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 ความสามัคคีนั้นอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน ความจริง
งานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคมย่อมต้องมีความขัดแย้งกัน ความคิดต่างกัน ซึ่งไม่เสียหาย 
แต่อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา การแย้งต่าง ๆ 

ย่อมเป็นประโยชน์ หากมีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกัน รากฐานของความคิดนั้นคือ 
แต่ละคนจะต้องทำาให้บ้านเมืองมีความสุขมีความเป็นปึกแผ่น  
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เป็นวารสารรายเดือน จัดทำาขึ้น
เพ่ือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจอันด ี
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

ร่วมใจฝ่ามหันตภัยแห่งปี
 มกราคม 2562 คอืเดอืนที่ชาวไทยทกุคนต้องจดจ�า โดยเฉพาะผู้ที่อาศยัอยู่
บรเิวณดนิแดนด้ามขวานของประเทศ ไล่เรยีงมาตั้งแต่ประจวบครีขีนัธ์จนถงึปัตตาน ี
หลายครวัเรอืนได้รบัผลกระทบจากพายโุซนร้อน ‘ปาบกึ’ ซึ่งการมาถงึของมหนัตภยั
ในครั้งนี้ ส่งผลให้เกดิความเสยีหายด้านระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าเป็นวงกว้าง 
อนัเป็นสิ่งที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) ต้องเร่งด�าเนนิการแก้ไขเพื่อให้สามารถ
จ่ายกระแสไฟฟ้าตามปรกตไิด้รวดเรว็ที่สดุ
 ‘สายใจไฟฟ้า’ ที่อยู่ในมอืคณุผู้อ่านฉบบันี้ จงึได้ประมวลเหตกุารณ์
ประวตัศิาสตร์ครั้งส�าคญัที่เกดิขึ้น เพื่อสรปุเป็นบทเรยีนในทกุมติ ิสะท้อนให้เหน็ถงึ
การแก้ไขภาวะวกิฤตจากภยัธรรมชาต ิส�าหรบัเหตกุารณ์ในครั้งนี้ ต้องยอมรบัค่ะ 
ว่าทกุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมกีารเฝ้าระวงัและเตรยีมตวัเป็นอย่างด ีคอยแจ้งเตอืน
ประชาชนให้รบัรู้ถงึสถานการณ์จรงิอยู่ตลอดเวลา ช่วยบรรเทาความเสยีหาย
ที่คาดการณ์กนัไว้ได้ไม่มากกน็้อย ขณะเดยีวกนั PEA ซึ่งเป็นหน่วยงานหลกั
ที่มหีน้าที่ต้องเร่งแก้ไขด้านระบบไฟฟ้าอนัเป็นปัจจยัส�าคญัในการใช้ชวีติของ
ประชาชนกไ็ม่รอช้า รบีรุดแก้ไขสถานการณ์ได้ทนัท่วงท ีด้วยความพร้อมใจกนั
ของทกุฝ่าย เราจงึใช้เวลาเพยีงไม่กี่วนักส็ามารถคลี่คลายวกิฤตให้กลบัคนืสู่สภาวะ
ปรกตไิด้ในที่สดุ
 เหตกุารณ์ครั้งนี้จงึเป็นบทเรยีนอนัยิ่งใหญ่ที่มาเตมิเตม็อกีเสี้ยวหนึ่งของ
ความทรงจ�า

(นางกลัยา แตงเกษม)
บรรณาธกิาร

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจาก
กระดาษรีไซเคิล และพิมพ์ด้วยหมึก
ถั่วเหลือง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่ใดมีความสามัคคี 
ที่นั่นย่อมมีชัยชนะ
Publilius Syrus

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook 
Fanpage ได้ที ่     saijaifaifa magazine

อ่านในรปูแบบ
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พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่
ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศกัดิ์ 
ลิ่มสกลุ รองประธานสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ ฝ่ายบรหิาร อญัเชญิ
บตัรอวยพรปีใหม่พระราชทาน ประจ�าปี 2562 มามอบให้ 
นายสมพงษ์ ปรเีปรม ผู้ว่าการ PEA เพื่อเป็นขวญัและก�าลงัใจ
ในการปฏบิตังิานแก่ชาว PEA 

สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ี
พระราชทานบตัรอวยพรปีใหม่แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA)
ยงัความซาบซึ้งในพระกรณุาธคิณุ แก่ผู้บรหิารและพนกังาน PEA 
เมื่อศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ
วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีองค์ประธานสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ 

จากความทุ่มเทของพนกังานและฝ่ายบรหิาร ที่ได้ร่วมกนัพฒันาองค์กรอย่างเตม็ความ
สามารถ เพื่อเป้าหมายแห่งการเป็น PEA Digital Utility ส่งผลให้ PEA ได้รบัการจดั
อนัดบัเครดติองค์กรเป็นครั้งแรก ที่ระดบั ‘AAA’ (Triple A) ซึ่งเป็นระดบัที่ดทีี่สดุจาก 
บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ�ากดั อนัสะท้อนถงึบทบาทที่ส�าคญัของ PEA ในฐานะรฐัวสิาหกจิ
ที่รบัผดิชอบในการจดัส่งและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศไทย การได้รบัผลตอบแทน
จากการลงทนุผ่านโครงสร้างการไฟฟ้า กระแสเงนิสดที่คาดการณ์ได้จากลูกค้าที่หลาก
หลาย รวมถงึนโยบายทางการเงนิที่รอบคอบและฐานะการเงนิที่เข้มแขง็ ตลอดจน 
การได้รบัการสนบัสนนุจากรฐับาลไทย ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทนุ
ในอนาคต โดยนายสมพงษ์ ปรเีปรม ผู้ว่าการ PEA กล่าวว่า การที่ PEA ได้รบั 
การจดัระดบัองค์กรที่ระดบั AAA (Triple A) ด้วยแนวโน้ม ‘Stable’ หรอื ‘คงที่’ นี้ยงัคง
แสดงให้เหน็ว่า PEA เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการขยายขอบเขตธรุกจิองค์กรที่พร้อม
รองรบั Disruptive technology ที่จะเข้ามามบีทบาทส�าคญัต่ออตุสาหกรรมพลงังาน
มากขึ้น 

อันดับเครดิตองค์กร AAA น้ัน สำาคัญไฉน
อันดับเครดิตองค์กรท่ีระดับ AAA หมายถึง อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงต่ำาท่ีสุด ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถ 
ในการชำาระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด สะท้อนถึงฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง เป็นตัวช้ีวัดความเส่ียงท่ีผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน ดังน้ันการจัดอันดับเครดิตดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการออกพันธบัตรของ PEA ช่วยในการขยายฐานลูกค้าให้กว้างข้ึนและเป็น
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีเย่ียมให้แก่องค์กร รวมท้ังเป็นท่ีไว้วางใจของนักลงทุน 

PEA ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรท่ีระดับ ‘AAA’ (Triple A)

PEA life
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

 บทพสิจูน์ภารกจิของ  
PEA ทีน่่าภาคภมูใิจ 
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 ต่อยอดธุรกจิเพือ่นวตักรรมการให้บรกิารพลงังาน 
ทางเลือกในอนาคต  

 หนึ่งภารกจิส�าคญัของการพฒันาองค์กร PEA สู่ Digital Utility คอืการส่งเสรมิ
การวจิยัและพฒันาด้านพลงังาน ต่อยอดธรุกจินวตักรรมการให้บรกิารพลงังานแก่
ลูกค้ารูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง ล่าสดุ ได้จบัมอืกบัธนาคารกสกิรไทย พฒันา
โครงการ PEA Solar Hero Application ในรูปแบบ One Stop Service รายแรกของไทย 
โดยเป็นแอปพลเิคชนัที่อ�านวยความสะดวกแก่ผู้สนใจตดิตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลติ
กระแสไฟฟ้าจากแสงอาทติย์แบบครบวงจร ผู้ใช้สามารถวเิคราะห์การใช้พลงังาน
เบื้องต้น ขนาดก�าลงัผลติที่เหมาะสม รูปแบบการลงทนุพร้อมแหล่งเงนิทนุจาก
ธนาคาร ตลอดจนตดิตามข้อมูลการใช้พลงังานบนโทรศพัท์มอืถอืได้ทกุที่ทกุเวลา
 PEA Solar Hero Application นี้ถอืเป็นโครงการแรกของไทยที่ PEA น�า Digital 
Platform มาช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยเริ่มน�าร่อง 4 จงัหวดั  
ได้แก่ ระยอง เชยีงใหม่ ภูเกต็ และนครราชสมีา ตั้งเป้า 5 ปี จะมผีู้สนใจตดิตั้ง  
Solar Rooftop ประมาณ 1.5 ล้านราย โดยมนีายศรณัย์พงศ์ อาชว์สนุทร รองผู้ว่าการ 
PEA และนายศลีวตั สนัตวิสิฎัฐ์ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสธนาคารกสกิรไทย  
ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลง ณ ห้องประชมุคณะกรรมการ PEA ชั้น 23 อาคาร LED 
ส�านกังานใหญ่ 

PEA จับมือกสิกรไทยบริการแอปพลิเคชัน สนับสนุนติดต้ัง 
Solar Rooftop รายแรกของไทย

Solar Hero ช่วยอะไรเราได้บ้าง...

1. วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
เพ่ือหาขนาดกำาลังการผลิตท่ี
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
จาก Solar Rooftop

3. รวบรวมผลิตภัณฑ์ ผู้ติดต้ัง 
การบำารุงรักษา และระเบียบต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ 
ภายใต้มาตรฐานรับรองจาก PEA 

2. เลือกรูปแบบการลงทุน
ในการติดต้ังระบบ Solar Rooftop 
ในรูปแบบท่ีต้องการ ท้ังลงทุนเอง/
ผ่อนชำาระ/พันธมิตรร่วมลงทุน

4. ติดตามข้ันตอนการดำาเนินการ
ติดต้ัง พร้อมให้คำาแนะนำาและบริการ
ในการบริหารจัดการพลังงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

Solar Hero Application เป็นแอปพลิเคชันแบบ One Stop Service สามารถช่วยอำานวย
ความสะดวกให้ลูกค้าที่สนใจการติดตั้ง Solar Rooftop ให้มีมาตรฐานปลอดภัย รวมถึง
คำาแนะนำาการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีฟังก์ชันการใช้งานหลัก ดังนี้
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ลงนาม MOU ประหยัดพลังงานใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ที่ผ่านมา PEA เป็นหน่วยงานที่ให้ความส�าคญักบัเรื่องการใช้พลงังานอย่างคุม้ค่าโดยตลอด 
รวมถงึส่งเสรมิและสนบัสนนุนโยบายของรฐับาลให้ทกุหน่วยงานใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ลดการใช้พลงังาน อนัจะช่วยลดโลกร้อนได้อกีทางหนึ่ง เมื่อไม่นานนี้ PEA ได้ลงนามบนัทกึ 
ข้อตกลงเพื่อร่วมกนัส่งเสรมิโครงการบรหิารจดัการเพื่อการประหยดัพลงังานในมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ ซึ่งบรูณาการทั้งการใช้เทคโนโลยปีระหยดัพลงังานและการบรหิารจดัการ
พลงังานแบบครบวงจร ตั้งแต่ส�ารวจ ตรวจ วเิคราะห์การใช้พลงังาน ประเมนิศกัยภาพ เพื่อ 
ให้เกดิการประหยดัพลงังานอย่างยั่งยนื งานนี้ นายสมพงษ์ ปรเีปรม ผูว่้าการ PEA เป็น
ประธานพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) กบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
โดยมนีายศรณัย์พงศ์ อาชว์สนุทร รองผูว่้าการ PEA และ ผศ. ดร.ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ 
รองอธกิารบดฝ่ีายความยั่งยนืและบรหิารศนูย์รงัสติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมลงนาม 
ณ ห้องประชมุคณะกรรมการ ชั้น 22 อาคาร LED ส�านกังานใหญ่ PEA 

รู้ไว้ได้ประโยชน์...LEED
มาตรฐานการประเมินอาคารสีเขียว (Green Building) ท่ีได้รับการยอมรับแพร่หลายมากท่ีสุดหน่ึงมาตรฐานคือ 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ซ่ึงระบุว่าการเป็นอาคารเขียวควรมีลักษณะ
เป็นอาคารซ่ึงสร้างข้ึนอย่างรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมตลอดวัฏจักรชีวิตของตัวอาคาร ต้ังแต่การเลือก
ทำาเล การออกแบบ ก่อสร้าง ดำาเนินการ ซ่อมบำารุง รวมถึงการทำาลายอาคาร ด้วยเป้าหมายการรักษาส่ิงแวดล้อม 
ปกป้องสุขภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนทำางาน ซ่ึงมากกว่าการอนุรักษ์พลังงานอย่างเดียว

 อกีหนึง่ความมุง่มัน่เพือ่สิง่แวดล้อม  

จบัมอืกนัเพือ่สร้างสรรค์การ
ประหยดัพลงังานอย่างยัง่ยนื  

PEA คว้ารางวัล G-Green ระดับประเทศ ประจำาปี 2561 
ซึ่งปัจจยัที่ท�าให้ PEA ได้รบัการรบัรองอย่างต่อเนื่อง คอืการ 
บูรณาการส�านกังาน PEA ที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น 
รูปธรรม ทั้งการส่งเสรมิการลดก๊าซเรอืนกระจก การน�าของที่ 
ใช้แล้วมาใช้ใหม่ จดัซื้อจดัจ้างสนิค้าที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม  
โดยนายมนญู จนัทรกัษา รองผู้ว่าการ PEA น�าคณะผู้บรหิารเข้ารบั
รางวลัจากพลเอก สรุศกัดิ์ กาญจนรตัน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้มอบโล่รางวลัตรา
สญัลกัษณ์ G-Green ระดบัประเทศ ประจ�าปี 2561 ณ โรงแรม 
รามาการ์เด้นส์ กรงุเทพมหานคร  

 เป็นอกีหนึ่งรางวลัอนัน่าจดจ�าของชาว PEA หลงัจากได้รบัโล่ตรา
สญัลกัษณ์ G-Green ระดบัประเทศ โดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสรมิคณุภาพสิ่งแวดล้อม อนัเป็นการรบัรอง
ส�านกังานสเีขยีว (Green Office) ที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 
PEA ได้รบัโล่ระดบัดเียี่ยม (G ทอง) จ�านวน 30 แห่ง และระดบัดมีาก 
(G เงนิ) จ�านวน 2 แห่ง ถ้านบัตั้งแต่ปี 2557 - 2560 ส�านกังานของ 
PEA ได้รบัการรบัรองในระดบัดเียี่ยม (G ทอง) รวมจ�านวน 69 แห่ง 



 • ฉบับท่ี 2 / 2562  5

Q
A

การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่
ในกรณีมอบอำานาจให้ผู้อื่นทำาแทน 
ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง

เมื่อมอบหมายให้ผู้อื่นขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ 
ต้องเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้
ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ (ส�าหรับบ้านเช่า) 

 บัตรประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจ 
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เจ้าหน้าที่รับรองไม่เกิน   

 3 เดือน (ส�าหรับตรวจสอบอ�านาจลงนาม)
 กรณีมอบอ�านาจ หนังสือมอบอ�านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 

 30 บาท (ส�าหรับใช้ท�านิติกรรมในการขอใช้ไฟฟ้าทั้งหมด)

บุคคลธรรมดา 
 ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ�านาจ 

 (พร้อมลงนามรับรองส�าเนาบัตร)
 บัตรประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจ
 กรณีมอบอ�านาจ หนังสือมอบอ�านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 

 30 บาท (ส�าหรับใช้ท�านิติกรรมในการขอใช้ไฟฟ้าทั้งหมด)

 บัตรประชาชน
 เอกสารกรรมสิทธิ์ เช่น สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย 
 ทะเบียนบ้านหรือสถานที่ขอใช้ไฟ
 ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้ให้เช่า พร้อมลงนามรับรอง 

 (กรณีสัญญาเช่าและผู้ให้เช่าไม่ได้มาด้วยตนเอง)

นิติบุคคล 
 ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ�านาจ 

 (พร้อมลงนามรับรองส�าเนาบัตร)

ขอติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่...ทำาอย่างไร
การจะขอติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ ไม่ได้มีข้ันตอนยุ่งยากอย่างท่ีหลายคนคิด และแม้จะไม่สามารถ 
ไปยังสำานักงาน PEA ด้วยตนเอง การมอบอำานาจให้ผู้อ่ืนดำาเนินการแทนก็ทำาได้ง่ายเช่นเดียวกัน
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PEA FOCUS
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

