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 ...ข้อสำ�คัญ ก�รจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้น ต้องเป็นให้ตลอด กล่�วคือ ไม่ว่�จะอยู่ ณ ที่ใด 
ในฐ�นะใดก็ต�ม ต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่น ที่จะประพฤติตนปฏิบัติง�นทุกอย่�ง โดยยึดมั่นใน
คว�มดีและคว�มถูกต้องเสมอไป จึงขอให้ทุกคน ทั้งผู้ที่จะออกไปศึกษ�ต่อและประกอบอ�ชีพก�รง�น
ได้รักษ�คว�มเก่งและคว�มดีที่มีอยู่ พร้อมทั้งสร้�งเสริมให้เจริญงอกง�มยิ่ง ๆ ขึ้น เพร�ะคุณสมบัติ
เหล่�นี้จะเกื้อหนุนแต่ละคนให้ประสบแต่คว�มสุขคว�มสำ�เร็จทั้งในชีวิตและกิจก�รง�นได้แท้จริง  
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ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน PEA
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เป็นว�รส�รร�ยเดือน จัดทำ�ขึ้น
เพ่ือพนักง�นก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค  
และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกล�ง
เชื่อมสัมพันธ์และคว�มเข้�ใจอันด ี
ระหว่�งก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค 
พนักง�น และหน่วยง�นต่�ง ๆ 
โดยทำ�หน้�ที่เป็นศูนย์รวมข่�วส�ร
เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�น กิจกรรม
ต่�ง ๆ รวมถึงบทคว�มในว�รส�ร
ส�ยใจไฟฟ้�ทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่�น ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค
ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

Go East!
 EEC หรอื Eastern Economic Corridor ที่รู้จกักนัดใีนชื่อ ‘ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ
ภาคตะวนัออก’ นั้น เกดิขึ้นมาเพื่อส่งเสรมิการลงทนุซึ่งจะเป็นการยกระดบั
อตุสาหกรรมของประเทศ เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั โดยมพีื้นที่เป้าหมาย
น�าร่องใน 3 จงัหวดั ได้แก่ ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีและระยอง แน่นอนว่าในการลงทนุ 
ส�าคญัครั้งนี้ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานคอืสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง
         การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) จงึต้องพฒันาระบบไฟฟ้าให้มคีวามมั่นคง 
เชื่อถอืได้ และพฒันาระบบงานบรกิารให้มคีวามทนัสมยั รองรบัความต้องการใช้
ไฟฟ้าในทกุภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธรุกจิ ภาคอตุสาหกรรม ภาคการขนส่ง 
ชมุชนเมอืงใหม่ ในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งภารกจิส�าคญัครั้งนี้ PEA ได้ด�าเนนิการในมติิ
ต่าง ๆ ที่คณุผู้อ่านจะได้เรยีนรู้จาก ‘วารสารสายใจไฟฟ้า’ ฉบบันี้กนัค่ะ
        การพฒันาประเทศไม่ว่าในมติใิดกต็าม ต้องมรีะบบสาธารณูปโภคที่ดเีป็น
โครงสร้างพื้นฐานไว้รองรบั การเตบิโตทางเศรษฐกจิ การขยายพื้นที่เมอืง ฯลฯ 
‘ระบบไฟฟ้า’ คอืปัจจยัขั้นพื้นฐานที่มคีวามจ�าเป็นอย่างยิ่ง PEA จงึพยายามพฒันา
ความมั่นคงทางด้านระบบไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งเสรมิ
การพฒันาประเทศ และ EEC กก็�าลงัเป็นอภมิหาโปรเจก็ต์ที่ทกุฝ่ายคาดว่าจะเป็น
อกีพลงัแห่งการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ
        สายลมแห่งความสดใสก�าลงัพาเรามุ่งหน้าสู่ทศิตะวนัออกค่ะ...

(นางกลัยา แตงเกษม)
บรรณาธกิาร

ว�รส�รฉบับนี้ผลิตม�จ�ก
กระด�ษรีไซเคิล และพิมพ์ด้วยหมึก
ถั่วเหลือง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คนที่กล้�เพื่อไปให้ไกล
กว่�เดิมเท่�นั้น ถึงจะรู้ว่�
ตัวเองไปได้ไกลแค่ไหน
T.S. Eliot

ตดิต�มว�รส�รส�ยใจไฟฟ้�ท�ง Facebook Fanpage 
ได้ท่ี saijaifaifa magazine

READ ME
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โดย กองบรรณ�ธิก�ร
PEA life

EDITOR’S TALK จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์
ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี

 พลังแห่งคว�มจงรักภักดี  
สู่ก�รแปลคว�มแห่งก�รสรรเสริญ
พระบ�รมี
 เนื่องในพธิมีหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หวั การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) ร่วมกบัเมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ์ 
กรุป๊ จดันทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตฯิ ชดุ ‘ธ สว่างในใจ ไทยทั้งชาต’ิ 
เพื่อแสดงถงึความปลื้มปีตแิละส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ ที่ทรง
ปฏบิตัพิระราชกรณยีกจินานปัการ ในการบ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุพฒันา
ประเทศชาตใิห้เจรญิรุง่เรอืง พร้อมเปิดตวับทเพลงสรรเสรญิพระบารม ี
ชดุ ‘แปลความแห่งการสรรเสรญิพระบารม’ี ภาพยนตร์ประกอบ
บทเพลงสรรเสรญิพระบารม ีที่ได้รบัเกยีรตจิากอาจารย์ วนัเพญ็ 
เซน็ตระกลู ปชูนยีบคุคลด้านภาษาไทยดเีด่น ประจ�าปี 2556 เป็น
ผูถ้อดความหมาย เพื่อให้ทกุคนซาบซึ้งไปกบับทเพลงด้วยหวัใจ
ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครอืเมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ์ 156 สาขาทั่วประเทศ 
โดยมนีายสมพงษ์ ปรเีปรม ผู้ว่าการ PEA นายสรุเชษฐ์  
อศัวเรอืงอนนัต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิารฝ่ายสื่อโฆษณา  
บรษิทั เมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ์ กรุป๊ จ�ากดั ร่วมเป็นประธานพธิเีปิด  
ณ โรงภาพยนตร์ ไอคอน ซเีนคอนคิ (ICON CINECONIC) ศูนย์การค้า
ไอคอนสยาม 

เกร็ดน่ารู้เก่ียวกับเพลงสรรเสริญพระบารมี
เช่ือกันว่า เพลงสรรเสริญพระบารมี มีเค้าโครงมา
ต้ังแต่สมัยอยุธยา เพราะพบเพลงท่ีมีลักษณะคล้าย
เพลงสรรเสริญพระบารมีอยู่ก่อนแล้ว ใช้บรรเลง
เวลาพระมหากษัตริย์เสด็จลงท้องพระโรงและเสด็จข้ึน  
ก่อนจะถูกนำามาใช้เป็นเพลงชาติในช่วงรัชกาลท่ี 4  
แล้วเปล่ียนทำานองและคำาร้องใหม่ในสมัยรัชกาลท่ี 5 
หลังเปล่ียนแปลงการปกครอง ปี 2475 เพลง
สรรเสริญพระบารมีไม่ได้ใช้ในฐานะเพลงชาติ
อีกต่อไป แต่ยังคงใช้ถวายความเคารพ แด่องค์
พระมหากษัตริย์จนถึงปัจจุบัน
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 พัฒน�องค์กรเป็นสำ�นักง�น
สีเขียว เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 เพราะสิ่งแวดล้อมคอืเรื่องรอบตวัของเรา PEA จงึมคีวามตระหนกัถงึเรื่อง
สิ่งแวดล้อม การรณรงค์การลดใช้พลงังาน ให้ทกุหน่วยงานลดภาวะโลกร้อน 
โดยใช้ทรพัยากรและพลงังานอย่างรู้คณุค่า มแีนวทางจดัการของเสยีอย่างมี
ประสทิธภิาพ เลอืกเครื่องใช้ส�านกังานที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม จดัท�าโครงการ
พฒันา PEA ให้เป็น Green Office ครอบคลมุ 74 จงัหวดั ตามมาตรฐานของ
กรมส่งเสรมิคณุภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ขณะเดยีวกนัยงัจดัอบรมหลกัสูตร ‘การพฒันาการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ส�านกังานใหญ่ 
ให้เป็นส�านกังานสเีขยีว’ เพื่อให้ผู้บรหิารและพนกังานในส�านกังานใหญ่ มคีวามรู้
ความเข้าใจวธิกีารด�าเนนิงานจดัท�าส�านกังานสเีขยีว โดยมนีายภาณมุาศ ลิ้มสวุรรณ 
รองผู้ว่าการ PEA เป็นประธานในพธิเีปิด และได้รบัเกยีรตจิากเภสชักรหญงิ พชัร ี
ปรเีปรม ประธานคณะแม่บ้านและครอบครวั PEA รบัฟังการบรรยายโดยวทิยากร
ผู้ทรงคณุวฒุจิากมหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบัผู้บรหิาร PEA ทกุสายงาน ณ ห้อง
อเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED ส�านกังานใหญ่ PEA 

ปี 2557 - 2561  จากการดำาเนินโครงการพัฒนาสำานักงาน PEA ให้เป็น
สำานักงานสีเขียว ได้รับการรับรองสำานักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ระดับดีเย่ียม (G ทอง) 99 แห่ง และระดับดีมาก (G เงิน) 2 แห่ง 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสำานักงานได้ 4,990.89 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
ปี 2562 - 2564 PEA มีเป้าหมายดำาเนินโครงการกับสำานักงาน PEA ปีละ 
37 แห่ง รวม 3 ปี 111 แห่ง และในปีน้ีจะพัฒนาสำานักงานใหญ่ให้เป็นสำานักงาน
สีเขียวต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

อบรมหลักสูตร ‘การพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สำานักงานใหญ่ ให้เป็นสำานักงานสีเขียว’
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PEA จัดโครงการ Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง 
จังหวัดบุรีรัมย์

 อกีหนึ่งกจิกรรมด้านสขุภาพที่จดัขึ้นทกุปี ส�าหรบั ‘โครงการ 
Save Your Life ใส่ใจหลอดเลอืดสมอง’ เพื่อให้ผู้บรหิาร พนกังาน 
PEA และประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รบัความรู้ความเข้าใจ รู้จกัวธิี
ป้องกนัการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง อนัตรายของโรค การป้องกนั 
และรกัษาการเกดิอมัพฤกษ์ อมัพาต จากการบรรยายของพนัเอก 
นายแพทย์เจษฎา อดุมมงคล และการให้ความรู้เกี่ยวกบัโภชนาการ

 ตอกยำ�้คว�มเป็นผูน้ำ�ด้�นไฟฟ้�แห่งอน�คตด้วยเทคโนโลย ี

คว้ารางวัลบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และบริการ 4 ปีซ้อน 

 ตอกย�้าความเป็นองค์กรไฟฟ้าแห่งอนาคต (Digital Utility) อย่างแท้จรงิ เมื่อ PEA ได้รบัรางวลั 
หน่วยงานที่มคีวามพร้อมในการบรกิารเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็พื้นฐานและบรกิารที่รองรบั IPv6 
ประจ�าปี 2561 หรอื IPv6 Award 2018 ตดิต่อกนั 4 ปีซ้อน จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สดช.) โดยมนีายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถยีร รองผู้ว่าการ PEA 
เป็นผู้รบัมอบ ณ ห้องประชมุ ชั้น 5 ศูนย์ประชมุวายภุกัษ์ โรงแรมเซน็ทรา ศูนย์ราชการและ
คอนเวนชนัเซน็เตอร์ แจ้งวฒันะ กรงุเทพฯ  

 PEA ห่วงใยสุขภ�พพนักง�นและผู้ใช้ไฟฟ้� จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุศร ีกติตโิชตพิาณชิย์ โดย
นางจฑุาพรรธน์ แก้ววฒันะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA เป็นประธาน
เปิดโครงการ ซึ่งจดัขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2562 ได้รบัเกยีรตจิาก
นายน�าชยั หล่อวฒันตระกูล ประธานกรรมการมูลนธิวิจิยัประสาท
ในพระบรมราชูปถมัภ์ พลเรอืเอก เรงิฤทธิ์ บญุส่งประเสรฐิ 
กรรมการมูลนธิวิจิยัประสาทในพระบรมราชูปถมัภ์ เข้าร่วมพธิ ี
ณ โรงแรมเทพนคร จงัหวดับรุรีมัย์ 



6  • ฉบับท่ี 6 / 2562

 เพื่อส่งเสรมิความส�าคญัและความยั่งยนืของพลงังานสะอาด
โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทติย์ PEA จงึเปิดตวัโครงการน�าร่อง 
PEA Solar Hero Application แอปพลเิคชนัแรกในไทยที่น�า Digital 
Platform มาช่วยอ�านวยความสะดวกในการตดิตั้ง Solar Rooftop 
เพื่อผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ใช้เองแบบครบวงจรอย่าง
มปีระสทิธภิาพ ตั้งแต่วเิคราะห์การใช้พลงังานไฟฟ้า การค�านวณ
ความคุ้มทนุ กระทั่งการบ�ารงุรกัษา ซึ่งสามารถตดิตามข้อมูลได้
ทกุที่ทกุเวลาผ่านมอืถอื ล่าสดุ เริ่มเปิดตวัน�าร่องในพื้นที่จงัหวดั
ระยอง และจะทยอยเปิดตวัในจงัหวดัเชยีงใหม่ ภูเกต็ นครราชสมีา 

