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

เดินหน้าไปด้วยกัน
	 พฤศจกิายน	2561	คอืช่วงเวลาส�าคญัที่ชาว	PEA	ทกุคนจะได้ท�าหน้าที่ต้อนรบั	
คณุสมพงษ์	ปรเีปรม	ผู้ว่าการ	PEA	คนที่	14	ผู้เข้ามารบัไม้ต่อจาก	คณุเสรมิสกลุ	
คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการ	PEA	คนที่	13	ที่สิ้นสดุวาระการท�างานลงไปอย่างสง่างาม
	 สิ่งที่เราชาว	PEA	ทกุคนจะต้องยดึถอืและปฏบิตัิตามในชวีติการท�างานต่อ	ๆ	ไป	
กค็อื	นโยบาย	KEEN	14	ของผู้ว่าการ	PEA	คนที่	14	ที่เน้นการยกระดบัศกัยภาพ
ขององค์กรในทกุมติิ	และเป็นนโยบายส�าคญัที่จะน�าพาองค์กรก้าวสู่การเป็น	PEA	
Digital	Utility	อย่างแท้จรงิ	ซึ่งปลายทางฝันที่ว่านี้	จ�าเป็นต้องอาศยัการพฒันาทกุด้าน	
ทกุระดบั	ทั้งการท�างานภายนอกที่เผชญิการแข่งขนัและการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน	ซึ่ง	
PEA	ได้วางแนวทางรองรบัทกุมติิ	ด้วยการส่งเสรมิด้านธรุกจิใหม่	ขยายผลในความ
ร่วมมอืกบัพนัธมติร	การน�านวตักรรมและเทคโนโลยมีาเป็นตวัขบัเคลื่อน	เพื่อให้เกดิ
ประโยชน์สูงสดุ	ตลอดจนการบรหิารสนิทรพัย์ที่มอียู่อย่างมปีระสทิธภิาพ
	 ในการที่จะรองรบัมติติ่าง	ๆ	ข้างต้นได้นั้น	ต้องอาศยัศกัยภาพของทรพัยากร
บคุคล...PEA	จงึได้วางกลยทุธ์การเสรมิสร้างทกัษะด้านต่าง	ๆ	แก่พนกังาน	ปรบั
โครงสร้างการท�างานให้ทนัสมยัและยั่งยนื	รวมไปถงึสร้างสภาพแวดล้อมการท�างาน
ให้เป็นองค์กรแห่งความสขุ	ด้วยเชื่อว่า	ความมุ่งมั่น	ตั้งใจ	และความสขุของพนกังาน 
ย่อมน�าไปสู่คณุภาพชวีติที่ดขีองผู้ใช้ไฟฟ้าได้เช่นกนั	
	 KEEN	14	คอืรากฐานอนัแขง็แกร่งขององค์กรและพนกังานทกุคน	และเป็น
สิ่งส�าคญัที่พนกังาน	PEA	ทกุคนควรท�าความเข้าใจอย่างถ่องแท้	เพื่อมองเหน็
ภาพจดุหมายเดยีวกนั	และพร้อมที่จะเดนิไปบนเส้นทางสายเดยีวกนั
	 เพราะวนันี้...มติใิหม่ของ	PEA	ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

(นางกัลยา แตงเกษม)
บรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล 
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook Fanpage ได้ที่          saijaifaifa magazine

โอกาสไม่มีทาง
เกิดขึ้นได้ ถ้าคุณ

ไม่สร้างมันขึ้นมาเอง
Chris Grosser
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EA Life
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

EA Life

PEA คว้ารางวัลดีเด่น Sustainability Report Award 2018
ด้วยเชื่อว่าการเป็นองค์กรที่ประสบความส�าเรจ็	ต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม	PEA	จงึก�าหนดนโยบาย
และเป้าหมายท�างานด้านความยั่งยนือย่างชดัเจน	พร้อมทั้งจดัท�ารายงานความยั่งยนื	ที่ครอบคลมุทั้งมติเิศรษฐกจิ	
สงัคม	และสิ่งแวดล้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน	จนท�าให้คว้ารางวลัดเีด่นจากโครงการประกาศรางวลัรายงานความยั่งยนื	
ประจ�าปี	2561	(Sustainability	Report	Award	2018)	โดยมนีางจฑุาพรรธน์	แก้ววฒันะบวร	ผู้ช่วยผู้ว่าการ	PEA	 
เป็นผู้รบัมอบรางวลั	ณ	หอประชมุศกุรยี์	แก้วเจรญิ	ชั้น	3	อาคารบี	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งจดัขึ้นโดย
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	ร่วมกบั	CSR	Club	สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย	
และสถาบนัไทยพฒัน์  

ส่งมอบตำาแหน่งให้กับ ‘ผู้ว่าการ PEA คนที่ 14’
กว่า	3	ปี	5	เดอืน	6	วนั	ที่นายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผูว่้าการ
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	(PEA)	คนที่	13	ได้ปฏบิตังิานด้วย
ความทุม่เท	มุง่มั่น	ซื่อสตัย์	ในการจะร่วมกนัเสรมิสร้าง 
พฒันาความมั่นคงให้	PEA	เจรญิเตบิโตอย่างยั่งยนืจนครบ 
อายเุกษยีณราชการ	ซึ่งก่อนอ�าลาต�าแหน่งอย่างเป็นทางการ	
นายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ได้มกีารพบผูบ้รหิารและพนกังาน
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคผ่านรายการ	ผวก.	พบพนกังาน	ครั้งที่	
13	(ครั้งที่	3/2561)	ณ	ห้องอเนกประสงค์	ชั้น	6	อาคาร	LED	
ส�านกังานใหญ่	PEA	และถ่ายทอดผ่านระบบเครอืข่ายวดิโีอ

คอนเฟอเรนซ์ทั่วประเทศ	พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยนิดี
ทั้งยงัลงนามส่งมอบต�าแหน่งให้นายสมพงษ์	ปรเีปรม	ผู้ว่าการ	
PEA	คนที่	14	และร่วมกนัสกัการะศาลพระภมูแิละพระบรม
ราชานสุาวรย์ี	รชักาลที่	5	จากนั้นนายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	
ผูว่้าการ	PEA	คนที่	13	และนางอ�าพร	คล้ายแก้ว	ประธาน
คณะแม่บ้านและครอบครวั	PEA	คนที่	13	รบัมอบดอกไม้อ�าลา
ต�าแหน่งจากนายสมพงษ์	ปรเีปรม	ผูว่้าการ	PEA	คนที่	14	และ
พนกังาน	PEA	



 • ฉบับท่ี 11 / 2561  3

ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018
นบัเป็นอกีหนึ่งงานดี	ๆ	ในช่วงส่งท้ายปี	ส�าหรบั	 
Thailand	Friendly	Design	Expo	2018	การจดัแสดง
นวตักรรม	เทคโนโลยี	การออกแบบที่รองรบัการใช้งาน
ส�าหรบัผู้พกิาร	มคีวามต้องการพเิศษ	รวมถงึผู้สูงอายุ	
อนัจะเป็นการส่งเสรมิสทิธคิวามเสมอภาคเท่าเทยีม 
ในการเข้าถงึบรกิารต่าง	ๆ	ของภาครฐั		จดัโดยกระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์	กระทรวง
การท่องเที่ยวและกฬีา	ร่วมกบัมูลนธิอิารยสถาปัตย์ 
เพื่อคนทั้งมวล	และหน่วยงานภาคทีั้งไทยและนานาชาติ	

ทั้งนี้	PEA	ได้เข้าร่วมจดันทิรรศการ	โดยแสดงผลงาน 
ในรูปแบบบ้าน	Smart	Home	ที่คนทกุเพศทกุวยัและทกุ
สภาพร่างกายสามารถใช้ไฟฟ้าในบ้านที่อยู่อาศยัได้อย่าง
ปลอดภยั	ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกบัการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยดั	ปลอดภยั	รวมทั้งนทิรรศการแสดงผลงาน 
ความส�าเรจ็ด้านการจ้างงานคนพกิารของ	PEA	โดยม ี
นางจฑุาพรรธน์	แก้ววฒันะบวร	ผู้ช่วยผู้ว่าการ	PEA	 
ร่วมงานดงักล่าว	ณ	ฮอลล์	1-	2	ศูนย์แสดงสนิค้าและ 
การประชมุอมิแพค็	เมอืงทองธาน ี  

มอบนโยบายการปฏิบัติงาน 
แก่ผู้บริหารและพนักงาน 
หลงัจากเข้ารบัต�าแหน่งผู้ว่าการ	PEA	อย่างเป็น
ทางการ	นายสมพงษ์	ปรเีปรม	ผู้ว่าการ	PEA	 
คนที่	14	ได้เดนิทางลงพื้นที่เชยีงใหม่	เพื่อมอบ
แนวทางการบรหิารและพฒันาองค์กร	ตาม
นโยบาย	KEEN 14	‘สานงานเดมิ	เสรมิธรุกจิใหม่	 
ใช้นวตักรรม	หนนุน�าทนุมนษุย์’	ให้แก่ผู้บรหิาร
และพนกังาน	PEA	เพื่อให้เป็นแนวปฏบิตัร่ิวมกนั
และน�าพา	PEA	สูก่ารเป็น	PEA	Digital	Utility 
ณ	ห้องพลอยไพลนิ	Green	Lake	Resort	จงัหวดั
เชยีงใหม่	โดยมผีู้บรหิาร	PEA	ส�านกังานใหญ่ 
ผู้บรหิารในสงักดัสายงานการไฟฟ้า	ภาค	1	และ 
ผู้แทนสหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิ	PEA	ร่วม
ประชมุ 
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รับรางวัลชมเชย โครงการนวัตกรรม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นอกีหนึ่งรางวลัแห่งความภาคภูมใิจซึ่งสะท้อนให้เหน็ถงึ
ความมุ่งมั่นในการท�างาน	เมื่อ	PEA	ได้รบัรางวลัชมเชยใน
โครงการกระบวนการพฒันาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อ 
ปฏบิตังิานในระบบจ�าหน่าย	โดยไม่ดบักระแสไฟฟ้าในประเทศ
และต่างประเทศ	ในโครงการนวตักรรมการบรหิารและพฒันา
ทรพัยากรมนษุย์	ประจ�าปี	2561	(Thailand	HR	Innovation	
Award	2018)	ซึ่งจดัขึ้นเนื่องใน	‘วนันกับรหิารงานบคุคล	
ประจ�าปี	2561	(Thailand	HR	Day	2018)’	โดยสมาคมการ 
จดังานบคุคลแห่งประเทศไทย	(PMAT)	สถาบนัเพิ่มผลผลติ
แห่งชาต	ิและคณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์	สถาบนับณัฑติ
พฒันบรหิารศาสตร์	(NIDA)	เพื่อส่งเสรมิและยกระดบัการ
สร้างสรรค์นวตักรรมด้านการบรหิารและพฒันาทรพัยากร
มนษุย์	โดยมรี้อยโท	สพุจน์	ใช้บางยาง	รองผู้ว่าการ	PEA	 
และ	ดร.ประดษิฐ์	เฟื่องฟู	ผู้อ�านวยการฝ่ายพฒันาทรพัยากร
บคุคล	เป็นผู้รบัมอบ	ดร.สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	เลขาธกิารมูลนธิิ 
ชยัพฒันา	เป็นประธานในพธิมีอบรางวลั	ณ	ห้องแกรนด์	
ไดมอนด์	บอลรูม	อมิแพค็	ฟอรั่ม	เมอืงทองธาน ี

เพื่อให้ระบบไฟฟ้าของประเทศมเีสถยีรภาพและความมั่นคงสูงสดุ 
สอดคล้องกบันโยบายด้านพลงังานของรฐับาล	ซึ่งต้องการให้
ประชาชนทกุพื้นที่เข้าถงึพลงังานไฟฟ้าอย่างเท่าเทยีมกนั	PEA	
จงึได้ศกึษาเรื่องการน�าระบบกกัเกบ็พลงังานแบบผสมผสาน
มาใช้ในพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกล	โดยร่วมมอืกบับรษิทั	
โกลบอล	เพาเวอร์	ซนิเนอร์ยี่	จ�ากดั	(มหาชน)	องค์กรชั้นน�า
ระดบัประเทศในเรื่องการด�าเนนิธรุกจิไฟฟ้าของกลุม่	ปตท.	
เพื่อสร้างต้นแบบการน�าระบบกกัเกบ็พลงังาน	(Energy	Storage	
System)	เพื่อแก้ปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อไปในอนาคต	

ลงนาม MOU แก้ปัญหาการจ่ายไฟ
ซึ่งจะเริ่มด�าเนนิการในพื้นที่เกาะสชีงัเป็นแห่งแรก	งานนี้	 
นายสมพงษ์	ปรเีปรม	ผูว่้าการ	PEA	คนที่	14	และนายชวลติ	
ทพิพาวนชิ	ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั	โกลบอล	เพาเวอร์	ซนิเนอร์ยี่	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้ร่วม
ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืในโครงการดงักล่าว	พร้อมด้วย
นายสรุงค์	บลูกลุ	ประธานกรรมการ	บรษิทั	โกลบอล	เพาเวอร์	
ซนิเนอร์ยี่	จ�ากดั	(มหาชน)	ผูบ้รหิารบรษิทัฯ	และผูบ้รหิาร	PEA	
ร่วมพธิ	ีณ	ห้องประชมุคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	
ชั้น	23	อาคาร	LED	ส�านกังานใหญ่	PEA		  
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EA Focus
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

นโยบายการบริหารและพัฒนา 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายสมพงษ์ ปรีเปรม
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนท่ี 14
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แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร ด้วยนโยบาย :

วิสัยทัศน์ผู้ว่าการ : 

“สานงานเดิม เสริมธุรกิจใหม่ ใช้นวัตกรรม หนุนนำาทุนมนุษย์”

“มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า

ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

Keep Improving
Existing Business 

Enhance
New Business

Employ Innovation 
and Technology 

Nourish
Human Resource
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สานงานเดิม : KEEP IMPROVING EXISTING BUSINESS 
ดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร และสานต่อนโยบายเดิมเพื่อความต่อเนื่อง
ในการดำาเนินงาน ด้วยการพัฒนาระบบไฟฟ้าและพัฒนาองค์กรเพื่อให้ธุรกิจหลัก
ของ PEA แข็งแกร่ง สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

ดำาเนินธุรกิจตามหลัก
ธรรมาภิบาล โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และส่งเสริม
การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยนำาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาสร้างกระบวนการ
ติดตามและประเมินผล 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน

ยกระดับมาตรฐานและ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มี
ความมั่นคง ปลอดภัย 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อ
รองรับการเชื่อมโยงจาก
บุคคลที่สาม (Third Party 
Access) และการผลิต
ไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ รวมถึง 
Prosumer พร้อมทั้งเร่งรัด
พัฒนาระบบไฟฟ้าใต้ดินและ
ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะสำาหรับ
พื้นที่สำาคัญ

พัฒนาระบบงาน เพิ่มความ
พึงพอใจ สร้างความผูกพัน
ของลูกค้า มุ่งเน้นบริการที่
เป็นเลิศ รวดเร็ว มีมาตรฐาน 
โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และสร้างทีมงาน
มืออาชีพ พัฒนาระบบ
การตลาดแบบบูรณาการ 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
และการบริหารประสบการณ์
ลูกค้า

เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร 
ปรับปรุง ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
พัฒนากระบวนงานให้ชัดเจน 
ลดขั้นตอน เพื่อความรวดเร็ว
ในการบริการและรองรับ
ธุรกิจใหม่ พัฒนางานบริการ
ลูกค้าโดยนำาเทคโนโลยีมา
ช่วยในการดำาเนินงาน

 KE1 : Grid 
 Excellence  

 KE2 : Smart 
 Service 

 KE3 : Smart 
 Operation  

 KE4 : Good 
  Governance 
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เสริมธุรกิจใหม่ : ENHANCE NEW BUSINESS 
เร่งรัดพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับภารกิจหลัก ขยายขอบเขตการดำาเนินงานไปสู่ธุรกิจ
ท่ีมีโอกาสเติบโตได้ดี โดยดำาเนินการเองหรือร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจผ่านบริษัท
ในเครือของ PEA ประกอบด้วย

ขยายการให้บริการไปสู่ธุรกิจหลัง
มิเตอร์ เพื่อให้บริการด้านพลังงาน
แบบครบวงจร ด้วยระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ
และระบบสื่อสารของ PEA พัฒนา 
Platform การให้บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัยและเข้าถึงง่าย

ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจต้นนำ้าและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า 
และขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศและ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ  
รวมถึงการเตรียมการเพื่อรองรับ 
Disruptive Technology

 EB1 : Upstream 
 Expansion 

 EB2 : PEA Product 

พัฒนาธุรกิจจากความเชี่ยวชาญ 
เช่น การก่อสร้างและบำารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้า  พัฒนาธุรกิจใหม่จากการ
ใช้งานและความต้องการภายในองค์กร
ผลักดันสู่ภายนอก เช่น ธุรกิจยานยนต์
ไฟฟ้า เผยแพร่มาตรฐาน PEA 
Standard และ PEA Product ให้เป็น
ที่ยอมรับในภูมิภาค

 EB3 : Behind Meter 
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เร่งรัดพัฒนาการบริหารสินทรัพย์
ระบบไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น 
ระบบการติดตามประเมินการบำารุง
รักษาอุปกรณ์หลัก (Condition Based 
Maintenance) ใช้นวัตกรรมพัฒนา
กระบวนงาน พัฒนาระบบ Smart 
Patrol

ใช้นวัตกรรม : EMPLOY INNOVATION AND TECHNOLOGY  
พัฒนากระบวนงานต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยการใช้สินทรัพย์ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และรองรับธุรกิจที่จะเกิดใหม่ ประกอบด้วย

 EI1 : Innovative Process 

พัฒนากระบวนการดำาเนินงานที่
ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารองค์กร และบริหารโครงการ  
เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน
ในการผลิตไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 
พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า
สำารองในพื้นที่พิเศษ และเพิ่มช่อง
ทางการจัดหาแหล่งทุนผ่านกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน

 EI2 : Digital Revolution 

พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบงาน
และเครื่องวัดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Big 
Data) แล้วนำามาวิเคราะห์ในเชิงลึก 
(Data Analytic and AI)  รวมถึงนำา
เทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์
ใช้ในงาน เช่น PEA Energy Trading 
Platform

 EI3 : Smart Utilization 
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ปรับเปลี่ยนการดำาเนินงาน
ไปสู่การร่วมสร้างคุณค่า 
สู่สังคม (Creating Share 
Value: CSV)  โดยปรับ 
รูปแบบการดำาเนินธุรกิจให้
ตรงกับความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้น
การปรับตัวเข้าสู่การเป็น
ธุรกิจที่ยั่งยืน 

หนุนนำาทุนมนุษย์ : NOURISH HUMAN RESOURCE 
สร้างระบบและกลไกเพื่อนำาศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
พัฒนาทักษะพนักงานด้านความรู้ (Hard Skills) และด้านอารมณ์ (Soft Skills) ส่งเสริม
การสร้างและขยายผลการใช้งานนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนการดำาเนินงาน
ขององค์กรให้มี Productivity สูงขึ้น

 NH4 : Smart CSV  NH1 : Smart 
 Workforce 

 NH3 : Smart 
 Enterprise 

 NH2 : Smart 
 Workplace 

สร้างระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
และรองรับธุรกิจใหม่ 
ประยุกต์ใช้การประเมินผล
จากเป้าประสงค์ (Objective 
Key Result: OKR) และสร้าง
ระบบการบริหารจัดการคน
เก่ง (Talent Management) 
สนบัสนนุความคิดสร้างสรรค์ 
จัดตั้งระบบคลังนวัตกรรม 
(PEA Innovation Tank)

สร้างสภาพแวดล้อมการ
ทำางาน มุ่งสู่องค์กรแห่ง
ความสุข สร้างบรรยากาศ
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมการทำางานเป็นทีม 
มีการแลกเปลี่ยนและจุด
ประกายความคิดใหม่ใน
การทำางาน ริเริ่มระบบการ
หมุนเวียนการทำางานใน
ระดับปฏิบัติการ

ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อ 
มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง  
มีแผนงานรองรับการ
เปลี่ยนแปลง กระจายอำานาจ
การบริหารสู่พื้นที่ ส่งเสริม
กระบวนการจัดการความรู้  
สร้างระบบงานรองรับการ
พัฒนาและดำาเนินธุรกิจ 
เกี่ยวเนื่อง
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EA Scoop
โดย  ผศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ผู้เช่ียวชาญด้าน
 การสร้างแบรนด์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         กองส่ือสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Internal 
Branding

การตลาดท่ีมุ่งส่ือสารและสร้างความพึงพอใจกับ 
ลูกค้าภายนอกองค์กรจะประสบความสำาเร็จไม่ได้
เลย หากปราศจากการพัฒนาการตลาดภายใน
เสียก่อน ซ่ึงกระบวนการการพัฒนามูลค่าแบรนด์
จากภายในองค์กรน้ีเรียกว่า ‘Internal Branding’แบรนด์จะดีได้ ต้องเริ่ม

จากภายในองค์กร



	 ปัจจบุนัหลาย	ๆ	องค์กรเริ่มมองว่า
แบรนด์ไม่ได้เป็นแค่ตรายี่ห้อหรอืโลโก้	
เป็นส่วนหนึ่งของผลติภณัฑต์ามแนวคดิ
การตลาดในสมยัก่อนเท่านั้น	แต่กลบั
มองว่าผลติภณัฑ์ต่างหากเป็นส่วนหนึ่ง
ของแบรนด์	จากเดมิที่มคีวามหมาย
เป็นแค่สญัลกัษณ์	ตรายี่ห้อหรอืชื่อของ
สนิค้า	แต่ในปัจจบุนัการสร้างแบรนด์
เป็นเรื่องของการพฒันาคณุค่า	(Value)	
โดยรวมของทั้งธรุกจิ	เพราะใน 
ความหมายของการรบัรู้ของผู้บรโิภค	
การเลอืกซื้อหรอืใช้บรกิารแบรนด์ใด
แบรนด์หนึ่งนั้นมคีวามหมายถงึคณุค่า
ที่ผู้บรโิภคคาดว่าจะได้รบัจากแบรนด์
สนิค้านั้น	และถ้ารบัรู้ได้ว่ามคีณุค่ามาก
กจ็ะส่งผลให้ราคาสนิค้าสูงขึ้นตามมา	
ซึ่งกน็่าจะถูกต้อง	เพราะถ้าลองนกึถงึ

แบรนด์ต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นสตาร์บคัส์
โค้ก	ห้างพารากอน	ลวีายส์	แอปเปิ้ล
ผลติภณัฑ์ต่าง	ๆ	ของแบรนด์เหล่านี้
กเ็กดิขึ้นในการรบัรู้ของผู้บรโิภค
ภายหลงัการนกึถงึแบรนด์ทั้งสิ้น
	 องค์กรธรุกจิในปัจจบุนัจงึมกีาร 
มุ่งเน้นพฒันาแบรนด์สนิค้าให้มคีณุค่า
มากขึ้นในสายตา	และการรบัรู้ของ
ผู้บรโิภค	การพฒันาสนิค้าให้มคีณุภาพ
หรอืปรบัปรงุระดบัคณุภาพบรกิาร
สามารถถูกลอกเลยีนแบบได้ง่ายโดย 
คู่แข่งขนั	แต่คณุค่าของแบรนด์ที่ม ี
องค์ประกอบและความหมายในคณุค่า
ทั้งหมดนั้น	ยากที่คู่แข่งขนัจะสามารถ
เลยีนแบบได้	เพราะองค์ประกอบของ
คณุค่าของแบรนด์ในสายตาของลูกค้า	
ไม่ใช่แค่ประโยชน์ใช้สอยเท่านั้น	 

แต่เป็นคณุค่าที่ลูกค้าสามารถรบัรู้และ
สมัผสัได้ผ่านทางแบรนด์	
	 การพฒันาองค์กรในปัจจบุนัจงึให้
ความส�าคญัต่อการสร้างแบรนด์	และ
เปลี่ยนรูปแบบจากการที่แบรนด์เป็น
หน้าที่และความรบัผดิชอบของฝ่าย
การตลาดและสื่อสารแต่เพยีงฝ่ายเดยีว	
มาเป็นการก�าหนดให้แบรนด์คอื
นโยบายขององค์กรทั้งหมด	อย่างเช่น	
การสร้างแบรนด์แห่งนวตักรรมของ 
PEA	เองนั้นเกดิขึ้นจากการปรบัตวัให้
เข้ากบัความต้องการของผู้บรโิภค	
ความเป็นนวตักรรมจะต้องถูกถ่ายทอด
ไปยงัทกุส่วนขององค์กรให้มนีวตักรรม
เกดิขึ้นในทกุฝ่ายเพื่อให้ลูกค้าได้รบัรู้ถงึ
คณุค่าที่มกีารเปลี่ยนแปลง
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BRAND คืออะไร
แล้วทำาไมต้องมี
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	 องค์กรต้องพยายามปรบัสร้างแบรนด์ให้ได้เปรยีบใน 
เชงิการแข่งขนั	เน้นการสร้างสิ่งที่ลูกค้าต้องการด้วยการท�า 
ความเข้าใจอนิไซต์	(Insight)	ของลูกค้า	ที่คู่แข่งขนัไม่สามารถ 
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้	องค์กรจงึควรวเิคราะห์
ให้เข้าใจว่า	ใครคอืลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ตรงกบัสนิค้า	และ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนั้นต้องการอะไร	อย่าท�าธรุกจิที่ตวัเอง
คดิว่าใช่	แต่ให้ท�าธรุกจิในสิ่งที่ลูกค้าต้องการจรงิ	ๆ	เพราะคน
ที่จะท�างานได้ด	ีคอืต้องมใีจรกักบัสิ่งที่ตวัเองท�า	เป็นเนื้อเดยีว 
กบัลูกค้า	เหน็ใจลูกค้า	เข้าใจลูกค้า	เพราะหลายครั้งที่คนเรา
มองแต่ไม่เหน็	ได้ยนิแต่ไม่ได้ฟัง	บางทรีู้แต่ไม่เข้าใจ	เข้าใจ
แต่ไม่ได้รบัทราบ	แต่ถ้าเข้าใจกจ็ะท�าให้แบรนด์นั้นทรงพลงัได้	
เพราะแบรนด์ที่ทรงพลงั	กค็อืแบรนด์ที่ท�าให้ลูกค้ารกัสนิค้า	
เปลี่ยนพฤตกิรรมและเป็นแฟนคลบัเราได้	นั่นคอืพลงัของ
แบรนด์
	 ดงันั้นการสร้างความได้เปรยีบในเชงิแข่งขนัในระดบั
แบรนด์จงึเป็นกญุแจส�าคญัของกลยทุธ์การตลาด	เพราะ
ยคุนี้แบรนด์ไม่ได้มคีวามหมายแค่ชื่อ	ตราสนิค้าหรอืโลโก้	
อย่างที่เข้าใจกนั	แต่แบรนด์เป็นคณุค่าของสนิค้าที่ลูกค้ารบัรู้	
เป็นจดุแตกต่างที่ส�าคญัที่สดุในการรบัรู้ของผู้บรโิภค	เพราะ
สนิค้าและบรกิารเลยีนแบบได้	แต่แบรนด์เลยีนแบบไม่ได้

