกุวนันี้
ด้วยวถิชีวีติที่เปลี่ยนไป	อาชพีการท�าเรอืหวัโทงน้อยลง	อกีทั้ง
เรอืหวัโทงรปูแบบเดมิ	ๆ	กแ็ทบไม่หลงเหลอืให้เหน็อกีแล้ว	ชาวบ้าน
เกาะกลางจงึรวมกลุ่มกนัจดัตั้ง	‘กลุ่มผลติเรอืหวัโทงจ�าลองชมุชน
บ้านเกาะกลาง’	เพื่อสบืสานและบอกเล่าเรื่องราวของพาหนะ
ที่ใช้ท�าประมงและเดนิทางสญัจรในสมยัก่อนแก่คนรุ่นหลงั	
ซึ่งขั้นตอน	ความละเอยีด	และความสวยงาม	ปัจจบุนัเรอืหวัโทง
จงึกลายเป็นสนิค้าโอทอ็ป	4	ดาว	ที่สร้างรายได้ให้กบัชาวบ้าน	
พร้อมทั้งเป็นกจิกรรมเรยีนรู้ส�าหรบัผู้สนใจ	

ผ้าปาเต๊ะ สร้างสีสันบนผืนผ้า
	 เอกลกัษณ์ผ้านุ่งของคนใต้	ผ้าปาเต๊ะ	หรอืผ้าบาตกิ	เป็นค�าที่
ใช้เรยีกผ้าชนดิหนึ่งที่มกีารท�าโดยใช้เทยีนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้
ตดิสแีละใช้วธิกีารแต้มระบายสหีรอืย้อมในส่วนที่ต้องการให้ตดิสี	
ความพเิศษของผ้าปาเต๊ะที่นี่เป็นการผสมผสานระหว่างการท�าผ้า
ปาเต๊ะแบบมาเลย์และการท�าผ้าบาตกิที่ได้วธิกีารมาจากจงัหวดั
ปัตตานี	ท�าให้ได้ลายผ้าสสีนัสวยงาม	ทั้งผ้านุ่ง	ผ้าคลมุไหล่		
ผ้าพนัคอ	ผ้าเชด็หน้า	ที่สามารถซื้อหาตดิมอืเป็นที่ระลกึหรอืเป็น
ของฝากคนที่บ้านได้

	 นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย	อกีหนึ่งเสน่ห์ของ
บ้านเกาะกลางที่ถ่ายทอดออกมาให้นกัท่องเที่ยวได้สมัผสัคอื		
วถิชีวีติและวฒันธรรมของชมุชนมสุลมิที่รกัสนัต	ิสงบและเรยีบง่าย	
ท่ามกลางกระแสสงัคมและกระแสโลกที่หมนุไปอย่างไม่หยดุยั้ง  

รู้ก่อนไป
 การเดินทาง : สามารถเดินทางโดยนั่งเรือหางยาว

ข้ามฟาก จากฝั่งตัวเมือง ใช้บริการได้ 2 ท่า คือ ท่าเรือ
สวนสาธารณะธารา มายังท่าเรือท่าเล ใช้เวลา 5 นาทีกับ
ท่าเรือเจ้าฟ้า มายังท่าเรือท่าหิน ใช้เวลา 15 นาที ส่วนการ
เดินทางบนเกาะสามารถใช้บริการรถสามล้อ เช่าจักรยาน 
บริเวณท่าเรือท่าเลไปยังแหล่งท่องเที่ยวและจุดต่าง ๆ 
โดยระยะทางรอบเกาะอยู่ที่ประมาณ 11 กิโลเมตร

 ฤดูกาลท่องเที่ยว : สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี และ
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ เดือนธันวาคม - พฤษภาคม 

 Tips : การพายเรือคายัคหรือเช่าเรือหางยาวชม 
ป่าโกงกางบริเวณปากน้ำากระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งชุ่มน้ำาสำาคัญ
อันดับที่ 1,100 ของโลก เนื้อที่ 100,000 ไร่ ก็เป็นกิจกรรม
พิเศษของการมาเที่ยวที่เกาะกลาง 
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รดกไทย
โดย วิชชุ ชาญณรงค์ ภาพประกอบ : มัชมณ เฉิน
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ความงามของทุ่งข้าวเขยีวขจ ีวถิชีาวนา ไม่เพยีงสะท้อนความงดงามแห่งวถิชีวีติกลางท้องทุ่ง
ได้น่าประทับใจเท่าน้ัน หากเสน่ห์แห่งทุ่งนาบ้านเราคงไม่สมบรูณ์เท่าไหร่นัก 

หากปราศจากภาพของ ‘เถยีงนา’

คนที่ว่างงาน	หลงัจากพ้นผ่านฤดูกาลเกี่ยวข้าวแล้ว	
ซึ่งสถาปัตยกรรมลกัษณะเช่นนี้คล้ายคลงึกบั	‘ห้างนา’	ของ
ภาคเหนอื	‘โรงนา’	ของภาคกลาง	และ	‘ขน�านา’	ของภาคใต้	
	 ลกัษณะส�าคญัของเถยีงนามทีั้งเถยีงนาพื้นตดิดนิ	หรอืใช้แคร่
เป็นพื้นนั่ง	นอกจากนี้ยงัมเีถยีงนายกพื้นสูงจากดนิระดบัเดยีว	
เถยีงนายกพื้นสูงจากดนิสองระดบั	เถยีงนายกพื้นสูงจากดนิหลาย
ระดบั	และเถยีงนาเคลื่อนที่ได้	แต่ที่ส�าคญัคอื	ต้องโล่งแจ้ง	เยน็
สบายในเวลากลางวนั	ในบรรยากาศสงบเงยีบ	รปูแบบของเถยีงนา	
ประยกุต์จงึถูกปรบัเปลี่ยนไป	เกดิเป็นเถยีงนาที่มคีวามซบัซ้อน
มากขึ้น	ท�าให้เกดิเรอืนโรงที่ใช้อยู่อาศยัได้แบบกึ่งถาวร	คล้ายกบั	
‘เรอืนเหย้า’	หรอื	‘เรอืนเครื่องผูก’	ของภาคกลาง	ทว่า	บาง
ครอบครวัถงึกบัยกครอบครวัพร้อมอปุกรณ์	เครื่องมอืเครื่องใช้
ไม้สอยไปพกัอาศยัอยู่ในเถยีงนาในช่วงเกบ็เกี่ยวกนัเลยทเีดยีว	
เถยีงนาจงึดมูชีวีติชวีาเสมอืนเป็นบ้านหลงัที่สอง	แต่เมื่อพ้นฤดูท�านา	
เถยีงนาจะเป็นเพยีงที่พกัผ่อนในบางโอกาสของคนเดนิทางและ
คนที่ออกไปเลี้ยงววัควายเท่านั้น 

สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินกลางท้องทุ่ง

	 เมอืงไทยปลูกข้าวเป็นหลกัมาช้านาน	ชวีติผู้คนตั้งแต่อดตีจงึ
สมัพนัธ์กบัการอยู่หากนิในสงัคมกสกิรรมและเกษตรกรรมที่มี
แรงงานในครวัเรอืนเป็นส�าคญั	นอกจากการมเีรอืนใหญ่	เหย้า
และยุ้งข้าวแล้ว	เถยีงนากม็คีวามส�าคญัไม่น้อยส�าหรบัไว้พกัผ่อน
หลงัจากท�าสมัมาชพี
	 ในอดตีชาวนาใช้ร่มเงาจากต้นไม้ในการพกัอาศยัมาก่อน	
กระทั่งมกีารน�าภูมปิัญญาบวกกบัความคดิสร้างสรรค์		สร้าง	
เพงิพงิพกัอย่างง่าย	ๆ	โดยใช้วสัดธุรรมชาตใินท้องถิ่น	เช่น	ไม้ไผ่	
กิ่งไม้	หญ้า	ใบไม้	ต่อมารูปแบบเริ่มหนัมาใช้โครงสร้างและวสัดุ
คงทนหาง่ายรอบตวัและวสัดเุหลอืใช้จากการสร้าง	หรอืการ
ซ่อมแซมเรอืนใหญ่	มกีารพฒันารูปแบบตามล�าดบั	แต่กย็งัเน้น
ความเรยีบง่าย	เถยีงนาจงึเป็นที่อยู่อาศยัชั่วคราว	เป็นตวัแทน	
ของความสมถะ	ด้วยขนาดไม่ใหญ่นกั	วธิสีร้างไม่ยุ่งยาก	สามารถ
ใช้งานได้ทนแดดทนฝนนานขึ้น
	 ส�าหรบัประโยชน์ของเถยีงนา	คอืเป็นทั้งที่พกัในเวลากลางวนั
ของชาวนาหรอืพกัขณะออกไปเลี้ยงววัควาย	เป็นที่พกัผ่อนของ

เถียงนา

อ้างอิง : สมชาย นิลอาธิ. (2541) วิถีความคิด วิถีชาวนาอีสาน. มหาสารคาม : อาศรมวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
 www.lib.ru.ac.th/journal/isan/witee/tiengna.html
 www.arch.su.ac.th/images/book/3archjournal/2560/B_Vernacular_004.pdf
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วะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

ปรงุเป็นเมนูนี้ได้
	 ชายกางเดนิทางมาที่เมอืงแม่กลอง	เพื่อลดัเลาะเสาะหา
น�้าตาลมะพร้าวตามกรรมวธิดีั้งเดมิ	ไม่เตมิสารปรงุแต่งใด	ๆ	
จนได้เวลาพระอาทติย์ตรงหวั	รู้สกึหวิ	จงึต้องหาอะไรใส่ท้อง

ก่อนแล้ว	โดยได้ทราบมาว่าในละแวกบางช้าง	อมัพวา	มรี้าน
อาหารแบบพื้นบ้าน	เก่าแก่	และใช้วตัถดุบิท้องถิ่นที่เหลอื
เพยีงไม่กี่ร้าน	ไม่กี่คน	ที่รู้จกัวตัถดุบินี้	นั่นคอื	กุ้งกระต่อม	
 จากค�าบอกเล่าของลงุตี๋	ลกูเขยของลงุหลิ่ว	ที่จบักุง้กระต่อม
มาหลายสบิปีเล่าว่า	กุ้งกระต่อม	คอืวตัถดุบิจากธรรมชาติ	
เป็นกุ้งสามน�้า	อยู่ได้ทั้งน�้าจดื	น�้ากร่อย	และน�้าเคม็	โตเตม็ที่
ตวัไม่เกนิหวัแม่มอื	เปลอืกแขง็	แต่ปอกง่าย	โดยมคีณุป้า
คู่ชวีติของลงุตี๋	ผู้เป็นแม่ครวัประจ�าร้าน	ควงตะหลวิอยู่เพยีง

ามที่นกึไม่ออกว่าจะกนิอะไรดี	หลาย	ๆ	ท่านอาจ
จะคดิถงึ	‘ผดักะเพรา’	ขึ้นมาเป็นอย่างแรก	ซึ่งมี
สารพดักะเพราให้เลอืกตามแต่จะคดิประดษิฐ์กนั
ขึ้นมา	หรอืเรยีกได้ว่าไม่ว่าอะไรกส็ามารถน�ามาย