ฝ่าวิกฤตมหาวาตภัย ‘ปาบึก’
ในห้วงเวลาท่ีหลายคนกำาลังเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีใหม่อย่างสนุกสนาน พ่ีน้องในเขตภาคใต้กลับกำาลัง

อกส่ันขวัญแขวนกับการมาเยือนของ ‘ปาบึก’ พายุโซนร้อนนอกฤดูกาลท่ีประเมินกันว่าอานุภาพรุนแรง 
เท่า ๆ กับพายุโซนร้อนแฮเรียต ซ่ึงเคยพัดถล่มแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือ พ.ศ. 2505

PEA เคียงข้างผู้ใช้ไฟฟ้า
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 หลังการประกาศเตือนของกรม
อุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 ซึ่งเกิดขึ้นไม่กี่วัน
ก่อนก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ ปฏิเสธไม่ได้ว่า
สร้างความวิตกกังวลกับประชาชนในพื้นที่
อย่างมาก แต่นั่นก็กระตุ้นให้ชาวบ้านและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมรับ
ภัยพิบัติที่ไม่มีใครปรารถนาได้ทันท่วงที 
เพื่อลดความสูญเสียซ�้ารอยภัยพิบัติใหญ่
ที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งที่ผ่านมา
 ส�าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แม้
หน้าที่หลักคือการจ�าหน่ายและดูแลความ
มั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคทั้ง 
74 จังหวัด ทว่าเมื่อเกิดวิกฤตหรือภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ PEA ก็พร้อมจะอยู่เคียงข้าง
ผู้ที่ประสบภัยเสมอ รวมถึงในสภาวการณ์
พายุโซนร้อน ‘ปาบึก’ กระหน�่าพื้นที่ภาคใต้ 
ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบเกินกว่าครึ่งศตวรรษ
ของประเทศไทย เสมือนเป็นบทพิสูจน์อีก
ครั้งว่า PEA มีความจริงใจในการช่วยเหลือ
ผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ยากล�าบาก โดย 
ไม่ค�านึงถึงความเหน็ดเหนื่อยของตัวเอง 

สายใจไฟฟ้าฉบับนี้ ชวนมาย้อนดูการ
ท�างานของ PEA ซึ่งเริ่มต้นนับตั้งแต่การ
ประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา ไปจน
กระทั่งทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติ สามารถ
คืนกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านเรือน สถานที่
ราชการ โรงพยาบาล สถานประกอบการ 
ให้ผู้ใช้ไฟสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างสะดวก
และปลอดภัยยิ่งขึ้น

 
 หลังจากได้รับการแจ้งเตือนจากกรม
อุตุนิยมวิทยา PEA ซึ่งมีแผนการจัดการ
สื่อสารในภาวะวิกฤต เพื่อสื่อสารกับ 
ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร รวมถึงกับ
ประชาชน ได้ออกประกาศเตือนให้เตรียม
ตัวรับมือกับพายุครั้งใหญ่ที่ก�าลังเคลื่อนตัว
เข้ามาใกล้ทุกขณะ โดยออกประกาศจาก
ส่วนกลาง ก�าชับให้พี่น้องภาคใต้ตรวจสอบ

อุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ เนื่องจาก
ลมกระโชกแรงหรือพายุฝนอาจมีผลท�าให้
เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้า เช่น กระแสไฟฟ้า 
ขัดข้องจากสาเหตุของเสาอากาศ ป้ายโฆษณา 
ต้นไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงและ
บ้านเรือนที่พักอาศัย 
 จากนั้นได้เปิดห้องบัญชาการ War 
Room ศูนย์อ�านวยการช่วยเหลือสนับสนุน
กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) ขึ้นที่ อาคาร
ศูนย์ส่ังการระบบไฟฟ้าท่ี PEA ส�านักงานใหญ่ 
และอาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า  
(SCADA) ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้พร้อม 
ดูแลระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีความ
ม่ันคงและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น 
อุปกรณ์เคร่ืองมือ ยานพาหนะ ระบบส่ือสาร 
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า น�้ามันเชื้อเพลิง พัสดุ
ส�ารอง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจน 
ตระเตรียมทีมงานเพื่อแก้ไขกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง ชุดยกระดับมิเตอร์ระบบจ�าหน่าย
แรงต�่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว 

ปฏิบัติการรับมือ
พายุโซนร้อน ‘ปาบึก’



 ไม่ใช่แค่การรับมือเท่านั้น PEA ยังมอง
ไกลไปถึงการซ่อม แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
ด้วยการจัดส่งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าชนิด
เคล่ือนท่ีได้ (Mobile Generator) เพ่ือจ่ายไฟฟ้า 
ในจุดที่จ�าเป็น ระดมชุดทีมงานก่อสร้าง
ระบบจ�าหน่าย ระบบส่งไฟฟ้า รุกขกร เพื่อ
ดูแลประชาชนเมื่อเหตุการณ์สงบลง ควบคู่
ไปกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความ
ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในช่องทางต่าง ๆ 
ทั้ง Facebook PEA, Line PEA, สื่อสาร
มวลชน อาทิ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
การประชุมผ่านระบบ Video Conference 

ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในส่วนภูมิภาค เพื่อประสิทธิภาพในการ
ท�างาน
 ขณะที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ไม่ว่าจะเป็น
สุราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง และอีกหลาย
จังหวัด โดยเฉพาะนครศรีธรรมราช ซึ่ง 
คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
หนักที่สุด เจ้าหน้าที่ PEA และผู้เกี่ยวข้องได้
เข้าไปช่วยเหลืออพยพพี่น้องประชาชน 
ออกจากบ้านเรือนไปยังศูนย์อพยพท่ีเตรียมไว้ 
ตั้งชุดทีมงานดูแลด้านระบบไฟฟ้าตลอด  
24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับทุกคน

‘ปาบึก’ พัดข้ึนฝ่ัง
สร้างความเสียหาย

เป็นวงกว้าง

 ฝนที่ตกไม่ลืมหูลืมตาตั้งแต่วันที่ 3 
มกราคม 2562 ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จนช่วงเที่ยงของวันที่ 4 มกราคม 
2562 พายุได้พัดขึ้นฝั่งยังอ�าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่คาดการณ์
ไว้ ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 75 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ท�าให้เกิดสายฝนถาโถม 
คลื่นสูง และลมกระโชกแรง แม้จะไม่ได้
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 อำาเภอปากพนัง ถือว่าเป็น
จุดท่ีได้รับผลกระทบจากพายุ
โซนร้อนปาบึกรุนแรงท่ีสุด  
การทำางานของเจ้าหน้าท่ีจึง
หนักหน่วงตามไปด้วย ต้ังแต่

ข้ันตอนเตรียมการรับมือ วันท่ี 
28 ธันวาคม 2561 ได้ประชุม
ร่วมกับผู้นำาชุมชนให้ชาวบ้าน
เตรียมแบตเตอร่ีสำารอง ไฟฉาย 
เทียนไข จนถึงวันท่ีพายุพัด
กระหน่ำา น้ำาท่วม ไฟฟ้าดับท้ัง
เมืองปากพนัง ยาวไปถึงตำาบล
หัวไทรและตำาบลเชียรใหญ่  
ย่ิงสร้างความกดดันและ 
ความลำาบากให้กับเจ้าหน้าท่ี 
 “11 โมงของวันท่ี 4 
มกราคม ไฟฟ้าดับไปท่ัวท้ัง
อำาเภอ พอฝนเร่ิมซาแต่ลมยัง
แรงอยู่ ประมาณบ่าย 2 เรา
ก็เข้าไปสำารวจท่ีสถานีจ่ายไฟ 
ตรวจดูความเสียหาย 
มีเสาไฟฟ้าหน้าสถานีล้มไปเกือบ 
20 ต้น แต่โชคดีท่ีไม่มีบ้านเรือน
หรือรถราท่ีสัญจรไปมาได้รับ
ความเสียหาย เราออกไปเคลียร์
ซาก ตัดต้นไม้ออก 

จากเส้นทางจราจร จน 3 ทุ่ม 
ก็เร่ิมจ่ายไฟได้และจ่ายคืนได้ 
ท่ัวท้ังอำาเภอในช่วงเท่ียงคืน 
เป็นช่วงเวลาท่ีสาหัสพอสมควร 
มีโทรศัพท์เข้ามาเป็นหม่ืนสาย 
เราก็ช้ีแจงไปว่าทำาไมถึงยังใช้
ไฟฟ้าไม่ได้ เน่ืองจากทุกอย่าง
ต้องใช้เวลาดำาเนินการ” 
 นายภณุตส์ นาคเพ็ชร์  
ผู้จัดการ PEA อำาเภอปากพนัง 
ยังกล่าวถึงบรรยากาศการ
ทำางานท่ีต้องอดหลับอดนอน 
กันแรมสัปดาห์ กว่าทุกอย่าง 
จะคืนสู่สภาวะปกติ “วันท่ี 
5 มกราคม เจ้าหน้าท่ีจาก
สำานักงานเขต และทีม PEA 
อำาเภอปากพนัง ทำางานกัน
จนถึงตี 4 และตี 5 ในวันท่ี 6 
มกราคม ซ่ึงจริง ๆ แล้วเรา
ทำางานกันถึงตี 5 มาหลายวัน
แล้ว ส่วนหน้างาน ในสำานักงาน

เองทุกแผนกมาช่วยกันทำางาน 
จนถึงตี 4 เป็นอาทิตย์ เพ่ือเร่ง
จ่ายไฟ สร้างผลกระทบให้น้อย
ท่ีสุด เรามาควบคุมสถานการณ์
ท้ังหมดได้วันท่ี 7 มกราคม 
หมายถึงเสียงโทรศัพท์น้อยลง 
ได้นอนมากข้ึน จากตี 4 เล่ือน
มาเป็นตี 2 แต่ก็ยังทำางาน
ถึงเท่ียงคืนจนถึงวันท่ี 15 
มกราคม” 
 “ไม่เพียงเท่าน้ัน PEA อำาเภอ
ปากพนังยังมีการจัดกิจกรรม
มวลชนสัมพันธ์พบปะผู้ใช้ไฟ 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และ
สำารวจหาจุดท่ียังไม่ได้รับการ
แก้ไข โดยส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหมือน
เป็นบทเรียนคร้ังสำาคัญในการ
รับมือกับภาวะวิกฤตท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนคร้ังต่อไป” ผู้จัดการ 
PEA อำาเภอปากพนังกล่าว
ท้ิงท้าย

นายภณุตส์ นาคเพ็ชร์ 
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำาเภอปากพนัง

ท�าลายล้างทุกอย่างราบเป็นหน้ากลอง  
แต่ก็รุนแรงพอที่จะสร้างความเสียหายเป็น
วงกว้าง ต้นไม้หักโค่น เสาไฟฟ้าล้ม ไฟฟ้า
ดับ ก่อนที่พายุปาบึกจะเคลื่อนตัว พัดผ่าน
ไปในหลายพื้นที่ 
 ถึงเป็นช่วงสั้น ๆ แค่ไม่กี่วัน แต่พิษสง
ของพายุโซนร้อน ‘ปาบึก’ ยังทิ้งร่องรอย
ความเสียหายไว้ในพื้นที่รวม 23 จังหวัด 111 
อ�าเภอ 563 ต�าบล 3,769 หมู่บ้าน อันได้แก่ 
ปัตตานี นราธิวาส สงขลา พัทลุง ระนอง 
ชุมพร กระบี่ ยะลา สตูล ภูเก็ต พังงา ตรัง 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี ชลบุรี 
ตราด ระยอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 
จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ยอดรวมผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน จ�านวน 265,132 ครัวเรือน 
883,572 คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 
405 หลัง เสียหายบางส่วน 53,008 หลัง 

นอกจากทรัพย์สิน เหตุการณ์ครั้งนี้ยัง 
มีผู้เสียชีวิต 5 ราย (จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3 ราย จังหวัดปัตตานี 2 ราย) ผู้บาดเจ็บ 
จ�านวน 2 ราย ไม่นับรวมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ที่คาดการณ์กันอยู่ที่ประมาณ 3,000 - 5,000 
ล้านบาท 
 โดยส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของ 
PEA เป็นจ�านวนไม่น้อย และจังหวัดที่ได้รับ 
ผลกระทบมีด้วยกันหลายจังหวัด โดย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�านวน 7 จุด จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ�านวน 31 จุด มีเสาไฟฟ้า
ล้มจ�านวน 47 ต้น เกิดจากต้นไม้ล้มทับสาย
ไฟฟ้า จังหวัดสงขลา จ�านวน 3 จุด จังหวัด
กระบี่และภูเก็ตที่ละจุด ซึ่งส�าหรับจังหวัด
นครศรีธรรมราช อ�าเภอเมือง มีผู้ใช้ไฟฟ้า
ได้รับผลกระทบจ�านวน 191,454 ราย 
อ�าเภอปากพนัง มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ 
จ�านวน 35,347 ราย นับรวมกันกว่า 
330,000 ครัวเรือน ที่ต้องได้รับการดูแล 

เสียงจากหัวใจชาว PEA
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ฝันร้ายพ้นผ่าน 
แต่งานของ PEA ยังไม่จบ 

 หลังพายุจากไป คลื่นลมเริ่มสงบ ผู้คน
เริ่มกลับเข้าบ้านเรือนของตน หากแต่ 
งานของ PEA ยังคงด�าเนินต่อไปแข่งกับ 
เวลา เพราะรู้ดีว่าไฟฟ้าคือสิ่งส�าคัญ และ
จ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจและชีวิตประจ�าวัน 
ของประชาชน จึงต้องเร่งท�างานกันแบบ  
24 ชั่วโมง จัดการระดมเจ้าหน้าที่กว่า  
80 ทีม 600 คน จากส�านักงานใหญ่ เขต
และจังหวัดใกล้เคียงที่ไม่ได้รับผลกระทบ 
เข้าเสริมก�าลังเพื่อเร่งด�าเนินการแก้ไขระบบ
ไฟฟ้า ทั้งการรื้อถอนเสาไฟฟ้าที่ล้มออกจาก
พื้นผิวถนนเพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางจราจร 
ตัดวงจร สายไฟฟ้าบริเวณที่มีเสาไฟฟ้าล้ม
ออกจากระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า ปักเสาและ
พาดสายไฟฟ้าใหม่
 ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบ PEA ก็ด�าเนิน

การจ่ายกระแสไฟฟ้าตามปกติ โดยตัดจ่าย
กระแสไฟฟ้าจากแหล่งอื่น ซ่อมแซมระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว
ที่สุด 
 ทั้งนี้ ได้ออกมาตรการบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม โดย PEA 
จะไม่งดการจ่ายกระแสไฟฟ้าในช่วงพายุ
หนัก ยกเว้นจุดที่อาจเกิดอันตราย เลื่อนวัน
ครบก�าหนดช�าระเงินออกไปจนกว่าวิกฤติ
จากพายุผ่านพ้น ส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 
PEA ได้ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าดอกเบี้ย และ
ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถยื่นผ่อนผันในการช�าระ
หลังจากกลับสู่สภาวะปกติ 
 ในขณะที่เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งก�าลัง
ท�างานอย่างหนักหน่วง เพื่อจะคืนกระแส
ไฟฟ้า ด้วยความห่วงใยประชาชนในพื้นที่
ประสบภัย นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ 
PEA คณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา 
PEA ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จัดหาอาหาร 

เครื่องดื่ม และให้ก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ 
หน้างาน จิตอาสาที่ร่วมแรงร่วมใจท�างาน
ด้วยความอดทน เสียสละ แม้จะเกิดปัญหา
อุปสรรคมากมายก็ตาม นอกจากนี้ PEA  
ยังได้บริจาคเงิน 2 ล้านบาท ในงาน  
‘รวมน�้าใจไทย ช่วยวาตภัยใต้’ ที่จัดโดย
รัฐบาลเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัย
จากพายุโซนร้อน ‘ปาบึก’ ในเขตภาคใต้ 
 และแล้วการท�างานที่ยาวนานต่อเนื่อง
ราวครึ่งเดือนก็เสร็จสิ้นลง หลังเจ้าหน้าที่ 
เข้าแก้ไขฟื้นฟูระบบไฟฟ้าจุดสุดท้าย  
ที่บ้านป่าแซง หมู่ที่ 3 ต�าบลเสาธง อ�าเภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นับว่า 
เป็นความส�าเร็จอันน่าภาคภูมิใจของคณะ
ท�างาน ซึ่งได้ช่วยเหลือพี่น้องประชนให้กลับ
มามีไฟฟ้าใช้อีกครั้ง ทั้งยังเป็นการยืนยัน
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น PEA พร้อมจะอยู่ 
เคียงข้างผู้ใช้ไฟฟ้าเสมอ เหมือนเช่นที่เป็น
มาตลอดเกือบ 60 ปี ในการด�าเนินงานของ PEA

Working Together to Tackle Tropical Storm Pabuk
 Even though the core mission of Provincial Electricity 
Authority (PEA) is to distribute secure electrical power for 
74 provinces after natural disasters’ strike, the organization 
is prepared to stand by victims, especially those who have 
been suffered from the tropical storm Pabuk, one of the 
worst storms in several decades, which recently struck the 
southern part of Thailand.
 PEA’s work started after the first warning had been 
issued from the Meteorological Department. Without any 
hesitation, PEA made an announcement that urged locals  
in areas likely to be affected by the storm to prepare 
themselves with issues on electricity usage. The authority 
set up a War Room or a center to assist the general public 
in irregular situations in PEA Distribution Management  
System at the headquarter, together with Supervisory 
Control and Data Acquisition (SCADA) in the southern 
region to be prepared for electric distribution with security 
and safety. During that time, the PEA agency publicized 
news and information about safe usage of electricity via 
social media channels and its website to inform authorities 
in the storm-prone areas to evacuate people to shelters. 