สินค้าและบริการเลียนแบบได้ 
แต่แบรนด์เลียนแบบไม่ได้
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	 ในการสร้างแบรนด์	พนกังานเป็น
สิ่งที่ส�าคญัมาก	เพราะพนกังานของ
บรษิทักค็อื	ผู้ที่เสนอบรกิารรบัจ้าง
ท�างานต่าง	ๆ	โดยที่มผีู้ซื้อซึ่งเป็น
องค์กรหรอืบรษิทัต่าง	ๆ	นั่นเอง	และ
เมื่อเข้ามาท�างาน	พนกังานทกุคนใน
องค์กรกต็้องถอืเสมอืนหนึ่งว่าเป็น
ตวัแทนขององค์กรและเป็นส่วนหนึ่ง
ของแบรนด์
	 ดงันั้นองค์กรต้องมกีารสื่อสารและ
มุ่งสร้างให้พนกังานได้มคีวามรู้	ความ
เข้าใจเกี่ยวกบันโยบายของบรษิทั	และ
ที่ส�าคญัที่สดุคอื	การสร้างแรงจูงใจและ
จติส�านกึให้พนกังานได้รบัรู้และเตม็ใจ
ที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	และเป็น
ส่วนหนึ่งของการสร้างมลูค่าของแบรนด์	
ซึ่งกค็อืความหมายของการสร้างแบรนด์

จากภายในองค์กร	(Internal	Branding)	
นั่นเอง	และกลยทุธ์การตลาดที่มุ่งมั่น
ในการพฒันามูลค่าแบรนด์ต้องเริ่มที่	
Internal	Branding	เป็นจดุเริ่มแรก
	 การสร้างวสิยัทศัน์	การตั้งเป้าหมาย
และวตัถปุระสงค์ขององค์กรต้องให้
พนกังานมบีทบาท	มสี่วนร่วม	และ
องค์กรต้องถอืว่าทกุคนเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างวฒันธรรมองค์กร	และ
การอบรมพนกังานทกุคนให้ม	ีMarketing	
Mind	เป็นสิ่งส�าคญั	องค์กรต้องสื่อสาร
ให้พนกังานรบัทราบถงึบทบาทและ
หน้าที่ว่าตนเองเป็นส่วนไหนของ	Touch	
Points	ในสายตาลูกค้าและจะส่งผล
กระทบต่อขั้นตอนการบรกิารลูกค้า 
ต่อไปได้อย่างไร
	 หากวสิยัทศัน์ของ	PEA	มมีากกว่า

พนักงานในองค์กร 
คีย์เวิร์ดสำาคัญการพัฒนาแบรนด์

การสร้างผลก�าไรจากการให้บรกิาร	
องค์กรมุ่งเน้นสร้างความภมูใิจที่เป็น
ส่วนหนึ่งในการพฒันาประเทศแบบ
องค์รวม	ไม่ว่าจะเป็นด้านสงัคม	
เศรษฐกจิ	วฒันธรรม	หรอืสิ่งแวดล้อม	
พนกังานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์
องค์กรจงึเปรยีบเสมอืนเป็นตวัแทนของ
องค์กรในการเป็นฮโีร่	(Brand	Hero)	
สร้างประโยชน์ให้กบัประเทศชาตใิน
ด้านต่าง	ๆ
	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกดิขึ้นได้จากการที่
องค์กรและผู้บรหิารต้องให้ความใส่ใจ	
สร้างให้พนกังานเกดิแรงบนัดาลใจ	
เหน็ว่าตวัเองเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์	
ถ้าการตลาดภายในองค์กรไม่ส�าเรจ็	 
จงึเป็นไปไม่ได้เลยที่การตลาดภายนอก
จะประสบความส�าเรจ็ 
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	 มลพษิจากเสยีง	นอกจากก่อความร�าคาญ	เกดิความเครยีด	
รบกวนการนอนหลบั	เป็นส่วนหนึ่งของการเกดิโรค	เช่น	โรค
แผลในกระเพาะอาหาร	คลื่นไส้อาเจยีน	ต่อมไทรอยด์เป็นพษิ	
เป็นอปุสรรคในการท�างาน	การตดิต่อสื่อสาร		เสยีงดงั	ๆ	ยงัอาจ
ท�าให้เราสูญเสยีการได้ยนิ	ซึ่งมกัเกดิใน		2	ลกัษณะ	คอื	
   สูญเสียก�รได้ยินแบบชั่วคร�ว (Acoustic trauma) 
จากการรบัฟังเสยีงดงัมาก	ๆ	ในระยะเวลาไม่นาน	ท�าให้หูอื้อ	เช่น	

เสียงทำาร้าย (หู) เรา 
มากกว่าที่คิด 

ไม่ว่าจะอยู่ในบ้าน นอกบ้าน หรือว่าสถานท่ีทำางาน ล้วนต้องเผชิญกับเสียงอยู่ตลอดเวลา  
ถ้าเสียงเบา ๆ อาจจะไม่เป็นไร แต่ถ้าต้องอยู่ในสถานท่ีเสียงดังมาก ๆ เป็นเวลานาน ๆ อาจเกิด

อันตรายถึงข้ันสูญเสียการได้ยิน และกระทบต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันเลยทีเดียว

ได้ยนิเสยีงปืน	เสยีงระเบดิ	เสยีงประทดั	ถ้าหยดุพกัการได้ยนิ
เสยีงนั้น	กจ็ะคนืสู่สภาพปกตไิด้	
   สูญเสียก�รได้ยินแบบถ�วร (Noise-induced 
hearing loss) เกดิจากการรบัฟังเสยีงดงัเป็นเวลานาน	ๆ	เช่น	
อยู่ในโรงงาน	อยู่ในคอนเสริ์ตเป็นเวลานาน	ๆ	ท�าให้เซลล์ขน 
ในหูชั้นในถูกท�าลาย	แบบค่อย	ๆ	เป็นค่อย	ๆ	ไป	จนท�าให้ห ู
รบัฟังเสยีงไม่ได้	เกดิหูตงึ	หูพกิาร	
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   ตดิตั้งเครื่องจกัรบนพื้นที่มคีวามมั่นคง	และไม่ลมืตดิ
อปุกรณ์ลดแรงสั่นสะเทอืนที่ฐานหรอืขาของเครื่องจกัร	เช่น	ยาง	
หรอืสปรงิ	เมื่อแรงสั่นสะเทอืนลดลง	เสยีงกจ็ะลดลงตามไปด้วย		

2. ป้องกันท�งผ่�นของเสียง 
   เลอืกใช้วสัดมุคีณุสมบตัใินการดูดซบัเสยีงให้เหมาะสมกบั
ลกัษณะของเสยีงที่เกดิขึ้นในแต่ละความถี่	
   ปิดครอบเครื่องจกัรที่เป็นสาเหตกุ่อให้เกดิเสยีงดงั	
   ท�าฉากกั้นระหว่างแหล่งก�าเนดิเสยีงบรเิวณที่มผีู้ปฏบิตังิาน
อื่น	ๆ	หรอืท�าห้องแยกจากบรเิวณที่มเีสยีงดงั	หรอืย้ายเครื่องจกัร	
หรอืขั้นตอนการท�างานที่ส่งเสยีงดงัไปยงับรเิวณที่กั้นแยกเฉพาะ	
   ตดิตั้งวสัดดุูดซบัเสยีงบนเพดานและผนงั	เพื่อซบัเสยีงที่มา
จากการท�างานของเครื่องจกัรและลดปัญหาการสะท้อนเสยีง

3. ป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติง�น
   ลดระยะเวลาท�างานที่สมัผสักบัเสยีงดงัมาก	ๆ	ลง	 
โดยผลดัเปลี่ยนหมนุเวยีนการท�างาน
   ท�าเครื่องหมายหรอืป้ายเตอืนผู้ปฏบิตังิานให้ใช้อปุกรณ์
ป้องกนัอนัตรายจากเสยีงดงั	
   ใช้อปุกรณ์ลดเสยีง	เช่น	ปลั๊กลดเสยีง	(Ear	plugs)	ที่ครอบหู
ลดเสยีง	(Ear	Muffs)	
   ตรวจสขุภาพหู	เพื่อทดสอบสมรรถภาพการได้ยนิเสยีง 
เป็นประจ�าทกุปี	
   มกีารรณรงค์และให้ความรูเ้กี่ยวกบัอนัตรายของเสยีงดงั 

 รู้อย่างนี้แล้ว ถ้าไม่จำาเป็นเราควรอยู่ห่าง ๆ ที่เสียงดังมาก ๆ 
แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรหาวิธีป้องกันตัวเอง เพราะเสียงไม่ได้
ทำาลายหูจนเกิดความพิการเท่านั้น หากแต่ยังกระทบต่อสุขภาพ
ด้านอื่นด้วย 

ข้อมูล กองความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำางาน (ประเทศไทย)

เสียงดังแค่ไหนถึงเป็นอันตร�ย   
	 ตามก�าหนดมาตรฐานสากล	เสยีงที่ไม่เป็นอนัตรายควรดงั 
ไม่เกนิ	85	เดซเิบลเอ	ส�าหรบัการท�างาน	8	ชั่วโมง	หรอื	90	 
เดซเิบลเอ	เมื่อท�างาน	4	ชั่วโมงต่อวนั	ส�าหรบัมาตรฐานของไทย	
ที่ก�าหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย	เรื่องการบรหิารจดัการ
ความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
เกี่ยวกบัความร้อน	แสงสว่างและเสยีงดงั	พ.ศ.	2549	ก�าหนดให้
ระดบัความดงัของเสยีงที่ได้รบัตดิต่อกนัควรไม่เกนิ	90	เดซเิบลเอ	
ในระยะการท�างานไม่เกนิ	8	ชั่วโมง	และไม่เกนิ	80	เดซเิบลเอ	
หากท�างานเกนิ	8	ชั่วโมง	

อ�ก�รเตือน บ่งบอกว่�หูเริ่มผิดปกติ
	 คนที่ท�างานกบัเสยีงดงัเกนิก�าหนดเป็นเวลานาน	ๆ	และขาด
การป้องกนัที่ดี		ในระยะแรกจะเริ่มมอีาการหูตงึ	หูอื้อชั่วคราว	
และมเีสยีงดงัในหู	อาจจะเป็นระยะสั้น	ๆ	หลงัเลกิงาน	หากยงั
ละเลยอาการจะเพิ่มขึ้น	หูจะตงึถาวรในที่สดุ	เพราะว่าประสาท 
รบัเสยีงจะถูกท�าลายอย่างถาวร	โดยอาการที่ต้องเริ่มตระหนกั
และรบีหาทางรกัษา	คอื
   มคีวามยากล�าบากในการฟังเสยีงคนที่คยุด้วย	
   มเีสยีงดงัในหู	หรอืหูอื้อชั่วคราว	หลงัจากท�างานในที่มี
	 	 เสยีงดงั	
   ต้องตะโกนคยุกบัเพื่อนในระยะ	1	เมตร	

วิธีป้องกัน เมื่อต้องทำ�ง�นกับเสียงดัง 
1. ปรับปรุงแหล่งกำ�เนิดเสียง 
   บ�ารงุรกัษาเครื่องจกัรและอปุกรณ์	เช่น	ตรวจสอบเและ
เปลี่ยนแปลงอปุกรณ์ชิ้นส่วนต่าง	ๆ	ตามก�าหนดระยะเวลาการ 
ใช้งาน	หรอืก่อนการช�ารดุ	เตมิน�้ามนัหล่อลื่น	ตรวจสอบนอ็ตที่ยดึ
ชิ้นส่วนต่าง	ๆ	เข้าด้วยกนั	เพื่อจะได้ไม่เกดิเสยีงดงัระหว่างใช้งาน	
   เลอืกใช้เครื่องจกัรที่ไม่ก่อให้เกดิเสยีงดงัมาก	เช่น	ใช้เครื่องป๊ัม
แบบไฮโดรลกิส์แทนเครื่องปั๊มแบบข้อเหวี่ยง	
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เม่ือเกิดปัญหา
ไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง 
แจ้งด้วยวิธีไหน
เร็วท่ีสุด

&A with PEA
เร่ือง : กองบรรณาธิการ

แจ้งไฟฟ้าดับวิธีไหนเร็วท่ีสุด
เวลาไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง ไม่เพียงแต่ทำาให้ความสะดวกสบายในชีวิตประจำาวันสะดุด การท่ีต้องถือสายรอ
นาน ๆ เวลาโทรศัพท์ไปแจ้ง ก็ย่ิงทำาให้ความหงุดหงิดเพ่ิมข้ึนคูณสอง ถ้าใครไม่อยากเผชิญปัญหาดังกล่าว 
ลองเปล่ียนมาแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ดูสิ ! ท้ังง่ายและรวดเร็ว

Q:
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โดยปกติแล้ว เมื่อไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง เรามักจะแจ้ง
ไปยังสำานักงานของ PEA ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน หรือไม่ก็
โทรศัพท์สายด่วน 1129 PEA Call Center แต่ในปัจจุบัน 

เราสามารถใช้แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ได้อีกหนึ่งช่องทางของ
การแจ้งไฟฟ้าดับ/ขัดข้องได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถเลือก
ตำาแหน่งอ้างอิงได้ทั้งตำาแหน่งมิเตอร์และตำาแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน (ยกเว้น 
กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้า
นครหลวง) โดยเมื่อผู้ ใช้งานแจ้งไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง ระบบจะแจ้งรายงาน
ไปที่เมนูกล่องข้อความว่าได้รับการแจ้งเรียบร้อยแล้ว เรียกว่าสะดวก
สุด ๆ เลยทีเดียว  

A:
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EA Project
ภาพ : กองประชาสัมพันธ์

บ้านพลังงานอัจฉริยะ 
PEA HiVE PLATFORM

คืออะไร
คือระบบการทำางานเพื่อเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านและอาคาร ช่วยจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทำางานอย่างไร
PEA HiVE Platform จะช่วยประสาน
การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้
ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ ซึ่งช่วย
ประหยัดไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า
ที่ไม่จำาเป็นได้ด้วย

1. เป็นแอปพลิเคชันที่แสดงสถานะ           
 โดยรวมของบ้านโดยแยกแต่ละห้อง
2. ตรวจสอบสถานะต่าง ๆ ของห้อง
 ภายในบ้าน
3. ติดตามค่าไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้า
 จากพลังงานแสงอาทิตย์และประมาณ 
 การใช้พลังงานแบบ Real-time
4. เลือก Scene ต่าง ๆ ของบ้าน 
 ตามความต้องการของผู้อาศัย
5. ตรวจสอบสถานะและควบคุม
 อุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ ภายในบ้าน