ลุงหล่ิว 
ผัดกะเพรากุ้งกระต่อม เมืองแม่กลอง
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ผู้เดยีว	ท�าให้อาหารอาจจะช้า	ในยามที่ลูกค้ามากนัเตม็ร้าน	
แต่กม็วีวิสบายตาให้นั่งมองผ่อนอารมณ์กนัพอเพลนิ	ๆ	ครบั
 ร้านนี้จานเด่นกค็อื	ข้าวราดผดักะเพรากุง้กระต่อม	ซึ่งคณุป้า
กผ็ดัแบบง่าย	ๆ	เครื่องปรงุไม่มากอย่าง	แต่ออกมารสกลมกล่อม
เผด็ก�าลงัด	ียิ่งถ้ามไีข่ดาวอกีสกัฟองกจ็ะอร่อยยิ่งขึ้น
	 ข้าวผดันรก	เสริ์ฟพร้อมกบัไข่เคม็	เพยีงแค่บบีมะนาว
เสรมิรสเข้าไปนดิ	คลกุ	ๆ	เสยีหน่อย	กอ็ร่อยได้ง่าย	ๆ	แล้วครบั	
รสเดด็	เผด็เบา	ๆ	ได้อารมณ์ดเีหลอืเกนิ
	 หอยแมลงภู่ทอด	เป็นหอยทอดแบบบ้าน	ๆ	แป้งที่ผสม
มากรอบก�าลงัด	ีมรีสชาตใินตวับ้างแล้ว	ยิ่งได้ซอสพรกิยี่ห้อ
พื้นถิ่นราดลงไปเพิ่มรสด้วย	กจ็ะลงตวัโดยอตัโนมตัคิรบั
	 นอกจากอาหารจานผดัแล้ว	ร้านนี้ยงัมกี๋วยเตี๋ยวแบบ
พื้นบ้านง่าย	ๆ	ให้ท่านได้ชมิอกีด้วยนะครบั	เครื่องเคราไม่
มากมาย	น�ามาเตมิรสเองอกีนดิกไ็ปวดัไปวากบัเขาได้เหมอืน
กนัครบั	และอย่าลมืน�้าชงสารพดั	ทั้งโอเลี้ยง	ชาด�าเยน็	
ชาเยน็ใส่นม	กซ็ดกนัได้ชื่นใจก่อนไปเที่ยวกนัต่อครบั

	 ร้านผดักะเพรากุ้งกระต่อม	บ้านลงุหลิ่ว	เป็นร้านอาหาร
แบบประจ�าถิ่น	ที่คงบรรยากาศแบบเดมิ	ๆ	ไว้นะครบั	
ร้านไม่ได้สวยหรู	แต่มคีณุค่าทางวฒันธรรมด้านการกนิแบบ
พื้นถิ่น	และมกีารอนรุกัษ์ศลิปะแบบพื้นถิ่นไว้ให้รุ่นหลงั	ๆ	
ที่แวะมาเยอืนได้รู้จกัอาหารดั้งเดมิของท้องถิ่นกนัครบั
	 การเดนิทางมาร้านลงุหลิ่วนั้นไม่ยาก	เมื่อท่านมาถงึ
อ�าเภออมัพวา	ให้ใช้เส้นทางมุง่หน้าอ�าเภอด�าเนนิสะดวกช่วง 
อ�าเภอบางช้าง	ชายกางแนะน�าให้ใช้	Google	Map	พมิพ์ค�า
ว่า	‘ร้านกะเพรากุ้งกระต่อม’	กส็ามารถไปถงึร้านได้ง่าย	ๆ	
แล้วครบั
	 วนัหยดุ	วนัว่าง	พาครอบครวัออกมาพกัผ่อนกนับ้างนะครบั	
อย่าลมืพระในบ้านของทกุบ้าน	พาท่านออกมาเที่ยวบ้าง		
มากบัคนที่ท่านรกัทกุ	ๆ	คนในชวีติท่าน	กอดท่านบ้าง	หอมแก้ม
ท่านบ้าง	เราเองห้ามเขิน	ห้ามอายนะครับ	คิดถึงตอนเรา
เด็ก	ๆ	ครบั	เวลาท่านกอดเรา	เราสขุใจแค่ไหน	ตอนนี้ถ้า	
เรากอดท่าน	ท่านจะชื่นใจมากมายนกัครบั 

ร้านผัดกะเพรากุ้งกระต่อม บ้าน
ลุงหล่ิว เป็นร้านอาหารแบบประจำาถ่ิน 
ท่ีคงบรรยากาศแบบเดิม ๆ มีคุณค่า
ทางวัฒนธรรมด้านการกินแบบพ้ืนถ่ิน
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ข สุขภาพ
เรียบเรียง กองบรรณาธิการ

ที่ผดิปกต	ิกอ็าจท�าให้ระดบัฮอร์โมนไทรอยด์ต�่าลง	สาเหตอุื่น	ๆ	
อาจเกดิจากการใช้ยาบางชนดิ	เช่น	ยาซมึเศร้า	ยาแก้ปวด	ยาขบั
ปัสสาวะ	และการใช้สารเสพตดิ	เป็นต้น
	 อย่างไรกต็าม	หากอยากเพิ่มปรมิาณโซเดยีมในเลอืด	ให้ลอง
เปลี่ยนจากการดื่มน�้าธรรมดาไปดื่มน�้าที่มเีกลอืแร่สงูแทน	ที่ส�าคญั
คอืปรมิาณของเหลวที่ออกจากร่างกาย	(ปัสสาวะ/เหงื่อ)	ต้อง
สมัพนัธ์กบัปรมิาณของเหลวที่ร่างกายได้รบั	ส�าหรบัผู้ป่วยที่มี
อาการรนุแรง	ควรปรกึษาแพทย์	เพื่อหาวธิกีารรกัษาที่เหมาะสม	
เช่น	การให้โซเดยีมเข้าทางหลอดเลอืดด�า	งดให้ยาที่อาจท�าให้
ระดบัโซเดยีมในเลอืดลดลง	งดให้ของเหลวชั่วคราว	และให้ใช้ยา
ขบัปัสสาวะ	เพื่อช่วยเพิ่มระดบัโซเดยีมในเลอืด	(หากสาเหตคุอื
การรบัน�้าเข้าสู่ร่างกายมากเกนิไป)	