PEA also assigned a team to monitor electricity systems 
around the clock to assure the general public that they had 
accessibility to electricity.
 The Tropical Storm Pabuk caused widespread 
damage in 23 provinces. After the storm passed, PEA 
visited communities to assist the victims in getting 
electricity back. The organization worked 24 hours per day 
to fix electrical systems with over 80 teams comprising more 
than 600 officials from PEA headquarters with those from 
districts and provinces unaffected by the storm. The teams 
removed fallen electricity poles from road surfaces, cut 
electrical circuits from the system, including repairing and 
setting up new electricity poles and lines. PEA also issued 
some measures to help the storm-hit areas, for example, 
not cutting electricity during heavy rains except in 
dangerous areas, extending the due date for electricity 
charges after the storm had passed. Additionally, the PEA 
Governor, executives and volunteers paid a visit in the 
storm-hit areas to distribute bags of necessities to locals 
and carry out several tasks to help the victims for two 
weeks.



12  • ฉบับท่ี 2 / 2562

เหตุการณ์
สำาคัญ
รับมือ 
‘ปาบึก’

 กรมอุตุนิยมวิทยาและ PEA แจ้ง
เตือนประชาชนท่ีอยู่บริเวณพ้ืนท่ี
เส่ียงการเกิดพายุฝน ให้ติดตาม
สภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด   

 PEA เปิดห้องบัญชาการ 
War Room ศูนย์อำานวยการ
ช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์
ไม่ปกติ ณ อาคารศูนย์ส่ังการระบบ
ไฟฟ้า สำานักงานใหญ่ PEA และ
อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า 
(SCADA) ในพ้ืนท่ีภาคใต้ 
 PEA อำาเภอปากพนัง และพ้ืนท่ี

ท่ีเก่ียวข้อง เข้าช่วยเหลืออพยพพ่ี
น้องประชาชน บริเวณตำาบลแหลม
ตะลุมพุก อำาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

 PEA แก้ไขระบบจำาหน่ายท่ีเสียหาย
และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ครัวเรือน ใน 17 
อำาเภอ จำานวน 3 แสนกว่าครัวเรือนได้
รับผลกระทบได้เกือบท้ังหมด 
 PEA ระดมทีมงานท่ัวประเทศ จาก

สำานักงาน PEA จำานวนกว่า 600 คน 
ดำาเนินการฟ้ืนฟูระบบการจ่ายกระแส
ไฟฟ้าให้คืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วท่ีสุด 
รวมท้ังมี Mobile Generator จาก
ภาคเหนือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

 PEA จัดต้ังศูนย์อำานวยการ 
ช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ 
ไม่ปกติ (ศอส.) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้าในกรณีท่ีเกิดเสาไฟฟ้าล้ม 
หรือสายไฟฟ้าขาด ท้ังบุคลากร 
เคร่ืองมือ
 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ 

PEA ประชุมเตรียมความพร้อม
รองรับพายุ ‘ปาบึก’ 
ผ่านระบบ Video Conference 
พร้อมให้สัมภาษณ์ส่ือในการดูแล
ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีความม่ันคง 
 PEA ในหลายพ้ืนท่ี ระดมทีม เร่ง

ซ่อมแซมฟ้ืนฟูเสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม 
เพ่ือให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้
หลังจากพายุพัดผ่าน

 PEA อำาเภอกาญจนดิษฐ์ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับ
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่ิงของ
พระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัย

 PEA จ่ายกระแสไฟฟ้าสู่บ้านเรือน
ประชาชนในอำาเภอปากพนังเกือบ
ครบสมบูรณ์

3

11

4

8 9
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 PEA ฟ้ืนฟูระบบการจ่ายกระแส
ไฟฟ้า ทยอยแก้ไขวงจรไฟฟ้าแยก
ย่อยให้จ่ายไฟฟ้ากลับคืนได้มากกว่า 
95% และระดมเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้า
สำารองจำานวน 52 เคร่ือง จาก
ท่ัวประเทศมาจ่ายไฟฟ้าทดแทน
ในเบ้ืองต้น

 PEA บรรเทาภาระค่าไฟฟ้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ผ่อนผัน/เล่ือนวันชำาระจ่าย
ค่าไฟ และไม่งดจ่ายกระแสไฟฟ้าในช่วง
เกิดพายุ
 ผู้ว่าการ PEA สรุปเหตุการณ์พายุ 

ปาบึกส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า จังหวัด
ท่ีได้รับผลกระทบ จำานวนผู้ท่ีได้รับผล
กระทบ และการดำาเนินการแก้ไขปัญหา 
 ระดมชุดทีมงานเร่งปักเสา พาดสาย

ไฟฟ้าชุดใหม่เข้าไปเปล่ียนทดแทนเสา 
และสายไฟฟ้าชุดเดิม เพ่ือให้จ่ายกระแส
ไฟฟ้าได้โดยเร็วท่ีสุด
 ผู้ว่าการ PEA คณะแม่บ้านและ

ครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
นำาทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา 
PEA จัดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 PEA เร่งดำาเนินการแก้ไขฟ้ืนฟู
วงจรย่อยจุดสุดท้ายจนแล้วเสร็จ 
และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้
ตามปกติ

 สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้
ประชาชนแล้ว 100% ในพ้ืนท่ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบ่ี ภูเก็ต 
และสงขลา คงเหลือพ้ืนท่ีอำาเภอ
ปากพนังและอำาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ท่ีอยู่ระหว่าง
ดำาเนินการแก้ไข 
 ผู้บริหาร PEA และพนักงาน 

จิตอาสา PEA เป็นตัวแทนมอบ 
ถุงยังชีพให้กับประชาชนในหลาย
พ้ืนท่ีประสบภัย

 ระดมชุดปฏิบัติการและทีมก่อสร้าง
จาก PEA ในพ้ืนท่ีประสบภัย 
ดำาเนินการแก้ไขระบบจำาหน่ายท่ีได้
รับผลกระทบจากพายุ สามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้ประชาชน 90%  
 นายกรัฐมนตรีลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียม

และให้กำาลังใจผู้ประสบภัยพิบัติ พร้อม
รับฟังการสรุปรายงานและติดตาม
การดำาเนินงานของ PEA ในการ
เข้าไปฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย 
 PEA ร่วมงาน ‘รวมน้ำาใจไทย 

ช่วยวาตภัยใต้’ พร้อมบริจาคเงิน 
2 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ภาคใต้

12
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การดำาเนินการแก้ไขของ PEA

21
ผลกระทบในภาพรวมจากปาบึก

 จุดกำาเนิดเริ่มต้นมาจาก
พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้
ตอนล่าง กลายเป็นพายุโซน
ร้อน จนมีความเร็วของแรงลม
สูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 
80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และพัด 
เข้าหาประเทศไทยจนส่งผล
ให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก
ในกลุ่มจังหวัดทางฝั่งทะเล
อ่าวไทย ซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำาท่วม
ฉับพลันและน้ำาป่าไหลหลาก 
มีคลื่นสูง มีกำาลังลมแรง

ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ 
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพร 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล 
ในแง่ความรุนแรง พายุโซนร้อน 
 ปาบึกที่พัดถล่มหลายพื้นที่ 
ถือเป็นพายุลูกที่ 3 ในรอบ 
57 ปี นับตั้งแต่เมื่อปี 2505 
ที่พายุโซนร้อนแฮเรียตพัดถล่ม
แหลมตะลุมพุก อำาเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ด้วยความเร็วลมสูงถึง 95 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ
พายุไต้ฝุ่นเกย์ เมื่อปี 2532 
ความเร็วลม 185 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง สำาหรับชื่อพายุโซน
ร้อน  
 ‘ปาบึก’ เป็นหนึ่งในชื่อ
ที่สมาชิกคณะกรรมการ
พายุไต้ฝุ่นขององค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก (World 
Meteorological 
Organizations Typhoon 

Committee) กำาหนดไว้ โดย
อยู่ในกลุ่มชื่อพายุหมุนเขตร้อน
ที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิก
ด้านตะวันตกตอนบนและ
ทะเลจีนใต้ ตั้งโดยสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เป็นชื่อปลาน้ำาจืดขนาดใหญ่ 
(ปลาบึก) อยู่ในแม่น้ำาโขง ซึ่ง
เวลานี้กลายเป็นอีกชื่อหนึ่ง
ที่ถูกจดจำาไปเรียบร้อยแล้ว

 รู้จัก ‘ปาบึก’ อีกหนึ่งมหันตภัยที่ชาวใต้ต้องจดจำา

จังหวัด
ได้รับผลกระทบ

ปัตตานี นราธิวาส สงขลา 
พัทลุง ระนอง ชุมพร 

กระบี่ ยะลา สตูล ภูเก็ต 
พังงา ตรัง เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี 
ชลบุรี ตราด ระยอง 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
สมุทรปราการ

จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
มากที่สุดคือ 

นครศรีธรรมราช

แบ่งออกเป็น
111 อำาเภอ 

563 ตำาบล 

3,769 หมู่บ้าน

จำานวนผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ
จังหวัดปัตตานี 122,263 ราย

จังหวัดยะลา 22 ราย
จังหวัดสงขลา 74,607 ราย
จังหวัดพัทลุง 25,312 ราย

จังหวัดนราธิวาส 30,539 ราย
จังหวัดนครศรีธรรมราช 333,569 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30,717 ราย
จังหวัดชุมพร 51,277 ราย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 23,114 ราย
จังหวัดระนอง 17,509 ราย

ยอดรวมผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน 

จำานวน 265,132 ครัวเรือน 
883,572 คน 

บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 405 หลัง 
บางส่วน 53,008 หลัง

นครศรีธรรมราช 

3 
ราย

ปัตตาน ี

2 
ราย

ผู้เสียชีวิต 

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เสียหายอยู่ที่ประมาณ

3,000-5,000ล้านบาท
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วงจรหลัก แก้ไขแล้วเสร็จวันที่ 9 มกราคม 2562 ใช้เวลา 5 วัน
วงจรแยกย่อย / ระบบจำาหน่ายแรงต่ำา แก้ไขแล้วเสร็จ 13 มกราคม 2562 ใช้เวลา 9 วัน

ผลกระทบ 
ต่อระบบไฟฟ้า
สถานีไฟฟ้า : ไม่ได้รับผลกระทบ

สายส่ง : 3 เหตุการณ์
ระบบจำาหน่ายแรงสูงวงจรหลัก : 131 จุด

ระบบจำาหน่ายแรงสูงวงจรแยกย่อย : 2,447 จุด

ความเสียหาย
ของระบบไฟฟ้า

อุปกรณ์ป้องกัน 144 จุด
อุปกรณ์อื่น ๆ 3,277 จุด

หม้อแปลง 62 เครื่อง
มิเตอร์ 968 เครื่อง

เสาไฟฟ้าแรงสูง 718 ต้น

การดำาเนินการแก้ไขของ PEA
 ระดมชุดทีมงาน

ชุดก่อสร้าง

93ทีม

ชุดสำารวจ 

30ทีม

ชุดซ่อมแซมแก้ไขเร่งด่วน

20ทีม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(เขต 3) ภาคเหนือ 

จำานวน 4 เครื่อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(เขต 1) ภาคใต้ 

จำานวน 4 เครื่อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(เขต 2) ภาคใต้ 

จำานวน 6 เครื่อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(เขต 1) ภาคกลาง 
จำานวน 2 เครื่อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(เขต 2) ภาคกลาง 
จำานวน 2 เครื่อง

 ระดมเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า
ชนิดเคลื่อนที่ได้ ทั้งหมด 18 เครื่อง

 การฟื้นฟูระบบไฟฟ้า

เสาไฟฟ้าแรงต่ำา 1,233 ต้น
สายไฟฟ้าแรงสูง 61,865 เมตร
สายไฟฟ้าแรงต่ำา 177,418 เมตร

มูลค่าความเสียหายเบ้ืองต้น 37,662,715 บาท  
(ยังไม่รวมค่าแรงในการดำาเนินการ)
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เม่ือไหร่...คืนน้ีจะเช้า
	 เส้นทางของวันนี้มีปลายทางที่น่าจดจำา...
	 ไม่มีเส้นทางใด	ๆ	จะเหมือนกับที่เราจินตนาการไว้	ฉันไม่เคยเห็นถนนที่มี
ขนาดแคบเท่านี้มาก่อน	ถนนที่เทคอนกรีต	ขนาดพอดีเท่าล้อรถยนต์	แต่สอง
ข้างทางและร่องตรงกลาง	ยังคงเป็นดินลูกรังเหมือนทางของรางรถไฟ	
ต่างจากถนนคอนกรีตอย่างดีในเมืองใหญ่	ๆ	ที่ฉันคุ้นชิน

PEA SOCIETY
โดย หฤทัย คงสุวรรณ PEA CREATOR
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 ส�าหรับชาวเขาในพื้นที่ห่างไกล 
ท่ามกลางภูเขาสูงชันสลับกับที่ราบหุบเขา 
ถนนเล็ก ๆ สายนี้ ช่วยให้พวกเขา
เดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้น สามารถ
ประหยัดเวลาการเดินทางในการน�าผลผลิต
ที่ปลูกได้ลงไปขายในเมืองใหญ่ หนทางยิ่ง
ยากล�าบาก การไปให้ถึงจุดหมายยิ่งน่า
จดจ�า เส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ โค้งและ
คดเคี้ยว ศีรษะเคลื่อนไหวไปตามความ
ขรุขระของเส้นทาง รถเหวี่ยงไปมา ท�าให้
รู้สึกมีอาการกระอักกระอ่วนคลื่นไส้ จน
อยากอาเจียน ฉันภาวนาขอแค่ให้ยาแก้เมา
รถที่ฉันกินก่อนเดินทางออกฤทธิ์ เพื่อไม่ให้
อาการเมารถมันหนักหนา จนถึงขั้นอาเจียน
ออกมาก็พอ
 เกือบสามชั่วโมงที่พวกเราอยู่บนรถ 
ตามเส้นทางที่คดเคี้ยว ในที่สุด พวกเราก็
มาถึงโรงเรียนเล็ก ๆ กลางหุบเขา โรงเรียน
บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร อ�าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ ที่เพิ่งมีไฟฟ้าใช้ เพราะ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร
รายใหม่ 
 ณ พื้นที่ลานอเนกประสงค์ มีทั้งคุณครู 
นักเรียน และชาวบ้าน รอคอยพวกเราอยู่ 
เพราะเขารู้ว่าเช้าวันนี้ คณะจาก PEA ก�าลัง
เดินทางมาที่นี่
 ฉันเคยคิดว่าการเดินทางเพื่อไปพบคน
แปลกหน้า ในสถานที่แห่งใหม่ ภาษาและ

วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จะเป็นอย่างไร 
ในวันนี้ แม้ไม่มีภาษาที่จะสื่อสารกันให้
เข้าใจได้ ไม่มีแม้แต่ค�าพูด แต่แววตาของ
พวกเขา แทนการเปล่งเสียงที่ท�าให้ฉันได้ยิน
และรับรู้ได้อย่างชัดเจน มากกว่าบทสนทนา
ใด ๆ
 แววตาที่มีแต่ค�าขอบคุณ แววตาแห่ง
ความสุข แววตาแห่งความหวัง
 หลายชั่วโมงที่พวกเราอยู่ที่หมู่บ้าน 
แห่งนี้ ฉันได้รับรู้เรื่องราวมากมาย หมู่บ้าน
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ มีอาชีพปลูก
พืชผัก เช่น กะหล�่าปลี เสาวรส อะโวคาโด 
โดยสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนปลูกได้
ตลอดทั้งปี แต่เพราะพื้นดินที่แห้งแล้ง ท�าให้
ได้ผลผลิตยังไม่ดีเท่าที่ควร 
 พวกเขาไม่เคยมีไฟฟ้าใช้มาก่อน เพิ่งได้
ไฟฟ้าใช้เมื่อต้นปี 2561 นี่เอง ไฟฟ้าจึงยัง 
เป็นสิ่งใหม่ส�าหรับคนที่นี่ คนเฒ่า คนแก่ 
ขอเพียงได้เห็นว่าลูกหลานเขามีไฟฟ้าใช้ 
ส่วนคนรุ่นหนุ่มสาว ก�าลังลองผิดลองถูก 
พยายามหาประโยชน์ของไฟฟ้ามาพัฒนา
และสร้างอาชีพใหม่ ๆ พวกเขาพาเราไปดู
โรงเรือนเลี้ยงไก่ ที่เขาใช้แสงจากหลอดไฟ
มาช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ลูกไก่ เพื่อให้ไก่
แข็งแรงและมีไข่ดก ส่วนเด็กรุ่นใหม่ ก็ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาให้ทัดเทียมกับเด็กใน
เมืองหลวง ทุกคนต่างท�าหน้าที่ของตัวเอง
อย่างดีที่สุด

 ระหว่างการเดินทางกลับไปยังที่พัก 
พระอาทิตย์ก�าลังค่อย ๆ เคลื่อนตัวต�่าลง 
อีกสักพักคงจะไม่มีแสงสว่างใด ๆ คงมีเพียง
ไฟส่องสว่างจากหน้ารถ ฉันนั่งคิดทบทวน
สิ่งต่าง ๆ ที่เพิ่งผ่านมา คิดถึงแววตาพวก
เขาที่บอกให้เรารู้ว่า เขามีความสุขแค่ไหน
ที่มีไฟฟ้าใช้ แววตาที่เปล่งประกายถึงความ
หวังในวันข้างหน้า ความหวังที่จะมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อนาคตของลูกหลาน
ที่จะมีการศึกษาที่ดี และได้ใช้ความรู้มา
พัฒนาบ้านเกิดของพวกเขา
 รถของพวกเรายังคงขับตามกันไปบน
เส้นทางเดิม มีเด็กน้อยกลุ่มหนึ่ง ใส่ชุด
นักเรียนและสะพายเป้สภาพเก่า ๆ ก�าลัง
เดินหยอกล้อกันระหว่างทางเดินกลับบ้าน 
พวกเขาหยุดและหันมองขบวนรถของ
พวกเรา
 เด็กน้อยกลุ่มนั้นยกมือไหว้พร้อมกับก้ม
หัวเล็กน้อย พวกเขาไหว้อะไรกันนะ ฉันคิด
อยู่ในใจ ฉันเหลียวไปมองทางด้านหลัง 
รถที่มีตราสัญลักษณ์ PEA แล่นตามกันเป็น
ขบวน เด็กน้อยยังยืนยกมือไหว้ด้วยความ

แววตาพวกเขาบอกให้
รู้ว่ามีความสุขแค่ไหน
ที่มีไฟฟ้าใช้ แววตาที่
เปล่งประกายถึงความ
หวังในวันข้างหน้า ที่
จะมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น อนาคตของลูก
หลานที่จะมีการศึกษา
ที่ดี และได้ใช้ความรู้มา
พัฒนาบ้านเกิด
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อ่อนน้อม พวกเขาไหว้อะไร ฉันถาม 
พี่ที่เป็นพนักงาน PEA ในพื้นที่ที่นั่งรถมา
ด้วยกัน “นักเรียนที่นี่ท�าแบบนี้กันทุกคน
แหละครับเวลาเห็นรถทุกคันของ PEA  
แล่นผ่าน เขาคงอยากขอบคุณพวกเรา 
ที่ท�าให้เขามีไฟฟ้าใช้”   
 ฉันอดคิดไม่ได้ว่าชุดนักเรียนชุดเก่า ๆ ที่
ผ่านการสวมใส่ไม่รู้ว่านานเท่าใด จนกลาย
เป็นสีหมองคล�้า สภาพแทบไม่ต่างอะไรกับ
ผ้าขี้ริ้วนั้น แต่กลับห่อหุ้มจิตใจที่ใสสะอาด
ของเด็กน้อย เสื้อผ้าเป็นเพียงเปลือกนอก
จริง ๆ
 ระหว่างรับประทานอาหารมื้อค�่า พวก
เรานั่งคุยกันและคิดตรงกันว่า ชาวบ้านที่นี่
เขายังไม่สามารถน�าประโยชน์ของไฟฟ้ามา

ใช้ได้อย่างเต็มที่ ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งที่ใหม่มาก
ส�าหรับพวกเขา พวกเราคุยกันว่า หรือเรา
ควรต่อยอดการพัฒนาชุมชนต่อไป หน้าที่
ของเราไม่ได้หยุดแค่นี้ ไม่ได้หยุดอยู่แค่การ
ท�าให้เขามีไฟฟ้าใช้ หมู่บ้านขุนแปะอาจเป็น
หมู่บ้านต้นแบบที่พวกเราจะใช้ในการถอด
บทเรียน เพื่อเป็นแบบเรียนที่ส�าคัญในการ
พัฒนาไปสู่การมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเอง
และสร้างรายได้ต่อไป
 เพราะฉันเชื่อว่า ไม่มีใครเข้าใจและเข้าถึง
ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเท่า 
พวกเรา พนักงาน PEA เพราะฉันเชื่อว่า 
หน้าที่ของ PEA อาจไม่ใช่แค่เอาไฟฟ้า 
เข้าไปให้ประชาชน แต่อาจรวมไปถึงการ
สร้างคนและสร้างชุมชนที่ยั่งยืนต่อไปด้วย

 น้องพนักงานคนหน่ึงพูดข้ึนมาว่า “พ่ีรู้ไหม 
อะไรที่ผมประทับใจที่สุดในทริปนี้... ผม
ประทับใจตอนที่น้อง ๆ เขาไหว้รถที่พวกเรา
นั่ง ผมโคตรซึ้งเลยพี่!!! น้องเขาไหว้ขอบคุณ
ทั้งที่เขาไม่เห็นด้วยซ�้าว่าใครนั่งอยู่ในรถ”
 ภาพประทับใจนี้ เกิดขึ้นจากความรัก 
ความผูกพัน ระหว่างชาวบ้านขุนแปะและ
พนักงานในพื้นที่ที่คลุกคลีและใช้ชีวิตอยู่กับ
ชาวบ้าน เขาสร้างที่พักอยู่ในหมู่บ้านขุนแปะ 
กินนอนกับชาวบ้าน ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน 
จนสามารถส่ือสารด้วยภาษาของชาวบ้านได้ 
นี่แหละ... คือสิ่งที่มีในตัวคน PEA
 มีค�าพูดของคุณยายและเด็กน้อย 
ที่พนักงานในพื้นที่ถ่ายทอดเป็นภาษากลาง 
ซึ่งฉันยังจ�าไม่ลืม
 “ยายตายอย่างมีความสุขแล้ว ชาตินี้
ยายได้มีไฟฟ้าใช้ ชีวิตยายคุ้มค่าแล้ว”
 “แต่ก่อน หนูรอคอยแค่แสงสว่าง  
ว่าเมื่อไหร่ คืนนี้จะเช้า”
 หมู่บ้านขุนแปะ คืออีกหนึ่งความทรงจ�า 
ที่ฉันจะไม่มีวันลืม ดีใจที่เราได้เจอกัน
จากวันนี้แสงสว่างของเธอ มิได้มีเพียงแค่
แสงที่ส่องมาจากฟ้าอีกต่อไป... 

หน้าที่ของ PEA อาจไม่ใช่แค่เอาไฟฟ้าเข้าไป
ให้ประชาชน แต่อาจรวมไปถึงการสร้างคน
และสร้างชุมชนที่ยั่งยืนต่อไปด้วย
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โดย กองบรรณาธิการ
PEA Project
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PEA SCOOP
ท่ีมา : กองส่ือสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

การจัดการและสื่อสารในภาวะวิกฤต 
 ได้ชื่อว่า“ภาวะวิกฤต” มักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดย
ไม่คาดฝันและอยู่เหนือการควบคุม ไม่ว่าจะเป็น
ภัยธรรมชาติอย่างพายุ นำ้าท่วม แผ่นดินไหว 
หรือว่าจากนำ้ามือของมนุษย์ เช่น ก่อจลาจล 
ก่อการร้าย ซึ่งบางครั้งส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็น
วงกว้าง เกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สิน ทรัพยากร 
ชีวิต ยิ่งเป็นภาวะวิกฤตที่ดำาเนินติดต่อกันหลายวัน
ความเสียหายยิ่งมากตาม ทว่าเมื่อเราไม่อาจห้าม
การมาของวิกฤตได้ การเตรียมตัวให้พร้อมรับมือ
จึงเป็นเรื่องสำาคัญ
 เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 

ทันท่วงที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงต้องมี
แผนบริหารและจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต 
เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานเข้าใจถึงสภาวะที่กำาลัง
เกิดขึ้น สามารถสื่อสารกับประชาชนและหน่วยงาน
ภายนอกได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือของประชาชนต่อองค์กร 
 ทั้งนี้ PEA ได้เตรียมความพร้อมรับมือวิกฤต
อย่างเป็นระบบ ด้วยการพัฒนาและเตรียมบุคลากร 
พร้อมทั้งจัดทำาคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางเดียวกันใน
การทำางาน โดยแบ่งแผนการทำางานออกเป็น 4 
ส่วน คือ 

CRISIS
COMMUNICATION
MANAGEMENT 
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ผูว่้าการ หัวหน้าคณะท�างานระดับองค์กร มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุด

ให้ค�าแนะน�าในด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

ผูจ้ดัการ Crisis Manager ระดับจังหวัด

ผูอ้ำานวยการเขต Crisis Manager ระดับเขต

รองผู้ว่าการสายงานกจิการสงัคม
และส่ิงแวดล้อม โฆษกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เป็นตัวแทนขององค์กร ให้ข่าวแก่ส่ือมวลชน 
ชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• รับแจ้งเหตุวิกฤต
• ตรวจสอบข้อมูล
• ประเมินสถานการณ์
• รายงานวิกฤตต่อผู้เก่ียวข้อง
• เสนอแนวทางประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริหาร
• คัดเลือกผู้ให้ข่าวท่ีเหมาะสม
• ตัดสินใจด�าเนินการส่ือสารตามอ�านาจ
 การตัดสินใจในระดับช้ันของตน

•  ประเมินสถานการณ์ ตรวจสอบข้อมูลภาวะวิกฤต
•  ก�าหนดทิศทางการส่ือสาร ข้อความ
 กลยุทธ์การส่ือสารให้ตรงตามเป้าหมาย
• จัดท�าข้อมูล เช่น วิดีโอ คลิป ค�าแถลงการณ์   
 หนังสือถึงผู้ได้รับผลกระทบ ผู้บริหาร ส่ือ
• จัดหาช่องทางการส่ือสาร ส่ือมวลชน 
 เพ่ือใช้เป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
• สรุป ประเมินผล ปรับแผนประชาสัมพันธ์
 ให้สอบคล้องกับภาวะวิกฤต

พนกังานบรกิารลกูค้า/
แผนกกจิการสงัคมและส่ิงแวดล้อม

ผู้อำานวยการฝ่ายประชาสมัพันธ์ Crisis Manager ระดับองค์กร

นติกิร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

• ระดับองค์กร ประกอบด้วยคณะ
ท�างาน CMT หรือ Crisis Management 
Team คือผู้บริหารที่มีอ�านาจการตัดสินใจ
สูงสุดขององค์กร และหัวหน้าระดับเขต  
หรือระดับผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง

ตำาแหน่ง ตำาแหน่งใน
Crisis Management Team หน้าทีร่บัผดิชอบ

• ระดับไฟฟ้าเขต ซึ่งผู้อ�านวยการเขต
เป็นผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุด ผู้อ�านวยการ 
กองอ�านวยการ มีหน้าที่เป็น Crisis Manager 
ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดการ
สื่อสารในภาวะวิกฤต

• ระดับไฟฟ้าชั้น 1 - 3 หรือจุดรวมงาน 
ประกอบด้วย ผู้จัดการไฟฟ้าชั้น 1 - 3  
เป็น Crisis Manager มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุด 
โดยมีแผนกประชาสัมพันธ์หรือบริการลูกค้า
เป็นสมาชิกของการท�างาน

ส่วนท่ี 1 วางโครงสร้างคณะทำางานการส่ือสารในภาวะวิกฤต 

ส่วนท่ี  2 กำาหนดบุคลากรทำาหน้าท่ีในคณะทำางานการส่ือสารในภาวะวิกฤต 

เพ่ือให้งานด้านการสือ่สาร ประชาสัมพนัธ์มคีวามรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ 
สอดคล้องกบัขนาดองค์กรของ PEA จงึแบ่งโครงสร้างคณะทำางานเป็น 3 ระดบั คอื

เพ่ือรับผดิชอบงานท้ังในส่วนกลางและระดบัภูมภิาค
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ผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์/
ผู้ปฏิบัติงานบริการลูกค้า
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• เมื่อเกิดเหตุวิกฤต
•  การแจ้ง Crisis Manager ให้เร็วที่สุด 
•  กรอกข้อมูลการติดต่อฉุกเฉินและรายงานสถานการณ์ 
•  การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต
•  ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในมุมมองของ PEA และ
 ประชาชนทั่วไป
•  ประเมินความรุนแรงของวิกฤตการณ์ ซึ่งมีด้วยกัน 3 ระดับ
•  วางแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์

• จัดการบรรยายส�าหรับผู้บริหารระดับ 
Crisis Management Team ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้ว่าการ โฆษกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ 
Crisis Manager ในส�านักงานใหญ่ และ 
ส่วนภูมิภาค

• จัดบรรยายพิเศษส�าหรับโฆษกการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และ Crisis Manager ระดับ
องค์กร ผู้อ�านวยการเขต 12 เขต ผู้จัดการ
ไฟฟ้าจุดรวมงาน เรื่องการให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนอย่างมืออาชีพ

• ฝึกอบรมส�าหรับทีม CCT หรือ Crisis 
Communication Team ระดับการไฟฟ้าชั้น 
1 - 3 ซึ่งเป็นบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การรวบรวบข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ 
เรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤต

ส่วนที่ 3 ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจคู่มือการจัดการ
และการสื่อสารในภาวะวิกฤต

ส่วนที่ 4 ฝึกปฏิบัติและปรับปรุงข้อมูลคู่มือ 
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป

คู่มือการจัดการและการส่ือสารในภาวะวิกฤต
เป็นคูม่อืปฏบัิตงิานสำาหรบัการจดัการและสือ่สารในภาวะวิกฤต ซึง่ประกอบไปด้วยข้ันตอนต่าง ๆ 
ตัง้แต่การเกิดเหตวุกิฤต การสือ่สาร ประชาสัมพนัธ์ ไปจนกระท่ังกลบัสู่ภาวะปกติ ดงันี้ 

•  ก�าหนดกิจกรรมที่ต้องด�าเนินการในการสื่อสาร
•  หน้าที่และขั้นตอนการท�างานของ Crisis Communication 
 Team
• ก�าหนดทิศทางการสื่อสาร/ร่างการสื่อสาร 
• การสื่อสารภายในองค์กรให้เข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น
• เลือกผู้แทนการให้ข่าว/ดูแลและบริหารสื่อมวลชน
• บริหารจัดการช่องทางการสื่อสารทั้งหมด
• รายงานการด�าเนินการทั้งหมดหลังการสื่อสาร