1. รองรับการใช้พลังงานรูปแบบต่าง ๆ  
 ได้ เช่น หากไฟฟ้าดับ ระบบควบคุม
 จะส่ังการให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีไม่จำาเป็น
 หยุดทำางานและดึงไฟฟ้าจาก 
 ถังกักเก็บมาใช้
2. มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วย AI
3. เปิดให้นักพัฒนาฮาร์ดแวร์และ  
 ซอฟต์แวร์เข้ามาร่วมพัฒนา
 แอปพลิเคชัน
4. เครื่องใช้ ไฟฟ้าอัจฉริยะและอุปกรณ์ 
 ต่าง ๆ ทำางานร่วมกันแบบอัตโนมัติ
5. ใช้แอปพลิเคชันเดียวควบคุม 
 ทุกอุปกรณ์อัจฉริยะ
6. เป็นมันสมองอัจฉริยะที่ควบคุม 
 ทุกอุปกรณ์ ภายในที่พักอาศัย

ข้อดีของแอปพลิเคชันนี้

ผู้ใช้ไฟฟ้�ส�ม�รถใช้ง�น 
PEA HiVE Platform 
ผ่�น PEA HiVE 
Platform Application
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ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลมากข้ึน ล้วนเป็นสาเหตุแห่งความ
เส่ือมโทรมของระบบนิเวศใต้ท้องทะเล เช่ือมโยงถึงปริมาณสัตว์น้ำาท่ีลดน้อยถอยลง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนพ้ืนถ่ิน 
ผู้มีวิถีชีวิตผูกพันกับการทำาประมงในหลายพ้ืนท่ี ไม่เว้นแม้แต่เกาะสีชัง เกาะเล็ก ๆ นอกชายฝ่ังอำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 หากแต่วันน้ี ใต้ท้องทะเลอ่าวไทย ณ บริเวณเกาะค้างคาว เกาะเล็ก ๆ ทางด้านใต้ของเกาะสีชัง กำาลังกลับคืนสู่ความ
อุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง ด้วยภารกิจสำาคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ท่ีช่ือว่า ‘โครงการสร้างแนวปะการังเทียม 

เพ่ือเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเล ณ เกาะสีชัง’ ซ่ึงต้องการเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลส่ิงแวดล้อมและชุมชน 
ไปพร้อม ๆ กับการบริหารจัดการด้านความม่ันคงทางพลังงานไฟฟ้าบนเกาะสีชัง

EA Society
โดย กองบรรณาธิการ

คืนระบบนิเวศใหม่ให้เกาะสีชัง
สร้างปะการังเทียม
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ครงการสร้างแนวปะการงัเทยีมฯ	เป็นรปูเป็นร่างเมื่อช่วง 
กลางปี	2560	เป็นการสานต่อข้อสั่งการของคณะท�างาน
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย	โดยมนีายเรงิศกัดิ์	
มหาวนิจิฉยัมนตร	ีกรรมการบรหิาร	PEA	เมื่อครั้งลงตรวจ
การด�าเนนิงานเคเบลิใต้น�้าไปยงัเกาะสชีงั	ปี	2559	ซึ่ง

ปฏิบัติการคืนความอุดมบูรณ ์
	 กว่าจะมาเป็นบ้านปลาที่เอื้อประโยชน์รอบด้าน	ทั้งเชงิ
ชวีวทิยา	ภูมศิาสตร์	เศรษฐกจิ	และสงัคม	ต้องผ่านการท�างาน
หลายขั้นตอน	ดงัที่คณุวรีศกัดิ์	พพิฒัน์กลุชาต	ิผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
กองบรกิารลูกค้าและวศิวกรรม	ภาค	3	PEA	หนึ่งในคณะท�างาน 
ผู้ท�าหน้าที่เป็นนกัด�าน�้า	ลงไปส�ารวจบรเิวณวางปะการงัและ
ตดิตามผล	ได้เล่าถงึประสบการณ์ครั้งนี้ว่า	“หลงัจากแต่งตั้ง 
คณะท�างาน	น�าโดยอดตีรองผู้ว่าการ	PEA	ภาค	3	(ภาคกลาง)	
นายประกาญจน์	วงศ์พฒุิ	เราได้มกีารเริ่มส�ารวจพื้นที่	ตอนนั้น 
เขามใีห้เลอืก	3	-	4	จดุ	มมีาเป็นแผนที่เลยนะ	เป็นจดุมาร์กรอบ
เกาะ	เรากไ็ปดูว่าตรงไหนที่เป็นไปได้	มาดูที่เกาะค้างคาวด้านใต้
เกาะสชีงั	ด้วยเวลา	ค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ	จงึไม่สามารถส�ารวจได้ทกุจดุ	
จากนั้นกถ็่ายวดิโีอจดุที่จะท�างาน	เรยีกว่าดูกายภาพของพื้นที่	 
เช่น	ความขุ่นของน�้า	การมองเหน็	ใต้น�้าตรงนั้นมคีวามพร้อมจะ
วางปะการงัเทยีมหรอืไม่	จดัท�ารายงาน	เพื่อด�าเนนิงานขั้นต่อไป”	
	 การด�าเนนิงานขั้นต่อมาที่คณุวรีศกัดิ์หมายถงึคอื	การจดัหา
วสัดใุนการท�าปะการงัเทยีม	โดยมกีารรวบรวมอปุกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่
ได้ใช้งานและเสื่อมสภาพในพื้นที่ภาคกลาง	ซึ่งเป็นพื้นที่การดูแล
ของอดตีรองผู้ว่าการ	PEA	ภาค	3	ประกอบไปด้วย	คอน	เสา	
ตอม่อ	ลูกถ้วย	ผลติภณัฑ์คอนกรตี	Cable	Spacer	เหลก็ประกบั	
สลกัเกลยีวเอม็	เป็นต้น	รวบรวมให้ได้ตามปรมิาณที่ต้องการ	 
แล้วจงึขนย้ายไปยงัท่าเรอืในจงัหวดัสมทุรสาคร	จดุศูนย์กลาง

“โ
มองเหน็ประโยชน์ที่จะเกดิขึ้น	หากใต้ท้องทะเลได้รบัการฟื้นฟู
ให้ดขีึ้น	ประกอบกบัเทศบาลต�าบลเกาะสชีงัได้มแีผนในการจดัท�า
ปะการงัเทยีมอยู่แล้ว	จงึยนิดใีห้	PEA	เป็นผู้ด�าเนนิการสร้างและ
จดัวางปะการงัเทยีมบรเิวณเกาะค้างคาว	จดุที่ได้รบัการอนญุาต
จากกรมเจ้าท่า	ด้วยความคาดหวงัให้บรเิวณนี้เป็นสถานที่อนบุาล
สตัว์น�้าหลากหลายสายพนัธุ์	แหล่งประมงที่ยั่งยนื	สร้างจติส�านกึ
ในการรกัษาสภาพแวดล้อมและทรพัยากรทางทะเลให้กบัชมุชน	
ตลอดจนสามารถต่อยอดไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิอนรุกัษ์ได้ใน
อนาคต”	คณุพศิษิฐ์	รตันพนัธุ์	รองผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนธรุกจิ	
ภาค	3	PEA	เล่าถงึจดุเริ่มต้นของโครงการนี้
	 ทว่า	จรงิ	ๆ	แล้ว	ความพยายามสร้างความอดุมสมบูรณ์ให้
ระบบนเิวศใต้ท้องทะเลไทยของ	PEA	มมีาก่อนหน้านี้กบัโครงการ
ปะการงัเทยีม	‘บ้านปลา	PEA	คู่ทะเลไทย’	ในพื้นที่จงัหวดัปัตตานี	
ตั้งแต่ปี	2556	ซึ่งสะท้อนให้เหน็ถงึการฟื้นฟูทรพัยากรและสร้าง
ความเป็นอยู่ที่ดขีองชาวบ้านได้อย่างเป็นรูปธรรม	และที่เกาะสชีงั
กเ็ปรยีบได้กบัภาคต่อของการอนรุกัษ์ท้องทะเลไทยที่	PEA	 
ให้ความส�าคญัมาโดยตลอด
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ส�าหรบัประกอบชิ้นส่วนซึ่งมาจากหลากหลายที่เข้าด้วยกนั	 
จากนั้นจดัแบ่งการสร้างปะการงัเป็น	2	รูปแบบ	คอื	กล่องเกเบยีน	
(Gabion)	เป็นรูปแบบกล่องเหลก็ถกัขนาด	1x1x1	ลูกบาศก์เมตร	
บรรจชุิ้นส่วนขนาดเลก็	กลาง	ใหญ่	เหมาะกบัใช้เป็นแหล่งอนบุาล
สตัว์น�้าขนาดเลก็และที่หลบภยัจากสตัว์น�้าขนาดใหญ่	ส่วนอกี 
รูปแบบหนึ่งคอื	โครงเสาคอนกรตีที่ร้อยเรยีงลูกถ้วยอย่างสวยงาม	
เพื่อล่อให้เพรยีงมาจบัตวักนั	กลายเป็นแหล่งอาหารของสตัว์น�้า
นานาชนดิ
	 อปุกรณ์ที่น�ามาใช้ท�าปะการงัเทยีม	ไม่เพยีงมสี่วนเสรมิสร้าง
ทรพัยากรทางทะเลที่เสื่อมโทรมไป	ในอกีด้านหนึ่งยงัเป็นการ
จดัการวสัดทุี่ใช้งานมาหลายสบิปีและหมดอายกุารใช้งาน	 
ซึ่งก�าลงัจะเปลี่ยนเป็นขยะให้กลบัมามปีระโยชน์อกีครั้งหนึ่ง	 
คณุพศิษิฐ์เสรมิว่า	อปุกรณ์เหล่านี้ได้มกีารท�าวจิยัและทดสอบ 
มาแล้วว่าปลอดภยั	ไม่ก่อมลภาวะ	หรอืเป็นอนัตรายต่อสิ่งมชีวีติ
และสิ่งแวดล้อมอกีด้วย	

จัดวางปะการังเทียมในจุดที่เหมาะสม
	 หลงัจากเตรยีมทกุอย่างพร้อมแล้ว	ปะการงัเทยีมที่ถูก
ประกอบร่างจ�านวน	500	ชดุ	ได้ถูกขนย้ายด้วยเรอืบาสขนาดใหญ่
มาทางเกาะสชีงั	ส�าหรบัจดัวางยงัจดุที่ส�ารวจไว้แล้ว	แบ่งการวาง
ออกเป็น	3	ครั้ง	โดยในแต่ละครั้งจะมกีารด�าลงไปส�ารวจ	เพื่อให้
แน่ใจว่าปะการงัได้ถูกวางในจดุที่เหมาะสม	เช่น	จดุที่ปลาจะมา
วางไข่	ขณะเดยีวกนักเ็พื่อตรวจสอบไม่ให้ปะการงักระจกุตวัจน
เกนิไป	

	 “รูปแบบการวางปะการงักม็ผีลต่อความอดุมสมบูรณ์หรอืการ
มปีลาเหมอืนกนั	ผมไม่ได้มองว่าทมีผมท�าขึ้นมาแล้วประสบความ
ส�าเรจ็	แต่ที่จรงิเกดิขึ้นมาจากการทดลอง	ลองผดิลองถูกมาแล้ว	
จากโครงการก่อนหน้านี้	ทางปัตตานเีขากล็องท�ามาหลายรูปแบบ	
เรยีกว่าตรงนี้เป็นการต่อยอดจากการเรยีนรู้	น�าประสบการณ์
ตรงนั้นมาสู่การวางแผน	การวางรูปแบบ	เพราะไม่ใช่แค่การวาง
ลงไปเฉย	ๆ	จะไม่ได้อะไรเลย	ดงันั้นเราจงึต้องวางแผนให้ชดัเจน	
เป็นกล่องกาเบยีน	เป็นเสาคอนกรตี	ท�าอะไรต้องมขีั้นตอน	 
ตรงไหนที่ดนิยบุเกนิไปกต็้องมฐีานรอง	อนันี้เราไปส�ารวจมาแล้ว	
ว่าตรงไหนจะเป็นที่วางไข่	อนบุาลปลา	คอืเรามองว่าถ้าปลาเลก็
อยู่ได้	ปลาใหญ่กจ็ะตามมาเอง”	คณุพศิษิฐ์กล่าว	