เปิดตัว Solar Hero Application โครงการนำาร่อง จังหวัดระยอง
ก่อนเริ่มให้บรกิารเตม็รูปแบบทั่วประเทศภายในตลุาคม 2562 เพื่อ
ต่อยอดพลงังานสะอาดแห่งอนาคตร่วมกนั และลดการเกดิมลพษิ
ในอากาศที่ก�าลงัเป็นปัญหาทั่วโลก โดยนายเขมรตัน์ ศาสตร์ปรชีา 
รองผู้ว่าการ PEA เป็นประธานในพธิเีปิดตวั PEA Solar Hero 
Application โครงการน�าร่องจงัหวดัระยอง โดยมผีู้ใช้ไฟฟ้าภาคธรุกจิ
อตุสาหกรรม ร่วมรบัฟังเสวนาจ�านวน 250 คน ณ ห้องเกาะแก้ว 
1 - 3 โรงแรมคลาสสกิ คามโิอ อ�าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 
สนใจตดิต่อสอบถามรายละเอยีด โทร. 0 - 2725 - 4955 หรอื 1129 
PEA Call center และ www.pea.co.th/vspp หมวดหมู่โครงการ 
PEA Solar Hero Application   

 ต่อยอดพลงัง�นสะอ�ดแห่งอน�คตร่วมกนั 

 จากการน�าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมาใช้งาน เช่น IP-based Network, Video 
Conference System รวมถงึพฒันาระบบไฟฟ้าและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
ของ PEA ท�าให้เป็นที่สนใจของการไฟฟ้า DPDC อย่างยิ่ง น�ามาสู่การ
ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
(PEA) ประเทศไทย กบัการไฟฟ้า Dhaka Power Distribution Company 
Limited (DPDC) สาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศ บรษิทัจ�าหน่ายไฟฟ้า
รายใหญ่ของเมอืงหลวงธากา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล เทคโนโลย ี
ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกนั โดยมนีายวลัลภ กติตวิวิฒัน์ 
รองผู้ว่าการ PEA และ Mr.Jayanta Kumar Sikder : Company Secretary 
การไฟฟ้า DPDC เป็นผูล้งนาม พร้อมด้วย Mr.Nasrul Hamid รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงพลงังานและทรพัยากรแร่ สาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศ 
เป็นสกัขพียาน ณ เมอืงธากา สาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศฯ  

ลงนาม MOU กับการไฟฟ้าแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

 แลกเปล่ียนข้อมูลและประสบก�รณ์ด้�นพลังง�น 



 • ฉบับท่ี 6 / 2562  7

Q A
ประชาชนที่ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาที่อยู่อาศัย
สามารถขายไฟฟ้าคืน
ให้ PEA ได้อย่างไร 

สำาหรับผู้ท่ีสามารถขายไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์
ให้แก่ PEA ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
ข้อมูลเบ้ืองต้นสำาหรับผู้ย่ืนขอขายไฟฟ้า
 ติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์สูงสุดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) ต่อราย
 ต้องเป็นผู้ลงทุนการติดต้ังเองท้ังหมด
 เน้นการผลิตใช้เองก่อน ส่วนท่ีเหลือ PEA จะรับซ้ือในราคา 

 1.68 บาท/หน่วย เป็นเวลา 10 ปี 
 ค่าใช้จ่ายในการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าเป็นเงิน 8,500 บาท 

 (ไม่รวม VAT และค่าใช้จ่ายในการติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์)
คุณสมบัติผู้ย่ืนขอขายไฟฟ้า
 ต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าของ PEA (ช่ือเดียวกับในบิลค่าไฟ) 

 และยังคงเป็นสถานะใช้ไฟฟ้าหรือไม่ถูกตัดมิเตอร์
 เคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้าต้องเป็นทรัพย์สินของ PEA 
 หากช่ือท่ีผู้ย่ืนขอขายไฟฟ้า ไม่ตรงกับบิลค่าไฟ ให้ผู้ย่ืนย่ืนคำาขอฯ 

 ติดต่อ PEA ในพ้ืนท่ีใช้ไฟฟ้าเพ่ือดำาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

 เพราะพลังงานแสงอาทิตย์ดีต่อส่ิงแวดล้อม ราคาถูกกว่าก๊าซธรรมชาติ และใช้ได้ไม่มีวันหมด 
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือ Solar Rooftop จึงได้รับความนิยมมากข้ึน 

และสามารถนำามาขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เพ่ือเพ่ิมรายได้ในกระเป๋าได้ด้วย

โดย กองบรรณ�ธิก�ร
Q&A with PEA

ผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์

** ก�รยื่นคำ�ขอเข้�โครงก�ร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - ธันว�คม 2562 ผ่�นระบบ PPIM (https://ppim.pea.co.th) และส�ม�รถติดต�มสถ�นะต่�ง ๆ ผ่�นระบบ PPIM
** ติดต่อ กองส่งเสริมพลังง�นทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้�ขน�ดเล็ก โทร. 02 - 590 - 9733, 02 - 590 - 9743, 02 - 590 - 9753, 02 - 590 - 9763, 02 - 009 - 6053 หรือ 1129 PEA CALL CENTER



PEA FOCUS
เรียบเรียง : กองบรรณ�ธิก�ร

PEAกับภารกิจสนับสนุนความม่ันคงทางพลังงาน
‘โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)’

8  • ฉบับท่ี 6 / 2562



 • ฉบับท่ี 6 / 2562  9

EEC ยกระดับเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิต 
ในทุกด้าน

ต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม  
เติม 5 อุตสาหกรรมใหม่ 

 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor) หรือ EEC เป็นโครงการยกระดับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย 
ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็นการต่อยอดความ
สำาเร็จจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจด้านตะวันออกหรือ Eastern Seaboard เพื่อ
สนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและส่งเสริมการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้
ของประชาชน รวมทั้งดึงดูดการลงทุนไปจนถึงการยกระดับรายได้ของประเทศ 
หลังจากที่ไทยไม่ได้ลงทุนขนาดใหญ่มานานกว่า 30 ปี 

 สำาหรับแผนการลงทุนของรัฐบาลตามกรอบการลงทุนรวมของภาครัฐและ
เอกชน ในระยะเวลา 5 ปี (2560 - 2564) ด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 1.5 ล้านล้านบาท 
เป็นการลงทุนด้านการขนส่งและการคมนาคมอย่างครอบคลุมทั้งทางถนน 
ทางราง ทางอากาศ และทางนำ้า เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุน การพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการอำานวยความสะดวกต่าง ๆ ในพื้นที่  เช่น การสร้าง
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา) พัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบัง พัฒนาท่าเรือมาบตาพุด สร้างมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง เป็นต้น 
ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีเพื่อ
อนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย พร้อมทั้งมีเป้าหมายสนับสนุน 10 อุตสาหกรรม
ที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต ดังต่อไปนี้

 เพราะเศรษฐกิจเป็นรากฐานสำาคัญในการพัฒนาประเทศ นำามาสูค่วามเป็นอยู่
ทีด่ข้ึีนของประชาชน ซ่ึง ‘โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก’ 
หรือ ‘Eastern Economic Corridor (EEC)’ ถือเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ที่จะ
สร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง 
 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (PEA) ในฐานะผูใ้ห้บรกิารพลงังานไฟฟ้าเพือ่ขบัเคล่ือน
เศรษฐกจิของประเทศตลอดมา ได้มีส่วนสนับสนุนความมั่นคงและน่าเชื่อถือทาง
พลังงานไฟฟ้าใน EEC เช่นกัน

 • ฉบับท่ี 6 / 2562  9



5 อุตสาหกรรมเดมิทีมี่ศกัยภาพ
(First S-curve)

5 อุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต
(New S-curve) 

‘ไฟฟ้า’ สาธารณูปโภคสำาคัญ
ในการขับเคลื่อน EEC

รองรับแผนปฏิบัติการ
ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การจ่ายไฟฟ้าให้เพียงพอ 
มั่นคง เชื่อถือได้ ลดปัญหา
ไฟฟ้าขัดข้องและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องได้
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

รองรับแผนปฏิบัติการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 
สายส่งไฟฟ้า พัฒนา
ระบบไฟฟ้า รองรับรถไฟ
ความเรว็สงูท่าเรอืแหลมฉบัง 
และท่าเรือมาบตาพุด

รองรับแผนพัฒนาเขต
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
และดิจิทัล โดยการก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า 
พัฒนาระบบไฟฟ้า 
เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้า
ในเขต EECd และ EECi

รองรบัแผนปฏบิติัการยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการ
ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
โดยพัฒนาสำานักงานทุกแห่ง
ผ่านการรับรองมาตรฐาน
การให้บรกิารของศนูย์ราชการ
สะดวก (GECC) พร้อมนำา
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในงานบริการผ่าน 
Mobile Application เช่น 
PEA Smart Plus เป็นต้น

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4

1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
(Next-Generation Automotive)

1. หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 
(Robotics)

2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
(Smart Electronics) 2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 

(Aviation and Logistics)

3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ (Affluent, Medical 
and Wellness Tourism)

3. อุตสาหกรรมดิจิทัล
(Digital)

4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
(Agriculture and Biotechnology)

4. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
(Biofuels and Biochemicals)

5. การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
(Food for the Future)

5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Medical Hub)

PEA ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงมุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง เชื่อถือได้ อีกทั้งได้พัฒนาระบบงานบริการให้มีความทันสมัย สามารถ
รองรับการขยายความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง และชุมชนเมืองใหม่ 
โดยมีการเตรียมแผนรองรับใน 4 มิติ คือ
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แผนการรองรับ EEC ใน 4 มิติของ PEA ประกอบไปด้วย 11 โครงการส�าคัญ 
ทั้งที่แล้วเสร็จและก�าลังด�าเนินการ ภายใต้วงเงินงบประมาณ 19,318 ล้านบาท 
เพื่อรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ที่จะมีการพัฒนาเติบโตในอนาคตอย่างเพียงพอ ทั้งยังจะเป็นเสริมสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ ดังนี้ 

ในแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (2560 - 2564)  
ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่า 
จะท�าให้เกิดประโยชน์หลายด้าน เช่น

โครงการของ PEA ที่กำาลังดำาเนินการในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 

1 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำาหน่าย ระยะที่ 1 
2 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9  ส่วนที่ 3
3 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 
4 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
5 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำาหน่าย ระยะที่ 2
6 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
7 โครงการนำาร่องสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าและระบบการบริหารจัดการโครงข่าย  
 เครื่องอัดประจุ
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์สั่งการจ่ายไฟ 
9 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล 
10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ 
11 โครงการขยายไฟฟ้าให้พื้นที่ทำากินทางการเกษตร ระยะที่ 2 

 ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ การเติบโต 
 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ขยายตัวอย่างน้อย 
 ร้อยละ 5 ต่อปี 

 จำานวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้น 10 ล้านคนต่อปี 
 ลดต้นทุนโลจิสติกส์ 400,000 ล้านบาทต่อปี
 ฐานภาษีของรัฐบาลใหญ่ขึ้น 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับบริการสาธารณูปโภค  

 สาธารณูปการ และบริการสาธารณสุขที่เพียงพอทั่วถึง

 นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกได้ประเมินความต้องการบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ปี 2562 - 2566 รวมกว่า 475,668 อัตรา  
โดยแบ่งออกดังนี้ 

 การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
 4 % จำานวน 16,920 อัตรา

 ดิจิทัล 24 % จำานวน 116, 222 อัตรา
 การแพทย์ครบวงจร 2 % จำานวน 11,412 อัตรา
 ยานยนต์แห่งอนาคต 11 % จำานวน 53,738 อัตรา 
 โลจิสติกส์ 23 % จำานวน 109,910 อัตรา 
 หุ่นยนต์ 8 % จำานวน 37,526 อัตรา 
 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 12 % จำานวน 58,228 อัตรา 
 การพาณิชยนาวี 3 % จำานวน 14,630 อัตรา 
 การขนส่งระบบราง 5 % จำานวน 24, 246 อัตรา 
 การบินและอากาศยาน 7 % จำานวน 32,836 อัตรา

 ทั้งนี้โครงการทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะพื้นที่ EEC เท่านั้น หากแต่เป็นแผนการดำาเนินงานของ 
PEA ที่ต้องการให้ทุกพื้นที่ 74 จังหวัดของประเทศไทยมีไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
ต่อความต้องการ
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 Economy is the foundation of developing countries and 
enhancing people’s quality of life. The ‘Eastern Economic 
Corridor (EEC)’ in three provinces: Rayong, Chonburi, and 
Chachoengsao, is another step forward that will increase 
Thailand’s competitive advantages and promote the country’s 
sustainable economy to overcome the middle-income trap to 
high-income status.
 PEA, as the nation’s electricity provider that drives economy 
and society, fully supports EEC’s development in many aspects: 
for instance, enhancing the electricity system to be efficient, 
reliable and trustworthy; developing its services to become more 
modern; and expanding the increasing demand for electricity for 
business sectors, the transportation divisions, and new urban 
areas. PEA has plans to support the country’s needs in the 
following four areas: (1) The industrial sector - PEA aims to 
increase the efficiency of electricity distribution to be sufficient, 
stable and reliable  with the least incidents and the ability to 
quickly solve unexpected issues; (2) The infrastructure - The 
construction of power stations and power lines, including sys-

tems’ development, are meant to support high-speed rail 
systems; (3) Technology and Digital Innovation Zone is 
established by constructing power stations and developing 
power systems to support electricity use in EECd and EECi areas; 
and (4) The standard of service is uplifted to be more modern, 
convenient and fast by developing all offices to pass Government 
Easy Contact Center (GECC) Standard, as well as implementing 
modern technology through organizations’ mobile applications.
Currently, 11 projects have been carried out, for example, 
a project to develop power lines and power stations, a pilot 
project to set up charging stations for electric vehicles and the 
management of charging stations, and a project to enhance the 
efficiency of power distribution centers among others. PEA 
expects that, by the end of the development timeline according to 
National Economic and Social Development Board, Thailand will 
be ready in terms of infrastructures and social services to gain its 
status as a friendly city with top economy in Asia and fulfill its role 
as an ASEAN hub of aviation and logistics.  