• ฝึกซ้อมหรือจ�าลองสถานการณ์เหมือนจริง 
 นอกจากนี้ แผนการสื่อสารในภาวะ 
วิกฤต PEA ยังได้มีการวางแผนเกี่ยวกับการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management: BCM) ที่เชื่อมโยง
กัน เพื่อไม่ให้การท�างานสะดุด ส่งผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้รับบริการของ 
PEA ในกรณีที่ต้องย้ายสถานที่ท�างานใน
กรณีเกิดภาวะวิกฤตกับองค์กร

 PEA ต้องมีการปรับปรุงคู่มือเป็นประจ�า 
โดยผู้อ�านวยการเขตทั้ง 12 เขต และ
ผู้จัดการการไฟฟ้าชั้น 1 - 3 จะต้องปรับ
คณะท�างานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้คู่มือ 
และขั้นตอนการท�างานสื่อประชาสัมพันธ์มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
ด้วยการ
• บรรยายและทบทวนการใช้คู่มือ รวมถึง
ร่วมกันเสนอข้อพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไข
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โดย กองมาตรฐานและ 
ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ

IT Security

การจัดการและ
ความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ

 วันนี้จึงขอน�าเสนอการปฏิบัติตามระเบียบ PEA ว่าด้วยการจัดการ
และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ ดังนี้
 1. ต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบสารสนเทศโดยปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ และต้องมีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) หรือลาย
พิมพ์นิ้วมือ (Fingerprint) หรือสิ่งอื่นใดที่ระบุตัวบุคคลเป็นของผู้ใช้เอง โดย
ผู้ใช้ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และต้องรับผิดชอบต่อการกระท�าใด ๆ 
ที่เกิดจากการใช้งานสารสนเทศและส่วนที่เกี่ยวข้อง
 2. ต้องส่งคืนทรัพย์สินสารสนเทศของ PEA เมื่อสิ้นสุดสถานการณ์
เป็นพนักงาน หรือสิ้นสุดสัญญา หรือสิ้นสุดข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
หรือสิ้นสุดการได้รับมอบหมายให้ได้ระบบสารสนเทศให้กับ PEA
 3. ต้องปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศที่ PEA ประกาศใช้
 4. ห้ามถอดถอน เปลี่ยนแปลง ปรับแต่งทรัพย์สินสารสนเทศ หรือ
ยกเลิกการท�างานของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยที่ PEA จัดหาให้
 5. ต้องดูแลป้องกันอุปกรณ์สารสนเทศใดที่อยู่ภายใต้ความดูแล
รับผิดชอบในระหว่างที่ไม่มีการใช้งาน
 6. ต้องตั้งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ล็อกหน้าจอหลังจากที่ไม่ได้ใช้งาน
นานเกิน 15 นาที หลังจากที่ล็อกหน้าจอแล้วนั้น ต้องใส่รหัสผ่านให้
ถูกต้อง จึงจะสามารถเปิดหน้าจอเพื่อเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 7. เข้าถึงเฉพาะบริการทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตนเองได้รับ
อนุญาตให้ใช้ได้เท่านั้น
 8. ในกรณีที่ต้องการน�าทรัพย์สินสารสนเทศต่าง ๆ ของ PEA  
ออกจากหน่วยงานต้องด�าเนินการตามขั้นตอนที่ PEA ก�าหนด
 9. ต้องน�าเอกสารส�าคัญออกจากเครื่องพิมพ์โดยทันทีที่พิมพ์งานเสร็จ
 10. การใช้ระบบจากระยะไกล ต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ผู้รับผิดชอบสารสนเทศและต้องใช้งานตามระยะเวลาการเข้าถึงท่ีก�าหนดไว้

 11. ต้องมีการบันทึกและรายงานจุดอ่อนใด ๆ ท่ีอาจสังเกตพบระหว่าง
การใช้งานระบบสารสนเทศให้กับผู้รับผิดชอบสารสนเทศ
 12. ต้องดูแลให้งานที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่
อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบได้ด�าเนินการไปโดยสอดคล้องกับกฎหมาย
และข้อก�าหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของ PEA
 13. ต้องใช้ทรัพย์สินสารสนเทศเพื่อกิจการของ PEA เท่านั้น ห้าม 
น�าไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก PEA หากฝ่าฝืน 
ให้พิจารณาด�าเนินการทางวินัย และหรือความรับผิดทางละเมิดของ 
เจ้าหน้าท่ี และ/หรือด�าเนินการตามกฎหมาย กรณีเกิดความเสียหายต่อ PEA
 14. ต้องป้องกัน ดูแลรักษา ทรัพย์สินสารสนเทศของ PEA ให้คงไว้ 
ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมถึงรับผิดชอบต่อการกระท�า
ที่เกิดขึ้น
 15. ห้ามน�าทรัพย์สินสารสนเทศของ PEA ไปเผยแพร่ ดัดแปลง ท�าซ�้า  
เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือท�าลาย ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
 16. การเผยแพร่ข้อมูลส�าคัญของ PEA สู่ภายนอก หรือสาธารณะ ต้อง 
พิจารณาความถูกต้องและผ่านความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูลสารสนเทศ
 17. ห้ามใช้ทรัพย์สินสารสนเทศ เพื่อการกระท�าใด ๆ ในทางที่ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนการกระท�าผิดกฎหมาย
หรือข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่ง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติของ PEA
 18. กรณีผู้ใช้น�าอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น Laptop Tablet Smartphone หรือ
อุปกรณ์อื่นใดมาใช้เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของ PEA ที่มีการควบคุม
การเข้าถึงต้องยินยอมให้มีการตั้งค่า หรือติดตั้งโปรแกรมส�าหรับใช้ในการ
ติดตามการใช้งาน และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้งานของ PEA
 19. ยินยอมให้ผู้รับผิดชอบสารสนเทศเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 การตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security 
Awareness) เป็นหน้าที่ของทุกคน  

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เพื่อ
กำาหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการสารสนเทศ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดความมั่นคง
ปลอดภัย และเป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
กระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วย
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เที่ยวไปทั่ว
เร่ืองและภาพ : ธเนศ เป่ียมหน้าไม้

หนีร้อนไปนอนกอดเขา 
ขณะที่หลาย ๆ พื้นที่โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ กำาลังเผชิญความร้อนจนใครหลายคน
ไม่อยากก้าวขาออกจากบ้าน ทว่าภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ผาตั้ง กลับตรงกันข้าม และนั่น
ต้องยกความดีความชอบให้กับเหล่าต้นไม้ใบหญ้าที่ช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติ 

พร้อมทั้งลดทอนความร้อนแรงของสภาพอากาศให้รู้สึกเย็นสบายในทุกฤดู
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ชียงราย เป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางภาค
เหนือของไทยที่มีผู้คนเดินทางมา
ทักทายไม่ขาดสาย เพราะนอกจาก
ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ภูเขา 
ความแตกต่างหลากหลายของ 

 ในบริเวณจุดชมวิวขอบเขตระยะทางยาว
ราว 1 กิโลเมตร หากว่ามองลงไปเบื้องล่าง
ยังหุบเขา เราจะเห็นหมู่บ้านเชียงตอง ของ
แขวงไชยบุรี ประเทศลาว และไกลออกไป
ลิบ ๆ คือแม่น�้าโขงที่ไหลขนานไปกับ 
เทือกเขาดอยผาหม่น
 ภูชี้ฟ้า เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
ของประเทศไทย โดยเฉพาะช่วงปลายฝน 
ต้นหนาว การมาเฝ้ารอชมพระอาทิตย์ขึ้น 
ค่อย ๆ ย้อมทะเลหมอกที่คลอเคลียอยู่กับ
ยอดเขาน้อยใหญ่สุดลูกหูลูกตาจนเป็น 
สีทอง คือความงามที่ใครหลายคนหลงใหล
และแนะน�าคนใกล้ตัวให้มาเห็นด้วยตาของ
ตัวเองสักครั้ง 
 นอกจากไฮไลต์ตรงยอดภูเขา ชัยภูมิที่
เหมาะส�าหรับชมวิวคือบริเวณลานก่อนถึง
ตัวยอดเขา หากใครมาช่วงใกล้สิ้นปี 
ยังจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวันขึ้นปีใหม่
ชาวม้งภูชี้ฟ้า ซึ่งแต่งกายสวยสดงดงาม 

ออกมาพบปะร่วมท�ากิจกรรมประจ�าปี  
งานนี้จัดขึ้นในตัวหมู่บ้านก่อนถึงจุดชมวิว 
ภูชี้ฟ้าแค่ไม่กี่กิโลเมตร 
 แต่ถ้าใครเกรงว่าคนจะเยอะเกินไป
ในช่วงนั้น ให้ผ่านพ้นมาถึงกุมภาพันธ์ - 
มีนาคมก็ยังได้ เพราะนอกจากการสัมผัส
ความเย็นสบายบนยอดดอย ยังได้ถือโอกาส
เยี่ยมชมดอกเสี้ยวหรือชงโคป่าเบ่งบานเต็ม
เชิงเขา เป็นอีกบรรยากาศเฉพาะตัวที่พร้อม
เสิร์ฟในทุกปี 
 ออกจากภูชี้ฟ้า เราพารถไต่ระดบัไปตาม
เส้นทางคดเคี้ยว เหลยีวมองไปทางซ้ายกป็่า 
เหลยีวไปทางขวากภ็ูเขา จนอดไม่ได้ที่จะลด
กระจกลงเพื่อรบัลมธรรมชาต ิแล้วไม่นานนกั 
กเ็ข้าสู่เขตอ�าเภอเวยีงแก่น อนัเป็นที่ตั้งของ
หมดุหมายแห่งที่สอง ‘ภูชี้ดาว’ ภูเขาที่อยู่
สูงกว่าระดบัน�้าทะเลมากถงึ 1,800 เมตร 
ซึ่งมชีื่อตดิตลาดท่องเที่ยวเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง 
จากการบกุเบกิของชาวบ้าน ร่วมลงแรง
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เ
แหล่งท่องเที่ยว ทั้งวัด สวนดอกไม้ ไร่ชา  
รวมไปถึงสีสันทางวัฒนธรรมและประเพณี 
ต่างก็เป็นแม่เหล็กชั้นดีที่ดึงดูดใจผู้คน 
ให้อยากค้นหา
 เราเปิดทริปหนีร้อน ไปหาที่นอนเย็นๆ 
ด้วย ‘ภูชี้ฟ้า’ สถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อของ 
เชียงราย จุดสูงสุดของดอยผาหม่น 1,628 เมตร 
คือความสูงจากระดับน�้าทะเลโดยประมาณ 
ตั้งเด่นตระหง่านระหว่างรอยตะเข็บชายแดน
ลาว ลักษณะเป็นผาสูงแนวยาวขนานไปกับ
แนวชายแดนท�ามุม 45 องศากับท้องฟ้า 
บริเวณปลายสุดคล้ายกับน้ิวมือท่ีย่ืนออกไป
ในอากาศ จึงกลายมาเป็นชื่อภูชี้ฟ้าที่เรา
เรียกขานกันอย่างทุกวันนี้ 
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ลงขนักนัปรบัปรงุถนนขึ้นภูเขา แต่งทางเดนิ 
ที่สูงชนัให้เป็นทางขั้นบนัได ท�าราวกนัตก
อ�านวยความสะดวกให้นกัท่องเที่ยวสามารถ
เดนิไปจนถงึจดุสิ้นสดุของภูเขา ว่ากนัว่า 
ในคนืเดอืนหงายต ี4 ถงึต ี5 ก่อนจะเหน็
ทะเลหมอกออกมาหยอกเย้ายอดเขา จะเหน็ 
ภูชี้ฟ้าโดดเด่นท่ามกลางหมู่ดาวอย่าง
สวยงาม 
 การชมความงามตามธรรมชาติบน 
ภูชี้ดาวต้องอาศัยความพยายามสักหน่อย 
เพราะต้องจอดรถไว้ที่ตัวหมู่บ้านร่มโพธิ์ 

แล้วกระโดดขึ้นรถกระบะขับเคลื่อนสี่ล้อ 
ของชาวบ้านฝ่าเส้นทางวิบาก แถมยังต้อง
ออกแรงเดินไต่สันเขาไปอีกสัก 350 เมตร 
ถึงจะได้สบตากับจุดชมทะเลหมอกสุดพิเศษ 
ซ่ึงในวันท่ีฟ้าเปิดหรือช่วงสาย ๆ ท่ีสายหมอก 
จากไป สามารถมองวิวได้แบบ 360 องศา 
ทั้งยังเห็นได้ไกลทั้งภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง  
นับว่าเป็นการออกแรงที่คุ้มค่ามาก ๆ 
แต่ด้วยขนาดพื้นที่จ�ากัดจึงไม่อาจรองรับ 
นักท่องเที่ยวในคราเดียวได้หมด ดังนั้น 
โปรดใช้ระยะเวลาพอประมาณ และ 
เปิดโอกาสให้คนอื่น ๆ ได้ชื่นชมกันบ้าง 
 หลังจากเต็มอิ่มกับวิวทะเลหมอกที่
แผ่กระจายไปทั่วหุบเขาทั้งฝั่งไทยและ 
เพื่อนบ้าน เราก็กลับมายังที่พัก ซึ่งปัจจุบัน
มีบริการเพียงไม่กี่แห่ง เพื่อเตรียมตัวออก
เดินทางไปยังจุดหมายสุดท้าย ‘ดอยผาตั้ง’
 ชื่อเสียงของดอยผาตั้งอาจเป็นรอง
ภูชี้ฟ้าอยู่นิดหน่อย แต่ร้อยทั้งร้อยเมื่อมา
เยือนแล้วจะต้องหลงรัก กับความงามทั้ง
ช่วงเช้าตรู่พระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าทะลุ
ทะเลหมอก และในช่วงเย็นที่ดวงตะวันกลม
โตค่อย ๆ หายลับเหลี่ยมเขา โดยจุดชมวิว 
ยอดนิยมบนผาตั้งมีด้วยกันหลายจุด เช่น 
จุดชมวิวผาบ่องประตูสยาม เป็นช่องหิน
ขนาดใหญ่คนเดินลอดได้ อยู่ในแนวหน้าผา 
จุดชมทะเลหมอกเนิน 102, 103 และจุดชมวิว 

ช่องผาขาด เป็นช่องเขาที่หินขาดจากกัน
เห็นแม่น�้าโขงพาดผ่านตรงช่องเขาขาดพอดี 
ตรงนี้เป็นทั้งจุดชมวิวและแลนด์มาร์กในการ
ถ่ายรูป แต่ต้องระวังกันหน่อยเพราะพื้นที่
ค่อนข้างแคบ
 จรงิ ๆ แล้วผาตั้งไม่ได้มดีแีค่ด้าน
ภมูศิาสตร์ บนพื้นที่สูงราว 1,635 เมตรจาก
ระดบัน�้าทะเล ส่วนหนึ่งของเทอืกเขา
หลวงพระบาง เส้นแบ่งเขตไทยและลาวนี้ 
ยงัเปี่ยมไปด้วยสสีนัของผู้คน ชาวจนีฮ่อ ม้ง 
และเย้า ซึ่งประกอบอาชพีเกษตรกรรมปลูก
พชืเมอืงหนาว เช่น บ๊วย ท้อ สาลี่ แอปเปิล  
ชา และยงัคงด�ารงวถิชีวีติในแบบของตวัเอง 
โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกนิแบบจนียนูนาน 
ขาหมแูละหมั่นโถ คอืเมนูโอชา ที่นกัท่องเที่ยว 
มาเยอืนแล้วต้องเรยีกหา 
 จริงอย่างที่เขาว่า... เวลาแห่งความสุข 
มักจะผ่านไปไวเสมอ แต่นี่คงไม่ใช่ครั้ง
สุดท้ายของการมาเยือน 3 เขาพี่น้อง ภูชี้ฟ้า 
ภูชี้ดาว ผาตั้งอย่างแน่นอน 

ในวันที่ฟ้าเปิดหรือช่วง
สาย ๆ ที่สายหมอก
จากไป สามารถมองวิว
ได้แบบ 360 องศา ทั้ง
ยังเห็นได้ไกลทั้งภูชี้ฟ้า
และดอยผาตั้ง

ภูช้ีฟ้า ต้ังอยู่ท่ีตำาบลตับเต่า อำาเภอเทิง 
ส่วนภูช้ีดาวและดอยผาต้ัง ต้ังอยู่ใน
ตำาบลปอ อำาเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย ท้ัง 3 ดอยอยู่ในเส้นทาง
เดียวกัน จะเร่ิมต้นจากผาต้ังทาง
อำาเภอเวียงแก่น หรือจะมาทางภูช้ีฟ้า 
อำาเภอเทิงก็ได้เหมือนกัน