ความสำาเร็จที่เกินความคาดหมาย 
	 เพยีงการตดิตามผลครั้งแรกในช่วงปลายปี	2561	ที่ผ่านมา	
เว้นห่างจากช่วงเวลาการวางปะการงัเทยีมลงสู่ท้องทะเลไม่ถงึ
หนึ่งปี	กป็รากฏความเปลี่ยนแปลงอย่างชดัเจน	ทั้งเพรยีงทะเล 
ที่เกาะอยู่บนโครงสร้างปะการงัเทยีม	การกลบัมาเยอืนของฝูง 
ปลาสาก	ปลาหูช้าง	และสตัว์น�้าหลากชนดิ	ที่ชาวประมงไม่
พบเหน็มาเนิ่นนาน	สิ่งที่เกดิขึ้นส่งผลให้ชาวบ้านสามารถจบั 
สตัว์น�้าได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา	เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างงานให้
แก่คนในชมุชน	จงึนบัว่าให้ผลลพัธ์ที่มากมายเกนิคาดเลยทเีดยีว
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	 ส�าหรบัคนท�างานแล้วไม่ต้องสงสยัเลยว่าพวกเขาจะรู้สกึภูมใิจ
มากแค่ไหน	“รู้สกึตื้นตนันะที่ได้เหน็	ตอนแรกที่เราท�า	เราคดินะ
ว่าปลาจะมาขนาดนั้นไหม	และได้เกนิคาดมากด้วยระยะเวลาแค่
ปีเดยีว	พอเพรยีงทะเลมา	มปีลาเลก็มา	เริ่มมปีลาใหญ่มาเรื่อย	ๆ	
เป็นห่วงโซ่อาหาร	เราเหน็ความแตกต่าง	อนันี้คอืในมมุมองที่เราเหน็	
วเิคราะห์ในมมุมองของเราว่าดขีึ้น	อดุมสมบูรณ์ขึ้น	โดยส่วนตวั
ด�าน�้าเป็นงานอดเิรก	เราเหน็ยงัอึ้งเลย	ตอนที่เราตดิตามผล	
นกึไม่ถงึว่าเกาะสชีงัจะมปีลาเยอะขนาดนี้	ท�าให้ด�าน�้าแล้วเพลนิ	
ถงึแม้ว่าแหล่งน�้าจะไม่ใสเท่าฝั่งอนัดามนักต็าม”	คณุวรีะศกัดิ์เล่า
ด้วยรอยยิ้ม	ซึ่งไม่แตกต่างจากความรู้สกึของคณุพศิษิฐ์นกั	
	 “การส�ารวจตอนนั้นไม่มอีะไรเลย	มแีต่โคลน	เลน	หลงัจาก
การวางไประยะหนึ่ง	จากภาพถ่ายที่ดู	คดิว่าเป็นคนละที่กนัเลย	
เหมอืนทางใต้	ปลาเยอะมาก	แค่อยู่บนเรอืกส็ามารถมองเหน็	 
เรากไ็ม่คดิว่าจะเกนิคาดได้ขนาดนั้น	แม้กระทั่งชาวประมง	ชาวเรอื
ที่พาเราไป	เขากไ็ม่เคยเหน็ปลาที่เยอะแยะขนาดนี้	และเขาบอก
ว่าคงจะพาฝรั่งเที่ยวรอบเกาะได้	ตอนนี้เขารู้แล้วว่ามจีดุที่จะ 
ด�าน�้าได้	เรากม็องว่าค่อนข้างตรงคอนเซป็ต์เรา	ที่ว่าท�าเพื่อให้ 
ชาวบ้าน	ให้ท้องถิ่นมรีายได้จากการท่องเที่ยว	จากสตัว์น�้า	 

การประมง	น้องทมีด�าน�้าเขากม็คีวามตื่นเต้นกนัมาก	ตอนที่เรา
ออกส�ารวจครั้งแรก	เรามทีมีที่อยู่บนเรอื	เรากใ็ช้วธิหีย่อนเบด็ 
ลงไปในน�้า	ซึ่งตกปลาได้เลย”	
	 แม้ว่าการวางปะการงัเทยีมครั้งนี้จะให้ผลดเีกนิกว่าเป้าหมาย
ที่วางเอาไว้	ทว่า	ภารกจิไม่ได้จบตามไปด้วย	ยงัมกีารลงตดิตามผล 
อย่างสม�่าเสมอปีละ	2	ครั้ง	ต่อเนื่องเป็นเวลา	3	ปี	และจะม ี
การจดบนัทกึข้อมูลสิ่งที่พบเหน็ในแต่ละครั้ง	เพื่อเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่าง	เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการนี้สามารถช่วยเหลอืชมุชน
ได้จรงิ	ๆ	และเกดิความยั่งยนื	และนอกจากโครงการสร้างแนว 
ปะการงัเทยีมฯ	นี้แล้ว	PEA	ยงัได้ร่วมมอืกบัเทศบาลต�าบลแสนสขุ	
อ�าเภอบางแสน	ที่ประสบปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมใต้ท้องทะเล	
ด้วยการจดัสร้างปะการงัเทยีมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิอนรุกัษ์	
ซึ่งก�าลงัด�าเนนิการอยู่ในปัจจบุนั
	 เมื่อใต้ท้องทะเลมทีรพัยากรอดุมสมบูรณ์	ฝูงปลากลบัคนืมา	
ผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สดุคอืชาวชมุชน	คนในพื้นที่ที่จะมชีวีติ 
ความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น	และนั่นคอืความส�าเรจ็ที่สะท้อนให้เหน็ถงึ
ความจรงิใจและมุ่งมั่นที่จะช่วยดูแลสงัคมและสิ่งแวดล้อมของ	
PEA	อย่างแท้จรงิ 

  รูปแบบการวางปะการังก็มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์หรือการมีปลา ต้องวางแผนให้ชัดเจน 
เป็นกล่องกาเบียน เป็นเสาคอนกรีต ทำาอะไรต้องมีขั้นตอน  
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ท่ียวไปท่ัว
เร่ือง : ธนิสร หลักชัย
ภาพ : ธเนศ เป่ียมหน้าไม้
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สุโขทัย
เรียนรู้ เรียนรัก(ษ์) พักใจท่ี
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เราเลือกปั่นจักรยานที่มีให้เช่าตรงประตูทางเข้าแทนการใช้รถราง เพราะสามารถจอดรถ
แวะจุดต่าง ๆ ได้สะดวกกว่า ใช้เวลาเดินชม ถ่ายรูปโบราณสถานแบบไม่ต้องเร่งรีบ 

เช่าเหมาวันละแค่ 30 บาท ราคาย่อมเยากว่ากาแฟหนึ่งแก้วที่เราดื่มเกือบเท่าตัว อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ออกกฎห้ามขับรถยนต์ส่วนตัวเข้าไป เพื่อต้องการให้เป็นพื้นที่

ปลอดมลพิษและปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว จักรยานจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะมาก
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อิฐเก่าเล่าอดีต
	 แม้แดดจะค่อนข้างแรง	แต่มรี่มเงาไม้ใหญ่ให้พกัคลายร้อน 
ตลอดเส้นทาง	แผนที่ซึ่งได้รบัตอนซื้อตั๋วเข้าชมอทุยานประวตัศิาสตร์
สโุขทยั	เป็นดั่งลายแทงน�าไปหาขมุทรพัย์โบราณ	ทั้งยงัช่วย 
บรหิารสมอง	เตมิรอยยิ้มและเสยีงหวัเราะ	หากบางทพีากนัเลี้ยว
ผดิทศิผดิทาง	มเีรื่องน่าปลื้มและประหลาดใจที่พบว่านกัท่องเที่ยว 
ชาวต่างชาตหิลากหลายสญัชาตจิ�านวนมาก	ให้ความสนใจ 
สถานที่ท่องเที่ยวเชงิประวตัศิาสตร์แบบจรงิจงั	มากกว่าจะแวะ 
มาถ่ายรูปเก๋	ๆ	ไปอวดชาวโลก	
	 โบราณสถานในก�าแพงเมอืงมหีลายสบิแห่ง	หากจะไปให้ครบ
คงต้องใช้เวลามากพอควร	ส่วนใหญ่จงึมกัเจาะจงแลนด์มาร์ก
ส�าคญั	ๆ	อย่าง	‘วดัมหาธาต’ุ	ซึ่งสร้างตามลกัษณะผงัเมอืงโบราณ	
ที่มกัสร้างวดัส�าคญัไว้บรเิวณใจกลางเมอืง	ม	ี‘พระอฏัฐารส’	
พระพทุธรูปยนืที่งดงาม	เจดย์ีองค์เลก็ใหญ่ร่วม	200	องค์	แท่นซึ่งเคย
ประดษิฐานพระศรศีากยมนุี	หล่อด้วยโลหะส�ารดิ	ถูกบนัทกึว่าเป็น
พระพทุธรูปหล่อที่ใหญ่ที่สดุของไทย	ถูกอญัเชญิมาไว้ภายใน 

วหิารหลวง	วดัสทุศันเทพวราราม	ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็
พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช
	 ก�าแพงเมอืงสโุขทยัรายล้อมด้วยคูน�้า		ภายในยงัมตีระพงัหรอื
สระน�้าอยูเ่ป็นหย่อม	ๆ	จงึมกัใช้น�าหน้าชื่อวดัที่สร้างใกล้บรเิวณนั้น	
เช่น	วดัตระพงัเงนิ	วดัตระพงัทอง	ฯลฯ	ป่ันมาเหนื่อย	ๆ	ได้มานั่งพกั
ใต้ต้นไม้รมิสระน�้ามลีมเยน็มาลูบหน้าลบูตวั	เรยีกพลงักลบัมาได้มาก
ทเีดยีว	ยงัพบทบัหลงับนพระปรางค์	ชิ้นส่วนเทวรปู	ศวิลงึค์	ร่องรอย
ศลิปะแบบลพบรุแีละสญัลกัษณ์ของศาสนาฮนิดูที่วดัศรสีวาย	
บอกเล่าอทิธพิลความเชื่อ	ที่อยูร่่วมกบัพทุธศาสนามาตั้งแต่ยคุอดตี
	 ภายนอกก�าแพงเมอืงยงัมโีบราณสถานที่น่าสนใจอกีหลาย
แห่งอย่าง	วดัศรชีมุ	วดัพระพายหลวง	ฯลฯ	ทั้งนี้ควรเตรยีมน�้า	 
แว่นกนัแดด	หมวกกนัร้อนตดิไปด้วย	ผงัเมอืงเป็นลกัษณะ
สี่เหลี่ยมง่ายต่อการปั่นเที่ยว	ต�าราที่เรยีน	หนงัสอืที่อ่าน	ป้าย 
สื่อความหมายอธบิายรายละเอยีด	ประกอบกบัโบราณสถาน 
ซึ่งปรากฏอยู่ตรงหน้า	ช่วยให้ภาพความยิ่งใหญ่ของราชธานชีื่อ	
‘สโุขทยั’	ในจนิตนาการได้อย่างแจ่มชดัขึ้น
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ไม่ต้องใช้สำาเนาบัตรประชาชน
และสำาเนาทะเบียนบ้าน อีกต่อไป !

เกษตรอินทรีย์ดีต่อใจ
	 นอกจากความสวยงาม	สนามบนิสโุขทยัยงัเตม็ไปด้วยพื้นที่
สเีขยีว	จากแปลงนาเลก็	ๆ	ที่ทดลองปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี	
เตบิโตเป็น	‘โครงการเกษตรอนิทรยี์	สนามบนิสโุขทยั’	นอกจาก
ผลผลติที่น�ามาจ�าหน่าย	ยงัเปิด	‘ห้องเรยีนกลางแจ้ง’	ให้ 
นกัท่องเที่ยวเรยีนรู้	ทดลองท�า	สมัผสัชวีติเกษตรกรด้วยตนเอง	
เป็นการท่องเที่ยวที่ได้ทั้งความสนกุสนานและความรู้ไปในตวั
	 เกษตรกรชั่วคราวสวมชดุม่อฮ่อม	รองเท้ายางที่ทางโครงการ
จดัเตรยีมไว้	นั่งรถอแีต๋นทวัร์โครงการจนทั่ว	ก่อนจะจอดพาเดนิ
ย�่าลงในแปลงนาที่เป็นดนิเละโคลน	ถอนกล้ามามดั	ปักด�าตาม
วธิทีี่ได้รบัการแนะน�า	หากเป็นมอือาชพี	กล้าข้าวคงเข้าแถวเป็น
ระเบยีบ	แต่ทกุคนล้วนเป็นชาวนามอืสมคัรเล่น	จงึคดไปคดมา	
ท�าให้คนเมอืงอย่างเรารู้ว่า	อาชพีท�านาไม่ง่ายเหมอืนซื้อข้าวกนิ
	 ด�านาเสรจ็ยกขบวนชวนกนัไปเกบ็ไข่เป็ด	เป็ดที่นี่ดูมคีวามสขุ	
เดนิไปมาหากนิอย่างอสิระเพราะถูกเลี้ยงในโรงเรอืนเปิดโล่ง	
ปฏเิสธการใช้ยาหรอืสารเร่งใด	ๆ	ให้อาหารเสรมิเป็นร�าข้าวอนิทรย์ี	

เป็ดจะไข่เรี่ยราดบนพื้น	ไข่ที่เกบ็ได้จงึมอมแมมนดิหน่อยเหมอืน
เดก็ไปเล่นคลกุดนิ	นอกจากจะปลูกข้าวเอง	ที่นี่ยงัมโีรงสี	 
เปิดโอกาสให้เราได้ไปนั่งคดัแยกข้าวที่ผ่านการสแีล้ว	แบ่งเป็น
ข้าวเกรดพรเีมยีมและข้าวอนิทรยี์ธรรมดาไว้ส�าหรบัจ�าหน่าย
เดนิชมแปลงผกัแปลงผลไม้		ขี่ควายชมทุ่ง	ห้องเรยีนกลางแจ้ง
เปิดคอร์สให้เลอืกทั้งแบบระยะสั้นชั่วโมงครึ่ง	ครึ่งวนั	และเตม็วนั	
เป็นกจิกรรมที่เหมาะกบัครอบครวัเป็นอย่างมาก
	 ผลผลติที่ปลูกเองเลี้ยงเอง	ถูกใช้เป็นวตัถดุบิส�าหรบัปรงุเป็น
เมนูยกเสริ์ฟของครวัสโุข	ร้านอาหารในโครงการ	ใบข้าวอ่อนน�า
มาคั้นเป็นน�้าใบข้าว	ได้คลอโรฟิลล์กบัวติามนิไปเตม็	ๆ	จานอร่อย
มขีาหมเูนื้อนุม่กนิกบัหมั่นโถวทอดกรอบ	น�้าพรกิผกัสด	ส้มต�าผกัน�้า 
ทอดกรอบ	ฯลฯ	ตบท้ายด้วยไอศกรมีใบข้าว	อิ่มอร่อยปลอด 
สารพษิ	
	 เป็นทรปิเรยีนรู้	เรยีนรกั(ษ์)	ที่อิ่มเอมเปรมใจ	จนอยากใช้ชวีติ
อยู่สโุขทยัแบบถาวร 
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วันน้ี การทำาธุรกรรมกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ไม่ต้องใช้สำาเนาบัตรประชาชน
และสำาเนาทะเบียนบ้าน อีกต่อไป !