ขอบคุณข้อมูลจาก 
• ส�ลิก� www.salika.co/2018/06/08/ 
 eec-for-the-future
• สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ย 
 เขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก (สกพอ.)  
 www.eeco.or.th
• สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและ 
 สังคมแห่งช�ติ www.nesdb.go.th
• กรุงเทพฯ ธุรกิจ 
 www.bangkokbiznews.com

 จากความพยายามผลักดันโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใน 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง จนเกิดการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำาให้เชื่อได้ว่าเป้าหมายสู่
การเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนำาของเอเชียที่มีโครงสร้างพื้น

ฐานเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ 
การบินและโลจิสติกส์ของอาเซียน เป็นศูนย์กลางการขนส่ง
ทางนำ้า ตลอดจนเป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความพร้อมของระบบ
สาธารณูปโภคและบริการสังคมคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่าง
แน่นอน  

PEA and Mission to Promote Energy Security with 
‘Eastern Economic Corridor (EEC)’
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บทพิสูจน์พลังของ
ความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจ
PEA คว้า 3 รางวัลสุริยศศิธรจากการประกวดปฏิทินและสมุดบันทึก ชุด 
“PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” 

รางวัลชนะเลิศ 
ปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ 

ประเภท 
จรรโลงสังคมและ
สภาวะแวดล้อม

ในปัจจุบัน

รางวัล
รองชนะเลิศ 

ปฏิทินชนิดแขวน 
ประเภท 

ส่งเสริมเอกลักษณ์
และศลิปวฒันธรรม

ของชาติ

รางวัลชนะเลิศ 
สมุดบันทึก 

ประเภท 
ส่งเสริมเอกลักษณ์
และศลิปวฒันธรรม

ของชาติ
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PEA EXCLUSIVE
โดย กองบรรณ�ธิก�ร
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บทบาทของ PEA ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก
 PEA มีการประเมินความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ EEC 
(Eastern Economic Corridor) พบว่ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงกว่า
การพยากรณ์ ตามความต้องการไฟฟ้าตามปกติ (ก่อนมีการจัด
ตั้ง EEC) ปี 2579 อยู่ประมาณ 265 เมกะวัตต์ ซึ่ง PEA มีแผนการ
รับรองเดิมและมีการทบทวนแผนอยู่ตลอด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใน
การด�าเนินงานในพื้นที่ นอกจากนี้ PEA ยังมีส่วนอื่น ๆ ที่ต้องท�า 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาดูแลให้บริการไฟฟ้าอย่างเพียงพอแล้ว PEA 
ยังด�าเนินการธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งคุณภาพและบริการ โดยน�าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้งาน ขณะเดียวกันก็ให้ความส�าคัญกับความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

มีส่วนสนับสนุนพื้นที่ EEC ด้านใดบ้าง
 PEA ตระหนักและให้ความส�าคัญกับพื้นที่ EEC ด้วยการเน้น
การพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ความมั่นคง เชื่อถือได้ 
มีการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัย รองรับความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ชุมชนเมือง 
ตามนโยบาย PEA 4.0 ที่ขับเคลื่อน PEA สู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต 
ปัจจุบันมีหลายโครงการก�าลังด�าเนินการในพื้นที่ ทั้งที่ด�าเนินการ
เสร็จไปแล้ว ก�าลังด�าเนินการ และอยู่ระหว่างการน�าเสนอคณะ
รัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของภาคธุรกิจใน EEC ได้อย่าง
เพียงพอ ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มากขึ้น

ศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

โอกาสและทิศทางธุรกิจเสริมของ PEA ที่จะเกิดขึ้น
 PEA เป็นหน่วยงานด้านพลังงาน มีประสบการณ์ด้านพลังงาน  
มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือ นอกจากจ�าหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ 
EEC แล้ว PEA ยังให้บริการด้านพลังงานแก่ผู้ประกอบการรายเก่า
ที่มีโรงงานในพื้นที่ ในการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ 
และผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการลงทุนในพื้นที่ โดย PEA มี
ธุรกิจเสริมในการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้างและบ�ารุง
รักษาระบบไฟฟ้า งานขายหรือให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก ไม่ว่าจะ
เป็นหม้อแปลง เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า งาน
ติดตั้งอุปกรณ์ส่ือสาร และให้เช่าสายส่ือสาร รวมถึงการให้บริการด้าน
วิศวกรรมอ่ืน ๆ อีกอย่างเรามีบริษัท PEA ENCOM International บริษัท
ในเครือของ PEA ท่ีพร้อมให้บริการผู้ประกอบการด้านพลังงานอ่ืน ๆ 
เช่น การประหยัดพลังงาน การลงทุนด้านพลังงานทดแทน การติด
ต้ัง Charging Station ส�าหรับรถไฟฟ้า การจัดหาและจ�าหน่ายรถยนต์
ไฟฟ้า จัดอบรม และให้บริการวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น เป็นท่ีปรึกษาการ
บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพ
การด�าเนินงานของ PEA

สิ่งที่ทำาให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เกิดความมั่นใจต่อการ 
ให้บริการของ PEA
 PEA ตั้งปณิธานจะมุ่งมั่นดูแลธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
ในพื้นที่ EEC อย่างดีที่สุด เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า  
โดยยึดตามหลักการวิสัยทัศน์ของผู้ว่าการ PEA คุณสมพงษ์ ปรีเปรม 
โดยพร้อมจะเข้ามามีส่วนร่วมในหลาย ๆ โครงการ ท้ังสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานการสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลส่งเสริม  
มีการยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ  

ก้าวต่อไปของ PEA 
ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

คุยกับ ‘คุณศรัณย์พงศ์ อ�ชว์สุนทร’ รองผู้ว่�ก�รว�งแผนและพัฒน�ระบบไฟฟ้� กับบทบ�ทและก้�วต่อไปของ
ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค (PEA) เพื่อเสริมสร้�งคว�มมั่นคงท�งพลังง�นในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก 

หลังรัฐบ�ลผลักดันให้พื้นที่ช�ยฝั่งทะเลตะวันออก ฉะเชิงเทร� ชลบุรี ระยอง เป็นพื้นที่นำ�ร่องสะสมเทคโนโลยี 
เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและรองรับกิจกรรมท�งเศรษฐกิจและก�รลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอน�คต



16  • ฉบับท่ี 6 / 2562

ความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ทั้ง SAIFI ค่าดัชนีไฟฟ้าดับต่อ
รายต่อปี และ SAIDI ระยะเวลาไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี ในแต่ละราย
นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ 31 แห่ง เราจะท�าให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
ภายในระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2564 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการให้
บริการ นอกจากนี้ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ในระบบแรงดัน 22 kV ในการ
ติดตั้งหม้อแปลง จะลดขั้นตอนจากเดิม 9 ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน 
ระยะเวลาที่เคยเป็น 77 วัน ก็เหลือไม่เกิน 30 วันปฏิทิน เป็น Doing 
Business ที่ให้บริการที่รวดเร็วมากขึ้น
 
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาปี 2564
 กิจกรรมหลักของ PEA เป็นการสนับสนุนไฟฟ้าให้มีความมั่นคง
น่าเชื่อถือ ช่วยให้การด�าเนินงานทุกอย่างราบรื่น ท�าให้นักธุรกิจที่จะ
มาลงทุนมีความมั่นใจ ซึ่งเรื่องการลงทุนก็มี BOI ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของภาครัฐมาดูแล แต่ PEA จะดูแลเรื่องพลังงานไม่ให้มีปัญหา ให้
มีความมั่นคงเพียงพอ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่เพิ่มขึ้น ทั้งภาคอุตสาหกรรมและความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ แม้ในพื้นที่จะเน้นเรื่องการผลิตไฟฟ้าใช้เองจนท�าให้การใช้
ไฟฟ้าจาก PEA ลดลง อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้น่ิงนอนใจ ก็มีธุรกิจ
เสริมอ่ืน ๆ เตรียมไว้ เช่น เร่ืองการจัดการพลังงาน ต้องพยายาม
จัดหาธุรกิจอื่นมาเสริม เช่น เป็นที่ปรึกษาการจัดการบริหารพลังงาน 

นอกจากเขตอุตสาหกรรม PEA มีส่วนช่วยด้าน
คุณภาพชีวิตของประชาชนรอบข้างอย่างไร
 โครงการของ PEA จะมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งการสร้างสถานีไฟฟ้า
และสายส่ง หรือเรียกว่าการสร้างระบบจ�าหน่าย ซึ่ง PEA  
มีหลายแผนงาน หลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาระบบไฟฟ้า 
ในเมืองใหญ่ โครงการพัฒนาระบบส่งและจ�าหน่าย ขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล การขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร
รายใหม่ ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ท�ากินทางการเกษตร เป็นต้น  
เป็นโครงการท่ีท�าท่ัวประเทศอยู่แล้ว คือไม่ได้ดูแค่ในเขตอุตสาหกรรม 
แต่ครอบคลุมรายย่อยรอบข้าง ตลอดจนพื้นที่ทั่วประเทศ 74 จังหวัด
 
 การลงทุนครั้งใหญ่ของประเทศไทยครั้งนี้ เป็นการปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจครั้งส�าคัญ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งไฟฟ้านับเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
ที่ส�าคัญและช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน  

PEA ตั้งปณิธานจะมุ่งมั่น
ดูแลธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจ
ต่อเนื่องในพื้นที่ EEC อย่าง
ดีที่สุด เพื่อตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกค้า



โดย ฝ่�ยประช�สัมพันธ์
PEA Project
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ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา 

PEA
Solar Rooftop

บ้านสบายเริ่มจากการจัดวาง...
 เราใช้เวลามากกว่า 1 ใน 3 ของชีวิตอยู่ใน ‘บ้าน’ บ้านคือ
ที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว หรือคนสำาคัญของเรา บ้าน
จึงเป็นสถานที่ซึ่งสมาชิกในบ้านได้พักผ่อนและทำากิจกรรม
ร่วมกันอย่างปลอดภัย อบอุ่นกายสบายใจ ดังนั้นการสร้าง
บ้าน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในบ้าน จึงเป็น
สิ่งที่ควรได้รับการเอาใจใส่อยู่เสมอ เพื่อให้บ้านของเรา
เป็นบ้านที่น่าอยู่
 การออกแบบบ้านจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำาคัญ 
ไม่ว่าจะเป็นส่วนโครงสร้าง ตำาแหน่ง ทิศทางแสงแดดและลม
การจัดวาง Layout ของบ้าน การตกแต่งภายใน รวมถึง
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งบ้าน ทุกปัจจัยล้วนส่งผล
ต่อความเป็นอยู่ภายในบ้าน เนื่องจากประเทศไทยอยู่ใน
เขตเมืองร้อน เราจึงต้องการบ้านที่อยู่แล้วเย็นสบาย 
ซึ่งหัวใจพื้นฐานเริ่มจากการจัดวาง...