Note for Traveller
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 Chiang Rai is the northernmost 
province in Thailand that always charms 
tourists with an abundance of natural 
and cultural attractions, namely, forests, 
mountains, temples, flower gardens, tea 
plantations and cultural events. 
 On this trip to Chiang Rai, we visited 
three famous mountains: Phu Chi Fah, 
Phu Chi Dao and Pha Tang. The first 
attraction, Phu Chi Fah, is one of the 
most visited destinations in Chiang Rai, 
proclaiming itself as one of the most 
breathtaking views of Thailand. At its 
highest point of Doi Pha Mon, a steep 
cliff juts out in parallel with the Thai- 

Laotian border at a 45-degree angle to  
the sky. Its shape looks like a finger 
pointing upwards, or ‘chi fah’ in Thai  
which means ‘pointing to the sky.’  
Looking down below, visitors can  
observe Chiang Tong Village in Laos.  
By the end of rainy season until the 
beginning of winter, a sea of fog  
blankets all over mountaintops.  
During the year-end, tourists can take 
part in the New Year’s Day traditional 
celebration with Hmong people on Phu 
Chi Fah who wear colorful costumes  
and hold outdoor activities. In February 
and March, the mountain ebony is in 

full bloom that offers a spectacular 
sight.     
 Just a short distance from Phu Chi 
Fah is Phu Chi Dao, a new destination 
where patience is required from travelers 
who need to reach the mountain on 
four-wheel-drive vehicles to pass  
dangerous terrains. After hiking another 
350 meters along the edge of a cliff, they 
can get an amazing scene beautified 
by a sea of fog. On a day with blue sky, 
travelers can see a 360-degree panoramic 
view of Phu Chi Fah and Doi Pha Tang.
 The last destination - Pha Tang - is 
unique for its geographical location as 
visitors can watch both the sunrise and 
sunset. Popular scenic views here are: 
Pha Bong Pratu Siam with a large rock 
tunnel to go through; Scenic View 102 
and Scenic View 103 to indulge into  
sea fog; and Chong Pha Khad where a 
split of rocks gives visitors a rare vision 
of Mekong River. Pha Tang is also 
where ethnic people, ranging from Chin 
Hao, Hmong and Yao, make a living by 
cultivating winter fruits such as Chinese 
plum, Chinese pear, peach, apple and 
tea leaves. Following their ancestors’ 
footstep, these indigenous people had 
their unique way of life as found in their 
Yunnan cuisine: stewed pork leg and 
steamed bun which all travelers must not 
miss once visit this dreamful destination.

Travel Everywhere - Chiang Rai
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มรดกไทย
เร่ืองและภาพ : กองบรรณาธิการ

มหัศจรรย์เครื่องสานหลงยุค
กระติบข้าวชาวบรู
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ฒนธรรมในการบริโภคข้าว 
ของคนไทยนั้นมีมาตั้งแต่
สมัยโบร�่าโบราณ สิ่งหนึ่งที่
คนโบราณได้กระท�าควบคู่กับ

ชนเผ่าบรู กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อพยพมาจาก
แขวงจ�าปาสัก สปป.ลาว เมื่อกว่าร้อยปีก่อน
ตั้งรกรากถาวรที่นี่จนขยายเป็นบ้านท่าล้ง 
ของไทย เป็นท่ีรู้จักกันดีเพราะคนที่นี่ขึ้นชื่อ
ในเรื่องความเก่งกาจในการหาปลา แต่มี
อีกกิจกรรมที่พวกเขาเก่งไม่แพ้กันนั่นก็คือ
งานด้านจักสานไม้ไผ่ แม้จะใช้ไม้ไผ่ธรรมดา
เป็นวัสดุหลักในการสานแต่ความแตกต่างที่
ท�าให้ผู้คนจดจ�ากระติบข้าวของบ้านท่าล้ง 
เพราะพวกเขาจะใช้เฉพาะเปลือกนอกของ
ไม้ไผ่ (ติวไผ่) ซึ่งจะให้ความทนทานกว่า
ใช้เนื้อไม้ด้านในอย่างมาก ตรงกับความ
ต้องการของตลาด คุ้มค่า เพราะหากเก็บ
รักษาอย่างดีจะมีอายุการใช้งานหลายสิบปี
เลยทีเดียว
 ส่วนเคล็ดลับในการสานอยู่ที่การเลือก
วัตถุดิบ ผิวไม้ไผ่ต้องเขียวสวยเรียบเนียน
ไม่มีจุดหรือต�าหนิ ลายที่ใช้สานมีชื่อเรียก
ว่าลายสองขั้นกระแต หรือขั้นบันได เวลาที่

วั
วัฒนธรรมการบริโภคข้าวคือ การหาภาชนะ
ใส่ข้าวเพื่อเก็บข้าวสุกให้คงสภาพความร้อน
ได้นานก่อนถึงเวลากิน 
 ก่องหรือกระติบข้าวใส่ข้าวเหนียวนั้นเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านซึ่งจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ส�าหรับใน
ภาคอีสานจะเรียกภาชนะบรรจุข้าวเหนียว
ว่า ‘กระติบข้าว’ โดยกรรมวิธีการท�า
ชาวอีสานนิยมสานจากไม้ไผ่เน้นสีจาก
ธรรมชาติไม่มีลวดลาย ขณะท่ีก่องข้าวของ
ทางภาคเหนือจะนิยมท�าจากใบลานสาน
และไม้ไผ่เช่นกัน ต่างกันที่ลวดลาย 
 ส�าหรับงานจักสานซึ่งสืบทอดกันมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษของบ้านท่าล้ง ในอ�าเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หมู่บ้านของ

กระติบข้าวของบ้านท่าล้ง จะใช้เฉพาะ
เปลือกนอกของไม้ไผ่ ซึ่งจะให้ความ
ทนทานกว่าใช้เนื้อไม้ด้านในอย่างมาก

ลงมือสานมักจะเริ่มต้นสานใช้ตอก 6 เส้น 
แล้วสานด้วยลายสอง โดยทิ้งชายตอกให้
เหลือประมาณ 5 เซนติเมตร เมื่อสานได้
ยาวจนชายตอกอีกด้านเหลือประมาณ 3 
เซนติเมตรให้น�าชายท้ังสองข้างมาประกับกัน
โดยใช้ลายสอง และเมื่อน�ามาประกับกัน
ได้แล้ว ก็จะม้วนชายตอกท่ีไม่ต้องการอีกทีด้วย
การสานลายสองเวียน ระหว่างสานต้อง 
ฉีดน�้าเพื่อให้ติวนิ่ม ไม่แตก ไม่ลื่นมือ ผู้สาน
จะต้องมีความอดทน ใจเย็นเพราะใช้เวลา
นานราว  3 วัน นอกจากนั้นกระติบข้าว
ที่ท�าจากไม้ไผ่ยังช่วยดูดซับหยาดน�้าที่อยู่
ภายใน ซึ่งเป็นตัวท�าให้ข้าวเปียกหรือแฉะได้
อีกด้วย 
 เพราะเพียงหัตถกรรมพื้นบ้านธรรมดา
เช่นน้ี กลับกลายเป็นรายได้อีกทางหน่ึงให้กับ 
ชุมชน นี่คือมรดกไทยผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ไม่อาจมองข้าม เพื่อสืบทอดและ
อนุรักษ์ของเดิมไว้ร่วมกันนานเท่านาน

Kratip Khao or sticky rice container is created from local 
wisdom. Each community has a different method to make 
kratip. For example, in the Northeast, villagers usually weave 
the container from bamboo to present the material’s natural 
color. The Tha Long community is a direct descendent from 
the Bru ethnic group who emigrated from Laos over 100 years 
ago to settle in an area called Ban Tha Long in Khong Chiam 

District, Ubon Ratchathani Province. Although locals in Ban 
Tha Long use ordinary bamboo to weave the sticky rice 
container, the uniqueness of their kratip comes from the 
wisdom of the Bru who apply only the outer part of the bamboo 
because it is much sturdier than the inner part. The weaving 
pattern is called Song Kan Kratae or stairs’ steps. If kept 
properly, the kratip will last for decades.

Bamboo Bliss
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รักษ์โลก
เร่ือง : วิชชุ
ภาพประกอบ : ข้าวตู

 ว่ากันว่าทุกวันน้ียังมีประชาชนอีก  
1.5 พันล้านคนทั่วโลกอาศัยอยู่ในชุมชน 
ที่ขาดแคลนการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบแอฟริกา
และบางประเทศในเอเชีย  ซ่ึงจากรายงาน
ของธนาคารโลกระบุว่า กลุ่มประชากรทาง
เศรษฐกิจและสังคมใหญ่ท่ีสุดในโลกจ�านวน
ท้ังส้ินประมาณ 4 พันล้านคน เป็นผู้มีรายได้
ต่อปีต�า่กว่า 3,000 เหรียญสหรัฐ ไม่มีก�าลัง
พอจะซ้ือพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตออกมาจ�าหน่าย
ส�าหรับใช้งานได้ พลังงานทางเลือกจึงน่าจะ
เป็นทางออกช่วยแก้ปัญหาและลดค่าใช้จ่าย
ในการซ้ือพลังงานไฟฟ้าได้อย่างแท้จริง

 ส�าหรับ Solar Kiosk สตาร์ทอัพจาก
เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ได้มองเห็น
ถึงปัญหาและโอกาสในการน�าพลังงาน
แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาใช้
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อทดแทนการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปมาสร้าง 
เป็นธุรกิจใหม่ ด้วยการสร้างตู้แปลงพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ซึ่งสามารถน�าไฟฟ้า
เข้าไปสู่ท้องถิ่นทุรกันดารในประเทศที่
ขาดแคลน และขาดความสามารถในการ
เข้าถึงพลังงานได้ โดยที่ผ่านมาตู้เหล่านี้ได้
ถูกน�าไปติดตั้งในพื้นที่ห่างไกลของประเทศ
เอธิโอเปียและเคนยา ท�าให้ชุมชนที่มีการ

ติดตั้งเข้าถึงไฟฟ้าเพียงพอ ทั้งยังเป็นประตู
ส�าหรับการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ ได้แก่ การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นพลังงานไฟฟ้า ส�าหรับตู้แช่เย็นอาหาร 
เครื่องกรองน�้าดื่ม อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อ
สื่อสาร ตู้ให้บริการพิมพ์เอกสาร ร้านค้าปลีก 
ตู้สถานีชาร์จไฟ ไปจนถึงตู้เพื่อให้บริการ
ตัดผม เป็นต้น
 โครงการนี้ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2011 โดย 
Andreas Spiess และกลุ่มสถาปนิก GRAFT  
ที่ได้ออกแบบตู้ Kiosk ที่มีการติดตั้งแผง 
โซลาร์เซลล์ สามารถถอดประกอบและ
เคลื่อนย้ายได้ง่าย จึงน�าตู้ไปติดตั้งได้
ในทุกที่ในถิ่นทุรกันดารของประเทศต่าง ๆ 
และด้วยความยืดหยุ่นของชิ้นส่วนตู้ Kiosk 
และแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถถอดประกอบ
และเคลื่อนย้ายได้นี้ ท�าให้ผู้ประกอบการ
สามารถเคลื่อนย้ายตู้ไปในพื้นที่ห่างไกลเพื่อ
การขายต่อ หรือให้เช่าต่อได้โดยง่าย แถม
ยังเป็น Business Model ทางเลือกให้คนใน
ชุมชนสามารถใช้ด�าเนินธุรกิจเพื่อการสร้าง
รายได้และสร้างอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและ
ครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วย 
 ทุกวันนี้ Solar Kiosk สามารถเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่ประเทศที่ห่างไกลได้ถึง  
11 ประเทศ มี Hub ที่สามารถสร้างอาชีพให้ 
ผู้ประกอบการท้องถ่ินได้เป็นจ�านวน 230 Hub 
และท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงาน
ไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นถึง 5 ล้านคน จาก 5,000 
ครัวเรือนเลยทีเดียว 
 น่ีจึงกลายเป็นพลังงานทางเลือกหรือธุรกิจ
แห่งอนาคตท่ีสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหา 
เป็นทางเลือกของการลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
พลังงานไฟฟ้าได้อย่างย่ังยืนอย่างแท้จริง 

SOLAR KIOSK
พลังงานทางเลือกธุรกิจแห่งอนาคต

Solar Kiosk เป็นธุรกิจ
แห่งอนาคตท่ีเป็นทางเลือก
ของการลดค่าใช้จ่ายใน
การซ้ือพลังงานไฟฟ้าได้
อย่างย่ังยืนอย่างแท้จริง
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บรรจุรายละเอียดต่าง ๆ ตั้งแต่ประเภท
นักลงทุน เช่น มือใหม่ผู้หัดลงทุน 
มนุษย์เงินเดือน ผู้เกษียณ โดยในแต่ละ
กลุ่มจะมีรายละเอียดลึกลงไปอีกว่าต้อง
เตรียมตัว เริ่มต้น วางแผนอย่างไร ผ่าน
ข้อมูลที่ออกแบบให้เข้าใจได้ง่ายทั้งภาพ
ประกอบ อินโฟกราฟิก ตารางเปรียบเทียบ
การลงทุนจากวันนี้หรือในระยะยาว พร้อมมี
วิธีการทดสอบว่าสรุปแล้วเราเหมาะกับการ
ลงทุนแบบไหน ช่วยให้เห็นความเป็นจริง
และเข้าใจเรื่องการลงทุนมากขึ้น รวมไปถึง
ค�าแนะน�าในการลงทุนผลิตภัณฑ์อื่น  
นอกเหนือจากการเล่นหุ้นด้วย 
 อีกหน่ึงแหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือคือ 
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ในเว็บไซต์ 
www.tfpa.or.th อัดแน่นด้วยบทความด้าน
การลงทุน ท่ีจะช่วยคลายข้อสงสัยและช่วยให้
เราเตรียมตัวก่อนเร่ิมต้นลงทุนได้เป็นอย่างดี 

ศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
 ในยุคที่มีอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือ จึงไม่ใช่
เรื่องยากที่จะหาข้อมูลอะไรสักอย่าง แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถเชื่อถือ
ข้อมูลในโลกออนไลน์ได้ทุกอย่าง จะให้ดี
ควรศึกษาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีความ
เช่ียวชาญเร่ืองการเงินและการลงทุนโดยเฉพาะ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) เป็นหน่วยงานที่ให้ค�าแนะน�าและให้
ความรู้เรื่องนี้มานาน  จึงมีข้อมูลที่เข้าถึง
ได้ง่าย ทั้งจากเอกสารที่จัดท�าขึ้นเพื่อแจก
ผู้ที่สนใจ ห้องสมุดมารวย อันเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุน
หลากหลาย ทั้งยังมีการจัดสัมมนาหรือ
คอร์สอบรมให้เข้าร่วมไม่ขาดสาย แต่หาก
ไม่สะดวกมาใช้บริการที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ก็สามารถค้นหาข้อมูล
ในเว็บไซต์ www.set.or.th ได้ ภายใน 

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
รู้คิดรู้ใช้

ต้องเริ่มต้นทำาการบ้าน

ตัวช่วยที่เราเชื่อใจ
      หลังจากได้ข้อมูลและมีความม่ันใจ 
ในการลงทุนพอสมควรแล้ว ลองไปขอค�า
แนะน�าจากธนาคารพาณิชย์ท่ีมีบัญชีเงินฝาก
อยู่ ซ่ึงปัจจุบันแทบทุกธนาคารมีบริการเร่ือง
การบริหารและการลงทุน เช่น การซ้ือขายหุ้น 
ประกัน หรือกองทุนอยู่แล้ว ท้ังยังมี 
เจ้าหน้าท่ีผู้เช่ียวชาญคอยให้ค�าแนะน�าด้วย
ความเต็มใจ นอกจากน้ี บรรดาธนาคาร 
ต่าง ๆ ยังมีแอปพลิเคชันท่ีล็อกอินเพียงคร้ัง
เดียวท�าให้ผู้ใช้สามารถเห็นท้ังบัญชีเงินฝาก
และพอร์ตการลงทุนของเราท้ังหมด ซ่ึงเป็น 
ตัวช่วยท่ีสะดวกต่อการลงทุนอย่างมาก 