(ยกเว้นกรณีมอบอำานาจดำาเนินการแทน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พร้อมบริการประชาชนคนไทยให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

 สะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัย  ลดปริมาณขยะ
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รดกไทย

30  • ฉบับท่ี 11 / 2561

โดย วิชชุ ชาญณรงค์ ภาพประกอบ : เอกสิทธ์ิ ชูวงษ์
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อีกหนึ่งความงามแห่งนาวาศิลป์ ‘เรือกอและ’ มรดกอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม 
ราชินีความงามแห่งท้องทะเลในดินแดนปลายด้ามขวานของเมืองไทย 

ซึ่งสะท้อนถึงวิถีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ได้อย่างลงตัว 

ไม้โค้งงอนขึ้นข้างบน	ท�าเป็นรูปนกตดิไว้ด้านขวาค่อนไปทางหวัเรอื
ตดิกบัจาป้ิง	เพื่อไว้วางไม้ค�้าถ่อ	ส�าหรบัศลิปะที่ใช้ในการตกแต่ง 
ตวัเรอื	เกดิจากการผสมผสานกนัของลวดลายไทย	จนี	และมลายู	
อาท	ิลายกระจงั	ลายดอกพดุตาน	ลายประจ�ายาม	ลายรกัซ้อน	
ลายก้านขด	ลายเรขาคณติ	ลายพรรณไม้	รวมทั้งลวดลายมลายู
ท้องถิ่น	เช่น	ลายอกัษรประดษิฐ์	ลายพรรณไม้แบบเถาเลื้อย	
นอกจากนี้ยงัมภีาพสตัว์ในจนิตนาการ	เช่น	ภาพนกกาเฆาะซูรอ	
(เชื่อกนัว่าเป็นนกการเวก	หรอืนกสวรรค์ที่บนิเทยีมเมฆ)	สงิหรา
มงักร	ไกรสรราชสหี์	ไกรเทพ	สงิหะ	หนมุาน	นาคปักษณิ	มจัฉา
นาคา	เงอืก	มงักรสกณุี	ฯลฯ	ประดบัอยู่บนล�าเรอืด้วยแล้วแต่
จนิตนาการของช่างจติรกรรม
	 ทกุวนันี้เรอืกอและมใีห้เหน็อยู่ไม่มากแล้วในวถิปีระมงพื้นถิ่น
แถบจงัหวดัปัตตานแีละนราธวิาส	เพราะไม้ท�าเรอืขนาดใหญ่
หายากขึ้นทกุที	นอกจากนี้ยงัจะพอมใีห้ชมกนับ้างจากงาน
นทิรรศการต่าง	ๆ	และการย่อส่วนดดัแปลงเป็นเรอืจ�าลอง 
ของที่ระลกึชิ้นเด่นจ�าหน่ายแก่นกัท่องเที่ยว 

แกะรอยเรือศิลป์ถ่ินใต้

	 จากเรอืไม้ขดุแบบเรยีบง่ายธรรมดาสู่การสร้างสรรค์ลวดลาย
ทั้งแกะสลกัและวาดเขยีนสบีนล�าเรอื	กระทั่งชาวประมงแดนใต้
พากนักล่าวขานว่า	ถ้าไม่มเีรอื	‘กอและ’	หาปลา	กเ็หมอืนไม่ได้
ใส่เสื้อผ้า...
	 ชื่อของเรอืกอและ	มาจากค�าว่า	‘ฆอและ’	ที่มาจากภาษา
มลายู	หมายถงึ	โคลงเคลง	หรอืล่องลอย	ลกัษณะของเรอืกอและ
ที่มที้องเรอืกลมรบักนักบัลกัษณะของคลื่นในทะเล	จงึสามารถ
แล่นบนน�้าทะเลได้อย่างมั่นคง	มคีวามคล่องตวัสูง	โต้คลื่นได้ดี	
และคว�่ายาก	เพราะมแีคมเรอืลกึ	ใช้ตามชายฝั่งทะเลของแหลม
มลายูอย่างแพร่หลาย	จากเดมิที่เป็นเรอืไม้ขดุทั้งล�า	ต่อมา
ไม้หายากขึ้นและมเีครื่องมอืมากขึ้น	จงึเปลี่ยนเป็นการต่อด้วย
ไม้กระดาน	เอกลกัษณ์ของการประกอบล�าเรอืนั้น	คอืการท�าให้
ส่วนหวัและท้ายสูงขึ้นจากล�าเรอืเพื่อดูสวยงาม	เรอืกอและท�าด้วย
ไม้เนื้อแขง็ที่มยีางในเนื้อไม้	ไม้ตะเคยีน	ไม้พะยอม	ไม้หลมุพอ	
ไม้จอืยา	และไม้สะยา	
	 ขณะที่ส่วนล�าของเรอืจะท�า	‘จาปิ้ง’	ซึ่งเป็นแผ่นไม้รูป
สามเหลี่ยม	ฉลแุละวาดลวดลายด้วยสนี�้ามนั	ใช้ปิดช่องระหว่าง
ล�าเรอืและส่วนหวัและท้ายเรอื	โดยโผล่ขึ้นมาข้างบนเลก็น้อย	จาป้ิง 
ที่อยู่ทางหวัเรอืเป็นส่วนที่ศกัดิ์สทิธิ์	มสี่วนที่เรยีกว่า	‘บางา’	เป็น

กอและ

อ้างอิง : https://narathiwatboat.blogspot.com/p/blog-page_4238.html
 https://www.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/…/53650/44483
 http://lek-prapai.org/home/view.php?id=140
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วะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

ที่เราหยบิจบัเข้าปาก	สร้างคณุหรอืให้โทษกบัร่างกาย 
ได้โดยตรงทนัที	อาหารเพื่อสขุภาพที่ดี	จงึเป็นทางเลอืก 
ที่ผู้รกัตวัเองและคนรอบข้างต่างคดิถงึเป็นสิ่งแรก	เพื่อชวีติ 
ที่ยนืยาวอย่างมคีณุภาพและแขง็แรงกนัถ้วนหน้า
	 วนันี้ชายกางมรี้านอาหารมงัสวริตัอิร่อย	ๆ	รสชาตดิี	
เพยีบพร้อมไปด้วยวตัถดุบิชั้นดี	ที่คดัสรรมาเพื่อคนรกั
สขุภาพครบั

นแต่ละวนั	สภาพแวดล้อมและสงัคมรอบข้างมี
หลายสิ่งหลายอย่างที่บั่นทอนสขุภาพร่างกายและ
จติใจของเราอยู่ทกุเมื่อเชื่อวนั	วธิรีบัมอืที่ดทีี่สดุ
และง่ายที่สดุของเรา	คอื	การมสีขุภาพที่แขง็แรงทั้งใ
ต้นกล้า ฟ้าใส 

อาหารมังสวิรัติ เพื่อสุขภาพที่ดี

จากภายนอกและภายใน	ที่จะช่วยเป็นเกราะคุ้มกนัเราจาก 
สิ่งบั่นทอนเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี
	 แน่นอนว่าสิ่งที่จะช่วยให้เรามสีขุภาพที่ดไีด้นั้น	เริ่มต้นมา
จากการกนิของเรา	ๆ	ท่าน	ๆ	เป็นอนัดบัแรก	เพราะทกุอย่าง
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	 ต้นกล้า	ฟ้าใส	คอืร้านอาหารเพื่อสขุภาพที่ชายกาง
ภูมใิจน�าเสนอครบั	ร้านตั้งอยู่ในโครงการคลนิกิแพทย์
แผนไทยประยกุต์	อาคารเยาวภา	เอี่ยมจติร์	ถนน
พทุธมณฑล	สาย	3	ซึ่งเราสามารถหาเส้นทางได้จาก	
Google	Map	ครบั
	 ต้นกล้า	ฟ้าใส	มเีมนูจานเดด็ตั้งแต่อาหารจานเรยีก
น�้าย่อย	คอื	เปาะเปี๊ยะสมนุไพรต้นกล้า	เปาะเปี๊ยะกรอบ	
เหด็ย่างจิ้มแจ่วเสาวรส	ลาบอะโวคาโด	ที่อร่อยจนเกอืบหยดุ
กนิไม่ได้	
	 ในส่วนของจานหลกัที่ชายกางชื่นชอบ	ต้องยกให้ข้าวย�า
ปักษ์ใต้	ข้าวอบธญัพชื	สปาเกต็ตี้เพสโต้งาม้อน	เทมเป้คั่ว
กระเทยีมพรกิไทย	แกงส้มผกัรวมน�้าฟักข้าว	ย�าถั่วพู	และ
ย�ามรกตกรอบ	ทานกบัข้าวไรซ์เบอรี่ได้อร่อยลงตวั
	 ของหวานที่ขึ้นชื่อของต้นกล้า	ฟ้าใส	กจ็ะเป็นบวัลอย
ธญัพชื	และข้าวต้มมดัธญัพชื	ที่อร่อยลงตวัมากครบั
	 สขุภาพที่ด	ีทกุคนรู้ว่าไม่มขีาย	ต้องท�ากนัเอง	ซึ่งสิ่งที่ง่าย
ที่สดุกค็อืการกนินะครบั	ให้ระบบทางเดนิอาหารได้ย่อยพชืผกั 
กนับ้าง	หลงัจากใช้งานหนกักบัการย่อยโปรตนีจากเนื้อสตัว์
กนัมานาน	ให้เขาพกับ้างครบั	

เมนูจานเด็ดมีต้ังแต่อาหารจาน
เรียกน้ำาย่อย คือ ลาบอะโวคาโด 
ท่ีอร่อยจนเกือบหยุดกินไม่ได้
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โดย Money Move
คิดรู้ใช้

เพื่อป้องกนัความไม่เข้าใจและความขดัแย้งในอนาคต	ส่วนขั้นตอน
วธิกีารท�าพนิยักรรมกม็ข้ีอแนะน�าทางกฎหมายซึ่งมอียู่ในหนงัสอื	
เอกสารออนไลน์	หรอืไปขอค�าแนะน�าจากผูรู้ด้้านกฎหมายใน
หน่วยงานที่สงักดัอยู่	คนที่รูจ้กัซึ่งท�างานด้านกฎหมาย		
ธรรมนูญครอบครัว 
	 ข่าวคราวเกี่ยวกบัมรดกของครอบครวัใหญ่	หรอืเรื่องราวที่
เราพบเหน็ในละครจ�านวนไม่น้อย	ได้แสดงให้เหน็ว่าเรื่องเงนิทอง	
ทรพัย์สนิ	ท�าให้ญาตพิี่น้องต้องผดิใจกนั	โดยเฉพาะครอบครวั
ที่มธีรุกจิขนาดใหญ่และมลีกูหลานหลายคน	ดงันั้นเมื่อคณุเป็น
ผูบ้กุเบกิหรอืยคุก่อตั้งที่ต้องส่งต่อธรุกจิสู่เจเนอเรชนัที่	2	ควรเริ่มต้น
ท�าธรรมนญูครอบครวั	เพื่อให้เป็นหลกัปฏบิตัใินการสบืทอดธรุกจิ	
ซึ่งจะให้ดคีวรก�าหนดไปเลยว่า	ใครบ้างจะมส่ีวนได้ส่วนเสยี	เป็น
ผูเ้ข้ามาบรหิารธรุกจิ	เพราะในอนาคต	ลกูหลานในเจเนอเรชั่นที่	3	
อาจจะไม่ได้อยากเข้ามาบรหิารธรุกจิต่อจากที่บ้านกเ็ป็นได้	
	 การวางแผนมรดกไม่ใช่แค่เรื่องของการท�าพนิยัธรรม	หรอื 
ซื้อประกนัชวีติเท่านั้น	หากแต่เป็นการวางแผนการเงนิ	ทรพัย์สนิ
และหนี้สนิ	เพื่อคนที่อยู่ข้างหลงั	ถอืว่าเป็นการกนัไว้ดกีว่าแก้	 
ปิดประตตูายไม่ก่อให้เกดิปัญหายุง่ยากตามมาในภายหลงั		

	 จะครอบครวัเลก็หรอืใหญ่กต้็องวางแผน	โดยควรจะมกีาร
จดบนัทกึ	หรอืการบอกเล่าเรื่องราวของทรพัย์สนิที่เพิ่มขึ้นหรอืว่า
ลดลง	ตามวาระและโอกาสต่าง	ๆ	ซึ่งควรมกีารแยกสดัส่วน
ทรพัย์สนิ	จ�านวน	มลูค่า	ประเภท	เช่น	มเีงนิฝากในธนาคาร
กี่ธนาคาร	จ�านวนเท่าใด	มทีองค�า	กองทนุรวม	ประกนัชวีติ	
โฉนดที่ดนิเกบ็ไว้ที่ไหน	รกัษาไว้อย่างไร	ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม	
เพราะหลายครั้งเรามกัจะได้ยนิกรณทีี่พ่อแม่พาไปดูที่ดนิซึ่งซื้อเอาไว้
นานมากแล้ว	แต่จู	่ๆ	วนัหนึ่ง	เมื่อท่านเหล่านั้นเสยีชวีติลง	กลบัหา
โฉนดไม่เจอ	หรอืบางทพ่ีอแม่เอาที่ดนิไปจ�านอง	ลกูหลานกไ็ม่รูว่้า
เป็นกรรมสทิธิ์ของธนาคาร	เจ้าหนี้	หรอืว่าทายาท	การบรหิาร
จดัการที่ไม่ด	ีบางทกีท็�าให้เราต้องสญูเสยีสิ่งที่ไม่ควรสญูเสยีไปได้	
รู้จักทำาพินัยกรรม
	 การท�าพนิยักรรมน่าจะเป็นการวางแผนจดัการมรดกที่ดทีี่สดุ
วธิหีนึ่ง	เป็นบนัทกึที่ชดัเจนว่ายกทรพัย์สนิที่มใีห้เป็นกรรมสทิธิ์ของ
ใครบ้าง	ทว่าก่อนที่จะเซน็ยกอะไรให้ใคร	ควรศกึษาข้อมลู	ว่าจะท�า
อย่างไร	ท�าที่ไหน	เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผูเ้ป็นเจ้าของ
ทรพัย์สนิ	หรอืไม่กลายเป็นโมฆะ	นอกจากนี้	ควรมกีารบอกกล่าว
ลกูหลานคร่าว	ๆ	ว่าทรพัย์สนิส่วนไหนเป็นของใคร	เพราะอะไรบ้าง	