	 ภาวะโซเดยีมในเลอืดต�่า	(Hyponatremia)	คอืภาวะที่ร่างกายมปีรมิาณ	
โซเดยีมในเลอืดต�่ากว่าปกต	ิ(ค่าต�่ากว่า	135	มลิลอิคิววิาเลนท์/ลติร		
โดยปกตจิะอยูท่ี่	135	-	145	มลิลอิคิววิาเลนท์/ลติร)	ส่งผลให้
ผู้ป่วยมอีาการปวดศรีษะ	กล้ามเนื้ออ่อนแรง	เกรง็	กระตกุ	สบัสน
มนึงง	คลื่นไส้อาเจยีน	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กบัความรนุแรงและปรมิาณ
การลดลงของระดบัโซเดยีมในเลอืด	ซึ่งหากลดลงมากหรอืรวดเรว็
เกนิไป	อาจท�าให้มอีาการชกั	หมดสต	ิไม่ตอบสนองต่อการกระตุน้	
และเสยีชวีติได้
	 สาเหตขุองภาวะโซเดยีมในเลอืดต�่า	(Hyponatremia)	เกดิจาก
การขาดน�้า	เช่น	อาเจยีนหรอืท้องเสยีรนุแรง	หรอืการดื่มน�้ามาก
เกนิไป	ซึ่งพบบ่อยในนกัวิ่งมาราธอนหรอืนกัไตรกฬีา	หรอืฮอร์โมน
ท�างานผดิปกติ	เช่น	ต่อมหมวกไต	ซึ่งมหีน้าที่หลั่งฮอร์โมนเพื่อ
รกัษาสมดลุของน�้า	โซเดยีม	และโพแทสเซยีม	เมื่อเกดิการท�างาน

โซเดียมเป็นเกลือแร่ที่สำาคัญมากต่อร่างกาย เพราะช่วยควบคุมระดับความดันเลือด กล้ามเนื้อ 
และเซลล์ประสาทให้ทำางานได้เป็นปกติ ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเกิดภาวะโซเดียมในเลือดต่ำา
ขั้นรุนแรง อาจทำาให้หมดสติ และเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

เสียน้ำ�ม�ก 
ดื่มน้ำ�ม�ก 
เสี่ยงเป็นภ�วะ

โซเดียม
ในเลือดต่ำา
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กษ์์โลก
เร่ือง : วิชชุ ชาญณรงค์  ภาพประกอบ : ข้าวตู

เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมและสขุภาพไว้ว่า	ตั้งแต่ช่วงปี	พ.ศ.	2500	
เป็นต้นมาคนทั่วโลกบรโิภคเนื้อสตัว์เพิ่มขึ้น	4	เท่า	ราวกบัว่าเรา
ฆ่าสตัว์ในระบบปศสุตัว์	7.6	หมื่นล้านตวัต่อปี	โดยพื้นที่เกษตรกรรม
ของโลกมากกว่า	3	ใน	4	เลี้ยงสตัว์เหล่านี้	น�ามาซึ่งปัญหาการ 
ตดัไม้ท�าลายป่า	รวมถงึพฤตกิรรมการกนิอาหารของเราเปลี่ยนไป
มากในช่วง	2	-	3	ทศวรรษที่ผ่านมา	แม้จะแตกต่างกนัในแต่ละ
ภมูภิาค	แต่การบรโิภคผลติภณัฑ์จากสตัว์เพิ่มขึ้นเหมอืนกนัทั่วโลก 
อย่างมนียัส�าคญั	ยกตวัอย่างปี	พ.ศ.	2532	-	2543	การบรโิภค
ผลติภณัฑ์จากเนื้อสตัว์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า	3	เท่าในเขตชนบท
และเกอืบ	4	เท่าในเขตเมอืง	
	 ขณะเดยีวกนั	นกัวจิยัจากมหาวทิยาลยั	‘อ๊อกซฟอร์ด’	ของ
องักฤษพากนัออกมายนืยนัว่า	ถ้าคนเรา
เลกิรบัประทานเนื้อสตัว์	จะช่วยลด
ภาวะโลกร้อนได้	โดยผลงานวจิยั
ล่าสดุระบวุ่า	ถ้าคนบนโลกนี้

ากพูดถงึเรื่องโลกร้อน	ปัจจบุนัการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกจากภาคเกษตรกรรมคดิเป็น	24%	ของการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทั่วโลก	นอกจากนี้	รายงาน
ของกรนีพซียงัได้รวบรวมหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์

งดเน้ือสัตว์ ลดโลกร้อนได้จริงหรือ ?

เลกิกนิเนื้อสตัว์	เเล้วหนัมากนิมงัสวริตัิ	ภายในปี	ค.ศ.	2050	จะมี
คนรอดตายหรอืมชีวีติยนืยาวขึ้นอกี	8	ล้านคน	แถมยงัช่วย
ประหยดังบประมาณจากการรกัษาพยาบาลที่ทาง	‘อ๊อกซฟอร์ด’	
มองว่าต้องใช้งบประมาณเป็นหลกัล้านล้านเหรยีญสหรฐัทเีดยีว
	 ส่วนประเดน็เรื่องภาวะโลกร้อน	เนื่องจากปศสุตัว์เป็น
อตุสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซมเีทนมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศโลก	
โดยนกัวจิยัชี้ว่า	หากคนทั่วโลกร่วมกนังดบรโิภคเนื้อสัตว์คนละนดิ
อาจช่วยกนัลดภาวะโลกร้อนลงไปด้วยถงึ	1	ใน	3	ภายในปี	ค.ศ.	2050	
เเต่มเีงื่อนไขว่าต้องเป็น	vegan	หรอืคล้าย	ๆ	การกนิเจที่จะได้ผล
มากกว่าการกนิมงัสวริตัิ	โดยสตัว์ที่ปล่อยมเีทนหรอืก๊าซเรอืน
กระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมากที่สดุ	วดักนัที่การปล่อยก๊าซมเีทน	
110	กโิลกรมั	พบว่า	หมู	74	ตวั	เเพะ	22	ตวั	เเกะ	14	ตวั	ววัเนื้อ	
2	ตวั	เเละที่มากสดุคอื	ววันม	เพยีง	1	ตวั	ปล่อยมเีทน	110	
กโิลกรมัต่อปี	ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าววัเคี้ยวเอื้องจะมสี่วนท�าให้โลกร้อน
ได้มากขนาดนี้	
	 ที่สดุแล้ว	เราอาจคดิไม่ถงึว่าการบรโิภคเนื้อสตัว์จะเชื่อมโยง
ไปถงึการท�าลายสิ่งแวดล้อมได้ขนาดนี้	ค�าว่า	‘กนิอะไรด’ี	น่าจะ