 ตำาแหน่งและทิศทางที่ดีของบ้าน ควรเป็นตำาแหน่งที่
แสงแดดส่องถึงในปริมาณเหมาะสม แสงจะช่วยให้บ้านสว่าง 
ดูโปร่ง กว้าง ไม่อึดอัดคับแคบ เวลากลางวันที่คนในบ้าน
พักผ่อน หรือทำากิจกรรมต่าง ๆ ห้องที่มีแสงเพียงพอจะช่วย
ให้อารมณ์ดขีึน้ ให้รู้สกึผ่อนคลาย รวมถงึช่วยลดการใช้
พลงังานไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้าน
 ในแต่ละวันดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทาง
ทิศตะวันตก ช่วงเวลาเที่ยงวันดวงอาทิตย์จะอยู่กลางศีรษะ 
ซึ่งการเดินทางของแสงตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนตกในแต่ละ
ช่วงฤดูกาลแตกต่างกัน 

ตำาแหน่งและทิศทางของบ้าน 

ทิศทางของแสงแดดในแต่ละฤดูกาล
 ประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตร ทิศทางของแสงแดดตามฤดูกาลมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้ 

 1. แสงแดดในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม เป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสูง 
ในรอบปี แสงอาทิตย์จะส่องมาในมุมที่เกือบจะตั้งฉากกับพื้นโลก (75 องศา) ทำาให้รับแสงและความร้อนสูง 
ในเวลานี้ ตำาแหน่งของดวงอาทิตย์จะค่อนไปทางทิศใต้มากกว่าทิศเหนือ 

 2. แสงอาทิตย์ในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรอ้อมไปทาง
ทิศเหนือมากที่สุด โดยจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีความกดอากาศตำ่า ส่งผลให้อากาศมีความชื้นและม ี
ฝนตกอยู่เรื่อย ๆ ดังนั้นทางทิศเหนือแม้จะเป็นช่วงที่มีแสงแดดส่องมามาก แต่ก็ไม่ได้รับความร้อนมาก 

PEA SCOOP
ท่ีม� : กองกลยุทธ์และพัฒน�ธุรกิจเสริม
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 สำาหรับบ้านในประเทศไทย ส่วนของบ้าน
ที่อยู่ทางทิศเหนือจะสัมผัสแสงแดดน้อยกว่า
ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ดังนั้นทิศเหนือ
จึงเป็นทิศที่เหมาะกับห้องที่ใช้เวลาอยู่นาน 
รวมทั้งเหมาะที่จะตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะ
จะได้รับแสงแดดและความร้อนน้อยกว่า 
ส่วนห้องที่ใช้งานในเวลากลางคืนควรจัดไว้
ทางทิศตะวันออก เพื่อเลี่ยงความร้อนสะสม
จากแสงแดดช่วงบ่าย ซึ่งจะทำาให้ห้องยังคง
ร้อนและส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
สำาหรับเครื่องปรับอากาศมากขึ้นด้วย
 เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว ลองตรวจสอบ
บ้านของเราว่าแผนผังบ้านเราเป็นอย่างไร 

ตำาแหน่งของบ้านอยู่ทิศใด รวมทั้งปริมาณ
แสงแดดและลมในแต่ละช่วงเวลา เพื่อ
พิจารณาออกแบบการใช้งานแต่ละส่วน
ของบ้านให้เหมาะสม จะได้อยู่สบายและ
ประหยัดพลังงาน หากมีข้อจำากัดไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนผังการใช้งานในบ้านได้ 
ยังมีทางเลือกในการใช้วัสดุต่าง ๆ มาช่วย
ป้องกันความร้อนจากแสงแดด เช่น สีทาบ้าน 
หลงัคาบ้าน ฉนวนกันความร้อน ผ้าม่านหรอื
ฟิล์มกรองแสง เป็นต้น ทั้งนี้ ควรพิจารณา
ความคุ้มค่าต่อการลงทุน เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
มาตรฐานความปลอดภัยด้วย 

การเลือกใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน 
 แสงแดดเป็นพลังงานที่สำาคัญสำาหรับสิ่งมีชีวิต  
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด นอกจากจะใช้
ประโยชน์จากแสงอาทติย์ในชวีติประจำาวนัตามปกตแิล้ว ยัง
สามารถนำาแสงแดดมาใช้เพือ่ลดต้นทนุค่าไฟฟ้าโดยการตดิตัง้
แผงโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาบ้าน ให้แสงแดดเป็นพลังงานขับเคลื่อนภายในบ้าน ก็
เป็นการช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยแผง
โซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งควรหันไปทางทิศใต้ เพื่อให้สามารถรับ
แสงแดดทั้งช่วงเช้าและบ่าย นอกจากจะช่วยลดหน่วยค่า
ไฟฟ้าภายในบ้านแล้ว ตัวแผงโซลาร์เซลล์ก็สามารถเป็น

ฉนวนช่วยกันความร้อนได้ เป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้บ้านของคุณ
เย็นสบายขึ้น 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  หรือ PEA เป็นหนึ่งในองค์กรที่
ร่วมสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด เพื่อช่วยพัฒนาการใช้
พลังงานอย่างยั่งยืน หนึ่งในบริการที่เราให้ความสำาคัญ คือ
การให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาของบ้านที่อยู่อาศัย (PEA Solar Rooftop) โดยเราให้
บริการแบบครบวงจร 

 3. แสงแดดในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรอ้อม
ไปทางทิศใต้มากที่สุด แต่ดวงอาทิตย์ทำามุมกระทบแบบเฉียงกับพื้นโลก (45 องศา) จึงทำาให้อากาศในหน้านี้
ไม่ร้อนมาก อย่างไรก็ตาม หากเทียบปริมาณแสงแดดระหว่างทิศเหนือกับทิศใต้ในฤดูนี้ ทิศใต้จะมีปริมาณ
มากกว่า

 หากท่านใดสนใจเรื่องการติดตั้ง Solar Rooftop 
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://solarroof.pea.co.th 
หรอืตดิต่อ 1129 PEA Call Center
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จ�กคว�มห่วงใยสุขภ�พพนักง�นและผู้ใช้ไฟฟ้� สู่โครงก�ร

SAVE YOUR LIFE 
ใส่ใจหลอดเลือดสมอง
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 พฤติกรรมการใช้ชีวิต สภาวะแวดล้อม 
ความเครียด สิ่งยั่วยุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
อาหารการกิน การเสพสื่อโซเชียล ท�าให้ 
บางคร้ังหลงลืมดูแลสุขภาพท้ังของตัวเองและ 
คนรอบข้างจนเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมามากมาย 
รวมถึง ‘โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)’  
โรคท่ีสามารถเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วเฉียบพลัน 
โรคดังกล่าวท�าให้ขาดเลือดมาเลี้ยงสมอง
ส่งผลให้สมองเสียหาย เป็นสาเหตุให้เกิด
ภาวะอัมพฤกษ์-อัมพาต หรือเสียชีวิตในเวลา 
อันรวดเร็ว เป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหา
สาธารณสุขที่ส�าคัญอันดับต้น ๆ ของ
ประเทศไทยและทั่วโลก
 สถานการณ์ดังกล่าวบวกกับความ
ห่วงใยสุขภาพของพนักงานและผู้ใช้ไฟฟ้า  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงร่วมกับ
มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จัดกิจกรรมโครงการ ‘Save Your Life ใส่ใจ
หลอดเลือดสมอง’ รณรงค์ให้ความรู้แก่ 
ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า 
เพื่อให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคหลอดเลือดสมอง ตระหนักถึงอันตราย
ของโรค รวมถึงการรักษาเพื่อป้องกันการเกิด 
อัมพฤกษ์-อัมพาต และการฟื้นฟูสุขภาพ
หลังเกิดโรคแล้ว ซึ่งเป็นแนวทางส�าคัญ 
ที่จะช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของ 
โรคหลอดเลือดสมอง โดยจัดข้ึนต้ังแต่ปี 2557 
เป็นต้นมา
 ในปี 2562 PEA ยังคงจัดกิจกรรม
โครงการ Save Your Life อย่างต่อเนื่อง โดย
มีก�าหนดจัดขึ้น 5 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย คือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด
บุรีรัมย์ จังหวัดตราด จังหวัดราชบุรี และ
อีก 1 ครั้งที่กรุงเทพมหานคร ภายในงาน
ประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้และ
ตอบปัญหาสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
การให้ความรู้เรื่องโภชนาการ การทดสอบ
และประเมินเบื้องต้นการเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง (ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ความถี่สูง) 
การตรวจวัดความดันโลหิต ฯลฯ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น  
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 Detrimental habits, harmful surroundings, stress and other 
factors such as consumption of unhealthy food, social media 
addiction, negligence in caring for one’s health, can lead to 
further illnesses and diseases. Strokes can unexpectedly occur 
when the blood supplied to parts of the brain is interrupted, 
affecting brain tissue oxygen and causing damage to brain 
cells. After a stroke, the patient can become paralysed or 
even pass away suddenly. Strokes are found every day and 
regarded as one of the most pressing health issues in Thailand 
and across the world.  
 With this distressing situation, PEA is concerned about 
the health of its employees and electricity users. The company 
has therefore partnered with Neurological Research Foundation 
under Royal Patronage to organise activities under the theme 

Caring for Employees and Electricity Users with

‘Save Your Life: 
Care for Your Blood Vessel’ Activities

‘Save Your Life: Care for Your Blood Vessel’ with an aim to 
raise awareness among PEA executives and employees, 
as well as the general public, to understand the cause of 
strokes, prevention from paralysis and recovery after a stroke. 
The activities have been held consecutively since 2014 with 
the goal to prevent its occurrence and reduce the severity of 
strokes.
 In 2019, PEA has held the ‘Save Your Life: Care for Your 
Blood Vessel’ activities for four times in four regions of the 
country: Petchaboon, Buriram, Trat and Ratchaburi. Such 
activities include seminars and Q&A sessions, led by expert 
doctors and educated participants, on nutrition, ultrasound 
screenings, analyses to determine the risk of strokes and 
blood pressure readings, all of which are free of charge.
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 ซื้อสลากประเภทไหนให้ไปธนาคาร
ของผู้ออก เช่น ซื้อสลากออมสินก็ไปสาขา
ของธนาคารออมสิน ซื้อสลากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
ก็ไป ธ.ก.ส. จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค�าปรึกษาอยู่ 
นอกจากดอกเบี้ย การซื้อสลากยังมีโอกาสลุ้น
การถูกรางวัลด้วย ซึ่งถ้าถูกรางวัลจะมีการส่ง
ข้อความแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ พร้อมทั้ง 
น�าเงินส่งเข้าบัญชีกับแบงก์นั้นโดยอัตโนมัติ
 ซื้อพันธบัตรรัฐบาล/หุ้นกู้ที่แบงก์ 
เป็นสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่ผู ้ซื้อมี
สถานะเจ้าหนี้และผู้ออกเป็นลูกหนี้ โดยให้
ผลตอบแทนเป็นอตัราดอกเบี้ย ซึ่งพนัธบตัรที่
กระทรวงการคลงัเป็นผู้ออกนี้กเ็พื่อขอกู้เงนิจาก
ประชาชนไปใช้ประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ และ
ต้องรอให้ภาครฐัมปีระกาศออกมาจงึสามารถ

โดย Money Move
รู้คิดรู้ใช้

 ซื้อกองทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม (บลจ.) ไม่จ�าเป็นต้องซื้อ
กองทุน บลจ. ภายใต้สังกัดของธนาคารพาณิชย์
เพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันกองทุนรวม 
มีมากกว่า 1,000 กองทุน จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะ
ตัดสินใจ ถ้าใครสนใจแนะน�าให้ศึกษาข้อมูล
ทั่วไปทั้งจากหน้าเว็บของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน (AIMC) ดูประวัติรายละเอียดการบริหาร
กองทุนในอดีต ซึ่งเป็นไกด์ไลน์ให้ผู้ลงทุนได้
ระดับหนึ่ง เมื่อตัดสินใจได้แล้วก็สามารถติดต่อ
ไปที่ส�านักงานเพื่อขอรายละเอียดการสมัคร 
เปิดบัญชีกองทุนรวมว่าสมัครที่สาขาไหนได้บ้าง  
ซึ่งแต่ละแห่งจะมีผู้แนะน�าให้เบื้องต้น เพียงแค่
บอกความต้องการว่าสนใจกองทุนไหน เช่น 
ลงทุนหุ้น 50 ตัวแรกที่มีสภาพคล่องสูงสุด 
(SET50) หุ้นที่เน้นจ่ายปันผลหุ้นและตราสาร 
ต่างประเทศ หุ้นที่มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทั้งยัง 
สามารถเลือกตัดเงินเข้าบัญชีกองทุนรวมได้
ทุกเดือนแบบอัตโนมัติ หรือจะเป็นการโอนเงิน
เข้าบัญชีกองทุนเองผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้ 
และเมื่อมีความเข้าใจมากขึ้น เราสามารถเลือก
กองทุนรวมประเภทอื่น หรือ บลจ. อื่นก็ย่อมได้
 ลงทุนหุ้นต้องไปบริษัทหลักทรัพย์ 
(บล.) มักเรียกว่า ‘โบรกเกอร์’ ปัจจุบันมีให้
เลือกมากกว่า 30 แห่ง ทุกธนาคารจะมีบริษัท
ลูกท�าธุรกิจ บล. อยู่แล้ว สามารถสมัครได้เลย 
หรือจะเลือก บล. อื่นที่ไม่ใช่ของธนาคารก็ได้ 
ปัจจุบันมีความสะดวกสบาย เพราะสามารถ
เปิดรับสมัครบัญชีหุ้นทางออนไลน์ แล้วค่อยส่ง
เอกสารตามขั้นตอนที่บริษัทหลักทรัพย์ก�าหนด 
ส่วนขั้นตอนการซื้อขายก็สามารถสอบถาม
พนักงานท่ีดูแลบัญชีของเราได้เลย แม้จะเลือกซ้ือ
เองผ่านสมาร์ตโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ก็ไม่ใช่
เรื่องยากที่จะเรียนรู้ขั้นตอน เพราะสื่อออนไลน์
ของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์มีข้อมูลละเอียด 
ให้ศึกษามากพอ และไม่ต้องกังวลว่าจะมีเงิน
ไม่มากพอจะเปิดบัญชีหุ้น เพราะเราสามารถ
เริ่มต้นบัญชีเงินสดที่มีเงินเก็บเล็กน้อย เพื่อโอน
เข้าบัญชีหุ้น แล้วก็เทรดในวงเงินที่มีอยู่ในบัญชี
นั้น ๆ ถ้าเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นก็ค่อยเพิ่ม
จ�านวนเงินหรือขยับไปบัญชีอื่นต่อไป เช่นเดียว
กับการออมหุ้นด้วยการตัดบัญชีจากแบงก์หรือ
ตั้งโปรแกรมตัดบัญชีซื้อหุ้นเองทุกเดือน
 ทำ�คว�มเข้�ใจกับก�รลงทุนแต่ละแบบกัน
แล้ว ฉบับหน้�จะพ�ไปลงลึกกับองค์ประกอบ
ก�รเลือกลงทุนหุ้นตัวแรกกันต่อ...  