เพราะไม่รู้ว่าจะจากโลกน้ีไปวันไหน คนส่วนใหญ่จึงไม่ได้เตรียมตัวพร้อมอะไรเอาไว้เลย 
ขณะท่ีอีกหลายคนก็มักเข้าใจว่า การวางแผนมรดกจะต้องเป็นคนรวยหรือว่ามีทรัพย์สินมากเท่าน้ัน 

ท้ังท่ีจริง ๆ เร่ืองการจัดการทรัพย์สินและหน้ีสินเป็นเร่ืองสำาคัญของทุกครอบครัว 
ท่ีจะต้องบริหารให้ลงตัว เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง 

เพื่ออนาคตของลูกหลาน  

มาเร่ิมวางแผนมรดกกันเถอะ
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กษ์์โลก
เร่ือง : วิชชุ ชาญณรงค์  ภาพประกอบ : ข้าวตู

รักษ์โลก…ได้ ‘แต้ม’
คงน่าสนใจไม่น้อยถ้ากิจกรรมท่ีทำาเพ่ือโลกใบน้ีของคุณ สามารถกลายเป็นแต้มท่ีแปลงเป็นของสมนาคุณได้…

	 ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่ภาครฐัให้ความสนใจและรณรงค์
ให้ภาคประชาชนและภาคอตุสาหกรรมลดปรมิาณการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนที่ทวคีวามรนุแรงขึ้น
ทกุปี	โดยผ่านความร่วมมอืระหว่างรฐับาลกลาง	รฐับาลท้องถิ่น	
และบรษิทัผู้ประกอบการทั้งบรษิทัค้าปลกีเครื่องใช้ไฟฟ้า	รถไฟ	
ห้างสรรพสนิค้า	ธนาคาร	บรษิทัน�าเที่ยวและบรษิทัอสงัหารมิทรพัย์	
รวมทั้งการรณรงค์ระบบ	‘Eco	Action	Point	System’	ในกลุ่ม
ผู้บรโิภคมาอย่างต่อเนื่อง	

	 ล่าสดุกรงุโตเกยีวน�าร่องทุ่มสดุตวักบัโปรเจกต์นี้	ด้วยงบ	
4,500	ล้านเยน	หรอืประมาณ	1,320	ล้านบาท	กบัแนวทางการ
รเิริ่มนโยบายรกัษ์โลกเก๋	ๆ	โดยจะมอบแต้ม	ECO	ที่สามารถ
เปลี่ยนเป็นคูปองที่ใช้แลกซื้อสนิค้าได้เป็นของสมนาคณุ	เมื่อซื้อ

หรอืเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเป็นแบบประหยดัไฟ	
และให้ความส�าคญักบัการประหยดัและอนรุกัษ์

พลงังานมากขึ้น	โดยมกี�าหนดตั้งแต่เดอืน
ตลุาคม	ปี	2019	ต่อเนื่องไปเป็นระยะ
เวลา	2	ปี	หากซื้อ	หรอืเปลี่ยนเครื่องใช้
ไฟฟ้าที่บ้านมาเป็นแบบที่มคีวามสามารถ 
ในการประหยดัไฟฟ้าได้มากอย่างเครื่อง
ปรบัอากาศ	ตู้เยน็	เครื่องท�าน�้าร้อน

เป็นต้น	กจ็ะได้รบัแต้ม	ECO	ที่เอาไปเปลี่ยน			 
			เป็นคูปองแลกซื้อสนิค้าได้และอื่น	ๆ		ตั้งแต่	1	หมื่นเยน		 
	สงูสดุที่	21,000	เยน	ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า	1	เครื่องเลยทเีดยีว	
เช่น	สะสมได้	2,500	คะแนน	แลกซื้อวทิยทุี่ใช้พลงังานแสง
อาทติย์	หรอืสามารถบรจิาคคะแนนเข้าโครงการลดภาวะ

โลกร้อนที่องค์กรต่าง	ๆ	จดัขึ้นได้ด้วย
ระบบแต้ม	ECO	นั้นเกดิขึ้นมาเพื่อรบัมอืกบัสภาวะโลกร้อน

ที่นบัวนัมแีต่จะรนุแรงขึ้น	และป้องกนัการใช้จ่ายของผู้บรโิภค
ที่น่าจะลดลงหลงัจากภาษมีูลค่าเพิ่มที่จะขึ้นเป็น	10%	ใน
เรว็	ๆ	นี้ด้วย	อย่างไรกต็าม	จะเหน็ว่าญี่ปุ่นเริ่มตื่นตวักบัการใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น	และต้องการเข้าไปมสี่วนร่วมในการลดปัญหา
โลกร้อน	เช่น		Carbon	Footprint	(การบอกจ�านวนก๊าซคาร์บอน
ที่เกดิจากกระบวนการผลติบนบรรจภุณัฑ์สนิค้าเพื่อก�าหนดให้ 
				บรษิทัผู้ผลติตั้งเป้าลดจ�านวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดย 
				สมคัรใจ)	ส�าหรบั	Eco	Action	Point	System	(การสะสมแต้ม)	 
			เชื่อว่าจะสร้างความตื่นตวัให้ประชาชนหนัมาใส่ใจต่อข้อมูล
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเสยีที่เกดิในกระบวนการผลติสนิค้า	 
รวมถงึฉลาก	Carbon	Footprint	และภาพลกัษณ์ของบรษิทัด้าน 
สิ่งแวดล้อมจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่จ�าเป็นต้องม	ีเพื่อสร้างความได้
เปรยีบและจูงใจให้ผู้บรโิภคตดัสนิใจซื้อนั่นเอง	
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อบโต๊ะทำางาน
โดย แม่มะลิ

จากการสำารวจล่าสุดของ WEF หรือ World Economic Forum ทำาให้เราทราบว่า 5 ทักษะท่ีมีความจำาเป็น
อย่างย่ิงสำาหรับคนทำางานในทศวรรษท่ี 21 ท่ีจะถึงในอีกไม่ช้าน้ี ได้แก่ Complex Problem Solving  

การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน Critical Thinking การคิดอย่างมีวิจารณญาณ Creativity ความคิดสร้างสรรค์ 
People Management การบริหารคน Coordinating with Others การร่วมมือกับผู้อ่ืน
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COMPLEX 
PROBLEM 
SOLVING

ทักษะช่วยรอด ในการทำางานกับองค์กรแห่งอนาคต
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ม่เพียงเท่านั้น	ผลส�ารวจ	Future	
of	Jobs	Survey	ของ	WEF	ชิ้นนี้ 
ยังชี้ให้เห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ความต้องการทักษะอนาคต	ในปี 
2020	ซึ่งพบว่ามากกว่า	1	ใน	3 

หรือ	36%	ของงานในทุกภาคอุตสาหกรรม	
จ�าเป็นต้องใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อน	หรือ	Complex	Problem	Solving	
เป็นทักษะหลักในการท�างาน	
	 ด้วยเหตุนี้จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า	ในอีก
ไม่ช้าไม่นาน	ทักษะด้านนี้จะทวีความ
ส�าคัญ	และกลายเป็นทักษะที่คนท�างาน
ในองค์กรทุกคนต้องมี	ดังนั้นเพื่อเตรียม
พร้อม	วันนี้เราจึงมีเทคนิคและการสร้าง
เสริมทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน	
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองมาฝาก	 
ซึ่งสรุปมาจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ	
ที่จัดขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	
เมื่อเร็ว	ๆ	นี้

เรียนรู้ & ทำาความเข้าใจ หัวใจสำาคัญ
ของทักษะ Complex Problem 
Solving
	 Complex	Problem	Solving	เป็น
ทักษะของคนท�างาน	ที่สามารถค้นหา
วิธีการจัดการผลกระทบ	และป้องกัน 
ไม่ให้เกิดผลกระทบนั้นซ�้า	(Causal	Loop)	
ผ่านการสังเคราะห์สาเหตุจากความ
สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มปัจจัยต่าง	ๆ	ควบคู่ 
ไปกับการมองหารูปแบบการเปล่ียนแปลง 
ที่ท�าให้เกิดความผิดปกติ
	 เพราะฉะนั้น	คีย์เวิร์ดส�าคัญของ	
Complex	Problem	Solving	จึงหนีไม่พ้น 
เรื่อง	‘ความเชื่อมโยง’	หัวใจส�าคัญ
ของการฝึกฝนทักษะนี้จึงเป็นการรู้จัก
พิจารณาความสัมพันธ์ของผลกระทบ
ต่าง	ๆ	โดยจะพิจารณาแค่เพียงตัวเดียว 
ไม่ได้	เพราะต้องคิดเชิงระบบ	หรือ	
System	Thinking	ใช้ทักษะการมอง 
ภาพรวม	หรือองค์รวม	ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบของระบบท่ีมีความเก่ียวข้อง
กัน	หรือมีอิทธิพลต่อกันร่วมด้วยให้เป็น
นอกจากนี้	ควรสร้างระบบการคิดที่ 

เป็นเหตุเป็นผล	เช่น	หากมองเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันเป็นระบบจะ
พบว่ามีหลายเรื่องที่ท�าให้เรากังวล	แต่
ที่สุดแล้ว	Key	Success	ของการจัดการ
ปัญหาคือการวางระบบจัดการปัญหา
ให้ดีที่สุด	เพื่อให้ผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้	
โดยก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

รู้ทันเทคนิคประเมินสถานการณ์ 
ช่วยสะสางปัญหาท่ีซับซ้อนได้ง่าย
นิดเดียว
	 เทคนิคการประเมินสถานการณ์	
หรือ	Situation	Appraisal	เป็นเครื่องมือ 
ส�าคัญที่จะช่วยให้คนท�างานทุกคน
สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ 
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
ด้วยกระบวนการ	4	ขั้น	ต่อไปนี้
  ระบุสถานการณ์ท่ีกำาลังเกิดข้ึน 
เร่ิมด้วยการระบุเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบ
กับเราและต้องการการจัดการเป็นล�าดับ
แรก	เพื่อให้เห็นภาพของสถานการณ์
เดียวกัน
  ระบุเร่ืองท่ีเป็นกังวลในสถานการณ์
น้ัน ๆ อย่างชัดเจน	เพราะการระบุความ
กังวลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
อย่างละเอียดและชัดเจน	จะช่วยให้
สามารถหาวิธีการจัดการได้อย่าง 
ถูกต้องและเหมาะสม

อ้างอิง : บทความเร่ือง ‘Complex Problem Solving ทักษะจำาเป็นในอนาคต เพ่ือสร้างคุณค่าทางธุรกิจท่ีย่ังยืน’ จากเว็บไซต์สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (https://www.ftpi.or.th/2018/24739)

  จัดลำาดับความสำาคัญของเร่ืองท่ี
เป็นกังวล แน่นอนว่าในการท�างาน	 
บ่อยครั้งที่ปัญหาที่ต้องการการสะสาง
จะเกิดขึ้นพร้อมกันมากกว่า	1	เรื่อง	 
ดังน้ันการระบุเร่ืองท่ีเป็นกังวลตามระดับ 
ผลกระทบและความเร่งด่วนที่ต้อง
จัดการจึงจ�าเป็นไม่น้อย	อย่างน้อย 
ก็เพื่อวางแนวทางจัดสรรทรัพยากร 
ทุกด้านให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ 
ทุกปัญหาอย่างเหมาะสม
  วางแผนจัดการ กำาหนด
ทรัพยากร และวิธีการจัดการ  
ตามลำาดับความสำาคัญ เพื่อให้การ
ด�าเนินงาน	การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง	ๆ 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

	 ที่สุดแล้ว	การพัฒนาบุคลากร
ให้มีทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน	
จะก่อให้เกิดคุณค่ากับการด�าเนินธุรกิจ
ในหลากหลายแง่มุม	ทั้งช่วยให้มองเห็น 
ภาพรวมและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้อย่าง
รอบด้าน	สามารถวางแผนและตัดสินใจ 
จัดการปัญหาทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน
และเกิดประโยชน์สูงสุด	จึงถือเป็น
ปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้
สามารถรับมือกับอนาคตได้อย่าง
มั่นคง 
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ข สุขภาพ
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

หรอืผื่นที่ขึ้นบรเิวณจมูกและแก้มทั้งสองข้าง	ผื่นแพ้แสงแดด	
เหนื่อย	อ่อนเพลยี	เบื่ออาหาร	ปวดเมื่อยตามตวั	มไีข้ต�่า	ๆ	ซึ่ง
เป็นอาการเริ่มแรกที่พบบ่อยสดุ	โดยมากกว่าร้อยละ	90	ในผู้ป่วย	
มกัพบอาการปวดข้อเป็นอาการน�า	อาจมอีาการอกัเสบของข้อ
ร่วมด้วย	เช่น	ข้อเลก็	ๆ	ในนิ้วมอื	ข้อมอื	ข้อศอก	และข้อเข่า	บางคน 
อาจปวดร่วมกบัอาการบวมตงึ	ซึ่งอาการมกัจะแย่สดุในช่วงเช้า
หลงัตื่นนอน	หรอืหลงัจากที่ไม่ได้ขยบัข้อเป็นเวลานาน	
	 		อย่างไรกต็าม	โรคเอสแอลอมีกัพบในผู้หญงิวยัสาวถงึวยั
กลางคน	อาย	ุ20	-	45	ปี	พบในคนผวิด�าและผวิเหลอืงมากกว่า
ผวิขาว	ซึ่งหากมอีาการเข้าข่ายน่าสงสยั	สิ่งแรกที่ต้องท�าคอื	 
ไม่เครยีด	เพราะความเครยีดอาจท�าให้โรคก�าเรบิได้	จากนั้นควร
ไปพบแพทย์	เพื่อตรวจเลอืด	และหาโปรตนีที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อ 
ท�าลายตนเอง	หรอืที่เรยีกว่าแอนตบิอดี	ปัจจบุนัทางการแพทย์ 
ยงัไม่มวีธิรีกัษาใดให้หายขาดจากโรคเอสแอลอี	การรกัษาจงึท�าได้
โดยใช้ยากลุ่ม	NSAIDS	ยาต้านมาลาเรยี	และยาสเตยีรอยด์	เช่น	
prednisolone	ส�าหรบัผู้ป่วยที่มอีาการอกัเสบของอวยัวะส�าคญั	
เป็นต้น	