เป็นค�าถามส�าคญัที่จะช่วยก�าหนดอนาคตของคนรุ่นหลงั
ได้บ้าง 

“A man can live and be healthy without killing animals for food; therefore, if he eats meat, he participates 
in taking animal life merely for the sake of his appetite - มนุษย์มีสุขภาพดีได้โดยไม่ต้องฆ่าสัตว์เพ่ือเป็นอาหาร 

หากเรากินเน้ือสัตว์ เท่ากับว่าเรามีส่วนร่วมในการฆ่าสัตว์เพ่ือสนองความอยากของตัวเอง” – ลีโอ ตอลสตอย

ห

อ้างอิง : www.greenpeace.org
 www.pptvhd36.com
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อบโต๊ะทำางาน
โดย แม่มะลิ

ต้องยอมรับว่าในยุคนี้มีคนจำานวนไม่น้อยที่กำาลังกังวลว่า ในอีกไม่ช้าไม่นาน AI หรือปัญญาประดิษฐ์ 
รวมทั้งหุ่นยนต์ จะรุกคืบเข้ามาแย่งงานมนุษย์ และเชื่อว่าหุ่นยนต์จะกลายมาเป็นแรงงานพรีเมี่ยม
ที่หลายบริษัทยินดีทุ่มเงินลงทุนมหาศาล เพื่อพัฒนากลไกนี้แทนที่แรงงานมนุษย์ ทว่า ยังมีคน

อีกกลุ่มหนึ่งที่กลับมองในแง่ว่า หุ่นยนต์หรือ AI ไม่มีทางมาทำางานแทนที่มนุษย์ได้ในทุกสาขาอาชีพ 
เพราะบางทักษะจำาเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนและความเชี่ยวชาญของมนุษย์อย่างแท้จริง

รับยุค AI ครองเมือง
แนะเทคนิค ปรับทักษะก�รทำ�ง�น 

36  • ฉบับท่ี 10 / 2561



 • ฉบับท่ี 10 / 2561  37

ที่

 ทักษะทางอารมณ์ (Emotional 
Intelligence)	มนุษย์มีความตระหนักรู้
ได้ทั้งความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น	ซึ่ง
น�ามาใช้ต่อยอดสร้างอารมณ์พึงพอใจ
ให้กับการท�างานได้
	 จริง	ๆ	แล้ว	ทุกทักษะที่กล่าวมา
ล้วนเกิดจากการเรียนรู้โดยธรรมชาติ
ของมนุษย์ที่มีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	
จึงเป็นจุดแข็งที่ปัญญาประดิษฐ์และ
หุ่นยนต์ยังไม่สามารถท�าได้ดีในระดับ
เทียบเท่า	ด้วยเหตุนี้คนท�างานทุกคน
จึงไม่ควรหยุดเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ของตนเองตลอดเวลา	เพื่อให้โลกการ
ท�างานในอนาคตของทั้งมนุษย์และ
หุ่นยนต์สามารถท�างานและอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข 

อ้างอิง : เน้ือหาบางส่วนจาก งานสัมมนา ‘ทักษะ 4.0 
เม่ือเทคโนโลยีพลิกอุตสาหกรรม ทักษะท่ีคนและธุรกิจ
ต้องมีคืออะไร’ จัดโดย บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์
พับลิชช่ิง จำากัด (มหาชน) 
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กล่าวมานี้	ไม่ได้ต้องการ
มาตัดสินว่าความคิดไหน
ถูกหรือผิด	ทว่า	เป็นการ
เกริ่นเพื่อให้เห็นมุมมอง
ของคนในสังคมต่อ

ปรากฏการณ์ที่	AI	และหุ่นยนต์เข้ามา 
มีบทบาทในการท�างานของคนยุคนี้
กันแล้ว	ซึ่งหนทางที่ดีที่สุดของการ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้	คือการ
รู้เท่าทันและพลิกวิกฤตินี้เป็นโอกาส
ในการพัฒนาทักษะการท�างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	อย่างน้อยก็เพื่อ
ความไม่ประมาทและอยู่รอดในยุค	
AI	ครองเมืองนี้
 ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย	หรือ	TDRI	เคยกล่าวถึง
แนวทางการปรับตัวในการท�างานให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษที่	21	ไว้ดังนี้
มองภาพรวมให้เป็น
	 เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาได้ทีละเรื่อง	แต่ไม่มี
ทักษะในการมองภาพรวมจนเข้าใจและ
วางแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์เหมือน
มนุษย์ได้	ดังนั้นถ้าจะเอาชนะโปรแกรม
คอมพิวเตอร์	จึงควรพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวางแผน	การคิดอย่างเป็น
ระบบ	เพื่อสามารถวางแผนกลยุทธ์
ในภาพรวมให้ได้นั่นเอง	
ใช้ประโยชน์จาก AI ให้ได้
	 คนท�างานควรต้องรู้วิธีการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	หุ่นยนต์	หรือ	AI	
ทุกประเภทให้เป็น	โดยใช้ส่ิงเหล่าน้ีเป็น 
เครื่องมือหรือผู้ช่วยที่ท�าให้เราท�างาน
ง่ายขึ้น	ยกตัวอย่าง	กรณีที่มีคนกล่าว
ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมาท�าหน้าที่ 
วิเคราะห์ฟิล์มเอกซเรย์แทนนักรังสีวิทยา	
หากคุณท�าอาชีพนั้น	ก็ต้องพลิกวิกฤติ 
เป็นโอกาส	พัฒนาศักยภาพตัวเองให้
ตอบค�าถามและอธิบายฟิล์มเอกซเรย์ 
น้ันในแง่มุมท่ีลึก	ท่ีโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ท�าไม่ได้	