หลังสำารวจจิตใจ ศึกษาบริบทรอบตัว พร้อมประเมินความเส่ียง
ท่ีจะเกิดข้ึนกับการลงทุนผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ต่อไปก็ถึงเวลา
เลือกลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมเสียที

ซื้อได้ ทั้งที่ธนาคารสาขาที่กระทรวงการคลงั
ระบ ุตู้เอทเีอม็ อนิเทอร์เนต็ แอปพลเิคชนั
ของธนาคารผู้จดัจ�าหน่าย ขณะที่หุ้นกู้เป็น
ของบรษิทัภาคเอกชนที่เสนอขายให้ประชาชน 
ความเสี่ยงหรอือตัราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กบัการจดั
อนัดบัเครดติความน่าเชื่อถอื (เรตติ้ง) ฉะนั้น
การซื้อต้องคอยตดิตามข่าวสารจากบรษิทันั้น ๆ 
หรอืธนาคารที่เป็นตวัแทนจ�าหน่าย ส่วนใหญ่
หุ้นกู้มกัเสนอขายให้แก่ลูกค้าบคุคลรายใหญ่
หรอืเวลธ์ของแต่ละธนาคารเป็นหลกั แต่
ปัจจบุนัหลายหน่วยงานพยายามจะท�าให้การ
เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทนุรายย่อยมมีากขึ้น ใน
ขณะที่บางธนาคารกม็เีครื่องมอืหรอืแอปพลิ
เคชนัต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้ผู้ลงทนุรายย่อย
สามารถซื้อหุ้นกู้ได้มากขึ้นด้วย

ลงมือซื้อ

ผลิตภัณฑ์ก�รลงทุน
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อันตรายจากการยก/ย้ายของหนักเป็นประจำาหรือผิดวิธี
 เราน่าจะทราบกันดีว่าการยกของด้วยแรงจากร่างกาย เป็นงาน
ท่ีมีความเส่ียงต่อการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเน้ือในส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นมือ ข้อมือ แขน ไหล่ โดยเฉพาะหลัง
ส่วนล่าง ซ่ึงอันตรายท่ีเกิดข้ึนจากการยกของหนัก ๆ เช่น 
 • เคล็ดขัดยอกบริเวณหลังส่วนล่าง จากการท่ีกล้ามเน้ือและ
เส้นเอ็นต่าง ๆ บริเวณเอวเคล่ือนไปจากต�าแหน่งเดิม
 • การบาดเจ็บสะสมเร้ือรัง เช่น ปวดหลัง ไหล่ แขน หมอนรอง
กระดูกทับเส้นประสาท จากการยกผิดท่าหรือยกของหนักเกินก�าลัง
 • อุบัติเหตุจากการยกของพลาด เช่น ของตกหล่นใส่เท้า วัสดุ
ส่ิงของแตกเสียหาย 
 • ปัญหาด้านจิตใจ เช่น ความเบ่ือหน่าย ขาดขวัญและก�าลังใจ
ในการท�างานท่ีต้องยกของหนักอยู่บ่อย ๆ รวมท้ังปัญหาความเครียด
จากปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะอาการปวดหลังจากการยกของหนัก

กระทบสุขภาพ
ยก/ย้ายของหนักไม่ให้

ในการใช้ชีวิตประจ�าวันหรือการท�างาน  
เร่ืองยกของหรือเคล่ือนย้ายส่ิงของดูเหมือน 
จะเป็นกิจกรรมท่ีหลีกเล่ียงได้ยาก ถ้าหากของ
เป็นช้ินเล็ก ๆ หรือไม่หนักมากคงไม่มีปัญหาอะไร 
แต่ถ้าเป็นของช้ินใหญ่ ๆ หนัก ๆ เราก็ควรจะต้อง
เรียนรู้เร่ืองการยก/ย้ายอย่างถูกวิธี เพ่ือช่วย
ผ่อนแรงและลดอันตรายท่ีจะเกิดตามมา

เทคนิคการยกของให้ถนอมร่างกาย
 ก่อนจะยกของหนักในท่ีท�างานหรือท่ีบ้าน ควรมีการเตรียม
ความพร้อม ด้วยการตรวจสอบและวางแผนก่อนเร่ิมท�าการยกหรือ
เคล่ือนย้ายส่ิงของ ดังต่อไปน้ี
1. ประเมินสิ่งของที่จะยก 
 • ตรวจสอบท้ังรูปทรงและรูปร่าง ขนาด น�า้หนัก ขอบเหล่ียมมุม
ของส่ิงของท่ีจะเป็นอันตราย การบรรจุหีบห่อ ควรจัดวางให้สมดุล 
น�า้หนักวัสดุควรกระจายสม�า่เสมอ หรือถ้าเป็นวัสดุท่ีมีหลายช้ิน
ซ้อนกันต้องผูกให้แน่น 
 • ตรวจสอบว่าท่ีจับท่ีติดอยู่กับส่ิงของน้ันม่ันคงแข็งแรงแค่ไหน 
ถ้าจับด้วยมือเปล่าจะล่ืนหรือไม่
2. ตรวจสอบเส้นทางการขนย้าย
 • ตรวจสอบพ้ืนท่ีบริเวณท่ีจะยก เช่น มีพ้ืนท่ีเพียงพอในการยก 
ไม่มีส่ิงกีดขวาง พ้ืนไม่ล่ืน ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีแสงสว่างเพียงพอ 
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ที่ม� : เทคนิคก�รยกของต�มหลักก�รยศ�สตร์โดย รศ. ดร.สุด�ว เลิศวิสุทธิ
ไพบูลย์ ในบทคว�มฐ�นข้อมูลก�รจัดก�รคว�มรู้ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ
ด้�นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยสุขภ�พ มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

รวมถึงจัดระบบการเคล่ือนย้ายวัสดุให้ดี เช่น จัดเส้นทางเคล่ือนย้าย
ท่ีส้ันท่ีสุด
 • ตรวจสอบระหว่างทางท่ีจะเคล่ือนย้ายส่ิงของ เพ่ือให้แน่ใจว่า
ไม่มีอันตรายและส่ิงกีดขวาง เพราะในขณะท่ียกของควรมองเห็น
เส้นทางเดิน รวมไปถึงตรวจสอบเส้นทางเดินอ่ืน ๆ ท่ีสามารถลาก 
ดันไปตามพ้ืน พยายามเล่ียงการแบกข้ึนบ่า 

น่ารู้...
ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องกับก�รยกเคล่ือนย้�ย
ของหนัก คือ กฎกระทรวง กำ�หนดอัตร�น้ำ�หนักที่น�ยจ้�ง
ให้ลูกจ้�งทำ�ง�นได้ พ.ศ. 2547 อ�ศัยอำ�น�จต�มพระร�ช
บัญญัติคุ้มครองแรงง�น พ.ศ. 2541 กำ�หนดให้ลูกจ้�งทำ�ง�น
ยก แบก ห�ม ห�บ ทูน ล�ก หรือเข็นของหนัก ดังต่อไปนี้ 
เด็กหญิงอ�ยุต้ังแต่ 15 - 18 ปี ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนเด็กช�ย 
ไม่เกิน 25 กิโลกรัม และสำ�หรับลูกจ้�งหญิงไม่ควรเกิน 25 กิโลกรัม 
ขณะที่ลูกจ้�งช�ยไม่เกิน 55 กิโลกรัม

ล�าตัวให้มากท่ีสุด เพ่ือให้น�า้หนักของส่ิงของผ่านลงท่ีต้นขาท้ังสองข้าง
 • ต�าแหน่งของศีรษะจะต้องสัมพันธ์กับร่างกาย โดยให้ศีรษะและ
กระดูกสันหลังอยู่ในแนวเดียวกัน ซ่ึงจะท�าให้มองเห็นทางเดินได้ชัดเจน
ในขณะท่ียกข้ึนและเดิน
 • ค่อย ๆ ยืดเข่า เพ่ือยืนข้ึนโดยใช้ก�าลังจากกล้ามเน้ือขา สะโพก 
ไหล่ และต้นแขน ในขณะท่ียืนข้ึน หลังจะอยู่ในแนวตรงหรือเป็นไป
ตามธรรมชาติ
ยกถุงหรือกระสอบ 
 • น่ังคุกเข่าลงกับพ้ืน จับถุงให้ม่ันด้วยมือท้ังสองข้าง 
 • วางถุงพิงไว้ท่ีขาข้างท่ีคุกเข่า 
 • เคล่ือนย้ายถุงไว้ท่ีต้นขาอีกข้างหน่ึง ให้ถุงอยู่ชิดล�าตัว 
 • ใช้ก�าลังขายกข้ึน ในขณะท่ียืนถุงยังอยู่ชิดล�าตัวและหลังตรง
ช่วยกันยก 2 คนข้ึนไป
 ควรเลือกคนท่ีมีความสูงและความแข็งแรงใกล้เคียงกัน โดยยกท่ี
ด้านหัวและท้ายของวัตถุ และใช้วิธียกเหมือนกับการยกของคนเดียว/
ยกของท่ีมีน�า้หนักไม่มากนัก คือ ยืนชิดของท่ีจะยก วางเท้าให้สมดุล 
ย่อเข่า จับของให้ม่ันคง แล้วค่อย ๆ ยืดเข่าข้ึนโดยใช้ก�าลังจาก
กล้ามเน้ือขา ขณะท่ียกข้ึน หลังต้องอยู่ในแนวตรงหรือเป็นไปตาม
ธรรมชาติ การยกของหลายคนจะช่วยผ่อนแรงได้มาก แต่ก็ต้องระวัง
เร่ืองการเสียสมดุลหรืออุบัติเหตุจากของหล่นใส่เท้าด้วย
 แม้ว่าเราจะไม่สามารถหลีกเล่ียงการยก/เคล่ือนย้ายส่ิงของ
หนัก ๆ ได้ แต่อย่างน้อยถ้าเราท�าด้วยวิธีการท่ีถูกต้องเหมาะสม 
ก็จะช่วยลดอันตรายและความเส่ียงปัญหาสุขภาพได้ในระยะยาว 

Tips : ก�รยกบ้�งว�งบ้�ง 
เมื่อยกของหนักแล้วให้สลับม� 
ยกของเบ� เพื่อพักกล้�มเนื้อ
และช่วยลดคว�มตึงตัวของ
กล้�มเนื้อ ลดคว�มเสี่ยง
บ�ดเจ็บในก�รยก/ย้�ย
สิ่งของได้

3. วางแผนการยก/ย้าย
 • มองหาอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในการขนย้ายให้มากท่ีสุด โดยเลือก
ให้เหมาะสมกับวัตถุ เช่น รถเข็น รอก สายพานล�าเลียง อุปกรณ์ยก
ไฮโดรลิกส์ เป็นต้น
 • ประเมินว่าจ�าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนอ่ืนหรือไม่ 
เพ่ือพิจารณาหาคนมาช่วยยกในกรณีของมีน�า้หนักมากหรือขนาดใหญ่ 
และกรณีไม่มีอุปกรณ์ช่วยยก ควรเลือกผู้ยกโดยค�านึงถึงเพศ วัย 
ขนาดสัดส่วน และสภาพร่างกายของผู้ยก 
 • ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม เช่น 
ถุงมือเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บจากขอบ เหล่ียมมุมของส่ิงของ วัสดุท่ี
ร้อน สวมรองเท้านิรภัยเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บจากวัสดุหล่นทับ 
และป้องกันการล่ืนไถล การชนกระแทก มีแผ่นรองไหล่เม่ือต้องแบก
ด้วยบ่า หรือเข็มขัดพยุงหลัง (ควรใช้ในระยะส้ัน ๆ) ก็จะช่วยเพ่ิม
ความปลอดภัยเม่ือต้องยกหรือเคล่ือนย้ายส่ิงของ 
4. วิธียก/ย้ายสิ่งของหนักที่ถูกวิธี
ยกของท่ีมีขน�ดเล็กและมีนำ�้หนักไม่ม�กนัก
 • ยืนชิดวัตถุและวางเท้าให้สมดุล โดยวางเท้าข้างหน่ึงอยู่ด้านข้าง 
เท้าอีกข้างอยู่ด้านหลังของวัตถุ
 • ย่อเข่าให้หลังเป็นแนวเส้นตรงเพ่ือรักษาสภาพความโค้ง
ของกระดูกสันหลังให้เป็นแนวตรงหรือเป็นไปตามธรรมชาติ เพ่ือให้
แรงกดลงบนหมอนรองกระดูกสันหลังมีการกระจายตัวเท่า ๆ กัน
 • จับวัตถุให้ม่ันคงโดยใช้ฝ่ามือจับให้ถนัดมือ แล้วยกวัตถุอยู่ชิดกับ
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เที่ยวไปทั่ว
เร่ืองและภ�พ : ธเนศ เป่ียมหน้�ไม้

หลายสถานที่อาจต้องปรับโน่นเติมนี่เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว 
แต่สำาหรับ ‘ปัว’ และ ‘บ่อเกลือ’ กลับตรงกันข้าม แค่วิถีชีวิตเรียบง่ายท่ามกลาง