 ฉบับหน้าลองมาดูกันว่า ผู้ท่ีเร่ิมต้นเข้าสู่ 
วัยท�างาน ควรเตรียมตัววางแผนทางการเงิน 
อย่างไร เพ่ือให้การใช้ชีวิตสนุกและไม่ประมาท
ควบคู่กันไป  

การฝากเงินในธนาคารเพื่อเก็บกินดอกเบี้ยอย่างเดียว อาจสร้างความมั่งคั่ง
ทางการเงินไม่เพียงพอและไม่ทันใจ การลงทุนจึงเป็นทางเลือกท่ีใครหลายคนมองหา 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง จึงต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน

ออมและลงทุนให้เห็นผล
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รอบโต๊ะทำางาน
โดย แม่มะลิ

ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกแล้วกับการเตรียมตัวให้พร้อม รับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกการทำางานในศตวรรษที่ 21 เพราะต้องยอมรับ
ว่าคนทำางานในหลากหลายสาขาอาชีพ ต่างรู้สึกแล้วถึงสภาพแวดล้อม 

บรรยากาศการทำางาน รวมถึงวิธีและขั้นตอนการทำางานที่เปลี่ยนแปลงไป 

5 ทักษะจำาเป็น
ในโลกการทำางานแห่งอนาคตที่

เทคโนโลยี & นวัตกรรม ครองเมือง
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ในทีม สามารถท�างานร่วมกันจนบรรลุ 
เป็นความส�าเร็จของงานให้ได้
  Agility and adaptability 
การเรียนรู้และการปรับตัวได้อย่าง
รวดเร็ว
 ความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้
ทักษะใหม่ ๆ ด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็วน้ัน 
เป็นปัจจัยท่ีบ่งช้ีความส�าเร็จในการท�างาน 
ท่ีส�าคัญอย่างมาก เพราะอย่างท่ีเกร่ินไว้ว่า 
ทุกวันน้ีโลกการท�างาน เคร่ืองมือ กระบวนการ 
ท�างาน เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน 
คนท�างานจ�าเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้ท่ีเร็ว 
และปรับตัวกับสภาพแวดล้อม บรรยากาศ
การท�างานใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วย 
  Effective oral and written 
communication การสื่อสารด้วย
วาจาและการเขียนที่มีประสิทธิภาพ
 ความสามารถในการอธิบายความคิด
ของตนเองให้ผู้อื่นเห็นเป็นภาพได้อย่าง
ชัดเจน นับเป็นอีกทักษะหนึ่งที่สร้างความ
ได้เปรียบให้กับคนท�างาน เพราะคนท�างาน
ที่มีลักษณะนี้ไม่ใช่แค่ต้องใช้ภาษาได้อย่าง
ถูกต้องและเข้าใจเท่านั้น แต่ต้องสื่อสารให้
ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะผ่านการ
เขียนหรือการน�าเสนอ (Presentation) ก็ตาม 
เพราะความคิดนั้น แม้จะดีแค่ไหน แต่หาก
สื่อสารออกมาไม่ได้ก็เปล่าประโยชน์
  Accessing and analyzing 
information เข้าถึงและวิเคราะห์
ข้อมูลเป็น
 โลกการท�างานในอนาคต จะเป็นโลก
แห่ง Big Data เราต้องท�างานท่ามกลางคลัง
ข้อมูลมหาศาล ดังนั้นความสามารถในการ
เข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วสกัด
เอาองค์ความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด จึงเป็น
ทักษะที่คนท�างานทุกคนควรมี
 เมื่อเวลาวารีไม่เคยคอยใคร ดังนั้นอย่า
ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปโดยไม่มีการปรับตัว
และเรียนรู้ทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับคนท�างาน
นี้เลย เพราะรับรองว่าทุกทักษะที่กล่าวมานี้ 
ถ้ามีในตัวคุณ การท�างานในศตวรรษที่ 21 
ก็ไม่มีอะไรให้กังวลแล้ว 

โ
กระบวนการท�างานเร็วขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 
และในแง่ของการพึ่งพาและช่วยเหลือ ช่วย
ให้มนุษย์ท�างานได้สะดวกขึ้น อย่าง ปัญญา
ประดิษฐ์ หรือเอไอ (AI) โปรแกรมส�าเร็จรูป
ที่ได้รับการพัฒนาให้เปลี่ยนการท�างานที่มี 
ขั้นตอนยุ่งยากให้ง่ายขึ้น รวมถึงระบบ
อัตโนมัติต่าง ๆ อย่างหุ่นยนต์ (Robotic)  
ที่หลายคนต่างกังวลกันว่าจะมาแทนที่
แรงงานคนในหลากหลายทักษะอาชีพใน
ที่สุด
 ดังนั้นด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ 
ส่งผลให้คนท�างานในยุคนี้ต้องเร่งปรับตัว 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วันนี้เราจึงน�าเรื่องราว
ของทักษะที่ควรเรียนรู้ เพื่อรับมือกับโลก 
การท�างานในศตวรรษที่ 21 มาฝากกัน  
ซึ่งหลักการนี้น�าเสนอโดย Dr.Tony  
Wagner ผู้ด�ารงต�าแหน่ง Co-director แห่ง 
Harvard’s Change Leadership Group ได้
สรุปไว้ในหนังสือ The Global Achievement 
Gap ของเขา เกี่ยวกับ 7 ทักษะ ที่ทุกคน 
ทั่วโลกจ�าเป็นต้องเรียนรู้เพื่อใช้ในการท�างาน
ในโลกอนาคต ซึ่งวันนี้หยิบมา 5 ทักษะ 
ที่คนท�างานจ�าเป็นต้องมี ดังนี้

ที่มา : เรียบเรียงจากบทความเรื่อง ‘7 skills your child 
needs to survive the changing world of work’ 
จากเว็บไซต์ World Economic Forum 
(https://www.weforum.org/agenda/2017/09/skills-
children-need-work-future/)

 
ดยปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงนี้ คือเทคโนโลยี 
นวัตกรรมต่างๆ ที่ต้องยอมรับ
ว่าเข้ามามีผลกับการท�างาน
มาก ทั้งในแง่ของการมีส่วนท�าให้

  Critical Thinking and 
problem-solving การคิดอย่าง
เป็นระบบและการแก้ไขปัญหาอย่าง
ถูกต้อง
 โลกของการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต
น้ัน ย่อมเฉือนชนะกันท่ีการน�าเสนอสินค้า
และผลิตภัณฑ์ท่ีแปลกใหม่ โดนใจลูกค้า 
กระบวนการการผลิตท่ีทันสมัยและมีคุณภาพ 
รวมถึงการให้บริการท่ีน่าประทับใจ คนท�างาน
ในองค์กรธุรกิจจึงต้องมีทักษะการคิดอย่าง
เป็นระบบเพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้า
และบริการท่ีชนะใจลูกค้าให้ได้ รวมถึงต้องมี
ทักษะการแก้ไขปัญหา ต้ังค�าถามอย่างตรงจุด
เพ่ือน�าสู่ทางออกของปัญหา พัฒนาและ 
ขับเคล่ือนการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  Collaboration across 
networks and leading by 
influence การทำางานกับเครือข่าย 
ความร่วมมือหลากหลาย และ
สามารถทำางานร่วมกันเป็นทีมได้
 ทักษะนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้น�า
ที่ท�าให้คนท�างานนั้นสามารถสร้างความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการ
ท�างานให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ นอกจากนั้น 
ยุคนี้ไม่ใช่ยุคของ One man Show หรือการ
ท�างานคนเดียวอีกต่อไป เพราะคนยุคนี้ 
ต้องสามารถสื่อสารและเป็นคนที่สร้าง 
แรงบันดาลใจ แรงผลักดันให้เพื่อนร่วมงาน
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แวะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

สภากาแฟของแต่ละพื้นถิ่น แต่ถ้าจะให้ 
สุดเดชประเทศไทย ท่านต้องมาสัมผัส 
ความรู้สึกนี้ที่ภาคใต้ของเรานี่แหละครับ  
ถึงจะได้ซึมซับกับความสุขนั้นได้อย่างเต็มที่
 ในเล่มนี้ ชายกางพาท่านมาเที่ยวชิม
ร้านกาแฟสุดฮิตในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โกป๊ี นครศรีธรรมราช
ที่ซึ่งรสชาติอาหารและบรรยากาศของร้าน
เหมาะส�าหรับใช้รับแขกได้อย่างไม่อายใคร
แน่นอน โดยเฉพาะกาแฟ ที่เขามั่นใจมาก
จนน�ามาตั้งชื่อร้านว่า ‘โกปี๊’ ซึ่งแปลว่า
กาแฟด�านั่นเองครับ 
 ร้านโกปี๊ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมี  
3 สาขาด้วยกันครับ วันนี้ชายกางพาท่าน
มาสาขาข้างศาลากลางจังหวัด เพราะชอบ
บรรยากาศสาขานี้ครับ
 มาร้านโกปี๊ ก็ต้องสั่งกาแฟด�าร้อนหรือ

บรรยากาศชุมชนอารมณ์ดี 
พ้ืนท่ีส�าหรับให้เราได้แลกเปล่ียน
ข่าวสารหรือเล่าสู่กันฟังใน
เร่ืองราวต่าง ๆ น้ัน จะมีอยู่ใน
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โอยัวะก่อนเป็นประเดิม แล้วจะถนัดไข่ลวก 
ไข่ดาว ไข่กระทะ ก็ว่ากันไป แต่ที่นิยมกัน
ในหมู่หนักท้องก็จะเป็นบะกุ๊ดเต๋มาซด
ร้อน ๆ ให้โล่งคอ หรือจะมีข้าวสวยร้อนกรุ่น
สักถ้วยก็มิผิดกติกาอันใดครับ ส่วนท่านใด
ที่รักติ่มซ�าแต่เตี้ยมยามเช้าก็ไม่ผิดหวังครับ 
เพราะเขามีให้เลือกมากมายหลายสิบชนิด
กันเลย
 อาวุธหนักของร้านโกปี๊ คือเมนูข้าว
สารพัด ที่เด็ด ๆ คือข้าวขาหมู ข้าวหมูทอด 
ข้าวซี่โครงหมูอบ และข้าวราดแกงต่าง ๆ 
ที่มีในแต่ละวันครับ
 อิ่วจาก้วย (อิ่วจาโก๊ย) หรือที่เรียกกัน
ทั่วไปว่าปาท่องโก๋นั้น ที่นี่ทอดกันร้อน ๆ 

เป็นอิ่วจาก้วยแบบเนื้อแน่น ทอดให้ผิว
กรอบ ๆ ฉีกจิ้มนมข้น หรือจุ่มในกาแฟร้อน 
ก็ได้อรรถรสต่างกันไป และทีเด็ดสุด ๆ  
ของร้านนี้คือ ข้าวเหนียวเบญจรงค์ ซึ่งเป็น
ข้าวเหนียวมูน 5 สี มีหน้าวางมาต่างกันไป
ให้เลือกอร่อยได้ตามใจคุณ
 ยามที่ท่านมาปฏิบัติงาน หรือพา
ครอบครัวมาพักผ่อนในเขต PEA จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้มากราบไหว้พระมหาเจดีย์ 
ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารกันแล้ว ก็
อย่าลืมแวะทานมื้อเช้าแสนสบายที่ร้านโกปี๊
แห่งนี้นะครับ มีเวลาว่าง เราก็ต้องพักผ่อน
กันบ้าง เพราะเมื่อร่างกายได้พัก สมอง
ถึงจะแล่นครับพี่น้อง สวัสดีครับ 

 มาร้านโกปี ๊
ก็ต้องสั่งกาแฟดำา 
ร้อนหรือโอยัวะก่อน 
เป็นประเดิม แล้วจะ
ถนัดไข่ลวก ไข่ดาว 
ไข่กระทะ ก็ว่ากันไป
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สุข สุขภาพ
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

เพราะการกินเข้าไป ง่ายกว่าการขับออกมา 
การลดน้ำาหนักที่ได้ผลดีสุดคือเลือกบริโภคและ
นับแคลอรี ซึ่งในปัจจุบันเหล่าคนดังต่างก็มีเทคนิค
ลดน้ำาหนัก ที่ใช้วิธีควบคุมอาหารด้วยกันทั้งสิ้น 
และต่อไปนี้คือ 3 เทรนด์ยอดนิยมที่เราได้รวบรวมมา 
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เทรนด์
ลดน้ำาหนักแบบเซเลบริต้ี

ปรับสมดุลความเป็นกรด - ด่าง (pH Balance) ของร่างกายได้ด้วย
อาหารท่ีกินเข้าไป เน่ืองจาก ‘กรดเกิน’ ในร่างกายย่อมน�าไปสู่ปัญหา
สุขภาพต่าง ๆ นานา เช่น ภาวะข้อต่ออักเสบ กระดูกพรุน โรคตับและ
ไต หรือแม้แต่มะเร็ง ดังน้ันการกินแบบอัลคาไลน์จึงแนะน�าให้เลือกกิน
อาหารท่ีมีฤทธ์ิเป็นด่าง โดยเฉพาะผักและผลไม้เพ่ือแก้ไขระดับกรดเกิน
  เทรนด์ที่สาม คือ การกินอาหารแบบปิออปปี  
(Pioppi Diet) เป็นการส่งเสริมการกินอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียน
เพ่ือช่วยลดน�า้หนักและความเส่ียงของโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โดย 
ดร.อาซึม มัลโฮทรา และโดนัล โอนีล ผู้เขียนหนังสือเร่ืองการกินแบบ 
ปิออปปี (The Pioppi Diet) แนะให้บริโภคอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตต�า่ 
ไขมันสูง ผัก ผลไม้ ปลา น�า้มันมะกอก เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระดับ
ปานกลาง และออกก�าลังกายสม�า่เสมอ ท้ังยังแนะน�าให้อดอาหารเป็น
ช่วง ๆ งดบริโภคเน้ือแดง คาร์โบไฮเดรตจากอาหารประเภทแป้งและ
ขนมหวานต่าง ๆ
 แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้วิธีใดในการควบคุมน�า้หนัก อย่าลืมว่าการ
บริโภคอาหารให้ครบท้ัง 5 หมู่ และออกก�าลังกายสม�า่เสมอ จะช่วยให้
มีสุขภาพท่ีแข็งแรงและยืนยาวกว่า 

 เทรนด์แรก คือ การกินอาหารมังสวิรัติแบบดิบ (Raw 
Vegan) หมายถึง การกินอาหารมังสวิรัติท่ีไม่ผ่านการปรุงให้สุก 
โดยการกินแบบวีแกนก็คือการงดบริโภคอาหารท่ีมีส่วนประกอบจาก
สัตว์ท้ังทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงท้ังกวินเน็ธ พัลโทรว์ และเมแกน  
ฟ็อกซ์ ต่างก็ใช้วิธีน้ีควบคุมน�า้หนัก โดยกลุ่มท่ีเลือกกินมังสวิรัติแบบ
ดิบน้ี มีความเช่ือว่าอาหารดิบคืออาหารทุกชนิดท่ีไม่ผ่านการขัดสี  
การบรรจุกระป๋องหรือผ่านกระบวนการแปรรูปใด ๆ และปรุงด้วย
ความร้อนไม่เกิน 48 องศาเซลเซียส เน่ืองจากหากใช้ความร้อน 
ปรุงอาหารจะเป็นการท�าลายเอนไซม์ตามธรรมชาติในอาหาร ซ่ึง 
จะท�าให้ร่างกายต้องใช้พลังงานมากข้ึนในการย่อยอาหาร อีกท้ังยัง 
สูญเสียสารอาหารในกระบวนการปรุงด้วยความร้อน อย่างไรก็ตาม 
ผักบางชนิด เช่น แคร์รอต การท�าให้สุกจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสาร
อาหารได้ดีกว่าการกินแบบดิบ
 เทรนด์ที่สอง คือ การกินอาหารแบบอัลคาไลน์ 
(Alkaline) เป็นวิธีการกินท่ีคนดังอย่าง ทอม แบรดดี นักอเมริกัน
ฟุตบอล และสามีของซูเปอร์โมเดลสาว จิเซล บุนเชน รวมท้ังซาราห์ 
ดัชเชส เลือกบริโภค ทฤษฎีการกินแบบอัลคาไลน์เช่ือว่าเราสามารถ

3
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พร้อมบริการประชาชนคนไทยให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1129 PEA CALL CENTER

วันน้ี การทำาธุรกรรมกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(ยกเว้นกรณีมอบอำานาจดำาเนินการแทน)

 สะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัย  ลดปริมาณขยะ

ไม่ต้องใช้สำาเนาบัตรประชาชน
และสำาเนาทะเบียนบ้าน อีกต่อไป !