	 สุดท้าย	เป็นอีกหนึ่งค�าแนะน�าจาก	
แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย	์ผู้ร่วมก่อตั้ง 
และหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ	 
เว็บไซต์	JobThai.com	ที่ระบุว่า	โลก
ของการท�างานหลายอาชีพยังจ�าเป็น
ต้องพึ่งพามนุษย์ในการขับเคลื่อนเป็น
หลักอยู่	เพราะมนุษย์มีทักษะ	Soft	Skill	
ส�าคัญที่เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ยังไม่
สามารถเทียบเท่าได้	นั่นคือ	
 ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking)	เพราะสมอง
ของมนุษย์มีความซับซ้อนและมีความ
สามารถในการคิดได้หลากหลายรูปแบบ 
จนน�าไปสู่การคิดค้นและสร้างส่ิงประดิษฐ์ 
ใหม่	ๆ	ได้	ซ่ึงทักษะน้ียากท่ีจะถูกแทนท่ี
ด้วย	AI	
 ทักษะทางสังคม (Social Skills) 
เพราะมนุษย์รู้จักที่จะเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน	มีปฏิสัมพันธ์	พึ่งพาอาศัยกัน 
ผ่านการสื่อสารทั้งการพูด	การฟัง	
การแสดงออก	ซึ่งมีความละเอียดอ่อน	
มากกว่าที่หุ่นยนต์จะเข้าใจ	
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โดย Money Move
คิดรู้ใช้

รับผิดชอบอะไรบ้าง	กระทบต่อค่าใช้จ่าย	ตลอดจนการด�าเนินชีวิต
หรือไม่	โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีภาระหนี้สินระยะยาว	อย่างการ
ผ่อนบ้าน	ผ่อนรถ	ยิ่งไม่ควรไปเป็นผู้ค�้าประกันให้ใครเลย	
 อย่าสนับสนุนการใช้เงินท่ีไม่ถูกทาง บางคนมีนิสัยคิดด่วนใจเร็ว 
อยากได้นั่นอยากได้นี่	มีไลฟ์สไตล์การใช้เงินไปกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือย	
ฉะนั้น	เมื่อรู้อยู่แล้วว่าเขามีนิสัยการใช้เงินอย่างไร	การที่เขาคนนั้น
มาขอให้เราช่วยเหลือให้ค�า้ประกัน	เช่น	กู้ซ้ือรถ	ขอเงินกู้	ต้องคิดดี	ๆ	
ว่าที่จริงแล้วเขามีความจ�าเป็นมากน้อยแค่ไหน	หากรู้ว่าจะใช้เงิน
ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือฟุ่มเฟือยก็ไม่ควรสนับสนุน	
 หัดปฏิเสธให้เป็น ถ้าคุณสมบัติของเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ตัว 
ซึ่งเป็นผู้ที่จะขอกู้และคุณสมบัติเราที่จะเป็นผู้ค�้าประกันไม่พร้อม	
ก็อย่ากลัวที่จะกล้าปฏิเสธกันตรง	ๆ	ถึงเหตุผลความไม่พร้อม	
เพราะถ้าเขายังอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเราอยู่	เขาก็ต้อง
ยอมรับและเข้าใจเหตุผลของเราด้วยเช่นกัน	
	 เงนิเป็นเรื่องละเอยีดอ่อน	ก่อนจะไปค�้าประกนัให้ใคร	ต้อง
มองทกุอย่างให้รอบด้าน	จะได้ไม่เดอืดร้อนและสูญเสยีความ
สมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างกนั		

	 เงินทองเป็นของนอกกายก็จริง	แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความจ�าเป็น
ในชีวิต	และกว่าจะหามาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย	ฉะนั้น	นอกจากจะ 
ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง	เก็บออม	ไม่ก่อหน้ีสิน	การจะเป็นผู้ค�า้ประกัน
ให้ใคร	ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งต้องคิดให้หนัก	ไม่เช่นนั้นอาจจะต้องตก
เป็นผู้แบกภาระหนี้ก้อนโต	ทั้ง	ๆ	ที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนก่อ	รู้คิดรู้ใช้ 
ฉบับน้ี	เลยชวนคิดทบทวนอีกสักนิด	ก่อนจะตัดสินใจเป็นผู้ค�า้ประกัน
ให้ใคร	
 ใจต้องแข็งแม้แต่กับคนใกล้ตัว อย่างท่ีรู้	ๆ	กันว่าสังคมไทยเป็น
สังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	โดยเฉพาะคนใกล้ชิด	ญาติพี่น้อง	เพื่อนฝูง	
แต่ถ้าเกิดถูกขอให้ไปค�้าประกันต้องคิดให้รอบคอบ	ฟังข้อมูลรอบ
ด้าน	และศึกษาบริบทการใช้ชีวิต	การใช้จ่ายเงินทอง	เพื่อความ
แน่ใจว่าคนคนนั้นจะสามารถช�าระหนี้	โดยไม่ทิ้งให้เป็นภาระของ
เราในภายหลัง	เรื่องเงินทองไม่เข้าใครออกใคร	ดังนั้นแม้จะสนิท
แค่ไหน	ก็ต้องใจแข็งไว้ก่อน
 นึกถึงผลเสียท่ีจะตามมา	ก่อนจะรับปากเป็นผู้ค�า้ประกันให้ใคร	
ลองพิจารณาเงื่อนไขและขอบข่ายการช�าระหนี้แทนสักนิด	ว่าถ้า
หากผู้ที่เราไปค�้าประกันให้เกิดเบี้ยวหนี้ขึ้นมาจริง	ๆ	เราจะต้อง 