ธรรมชาติและผืนนากว้างใหญ่ ก็เพียงพอมัดใจให้ใครต่อใครอยากเดินทางมาสบตา
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เวล�เดินช้�ที่

ปัว-บ่อเกลือ
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ความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติ วัฒนธรรม 
วิถีชีวิตผู้คนที่พบพาน
ทำาให้เราเข้าใจแง่งาม
ของชีวิตในมุมมอง 
ที่แตกต่าง

 ในฤดูฝนอาจรู้สึกเฉอะแฉะสักหน่อย 
แต่ก็มีข้อดีอยู่ไม่น้อย เพราะเป็นช่วงเวลาดี ๆ 
ท่ีธรรมชาติกลับมามีชีวิตชีวาอีกคร้ัง ช่วยเพ่ิม 
ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แม่น�า้ล�าธาร และยัง 
เป็นฤดูกาลเร่ิมต้นท�านาของพ่ีน้องเกษตรกร 
ทุกภูมิภาคของไทย จึงเรียกว่าเป็น ‘Green 
Season’ อย่างแท้จริง ทั้งยังเหมาะกับการ
เดินทางท่องเท่ียวแนวธรรมชาติ น�า้ตก ภูเขา 
มากที่สุด และนี่เป็นเหตุผลง่าย ๆ ที่ท�าให้
เราออกเดินทางมาถึง ‘น่าน’ เมืองไซซ์
กะทัดรัดที่ไม่ว่ามากี่ทีก็มีแต่ความประทับใจ
กลับไปเสมอ 
 หากแต่ทริปนี้มีเวลาไม่มาก เราจึงเลือก 
ใช้เวลาส้ัน ๆ ในตัวเมือง ก่อนมุ่งหน้าสู่ ‘ปัว’ 
เมืองที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและ

ความหลากหลายของผู้คนไว้อย่างกลมกลืน 
คนไทลื้อ  
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เมี่ยน และลัวะ  
ต่างผูกพันเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางวงล้อม
ของขุนเขาและอากาศเย็นสบาย สองฟาก
ของถนนสายหลักเป็นกลุ่มบ้านไม้ที่มี 
ตรอกซอกซอยเชื่อมถึงกันหมด จึงสามารถ
เดินเล่นได้โดยไม่ต้องกลัวหลง 
 ‘วัดต้นแหลง’ สถานที่เก่าแก่คู่เมืองปัว 
วัดโบราณรูปแบบไทยล้านนาแห่งนี้เชื่อว่า
สร้างมาตั้งแต่หลายร้อยปีก่อน โดดเด่น 
ด้วยวิหารเก่าแก่สไตล์ไทลื้อ ลักษณะแบบ
เดียวกับบ้านเรือนดั้งเดิมของชาวไทลื้อแถบ
สิบสองปันนา ช่วงเช้าที่แสงอาทิตย์สาดส่อง
ผ่านประตูด้านหน้ากระทบองค์พระประธาน
เกิดภาพงดงามท่ีใคร ๆ ก็บอกต่อ และเพราะ
คุณค่าความงามที่ยืนหยัดท้าทายกาลเวลา
มายาวนาน วัดต้นแหลงจึงได้รับรางวัล
อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยล้านนา 
ประจ�าปี 2552 ประเภทอาคารทางศาสนา 
จากสมาคมสถาปนิกสยาม
 อีกหนึ่งแห่งที่ต้องมา ‘วัดภูเก็ต’ วัดนี้ 
ไม่ได้อยู่ภูเก็ตแต่อย่างใด แต่เป็นการตั้งชื่อ
ตามหมู่บ้านเก็ตซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ 
ในภาคเหนือเรียกว่าภู มาที่นี่นอกจากจะมา
ชมภาพจิตรกรรมและสักการะหลวงพ่อ 
แสนปัวเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังเป็น
มุมชมวิวอันสวยงามยามพระอาทิตย์ขึ้น 
ส่วน ‘วังศิลาแลง’ เป็นอีกหนึ่งมุมโปรดของ
นักเดินทาง เกิดจากรอยเล่ือนปัวท�าให้แก่งหิน
แยกตัวออกจากกัน มีลักษณะโค้งเว้าแปลกตา 

มีสายน�้าเย็นฉ�่าไหลผ่าน สวยงามจนได้รับ
ฉายาว่าแกรนด์แคนยอนแห่งเมืองปัว 
เลยทีเดียว
 มาถึงแล้วไม่แวะชมการผลิตและช้อปปิ้ง 
‘ผ้าเขียนเทียน’ ก็คงจะไม่สมบูรณ์แบบ 
ผ้าเขียนเทียนท�าด้วยวิธีการใช้เทียนต้มให้
ละลาย แล้วน�ามาเขียนลายบนผ้าใยกัญชง 
ก่อนจะน�าไปย้อมสีครามจากต้นครามหรือ
ต้นฮ่อมตามธรรมชาติ ซึ่งเทียนที่เขียนเอาไว้ 
จะกันไม่ให้ครามเกาะใยผ้า (คล้ายๆ กับวิธี
การท�าผ้าบาติก) เมื่อน�าผ้าที่ย้อมเสร็จแล้ว 
ไปต้มให้เทียนละลายออก จะได้ลวดลาย 
บนผ้าที่สวยงาม แม้ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้
ผ้าดิบจากโรงงานแทนผ้าใยกันชงที่หายาก
มากข้ึน แต่ยังคงข้ันตอนการเขียนผ้าลายเทียน 
การย้อมสีแบบเดิมเอาไว้
 หากมาที่ปัวตรงกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
- มีนาคม แนะว่าอย่าลืมแวะไปทักทาย
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เพราะเป็นช่วงเวลา
ที่ดอกชมพูภูคาบานสะพรั่ง เป็นพันธุ์ไม้ดอก
หายากซึ่งพบเฉพาะที่ดอยภูคาเท่านั้น
 ออกจากปัวสู่อาณาเขต ‘บ่อเกลือ’  
ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางธรรมชาติเขียวขจี 
ภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน มองแล้วสดชื่น
สบายตาจนไม่อยากให้ถึงที่หมายเร็วเกินไป
เราพารถค่อย ๆ ลัดเลาะขึ้นและลงเขาอย่าง
ไม่รีบร้อน แต่แล้วไม่นานก็เข้าสู่ดินแดน 
การท�าเกลือภูเขา
 ลักษณะโดยรวมของบ่อเกลือมีความ
คล้ายกับสถานที่ที่เราเพิ่งจากมาไม่น้อย 
โดยเฉพาะในแง่ของธรรมชาติ วิถีชีวิต และ
ประวัติศาสตร์ที่เล่าขานมานานกว่าพันปี 
สมัยก่อนบ่อเกลือมีชื่อว่า ‘เมืองบ่อ’  
เป็นชุมชนขนาดใหญ่ภายในพื้นที่รอบ ๆ นี้
เคยมีบ่อน�้าเกลือสินเธาว์มากถึง 9 บ่อ  
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been built several hundred years ago, 
unique with its old Thai Lue-style Buddha 
image hall. Owing beautiful architecture, 
‘Wat Ton Laeng’ received the award for 
Thai-Lanna Architecture Conservation 
Building from the Association of Siamese 
Architects in 2009. Meanwhile, ‘Wat 
Phuket’ has exquisite paintings and offers 
a place for visitors to make merits to Luang 
Por Saen Pua for good luck, while boasting 
one of the most beautiful spots to watch the 
sunrise. ‘Wang Sila Laeng’ is another tourist 
favorite as this rock formation has a stream 
running through, while some even name it 
the ‘Grand Canyon of Pua.’ During your stay 
in Pua, do not forget to experience the art of 
making ‘Pa Kian Tian’ batik garments with 
the use of wax, a wisdom of the Mhong hill 

tribe which has been passed on through 
generations.    
 From Pua, we visited ‘Bor Klua’, a 
famous attraction known for its rock salt. 
Today, only two mines remain out of nine 
mines in the past. However, villagers do 
not make rock salt every day, as they take a 
break during the Buddhist Lent and resume 
the activity at the end of the lent period. 
Every year, on the waning of the eighth 
night of the fifth lunar month, the villagers 
will hold a feast for the spirits and the god 
of the salt mines or ‘Chao Sang Kham’, the 
deity looking over the village who grants 
salt for their year-round livelihood. During 
this time, outsiders are strictly prohibited 
from entering the village with any type of 
vehicles.

Forever Nan

Note for Traveller

เพื่อผลิตแล้วส่งไปจ�าหน่ายหลายที่ในเขต
ภาคเหนือ กรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง 
หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนา ตลอดจน 
จีนตอนใต้ ทว่าเดี๋ยวนี้เหลือเพียงแค่ 2 บ่อ 
ซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าบ่อเหนือและบ่อใต้ 
 การผลิตเกลือไม่ได้ท�าทุกวัน ด้วยเหตุผล
ของวัฒนธรรมประเพณี ชาวบ้านจะไม่ 
ผลิตเกลือในช่วงเข้าพรรษาและกลับมาผลิต 
อีกครั้งช่วงออกพรรษา โดยในวันแรม 
8 ค�่า ของเดือน 5 จะมีพิธีกรรมส�าคัญคือ
การเลี้ยงผีเมืองและเจ้ารักษาบ่อเกลือ คือ 
‘เจ้าซางค�า’ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักคุ้มครอง
ชาวบ่อเกลือ และให้ทรัพยากรเกลือ 

 Rainy season might have caused 
inconvenience to our daily lives, but the 
perfect time to visit natural attractions 
such as waterfalls and mountains. With  
this simple reason, we set off for ‘Nan’,  
a small province that always creates great 
memories.
 On this short trip, we chose to spend 
a bit of time in the city before heading to 
‘Pua’, the town that has seamlessly 
integrated natural surroundings with the 
diversity of its people. Among Thai Lue, 
Hmong, Mian and Lua hill tribes, all 
communities here live together as one 
amidst the mountains and cool air. Pua 
offers many interesting sites such as ‘Wat 
Ton Laeng’ which is an ancient site in area. 
This Lanna-style temple is believed to have 

ที่พวกเขาน�ามาใช้ประโยชน์และเลี้ยงชีพ
ตลอดทั้งปี ซึ่งสืบทอดปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่
อดีต โดยตลอดช่วงพิธีกรรมท้ัง 3 วัน (ในอดีต 
กินเวลาถึง 7 วัน) จะปิดกั้นไม่ให้บุคคล
ภายนอกเข้า - ออกหมู่บ้านด้วยยานพาหนะ
ทุกชนิด แต่กระนั้นนักท่องเที่ยวก็สามารถ
เดินเท้าเข้ามาสัมผัสต�านานการท�าเกลือ 
บนที่สูงที่ยังคงมีลมหายใจได้
 ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ วัฒนธรรม 
วิถีชีวิตผู้คนที่พบพานตลอดทั้งทริป ท�าให้
เราเข้าใจแง่งามของชีวิตในมุมมองท่ีแตกต่าง 
และนับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่อยาก
จะทอดเวลาออกไปอีกนาน ๆ  

การเดินทาง
รถทัวร์ : ปัจจุบันมีรถทัวร์ว่ิงระหว่าง
กรุงเทพฯ - น่าน ให้บริการหลายบริษัท
และหลายช่วงเวลา สามารถข้ึนรถได้
ท้ังท่ีหมอชิต 2 และศูนย์บริการของ
บริษัทรถทัวร์เอง คือ สมบัติทัวร์ 
บุษราคัมทัวร์ นครชัยแอร์ บางกอก
บัสไลน์ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 
10 ช่ัวโมง

เคร่ืองบิน : ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1 ช่ัวโมง 30 นาที สำาหรับผู้ท่ีต้องการ
ประหยัด ซ่ึงปัจจุบันมีสายการบิน
ระหว่างท่าอากาศยานดอนเมือง 
(กรุงเทพฯ) - สนามบินน่าน  
2 สายการบิน คือ Thai Air Asia  
และ Nok Air ส่วนราคาข้ึนอยู่กับ 
ช่วงเวลาสำารองท่ีน่ัง

การเดินทางในน่าน : ระหว่างตัวเมือง
ออกไปอำาเภอต่าง ๆ จะมีรถบัสและ 
รถสองแถวคอยให้บริการ โดยข้ึนได้ 
ท่ีสถานีขนส่งผู้โดยสาร
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มรดกไทย
เร่ือง : วิชชุ ภ�พประกอบ : เอกสิทธ์ิ ชูวงษ์