PEA



Think Tank
เร่ืองและภาพ : กองบรรณาธิการ

เม่ือ ‘ทรัพยากรบุคคล’
 ไขความสำาเร็จขององค์กร

เพราะทุนมนุษย์ คือปัจจัยสำาคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในที่สุด 
มาดูกันว่าเทรนด์ด้าน HR ของโลกในปีนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง

จากรายงานการจัดอันดับศักยภาพการ
แข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของโลก หรือ 
2019 Global Talent Competitiveness 
Index: GTCI จัดทำาโดย สถาบันการศึกษา
ชั้นนำาด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (Institut 

Européen d’Administration des 
Affaire-INSEAD) ของฝรั่งเศส ซึ่งเป็น
อีกแหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจภาพรวมของศักยภาพการแข่งขันด้าน
ทรัพยากรบุคคล และสามารถพัฒนากลยุทธ์

ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้ 
โดยรายงานฉบับนี้ได้ระบุเกี่ยวกับ 
การจัดอันดับประเทศผู้นำาของโลก  
ซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านบุคลากรที่ม ี
ความสามารถ

สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา นอร์เวย์ เดนมาร์ก

2 3 4 51

บุคคลที่มีความเป็น 
ผู้ประกอบการ  

คือผู้ที่จะสร้างความแตกต่างในการ
แข่งขันด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ประเทศและเมืองที่ครองอันดับต้น ๆ  
มีแนวโน้มเปิดรับบุคคลที่มีความเป็น 

ผู้ประกอบการมากท่ีสุด เพราะมีรายได้สูง 
มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้าน

ทรัพยากรบุคคลที่ต้านทานความผันผวน
ทางการเมืองและเศรษฐกิจสังคมได้ดีกว่า

ประเทศไทย
ไต่จากอันดับที่ 70 
เมื่อปีก่อน สู่อันดับ

วอชิงตัน ดี.ซี.  
ยังคงครองอันดับสูงสุดของเมืองท่ีเป็น 
ศูนย์กลางของบุคคลท่ีมีความสามารถ 

ภายใต้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ อาทิ มีความเป็น 
สากล เศรษฐกิจม่ันคง ผู้คนกระตือรือร้น 
โครงสร้างพ้ืนฐานการเช่ือมต่อแข็งแกร่ง 
แรงงานทักษะสูง และมีการศึกษาที่ดี

เมืองที่มีระบบนิเวศ 
‘เมืองอัจฉริยะ’ 

ยังคงเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนเข้าไปทำางาน
และจะถูกพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล เพราะ
เมืองมีความยืดหยุ่น มีศักยภาพในการ

ปรับตัวตามเทรนด์เศรษฐกิจคล่องแคล่ว 
สามารถปรับเปล่ียนนโยบายได้อย่างรวดเร็วของโลกในปีนี้

66

Top 5 ประเทศที่มีศักยภาพดึงดูดและบ่มเพาะคนเก่งมากที่สุดในโลก (ตามลำาดับ) ได้แก่
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น้อง ๆ น่าจะเคยได้ยินคุณพ่อคุณแม่บ่นอยู่ 
บ่อยครั้ง ว่าหน้าร้อนทีไรค่าไฟที่บ้านพุ่งกระฉูด
ข้ึนจากปกติทุกที น่ันก็เพราะเราใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
โดยเฉพาะประเภทให้ความเย็นอย่างแอร์ 
พัดลม ตู้เย็นมากขึ้นยังไงล่ะ วันนี้พี่อ้อมเลย
อยากชวนน้อง ๆ มาหาวิธีคลายร้อน ที่ช่วย
ประหยัดไฟฟ้าในบ้านลงพร้อมกันได้ 
  ปรับตัวในการใช้ชีวิตประจ�าวัน เช่น 
ใช้กระติกน�า้แข็งแทนท่ีจะเปิดตู้เย็นเพ่ือด่ืมน�า้
บ่อย ๆ อาบน�า้เย็นแทนน�า้อุ่นท�าให้เราไม่ต้องใช้
ไฟฟ้าจากเคร่ืองท�าน�า้อุ่น
  เปิดบ้านให้อากาศถ่ายเทบ้าง ปล่อยให้
ลมธรรมชาติช่วยระบายความร้อนออกจากบ้าน 

เย็นกาย สบายใจ แถมประหยัดไฟได้ด้วย 
เร่ือง : พ่ีอ้อม  

ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง

PEA FOR KIDS

ช่วยลดการเปิดเครื่องปรับอากาศและพัดลม 
  ปลูกต้นไม้กรองความร้อน หากท่ีบ้านของ
น้อง ๆ มีดาดฟ้า ลองหาต้นไม้ใหญ่มาปลูกดู 
เพราะต้นไม้จะช่วยดูดซับความร้อนเอาไว้ ก่อน
เข้ามาสู่ภายในบ้าน หรือจะปลูกต้นไม้ริมก�าแพง
บ้านก็ท�าให้บ้านร่มร่ืนและเย็นข้ึน
  วางตู้เก็บของชิดผนังในบ้าน โดยตู้จะช่วย
เป็นฉนวนกันความร้อน ท�าให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน
บ้านไม่ต้องท�างานหนักมากเกินไป
  ตรวจห้องท่ีติดเคร่ืองปรับอากาศ หม่ันเช็ก
หาช่องท่ีอาจท�าให้อากาศเย็นเล็ดลอดออก
จากห้องได้ เพ่ือลดภาระการท�างานของเคร่ือง
ปรับอากาศ 

  ปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศเป็น 27 
องศาเซลเซียส แล้วเปิดพัดลมพร้อมกันก็เป็น
อีกหน่ึงวิธีท่ีช่วยได้เหมือนกัน
  ท�าความสะอาดตู้เย็นบ้าง ลงมือจัดการ
กับอาหารท่ีเก็บไว้นาน ๆ และหมดอายุ คงไว้
แต่อาหารท่ียังกินได้ หรืออย่างการละลายน�า้แข็ง 
หนา ๆ ไม่เอาของร้อนเข้าตู้เย็น ก็ท�าให้ตู้เย็น
ท�างานสบายข้ึนด้วยนะ
 เหล่าน้ีเป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ 
เท่าน้ัน ยังมีอีกหลายวิธีท่ีจะท�าให้เราอยู่ในบ้าน
อย่างเย็นกายและใจ แถมไม่ต้องกังวลเร่ืองค่าไฟ 
แม้จะอยู่ในช่วงหน้าร้อนก็ตาม 
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PEA Photo Club
โดย จุลล์ จงูวงศ์

 ส�านวนที่ว่า ‘เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง’ สามารถใช้ได้กับทุกกิจกรรม รวมถึงการ
ถ่ายภาพด้วย ครูบาอาจารย์ท่านว่าไว้ หากเรามีพื้นฐานการถ่ายภาพที่ดี เข้าใจหลักการ
ทั้งทางวิทยาศาสตร์และศิลปะเป็นอย่างดี การสร้างสรรค์ภาพสวย ๆ คงไม่ใช่เรื่องยาก 
จนเกินไป ฉบับนี้ผมเลยอยากจะชวนเพื่อน ๆ กลับมาปัดฝุ่นเรื่องพื้นฐานกันสักหน่อย  
ว่าด้วยเรื่อง ‘หลักการท�างานของกล้องถ่ายภาพ’ กันก่อนเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อน  
แต่ส่งผลต่อภาพถ่ายของเราโดยตรง

Aperture
 อันดับแรกเรามาดูเรื่อง ‘รูรับแสง’ หรือ ‘Aperture’ กันครับ ส�าหรับเพื่อน ๆ ที่พอจะ
คุ้นเคยกับการถ่ายภาพมาบ้างแล้ว คงรู้จักและทราบถึงความส�าคัญของมันเป็นอย่างดี 
บางท่านอาจเคยได้ยิน แต่ยังไม่เคยเห็นว่าหน้าตาเป็นอย่างไร หรือหลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก
เลย ลองดูภาพตัวอย่างที่ผมน�ามาให้ชมกัน เป็นภาพของเลนส์นิคอนรุ่นเก๋าซึ่งเป็นเลนส์
แมนนวล สามารถเห็นรูรับแสงและแผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm) ที่ท�าหน้าที่เป็นตัวปรับ
ขนาดรูรับแสงได้อย่างชัดเจนอยู่ด้านท้ายของกระบอกเลนส์ การปรับขนาดของรูรับแสงท�าได้
โดยใช้วงแหวนปรับรูรับแสงที่กระบอกเลนส์ แต่เลนส์ในปัจจุบันที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
เราจะปรับรูรับแสงผ่านการปรับตั้งค่าที่ตัวกล้องแทน และมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมกลไก
การปรับรูรับแสงอีกต่อหนึ่ง สถานะปกติของเลนส์ทั่ว ๆ ไปจะเปิดรูรับแสงกว้างสุดไว้เสมอ 
เพื่อให้สะดวกต่อการโฟกัส จะหรี่ลงก็ต่อเมื่อมีการกดชัตเตอร์หรือกดปุ่มเช็กระยะชัดลึก  
(ที่มีอยู่ในกล้องบางรุ่น)

ภาพของเลนส์ Nikkor 50mm f/1.4 
แสดงให้เห็นถึงรูรับแสงทรง 7 เหลี่ยมสีดำา
ตรงเกือบกลางภาพ และแผ่นไดอะแฟรม

สีออกเทา ๆ ที่ซ้อนกันอยู่ 7 แผ่น 
ทำาหน้าที่ปรับขนาดรูรับแสง

BACK TO BASIC : How Camera Works 

โหมด Av หรือ A ของกล้องแต่ละยี่ห้อ

โดย : จุลล์ จูงวงศ์



เลนส์และรูรับแสง
 เลนส์แต่ละตัวจะมีค่ารูรับแสงกว้างสุดที่แตกต่างกันไป ขอยก
ตัวอย่าง เลนส์คิต Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 ที่ติดมากับกล้อง
รุ่นเล็กของแคนนอน จะเป็นเลนส์ระยะ 18-55 มม. ที่มีรูรับแสงกว้าง
สุด f/3.5-5.6 โดยที่ 18 มม. รูรับแสงกว้างสุดจะอยู่ที่ f/3.5 แต่เมื่อ
ซูมไปที่ 55 มม. ก็จะลดลงไปอยู่ที่ f/5.6 ไม่สามารถเปิดรูรับแสง
กว้างกว่านั้นได้ เพราะเป็นข้อจ�ากัดของเลนส์ตัวนี้ แต่ก็มีข้อดีคือ 
ขนาดเล็ก น�า้หนักเบา และราคาไม่แพง ถ้าขยับมาดูเลนส์อีกตัวหน่ึง
ที่ผมใช้ถ่ายภาพตัวอย่างจะเป็นเลนส์ Canon EF 50mm f/1.8 ซึ่งมี
รูรับแสงกว้างสุดที่ f/1.8 ก็จะมีความสามารถในการถ่ายภาพที่มี
ระยะชัดลึกน้อย ๆ หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่า ‘หน้าชัดหลังเบลอ’ 
ได้ง่ายขึ้น และถ้าขยับไปอีกนิด ไปดูเลนส์เทเลซูมระยะยอดนิยม
ช่วง 70 - 200 มม. แต่ละค่ายจะมีมาให้เลือก 2 รุ่น ที่มีรูรับแสง
กว้างสุดต่างกัน ก็คือ f/2.8 และ f/4 ซึ่งถ้าให้ทุกท่านเดา ก็คงจะพอ
เดากันออกว่ารุ่นที่เป็น f/2.8 จะใหญ่และแพงกว่าอย่างแน่นอน 
ผมเอาภาพตัวอย่างจากค่ายโซนี่มาให้ดู จะเห็นได้อย่างชัดเจนถึง
ขนาดที่แตกต่างกัน รวมถึงราคาด้วย ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 90,000 บาท 
และ 50,000 บาท ตามล�าดับ สรุปง่าย ๆ ก็คือ เลนส์ที่มีรูรับแสง
ยิ่งกว้าง ก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ และราคาแพงนั่นเอง 

 ‘รูรับแสง’ หรือ ‘Aperture’ ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องในตัวเลนส์ที่เปิดให้แสงผ่านเข้าไปสู่
เซ็นเซอร์รับภาพหรือฟิล์ม การปรับค่ารูรับแสงจะไปเปลี่ยนขนาดของ
ช่องที่ว่านี้ เพื่อให้แสงผ่านเข้าไปได้มากขึ้นหรือน้อยลง และขนาด
รูรับแสงนี่เอง จะมีผลต่อระยะชัดลึก (Depth of Field) ของภาพด้วย
ค่ารูรับแสงจะเขียนโดยใช้ตัวอักษรเอฟ (f) ตัวพิมพ์เล็กและเป็นตัวเอียง 
(เรียกว่า hooked f) ตามด้วยเครื่องหมายทับ ‘/’ และตัวเลขที่แสดง
ถึงขนาดรูรับแสงในรูปแบบ แต่ส่วนมากจะใช้เพียงตัวพิมพ์เล็ก
ธรรมดาเพื่อความสะดวก อย่างเช่น f/2.8 เป็นต้น

เมื่อเราเปลี่ยนค่ารูรับแสง  ระยะชัดลึก (Depth of Field) 
ของภาพก็จะเปลี่ยนไปด้วย ภาพตัวอย่างทางด้านซ้าย

จะเปิดรูรับแสงที่ f/2.8 ส่วนภาพขวาจะหรี่รูรับแสงลงไปที่ f/8

อีกตัวอย่างที่อยากจะให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากขึ้น 
ทั้งสองภาพนี้ถ่ายด้วยเลนส์ 50 มม. ที่มีรูรับแสงกว้างสุด f/1.8 
ภาพซ้ายเปิดรูรับแสงกว้างสุดที่ f/1.8 ส่วนภาพขวาเปิดรูรับแสง

แคบสุดที่ f/16 จะเห็นความแตกต่างของระยะชัดลึกที่ชัดเจน 
สังเกตได้จากฉากหลังที่เห็นรายละเอียดมากขึ้น รวมถึงช่อดอกตูม

ด้านหน้าก็มองเห็นรูปร่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นกัน

ควบคุมรูรับแสงได้อย่างไร
 ถ้าเราใช้เลนส์แมนนวลรุ่นเก่า เราสามารถปรับขนาดรูรับแสงได้
ด้วยวงแหวนปรับรูรับแสงที่กระบอกเลนส์ได้เลย แต่ส�าหรับกล้องใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เราก็ต้องเลือกใช้โหมด
การถ่ายภาพที่ให้เราสามารถปรับขนาดของรูรับแสงได้ก็คือ โหมด 
Av หรือ A ซึ่งย่อมาจาก Aperture หรือ Aperture Value ซึ่งแปลว่า
ค่ารูรับแสงน่ันเอง ในโหมดน้ีกล้องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ท่ีเหมาะสม
ให้เราโดยอัตโนมัติ ข้อควรระวังในการใช้โหมด Av / A คือ 
ในสภาพแสงน้อย ความเร็วชัตเตอร์ที่ได้อาจต�่ามากจนไม่สามารถ
ถือถ่ายได้ หากไม่ระวัง จะท�าให้ภาพที่ได้สั่นไหวหรือเบลอ

เลนส์เทเลซูมของโซนี่ทางยาว
โฟกัส 70 - 200 มม. ทางด้าน
ซ้ายมีรูรับแสงกว้างสุดคงที่ที่ 

f/4 ส่วนทางขวา f/2.8 
น้ำาหนักเลนส์อยู่ที่ 840 กรัม 
และ 1,480 กรัม ตามลำาดับ

เลนส์คิต Canon EF-S18-55mm 
f/3.5-5.6 ของแคนนอน ขนาด
กะทัดรัด หนักเพียง 200 กรัม

เลนส์ Canon EF 50mm f/1.8 
ของแคนนอน ขนาดกะทัดรัด
เช่นกัน หนักเพียง 160 กรัม
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1129 PEA CALL CENTER

ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติใด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ไม่เคยทอดท้ิงคนไทย พร้อมช่วยเหลือ ฝ่าฟันวิกฤตน้ัน

เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน
เพ่ือรอยย้ิมแห่งความสุขของทุกคน