ทบทวนอีกนิด ก่อนคิดเป็นผู้ค้ำ�ประกัน
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EA for Kids

	 อปุกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของเรา	ใช้ไป
นาน	ๆ	ย่อมเสื่อมสภาพเป็นธรรมดา	หากไม่มี
การตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	อาจ
เกดิไฟรั่วหรอืไฟฟ้าลดัวงจรได้	วนันี้พี่อ้อมเลย
อยากจะชวนน้อง	ๆ	ช่วยคณุพ่อคณุแม่ตรวจ
สอบระบบไฟฟ้าในบ้านอย่างง่าย	ๆ	
ไปด้วยกนั
 มิเตอร์ไฟฟ้า	ให้ลองปิดสวิตช์ไฟทุกจุด
และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในบ้าน
ออก	แล้วลองดูว่ามิเตอร์ยังหมุนอยู่หรือเปล่า	
ถ้าหมุนอยู่แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่ว	ต้องให้
คุณพ่อคุณแม่แจ้งช่างมาซ่อมแซมแล้วละ
 สวิตช์ตัดไฟ ตรวจสอบง่าย	ๆ	ด้วยการ
กดปุ่มทดสอบ	ถ้ายังใช้ได้ดีสวิตช์หรือคันโยก
จะตกลงมาทันที	เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า	
 สายไฟ เป็นอีกสิ่งที่น้อง	ๆ	ต้องเตือน
คุณพ่อให้ตรวจสอบ	โดยเฉพาะส่วนที่อยู่บน

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ในบ้านด้วยตัวเอง

ฝ้าเพดาน	อาจมีรอยหนูและแมลงกัด	เปื่อย	
กรอบ	แตก	เพราะใช้งานมานาน	เจอจุด
ผิดปกติต้องรีบแก้ไขก่อนเกิดอันตราย
 เต้ารับ - เต้าเสียบ	เมื่อเสียบปลั๊กแล้วต้อง
แน่นพอดี	ไม่หลวม	หรือถ้ามีรอยไหม้	แตกร้าว	
เปลี่ยนใหม่จะดีกว่า
 สวิตช์ไฟ	ตรวจสอบการเปิด	-	ปิดสวิตช์	
หน้าสัมผัสต้องปิดสนิทหรือไม่ค้างเวลาเปิด	-	ปิด 
 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ในบ้าน	เช่น	เครื่อง
ซักผ้า	มีเสียงแปลก	ๆ	ระหว่างใช้งานหรือไม่	
หรือใช้ไขควงลองไฟแตะลงบนเครื่องใช้ไฟฟ้า
นั้น	ๆ	ถ้าไฟติดแสดงว่ามีไฟรั่วเกิดขึ้น	

	 เมื่ออปุกรณ์ไฟฟ้าต่าง	ๆ	ในบ้านอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์	กจ็ะท�าให้เราใช้งานด้วยความ
มั่นใจ	คลายความกงัวลเรื่องไฟรั่ว	ไฟฟ้า
ลดัวงจรไปได้เยอะเลยค่ะ	

เร่ือง : พ่ีอ้อม  ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง

 • ฉบับท่ี 10 / 2561  39



40  • ฉบับท่ี 10 / 2561

EA Photo Club
โดย จุลล์ จูงวงศ์

EA Photo Club
โดย จุลล์ จูงวงศ์

แจ้งความประสงค์ของเขาที่อยากจะได้เลนส์ซูมส�าหรบังานถ่ายท�าสารคดสีตัว์ป่า
ของเขาเอง	ที่ถ่ายท�าในฟอร์แมต	Super	35mm	(ใกล้เคยีงกบัเซน็เซอร์	APS-C)	และ
ความละเอยีดระดบั	4K
	 Nörenberg	อยากได้เลนส์ที่	‘สามารถซูมไปเกบ็ภาพสตัว์ป่าที่มขีนาดความสูง
ประมาณ	1.2	-	1.5	เมตร	ที่อยู่ห่างออกไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรได้สวยเตม็เฟรม
พอด’ี	และสามารถซูมถอยกลบัออกมาเกบ็	‘ภาพภูมทิศัน์ที่สวยงาม’	จากจดุ
เดยีวกนันั้นได้ทนัที	และถ้าโจทย์นั้นยงัดูไม่ยากพอ	Nörenberg	ยงัขอให้ทมีออกแบบ	
ออกแบบเลนส์ตวันี้ให้มขีนาดที่ไม่ใหญ่จนเกนิไปส�าหรบัการท�างานของเขา	คอื	
มนี�้าหนกัไม่เกนิ	15	ปอนด์	(ประมาณ	6.8	กโิลกรมั)	และมคีวามยาวไม่เกนิ	16	นิ้ว	
(ประมาณ	40	เซนตเิมตร	หรอืไม้บรรทดักว่า	ๆ	เท่านั้นเอง)	นอกจากนั้นยงัต้องมี
ชดุควบคมุรูรบัแสง	การปรบัทางยาวโฟกสั	(ซูม)	และการปรบัโฟกสัที่มคีณุภาพสูง
ทนทานและท�างานได้อย่างนุ่มนวลอกีด้วย

CHALLENGE
ความท้าทาย คือ จุดเริ่มต้นของนวัตกรรรมที่น่าทึ่ง

เ
Larry Thorpe ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ
เลนส์ของบริษัทแคนนอนอเมริกา ในคลิปวิดีโอ
แนะนำาเลนส์ตัวนี้

Ivo Nörenberg ช่างภาพสารคดีชื่อดัง กำาลังเล่าถึง
จุดเริ่มต้นที่เขาได้คุยกับทีมออกแบบเลนส์ของ
แคนนอนและประสบการณ์การใช้งานเลนส์ตัวนี้