มะโย่ง
มรดกการแสดงจาก
ปลายด้ามขวาน
ห�กพูดถึงก�รแสดงศิลปวัฒนธรรม
ภ�คใต้ ไม่ว่�จะเป็น หนังตะลุง 
มโนร�ห์ ดิเกร์ ฮูลู หล�ยคน
คงร้องอ๋อ แต่...สำ�หรับ ‘มะโย่ง’ 
บ�งคนอ�จไม่เคยได้ยินชื่อก�รแสดงนี้
ม�ก่อน ทั้ง ๆ ที่มีประวัติคว�มเป็นม�
ย�วน�นหล�ยศตวรรษ
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นอกจากน้ียังเป็นการแสดงพ้ืนบ้านท่ีเก่ียวข้อง
กับพิธีกรรมในการแก้บน สะเดาะเคราะห์ 
บ�าบัดโรค และให้ความบันเทิงของชาวไทย
มุสลิมในแถบจังหวัดภาคใต้อีกด้วย
 การแสดงมะโย่งจัดเป็นการแสดงเร่ืองราว 
ที่ประกอบไปด้วย การขับบทร้อง การเจรจา 
โดยใช้ภาษามลายู และการร่ายร�า มีตัวละคร 
ที่ส�าคัญคือ ปะโย่ง (พระเอก) และมะโย่ง 
(นางเอก) มีเสนาและตัวตลกที่ด�าเนินเรื่อง
สร้างความบันเทิงให้ผู้ชม ผู้แสดงมะโย่ง
คณะหนึ่งมีประมาณ 10 - 15 คน มีบอมอ 
(ครูหมอ) เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม มีลูกคู่ 
(นักดนตรี) จ�านวน 5 - 7 คน นอกนั้นเป็น
ผู้แสดงและผู้ช่วยผู้แสดงบ้าง
 ผู้แสดงหลักหรือตัวละครส�าคัญมี 4 ตัว 
คือ ปะโย่ง หรือ เปาะโย่ง แสดงเป็นพระเอก
ในฐานะกษัตริย์หรือเจ้าชาย มะโย่ง หรือ
เมาะโย่ง แสดงเป็นนางเอกมีฐานะเป็น
เจ้าหญิง ตัวตลกมีสองตัวคือ ปืนรันมูดอ 

ม
หรือมงกุฎ ส่วนใหญ่นิยมเล่นในพระราชวัง 
มีความเป็นเลิศในด้านความประณีต
งดงามมาตรฐานสูง ทั้งยังเป็นการแสดงที่
โปรดปรานของกษัตริย์ปัตตานี โดยค�าว่า 
มะโย่ง มาจากค�าว่า มะ หรือ เมาะ แปลว่า 
แม่ ส่วนโย่งหรือโยง เป็นพระนามของเจ้าหญิง
แห่งชวา จึงสันนิษฐานว่าอาจเนื่องมาจาก
เป็นละครที่เจ้าหญิงทรงคิดขึ้นเป็นครั้งแรก
และใช้ผู้หญิงแสดง หลังจากนั้นการแสดง
มะโย่งค่อย ๆ เป็นท่ีนิยมของชาวบ้านในชนบท 
สืบต่อมา ตามหลักฐานอ้างอิงว่ากันว่า
เป็นการแสดงที่ได้รับอิทธิพลมาจากชวา
ตั้งแต่ครั้งโบราณ และเป็นที่แพร่หลายในหมู่
ชาวมลายูบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

แสดงเป็นตัวตลกตัวที่ 1 มีฐานะเป็นเสนา
หนุ่มคนสนิทของปะโย่ง และปืนรันตูวอ 
แสดงเป็นตัวตลกตัวที่ 2 มีฐานะเป็นเสนา
อาวุโส คนสนิทตัวรองของปะโย่ง 
 ส�าหรับวงดนตรีมะโย่ง ประกอบด้วย 
ปี่ซูนา 1 เลา รือบับ 1 คัน กลองมลายู 
2 ใบ ฆ้องใหญ่ 1 คู่ กรับ 1 คู่ อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการประกอบพิธีกรรมคือ แส้ ใช้ตีส่ิงช่ัวร้าย 
หรือปัดรังควานในระหว่างการแสดง
 ปัจจุบันแม้ว่ากระบวนการสืบสานและ
ถ่ายทอดการแสดงมะโย่งจะลดน้อยลงและ
มีจ�านวนคณะไม่มาก แต่มะโย่งยังคงมี
ความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม
ในภาคใต้มิเสื่อมคลาย  

 Mak Yong is a traditional dance-drama unique to Thai-
Melayu people in the three southern border provinces of 
Thailand: Pattani, Yala and Narathiwat. The dance-drama 
is similar to the Manorah, yet, dancers of Mak Yong do not 
wear crowns. The protagonist is called Poh Yong, the 
leading lady of Mak Yong. Typically, there is a clown in the 
act as well, and costumes are similar to those worn in the 

มะโย่งได้รับอิทธิพลมาจากชวาตั้งแต่ครั้งโบราณ เป็นการแสดง
พื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในการแก้บน สะเดาะเคราะห์ บำาบัดโรค 
และให้ความบันเทิงของชาวไทยมุสลิมในแถบจังหวัดภาคใต ้

royal court in ancient times. It is believed that this art form 
was found in the court of Pattani City about 400 years ago 
before it has been further adopted in Kelantan, Pahang, 
Terengganu and Saiburi in Malaysia. The dance was once 
popular among the high society of the Melayu Kingdom, 
practiced both in and out of the royal court.

ะโย่งเป็นการแสดงละคร
มลายูส�าหรับกษัตริย์และ
เจ้านายระดับสูง ซึ่งเป็นการ
แสดงการร่ายร�าที่คล้ายกับ 
มโนราห์แต่ไม่สวมชฎา

ที่มา 
ประพนธ์ เรืองณรงค์. (2527) สมบัติไทยมุสลิมภ�คใต้. 
หน้� 85
นูรียัน ส�และ. (2542). ส�ร�นุกรมวัฒนธรรมภ�คใต้
ฐ�นข้อมูลอ�ศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
https://dataculture.wu.ac.th/?page_id=89
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สุข สุขภาพ

ด้วยพฤติกรรมก�รบริโภค ก�รใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ เผชิญหน้�ภ�วะคว�มเครียด ข�ดก�ร
ออกกำ�ลังก�ยท่ีเหม�ะสมนำ�ม�ซ่ึงคว�มเจ็บป่วยม�กม�ย รวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke) ส�เหตุก�รเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย และเกิดข้ึนได้กับคนทุกเพศทุกวัย

เรียบเรียง : กองบรรณ�ธิก�ร
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ดูแลตัวเองก่อนป่วยด้วยโรค

หลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 

คอืภาวะทีส่มองขาดเลอืดไปเลีย้งเนือ่งจาก
หลอดเลือดมีความผดิปกต ิส่งผลให้เนือ้เยือ่
ในสมองถูกทำาลายและการทำางานของสมอง

หยดุชะงกั ถือว่าเป็นอาการร้ายแรงทีอ่าจ 
ส่งผลให้กลายเป็นโรคอมัพฤกษ์-อมัพาต หรือ
เสยีชวิีต ซึง่ไม่กระทบแค่ตวัผูป่้วยเท่านัน้ หาก
ยงัรวมถึงครอบครวัทีต้่องมาดแูลผูป่้วยด้วย

ปัจจัยเส่ียงหลีกเล่ียงไม่ได้

อาย ุ
ยิง่อายมุากโอกาส

เสีย่งยิง่เพิม่ขึน้ 
เนือ่งจากหลอดเลอืด

เสือ่มสภาพ

พนัธกุรรม 
ผูท้ีม่ปีระวตัคิรอบครวั

เป็นโรคหลอดเลอืด
สมอง มคีวามเสีย่ง
มากกว่าคนทัว่ไป

เพศ 
เพศชายจะมีโอกาสเกดิ

โรคหลอดเลอืดสมองตีบ 
หรอือดุตนัได้มากกว่า

เพศหญิง
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ปัจจัยเส่ียงหลีกเล่ียงได้

ความดนัโลหิตสงู 
เป็นปัจจยั

ความเสีย่งมาก

เบาหวาน 
เป็นปัจจยัเสีย่งทำาให้
หลอดเหลอืดแขง็ตวั 

ได้ทัว่ร่างกาย

ไขมนัในเลอืดสงู 
ทำาให้ผนงัเส้นเลอืด
ไม่ยดืหยุน่ เกดิการ

ตบีตนัง่าย เลอืดไหลไป
เลีย้งร่างกายได้น้อย 

สบูบหุรี ่
เพราะเกีย่วข้องกบั
หลอดเลอืดเปราะ 

ผูส้บูบหุรีจ่ดัเสีย่งโรค
หลอดเลอืดสมอง
มากกว่าผูไ้ม่สบู

โรคหวัใจ 
เช่น หวัใจเต้นผดิ

จงัหวะ โรคลิน้หวัใจ 
กล้ามเนือ้ขาดเลอืด

ความอ้วน 
ผูท้ีม่นีำา้หนกัมากมี
โอกาสเป็นเบาหวาน

และความดนัสงู นำาไปสู่
โรคหลอดเลอืดสมอง

ออกกำาลงักาย 
การออกกำาลงักาย
น้อยและไม่ออกเลย 

กม็โีอกาสเสีย่ง
มากขึน้ด้วย

การดำาเนนิชวีติ 
ผูท้ีม่คีวามเครยีด
ไม่รูจ้กัผ่อนคลาย 

ภมูคิุม้กนัของร่างกาย
ลดลงทำาให้เจบ็ป่วยง่าย

F = Face  เวลายิม้พบว่ามมุปากข้างหนึง่ตกพดูลำาบาก
A = Arms  ยกแขนข้างใดข้างหนึง่ไม่ขึน้
S = Speech  มปัีญหาด้านการพดูแม้ประโยคง่าย ๆ 
  พดูแล้วคนอืน่ฟังไม่รูเ้รือ่ง
T = Time  ถ้ามอีาการเหล่านี ้ให้รบีไปโรงพยาบาลโดยด่วน  
  ภายใน 4 ชัว่โมง

ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการกลับมาเป็นซ้ำา
 ตรวจสขุภาพเป็นประจำาทกุปี วดัความดนัโลหติ 

 ตรวจระดบันำา้ตาล ไขมนัในเลอืด ความผิดปกติของหวัใจ 
 ควบคมุระดบัความดนัโลหิต ไขมนั และนำา้ตาลในเลอืด

 ให้อยูใ่นเกณฑ์ปกติ
 ควบคมุอาหารให้สมดลุ หลกีเลีย่งอาหารรสเคม็ หวาน มัน
 เลกิสบูบหุรี ่พบว่าการเลิกสบูบหุรีส่ามารถลดโอกาสเสีย่ง 

 การเกดิโรคหลอดเลอืดสมองได้คร่ึงหนึง่ 
 งดสบูบหุรี ่หลกีเลีย่งเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
 ออกกำาลงักายสมำา่เสมอ อย่างน้อย 30 นาท/ีวัน 3 ครัง้/ 

 สปัดาห์ และควบคมุนำา้หนกัให้เหมาะสม
 ผ่อนคลายความเครยีดและพกัผ่อนให้เพยีงพอ 
 ถ้ามอีาการทีส่งสยัว่าอาจเกดิโรคหลอดเลือดสมอง

 ดงักล่าวข้างต้น ให้รบีไปพบแพทย์ทนัที

สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง

 ทีจ่รงิการรกัษาทีด่ทีีส่ดุคอืการ
ป้องกนัไม่ให้เกดิโรค แต่ถ้าเกดิโรค
ขึน้แล้วต้องรบีเข้าสูแ่ผนการรกัษา 
ทีเ่รยีกว่า ‘Stroke Fast Track’ ภายใน 
4 ชัว่โมง นบัตัง้แต่ผูป่้วยเกดิอาการ 
ซึง่เป็นช่วงระยะเวลาสำาคญัทีแ่พทย์
จะใช้ในการวางแผนการรกัษาโรค
หลอดเลอืดสมองโดยการใช้ยาละลาย

ลิม่เลอืด หากผูป่้วยมาถึงโรงพยาบาล
ช้ากว่านีเ้นือ้สมองอาจจะตายและ
ไม่ตอบสนองต่อการรกัษาด้วยการ
ให้ยาละลายลิม่เลอืดได้
 สำาหรบับ้านไหนทีมี่ผู้ป่วยโรคหลอด
เลอืดสมอง ควรให้กำาลงัใจปลอบใจ
ผูป่้วย ให้รูส้กึมคีวามหวังและกำาลงัใจให้
ร่วมมอืในการดแูลรักษาตนเอง รวมถงึ

กระตุน้ให้ผูป่้วยทำากจิวตัรประจำาวนัด้วย
ตวัเองให้มากทีส่ดุ เช่น แปรงฟัน อาบนำา้ 
แต่งตวั รบัประทานอาหาร การลุก-นัง่ 
การขบัถ่าย ซึง่จะช่วยให้การรักษาฟ้ืนฟู
เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพมากขึน้
 ถ้าหากพบคนใกล้ตวัมอีาการโรค
หลอดเลอืดสมอง โทรสายด่วน 1669 
ให้บริการฟรตีลอด 24 ช่ัวโมงทัว่ประเทศ 
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ด่ืมสุรา 
ผูด้ืม่ปานกลาง 
ไปจนถึงดืม่จดั  

มอีตัราเสีย่งต่อโรค 
หลอดเลอืดสมอง 

มากข้ึน
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รอบโต๊ะทำางาน
โดย แม่มะลิ

 ทุกปร�กฏก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนในยุค Technology Disruption ไม่ได้ส่งผลให้วิถีชีวิต
ของคนยุคน้ีต้องเปล่ียนไปเท่�น้ัน ทว่� ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรธุรกิจ ท่ีต้อง
ปรับรูปแบบก�รทำ�ธุรกิจรับคว�มเปล่ียนแปลงอย่�งรวดเร็ว เพ่ือให้สอดรับกับเทคโนโลยี 

สภ�วะเศรษฐกิจ รวมถึงพฤติกรรมและคว�มต้องก�รของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป

ทางเลือกใหม่ในโลกการทำางาน ยุค Technology Disruption 
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แนวคิด ‘AGILE’
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การ ‘ทดสอบ’ (Testing) ทางออกที่คิดว่าดี
ที่สุดภายในกลุ่มทดลองหรือภายในทีม