	 โรคเอสแอลอี	(Systemic	Lupus	Erythematosus:	SLE)	หรอืที่
เรยีกกนัว่า	‘โรคพุ่มพวง’	เป็นโรคที่เกดิจากภูมติ้านทานใน
ร่างกายท�าลายตนเอง	ซึ่งโดยปกตภิูมติ้านทานจะมหีน้าที่ท�าร้าย
เชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย	หรอืท�าให้เชื้อโรคตายโดยการหลั่งสาร
อกัเสบ	แต่ในผู้ป่วยโรคเอสแอลอ	ีภูมติ้านทานจะไม่สามารถ
แยกแยะได้ระหว่างสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายกบัเซลล์
และเนื้อเยื่อ	ท�าให้ภูมติ้านทานของร่างกายเข้าใจผดิคดิว่าเซลล์
ปกตนิั้นเป็นสิ่งแปลกปลอม	จงึเข้าไปท�าร้ายเซลล์	ท�าให้เกดิการ
อกัเสบจนส่งผลกระทบต่ออวยัวะต่าง	ๆ	โดยเฉพาะผวิหนงั	ข้อ	
ระบบเลอืด	ไต	และระบบประสาทส่วนกลาง	ซึ่งหากปล่อยไว้นาน	
เนื้อเยื่อจะถูกท�าลาย	จนไม่สามารถท�างานได้ตามปกต	ิ
		 ส�าหรบัสาเหตขุองโรคเอสแอลอี	ในปัจจบุนัยงัไม่พบแน่ชดั	
แต่หลกัฐานทางการแพทย์พบว่า	มคีวามเกี่ยวข้องกบักรรมพนัธุ์	
ฮอร์โมนเพศโดยเฉพาะเอสโตรเจน	และการตดิเชื้อไวรสัหรอื
แบคทเีรยี	(ยงัไม่ทราบชนดิ)	นอกจากนี้ยงัพบปัจจยัเสี่ยง	เช่น	
แสงแดดและสารเคมบีางชนดิอกีด้วย	ในส่วนอาการของโรค	 
ที่พบบ่อยได้แก่	อาการปวดข้อ	มผีื่นบนใบหน้า	เช่น	ผื่นผเีสื้อ	

อ�ก�รปวดข้อนั้น ใช่ว่�จะเป็นโรคของผู้สูงวัยหรือเกี่ยวข้องกับโรคกระดูกเท่�นั้น ในวัยกล�งคน 
ก็ส�ม�รถเกิดอ�ก�รปวดข้อได้เช่นกัน และนั่นอ�จเป็นสัญญ�ณเตือนของโรคแพ้ภูมิตนเอง หรือ
โรคเอสแอลอี (SLE) 
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ปวดข้อ สัญญาณเตือนแรกของโรคเอสแอลอี
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EA for Kids

	 น้อง	ๆ	หลายคนคงจะพอทราบเกี่ยวกบัสายดนิกนัมาบ้างแล้ว	
ว่ามไีว้เพื่อเสรมิความปลอดภยัให้กบัการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า	ป้องกนั
อนัตรายเมื่อเกดิไฟรั่ว	เพราะกระแสไฟส่วนที่รั่วออกมาจะไหล 
ลงดนิผ่านสายดนิ	(แทนที่จะวิ่งผ่านตวัเรา)	ตอนที่เผลอไปสมัผสั	
แล้วน้อง	ๆ	รู้ไหมว่า	เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างนะที่ต้องมสีายดนิ	?	

 • เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีต้องมีสายดิน หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภท 1 
เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงเหล็กหรือเปลือกหุ้มเป็นโลหะที่เรา 
จะต้องสัมผัส	เช่น	ตู้เย็น	เครื่องท�าน�้าร้อน	เตารีด	เครื่องซักผ้า	
หม้อหุงข้าว	ฯลฯ	เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เราใช้งานในบ้านมากที่สุด 
ก็ว่าได้	ถ้าน้อง	ๆ	ไม่แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดไหนต้องติดตั้ง

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดไหนต้องมีสายดินบ้าง
สายดินบ้าง	ให้สังเกตสัญลักษณ์

 • เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ต้องมีสายดิน หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภท 2 
เป็นกลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีฉนวนหุ้ม	2	ช้ัน	ได้แก่	พัดลม	วิทยุ	โทรทัศน์ 
เป็นต้น	โดยเราสามารถสังเกตสัญลักษณ์

	 เครื่องใช้ไฟฟ้ามปีระโยชน์	ท�าให้ชวีติเราสะดวกสบายมากขึ้น
กจ็รงิอยู่	แต่กแ็ฝงไว้ด้วยอนัตรายเช่นกนั	ดงันั้น	เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชนดิไหนที่มสีญัลกัษณ์สายดนิ	กอ็ย่าลมืเตอืนคณุพ่อคณุแม่ 
ตดิตั้งให้เรยีบร้อยด้วยนะคะ	

เร่ือง : พ่ีอ้อม  ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง
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EA Photo Club
โดย จุลล์ จูงวงศ์

EA Photo Club
โดย จุลล์ จูงวงศ์

นวัตกรรมใหม่ในการถ่ายภาพมาโคร
เ

เลนส์ Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM 
ขณะอยู่ในตำาแหน่งล็อก จะปิดฝาเลนส์ได้

เลนส์ Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM 
ขณะอยู่ในตำาแหน่งใช้งาน ส่วนหน้าของกระบอก
เลนส์จะยื่นออกมา ไม่สามารถปิดฝาเลนส์ได้

พื่อน	ๆ	ที่พอมปีระสบการณ์การถ่ายภาพมาบ้าง	คงทราบว่าการถ่ายภาพ
มาโคร	หรอื	Macro	Photography	เป็นเรื่องที่ท้าทายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
การถ่ายภาพแนวอื่น	ไม่ว่าจะเป็นการเลอืกตวัแบบที่เหมาะสม	การเลอืก
ฉากหลงัที่ท�าให้ตวัแบบของเราเด่นออกมา	การตั้งค่าต่าง	ๆ	ในการถ่าย	และ
การเลอืกอปุกรณ์ที่เหมาะสม	ทั้งช่วงทางยาวโฟกสัของเลนส์	ขาตั้งกล้องที่

แขง็แรง	จนถงึแหล่งและทศิทางของแสง	ในสภาพแสงธรรมชาตทิี่ดี	เราคงไม่ต้อง
กงัวลมาก	แต่ในสถานการณ์ที่แสงไม่เอื้ออ�านวย	เรากต็้องหาตวัช่วย	อาจจะเป็น
แฟลช	พร้อมชดุทรกิเกอร์แบบไร้สาย	หรอือาจจะเป็นแฟลชส�าหรบัการถ่ายภาพ
มาโครโดยเฉพาะ	ซึ่งราคาค่าตวัแพงไม่ใช่เล่น
	 ไม่นานมานี้เอง	แคนนอน	ผู้ผลติอปุกรณ์ถ่ายภาพรายใหญ่ของโลก	ได้เปิดตวั
เลนส์	Canon	EF-M	28mm	f/3.5	Macro	IS	STM	ซึ่งเป็นเลนส์มาโครขนาดกะทดัรดั
มาก	ทางยาวโฟกสั	28	มม.	(มมุรบัภาพเทยีบเท่าเลนส์	45	มม.	ของกล้องฟลูเฟรม)	
มาพร้อมความสามารถที่ครบครนั	เนื่องด้วยเป็นเลนส์มาโครมมุกว้างตวัแรกของ
แคนนอน	เป็นเลนส์ออโต้โฟกสัตวัแรกที่ให้อตัราขยายเกนิ	1:1	(ได้ที่	1:2:1	ในโหมด	
Super	Macro)	และเป็นเลนส์ตวัแรกที่มแีหล่งให้แสงสว่างในตวั	(Integrated	Ring	
Light)	แพก็เอาความสามารถทั้งหมดอยู่ในกระบอกเลนส์ที่เลก็กะทดัรดั	และราคา
ไม่แพงด้วย



  

  

  

  

  

เม่ือประกบเลนส์ Canon EF-M 28mm f/3.5 
Macro IS STM เข้ากับกล้องแคนนอน EOS M100

Macro Lite หรือหลอดไฟ LED ท่ีให้แสงสว่าง ติดต้ัง
ไว้ท่ีด้านข้างท้ังสองด้านของหน้าเลนส์ สามารถเลือก
เปิดได้ทีละด้าน และมีความสว่างสองระดับ

ความโดดเด่นของเลนส์ตวันี้	นอกจากจะมอีตัราขยายสูงถงึ	1:2:1	ในโหมด	Super	Macro	
แล้ว	ยงัม	ีMacro	Lite	ซึ่งเป็นแหล่งที่ให้แสงสว่างในการถ่ายภาพ	ที่ตดิตั้งอยู่ที่หน้าเลนส์	
ด้านข้างเลนส์ชิ้นหน้าสดุเลย	เหตเุพราะเมื่อเลนส์เข้าใกล้วตัถทุี่จะถ่ายมาก	ๆ	อาจไปบงั
แหล่งก�าเนดิแสง	ท�าให้เกดิเงาขึ้นบนวตัถไุด้	แคนนอนจงึแก้ปัญหานี้โดยตดิตั้งหลอดไฟ	
LED	พร้อมกบัซอฟต์บอ็กซ์จิ๋วไว้ที่ด้านซ้ายและขวาของหน้าเลนส์	เพื่อให้แสงสว่าง 
ส�าหรบัการถ่ายวตัถใุนระยะใกล้มาก	แสงที่ได้สขีาวนุ่ม	สามารถปรบัได้สองระดบั	ความ
สว่างต่างกนัหนึ่งสต๊อป	มรีะบบป้องกนัภาพสั่นไหว	Hybrid	IS	ที่สามารถช่วยได้ถงึ	3.5	
สต๊อปอกีด้วย

ภาพขยาย 
100% ตัดมา
เฉพาะส่วนของ
ดวงตาจะเห็นได้
ถึงความคมชัด
ของเลนส์ตัวน้ี

ภาพต้นฉบับธนบัตร 5 ปอนด์ ท่ีถ่ายด้วย
เลนส์ Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro 
IS STM โดยเปิดไฟ Macro Lite ท้ังสองด้าน 
เปิดรูรับแสงท่ี f/8

	 จดุด้อยของเลนส์ตวันี้คอื	ด้วยทางยาวโฟกสัที่ค่อนข้างต�่า	นั่นหมายถงึ	ระยะห่าง
จากหน้าเลนส์ถงึวตัถจุะน้อยมาก	ๆ	ที่อตัราขยาย	1:1	หน้าเลนส์จะมรีะยะห่างจากวตัถุ
เพยีง	2	เซนตเิมตร	และจะลดลงเหลอืแค่เพยีง	1.6	เซนตเิมตรเท่านั้น	เมื่อใช้โหมด	Super	
Macro	ที่อตัราขยาย	1:2:1	ท�าให้เกดิข้อจ�ากดัในการเลอืกวตัถทุี่จะถ่าย	เนื่องจากสิ่งมชีวีติ
หลาย	ๆ	ประเภทคงไม่ยอมให้เราเข้าใกล้ขนาดนั้น	แต่กส็ามารถน�าไปสร้างสรรค์ภาพ
มาโครรูปแบบอื่นได้อย่างสะดวกสบาย
	 ด้วยราคาค่าตวัที่ไม่แพงมาก	ประมาณ	12,000	บาท	ประกอบกบัคณุสมบตัทิี่น่าสนใจ
ตามที่กล่าวไปแล้ว	รวมไปถงึขนาดที่กะทดัรดัมากของทั้งตวัเลนส์เอง	และเมื่อเอาไป
ประกบกบักล้องตระกูลมริ์เรอร์เลส	APS-C	ของแคนนอน	ท�าให้เลนส์ตวันี้เป็นทางเลอืก
หนึ่งที่น่าสนใจส�าหรบัผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพมาโครแบบฉบบักระเป๋าเลยทเีดยีว	

ตัวอักษร CARRERA บนหน้าปัดของ
นาฬิกาข้อมือ ของจริงมีขนาดกว้าง
ประมาณ 6 มิลลิเมตรเท่านั้น

ฟองโซดาที่เกาะอยู่ที่ผิวของสตรอว์เบอร์รี

 ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับ  Approx. 44.8 
 ฟูลเฟรม 35 มม. (มม.)
 โครงสร้างเลนส์ (ชิ้น/กลุ่ม) 11/10
 จำานวนไดอะแฟรม 7 (Circular)
 รูรับแสงแคบสุด 22
 ระยะโฟกัสใกล้สุด (ซม.) 9.7 (Normal), 9.3 (Super Macro mode)
 อัตราขยายสูงสุด (เท่า) 1 (Normal), 1.2 (Super Macro mode)
 ระบบกันภาพสั่นไหว Hybrid IS, upto 3.5 stops correction
 ขนาดฟิลเตอร์ (มม.) 43 (เมื่อใช้ร่วมกับฮู้ด ES-22)
 เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว (มม.) 60.9 x 45.5
 นำ้าหนัก (กรัม) 130

SPECIFICATION

  



READER SURVEY!
ทุกความคิดเห็นของคุณมีค่าเพ่ือพัฒนาเน้ือหาวารสารสายใจไฟฟ้า

เพียงตอบแบบสอบถามจาก QR CODE ด้านล่างน้ี

พิเศษสุด! 100 ท่านแรกท่ีร่วมแสดงความคิดเห็น
รับของกำานัลจากเราทันที
‘กระเป๋าผ้ารักษ์โลกสายใจไฟฟ้า’ ดีไซน์น่ารักไม่ซ้ำาใคร