มื่อเดอืนเมษายนที่ผ่านมา	แคนนอนได้เผยแพร่คลปิวดิโีอหนึ่งที่เล่าถงึ 
จดุก�าเนดิของ	‘เลนส์ตวัหนึ่ง’	ที่ทมีออกแบบเลนส์ของแคนนอนลงความเหน็
ว่าเป็นหนึ่งในเลนส์ที่ออกแบบยากมากที่สดุ	จดุเริ่มต้นของเลนส์ตวันี้มาจาก
คณุ	Ivo	Nörenberg	ซึ่งเป็นช่างภาพวดิโีอแนวสตัว์ป่า	(Wildlife	Filmmaker)	 
มอือาชพีระดบัโลก	ที่ตดิต่อทมีออกแบบเลนส์ของแคนนอนเมื่อปี	พ.ศ.	2553	



	 ทมีออกแบบของแคนนอนมองโจทย์
ที่สดุจะหนินี้ว่า	มนัคอื	‘ความท้าทายอย่าง
ที่สดุ’	โดยพวกเขาได้ตดัสนิใจรบัโจทย์นี้	
และได้ทุ่มเททั้งเวลาและทรพัยากรที่มี	
บวกกบัความรู้	ทกัษะและประสบการณ์
ของสมาชกิทกุคนในทมี	ออกแบบเลนส์ 
ตวันี้อย่างสดุความสามารถ	จากโจทย์ของ	
Nörenberg	ทมีงานออกแบบได้ค�านวณว่า
ทางยาวโฟกสัที่เหมาะสมกบัการเกบ็ภาพ
สตัว์ป่าจากระยะที่	Nörenberg	บอกมา	คอื	
ช่วงทางยาวโฟกสัประมาณ	1,000	มลิลเิมตร	
และถอยมาที่	50	มลิลเิมตร	ส�าหรบัการ
เกบ็ภาพทวิทศัน์	ซึ่งมนัจะเป็นเลนส์ซมูที่มี
อตัราขยายถงึ	20	เท่า	ในขณะที่เลนส์ซูม
ทั่วไปจะมอีตัราขยายอยูร่ะหว่าง	8	-	10	เท่า
เท่านั้น
	 พวกเขาใช้เวลาในการออกแบบและ
พฒันาถงึ	4	ปี	จนได้เลนส์	‘Canon	
CINE-SERVO	50-1000	mm	T5.0-8.9’	ออกมา
ตรงตามความต้องการของ	Nörenberg	เป๊ะ	
ทั้งช่วงทางยาวโฟกสั	ขนาด	น�้าหนกั	และ
คณุภาพ	นอกจากนั้นยงัได้เพิ่มความ
สามารถในการเพิ่มทางยาวโฟกสั	(Extender)	
อกี	1.5	เท่าเข้าไปด้วย	ท�าให้ทางยาวโฟกสั
สูงสดุของเลนส์ตวันี้อยู่ที่	1,500	มลิลเิมตร	
กลายเป็นเลนส์คณุภาพสูงที่มขีนาดซูม	
ถงึ	30	เท่า	ซึ่งเหนอืความคาดหวงัของ	
Nörenberg	ไปอกี
	 หลงัจากที่ได้ส่งมอบเลนส์ตวันี้ให้แก่	

Nörenberg กับหมาป่าอาร์กติก ที่เขาใช้เวลาถ่ายทำาสารคดีชีวิตของพวกมันนานจนกระทั่งพวกมันคุ้นเคย
กับทีมถ่ายทำา และเข้ามาใกล้ในระยะเพียงไม่กี่เมตร

Nörenberg	ไปใช้งานในสภาพแวดล้อมและอากาศที่สดุโหดกบัการถ่ายสารคดชีวีติของ
หมาป่าในเขตอาร์กตกิที่มอีากาศหนาวจดั	Nörenberg	กลบัมาพร้อมกบัผลงานที่เขาพอใจ
มาก	(สามารถชมได้จากลงิก์นี้	:	youtu.be/xpF_fV4Sm4g)	นอกจาก	Nörenberg	แล้ว	ทมี
สารคดรีะดบัโลกอย่าง	BBC	กไ็ด้ใช้เลนส์ตวันี้ในการถ่ายท�าสดุยอดสารคด	ีPlanet	Earth	II	
และ	National	Geographic	กไ็ด้ใช้เลนส์ตวันี้ถ่ายท�าสารคดขีองพวกเขาเช่นกนั	และ
เมื่อปี	2560	เลนส์ตวันี้กม็สี่วนอย่างมากที่ท�าให้แคนนอนได้รบัรางวลั	Technology	&	
Engineering	Emmy	Award	ด้านการพฒันาและนวตักรรมอปุกรณ์การถ่ายภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม	จาก	Academy	of	Television	Arts	&	Sciences	(ATAS)	ซึ่งเป็นสถาบนัศลิปะ
และวทิยาศาสตร์ด้านภาพยนตร์ระดบัโลกอกีด้วย

 ถ้าเพื่อน ๆ ได้ดูผลงานจากเลนส์ตัวนี้แล้ว และสนใจอยากได้เลนส์พิเศษตัวนี้มา
ครอบครอง ก็สามารถสั่งซื้อได้ในราคาประมาณสองล้านสี่แสนบาท (70,200 เหรียญ
สหรัฐ) เท่านั้น!

โฉมหน้าของเลนส์แคนนอน Canon CINE-SERVO 50-1000mm T5.0-8.9 ที่มีความยาว 40.52 เซนติเมตร 
และน้ำาหนัก 6.6 กิโลกรัม ใกล้เคียงกับความต้องการของ Nörenberg มากที่สุด



READER SURVEY!
ทุกความคิดเห็นของคุณมีค่าเพ่ือพัฒนาเน้ือหาวารสารสายใจไฟฟ้า

เพียงตอบแบบสอบถามจาก QR CODE ด้านล่างน้ี

พิเศษสุด! 100 ท่านแรกท่ีร่วมแสดงความคิดเห็น
รับของกำานัลจากเราทันที
‘กระเป๋าผ้ารักษ์โลกสายใจไฟฟ้า’ ดีไซน์น่ารักไม่ซ้ำาใคร