วิเคราะห์ข้อมูล สร้างประสบการณ์ใหม่
ให้พนักงานร่วมกัน
 นอกจากองค์กรจะต้องปรับตัวให้ทัน 
กับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้ว  
ยังต้องปรับรูปแบบขององค์กรให้ตอบโจทย์
ความต้องการของพนักงานที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว ทั้งในเชิงของสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานและโครงสร้างองค์กรด้วย ดังนั้นต้อง
มีการสื่อสารในองค์กรโดยเฉพาะกับฝ่าย
การตลาดและฝ่ายไอที เพื่อออกแบบระบบ
การท�างานและสร้างจุดสนใจเพื่อดึงดูดหรือ
รักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรให้ได้
 โดยเครื่องมือที่ช่วยให้ภารกิจนี้ลุล่วงได้ 
คือ People Analytic ที่ฝ่าย HR สามารถ 
น�าไปใช้ท�าความเข้าใจนิสัย พฤติกรรม และ
ความต้องการที่หลากหลายของพนักงาน 
เพื่อใช้ประกอบการเสนอค่าตอบแทน 
แผนการเรียนรู้ และการจัดสรรทรัพยากร
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนี่จะประกอบ
รวมกันเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคนเก่งให้อยู่กับ
องค์กรได้นานในที่สุด 

ดั

อ้างอิง : บทคว�มเรื่อง ‘ทำ�ไม Agile ถึงส่งผลกับวงก�ร 
HR’ เผยแพร่ใน Facebook : Aon Hewitt Thailand
(https://www.facebook.com/AonHewittThailand/
posts/1098235890337182?__tn__=K-R)

ปรับเปลี่ยนบทบาทของฝ่าย HR ให้เป็น
มากกว่าแค่ผู้สนับสนุน
 เนื่องจากลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของการ
ท�างานแบบ Agile คือ ความร่วมมือและการ
ท�างานข้ามสายงาน ฝ่าย HR ซึ่งเดิมเคยมี
บทบาทหลักในการดึงจุดแข็งเรื่อง ‘คน’  
ในแต่ละทีม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการท�างาน
ร่วมกันอย่างราบรื่นและรวดเร็ว จึงต้อง 
ขยับขยายปรับเปลี่ยนบทบาท ให้เป็นเหมือน 
‘หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์’ มากขึ้น โดยต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในวิธีการท�างานของ 
คนฝ่ายต่าง ๆ เพื่อน�าองค์กรไปสู่การ 
เตรียมพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลง

ลองผิดลองถูก หาแนวทางที่เหมาะสม 
ในการพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน
 กระบวนการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก
นับเป็นหัวใจส�าคัญของการท�างานแบบ 
Agile โดยองค์กรสามารถกระตุ้นให้เกิด
กระบวนการดังกล่าวได้ผ่านการใช้กรอบ
แนวคิด ‘Design Thinking’ โดยเริ่มต้นจาก
การ ‘เอาใจใส่’ (Empathy) พนักงาน  
แล้ว ‘ก�าหนดปัญหา’ (Define) ที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กร 
 จากนั้นจึง ‘ระดมความคิด’ (Ideate) เพื่อ
หาวิธีแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุด แล้วค่อย
เข้าสู่ขั้นตอนการ ‘สร้างต้นแบบ’ (Prototype) 
หรือวางแผนวิธีการแก้ไขปัญหา ปิดท้ายด้วย

 • ฉบับท่ี 6 / 2562  35

งนั้นองค์กรที่จะอยู่รอดได้ 
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ในโลกดิจิทัล จึงไม่ได้วัดกัน
ที่กึ๋นในการท�าธุรกิจเท่านั้น 
หากแต่เป็นเรื่องของความเร็ว

ในการปรับตัว ปรับองค์กร ให้พร้อมรับ
ความเปล่ียนแปลงในยุคท่ี ‘ปลาเร็วกินปลาช้า’ 
มากกว่า
 เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกองค์กรได้น�าไปใช้
ในการปรับตัว ช่วยให้ท�างานได้เร็วขึ้น และ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สื่อสารกันในทีม
มากขึ้น จึงมีการน�าเสนอแนวคิดการท�างาน
แบบ Agile ที่แปลตรงตัวว่า ‘ความคล่องตัว
สูง’ เข้ามาปรับใช้เปลี่ยนแปลงการท�างาน
ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสอดรับกับยุค 
Technology Disruption นี้
 จากบทความที่เผยแพร่ใน Facebook : 
Aon Hewitt Thailand เรื่อง ‘ท�าไม Agile ถึง
ส่งผลกับวงการ HR’ ได้ยืนยันว่า แนวคิด
การท�างานแบบ Agile เป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญที่ช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดได้ถึง 84% และ
องค์กรในปัจจุบันมองว่า Agile เป็นทิศทาง
การปรับตัวส�าคัญที่องค์กรต้องเดินไป 
 และบทความนี้ยังได้ขยายความถึงจุด
ประสงค์หลักของการท�างานภายใต้แนวคิด 
Agile ด้วยว่ามุ่งตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า หาผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้าง
นวัตกรรม ผ่านหลักการ Agile manifesto 
ที่เริ่มต้นในโลกของซอฟต์แวร์ที่เน้นการ
ท�างานด้วยทีมขนาดเล็ก ประกอบด้วยคน
ประมาณ 7 - 10 คนต่อทีม รวมทั้งท�างาน
แบบข้ามสายงาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัว
และหลีกเลี่ยงการบริหารแบบบนลงล่าง 
(Top - Down management) หรือการท�างาน
แบบไซโล (Silo)
 จากนั้นจึงได้แนะเทคนิคการน�าแนวคิด
การท�างานแบบ Agile มาใช้ในการปรับเปล่ียน
การท�างานในองค์กร เพื่อพาองค์กรให้ 
เดินหน้าต่อไปในยุค Technology Disruption 
ตลอดรอดฝั่ง ดังนี้
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แวะชิมริมทาง
เร่ือง : ช�ยก�ง ภ�พ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

แวะชิมริมทาง
เร่ือง : ช�ยก�ง ภ�พ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

สูตร ทั้งปรับต�ารากันให้วุ่น จนท�าให้
เหลือร้านที่รสชาติดั้งเดิมไม่มากนัก 

 ร้านกิ๊ดกี่ อาจไม่เป็นที่คุ้นหูส�าหรับ
หลาย ๆ ท่าน เพราะร้านนี้เปิดตัวมา
เงียบ ๆ ราว 70 ปีแล้ว ริมถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน ฝั่งธนบุรี เป็นร้านขึ้นชื่อ
เรื่องขายเป็ดย่าง หมูแดง หมูกรอบ และ
ขนมจีบ ในย่านนี้ครับ ร้านนี้ถนัดเรื่อง
เป็ดย่างที่สุด และใช้วิธีย่างถ่านแบบ
สมัยก่อน จะสับวางบนข้าว หรือกินกับ

ใ
นกระบวนเป็ดย่างไฟแดง แบบ
กวางตุ้ง ร้านที่ยืนยงและยั่งยืน
มาจนถึงทุกวันนี้มีไม่มากนัก 
แถมร้านที่เกิดใหม่นั้นก็แทบจะ
ไม่หลงเหลือเสน่ห์ความเป็น 
เป็ดย่างกวางตุ้งไว้เลย ท้ังเปล่ียน

บะหมี่ลวกก็ดีทั้งนั้นครับ
 เป็ดย่างผิวแดงตึง ๆ มีกลิ่นหอม ๆ 
ติดหนังจนโชยเข้าจมูก ยามที่เราใส่
เข้าไปในปาก เนื้อเป็ดนุ่มหนึบ ไม่เหนียว 
แม้เป็นเน้ือสะโพกเป็ด หมูแดงก็ไม่เหนียว 
เคี้ยวสบาย ๆ กับหมูกรอบที่ย่างมา 
แผงโต ๆ หนังกรอบดีมาก ทั้งหมดนี้ 
เราจะวางบนข้าวมาก็ดี ใส่มาในบะหมี่

ก๊ิดก่ี เป็ดย่�งไฟแดงหนังกรอบ 
สไตล์กวางตุ้ง
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หรือเกี๊ยวก็ดี มันลงตัวไปหมดทุกอย่าง
 น�้าราดข้าวของกิ๊ดกี่ ยังเป็นในแบบ
ที่สืบทอดกันมา คือตีน�้าต้นเรื่องไว้หม้อ
หนึ่ง แล้วเสริมเพิ่มรสอร่อยด้วยน�้าที่อยู่
ในตัวเป็ดย่าง เวลาพรากจากราวลงมาก็
จะเจาะบั้นท้ายที่เย็บไว้ เอาน�้าเกรวี่ชั้นดี
มาผสมในน�้าราด ท�าให้เอร็ดอร่อยเหลือ
ประมาณ
 ขนมจีบ คือของอร่อยอีกอย่างที่ต้อง
กล่าวถึงส�าหรับร้านกิ๊ดกี่ ขนมจีบแป้ง
บางนุ่ม ตัวไส้เป็นหมูสับปรุงรสมาเบา ๆ 

 เป็ดย่าง
ผิวแดงตึง ๆ มี
กล่ินหอม ๆ ติด
หนังจนโชยเข้า
จมูก ยามท่ีเรา
ใส่เข้าไปในปาก

นวล ๆ ทานเปล่า ๆ ได้สบาย ๆ หรือจะ
จิ้มจิ๊กโฉ่วอีกนิด ก็อร่อยขึ้นทันตา
 การเดินทางมาที่ร้านกิ๊ดกี่ ซึ่งตั้งอยู่ริม
ถนนตากสิน ปากซอยตากสิน 27 ใกล้
แยกมไหสวรรย์ บุคคโล ท่านสามารถใช้ 
Google Map เดินทางมาได้อย่างง่ายดาย
ครับ ร้านเปิดทุกวัน แต่จะหยุดพักผ่อน
บ้างในทุกวันอังคาร โดยเปิดให้บริการ
ตั้งแต่ 08.30 - 17.00 น. ทางร้านมีที่จอด
รถให้บริการฟรีท่ีด้านหลังร้าน จอดได้ราว 
20 คันสบาย ๆ ครับ 



1. พยายามลดการใช้พลังงาน
 เลือกใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ หลีกเลี่ยง
การใช้พลังงานด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ใช้บันไดแทน
ลิฟต์ หรือปิดไฟ ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อ 
ไม่ใช้งาน เป็นต้น

2. รีไซเคิลทุกอย่างที่ทำาได้
 ขยะในออฟฟิศบางอย่างรีไซเคิลได้ ควรมี
กล่องส�าหรับใส่อุปกรณ์ส�านักงานที่รีไซเคิลได้ 
เช่น แบตเตอรี่ ตลับหมึกพิมพ์ ฯลฯ หรือค้นหา
บริษัทรายย่อยที่รับกระป๋อง ขวดพลาสติก หรือ
กระดาษ ตรวจของที่จะทิ้งทุกครั้งก่อนทิ้งขยะ 
เพื่อให้แน่ใจว่าขยะที่ทิ้งไม่สามารถรีไซเคิลได้ 
เพราะของบางอย่างอาจน�ามาใช้เป็นต้นทุน 
ท�าโปรเจ็กต์อื่น ๆ ได้อีก 

3. ตระหนักถึงกระดาษที่ใช้
 ควรพิมพ์เอกสารเท่าที่จ�าเป็น ใช้กระดาษ
รีไซเคิลให้มากขึ้น หรือลดการใช้กระดาษด้วย
วิธีการพิมพ์งานสองหน้า หลีกเลี่ยงการพิมพ์

ด้วยกระดาษมัน หรือการพิมพ์หมึกสี การเลือก
ใช้เทคโนโลยีและบันทึกผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นทางหนึ่งที่ช่วยลดความ 
สิ้นเปลืองกระดาษได้

4. ลดการใช้ภาชนะ
 ประเทศไทยติดอันดับมีขยะในทะเลมาก
เป็นอันดับ 6 ของโลก ภาพรวมแต่ละปีมีขยะ
พลาสติกไหลลงสู่มหาสมุทรมากถึง 8 ล้านตัน 
ดังนั้นเปลี่ยนตัวเองโดยพกกล่องใส่อาหาร 
กระติกน�้า แก้วกาแฟ แทนการเพิ่มขยะ
พลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง หรือพกถุงผ้าและ
ปฏิเสธถุงพลาสติก รวมทั้งหลีกเลี่ยงช้อนส้อม
พลาสติก ก็ช่วยโลกได้ไม่ยาก

5. ประหยัดพลังงานด้วยการจัดพื้นที่
ภายในออฟฟิศ 
 การจัดพื้นที่ท�างานในออฟฟิศ เช่น จัดโต๊ะ
ท�างาน 2 - 3 ตัวที่ใช้แสงสว่างจากไฟเพียง
หนึ่งดวงโดยไม่ต้องใช้โคมไฟช่วยเสริมแสงสว่าง 

ทร�บหรือไม่ว่� แม้เร�จะนั่งทำ�ง�นในออฟฟิศ แต่ก็ช่วยลดก�รใช้
ทรัพย�กรอย่�งสิ้นเปลืองได้ ทั้งยังมีส่วนช่วยไม่ให้ภ�วะโลกร้อน 
เลวร้�ยลงอีกด้วย ทำ�อะไรได้บ้�งเร�มี Tips ง่�ย ๆ ม�ฝ�กกัน

8 วิธีง่�ย ๆ
ช่วยให้งานของเรารักษ์โลกได้

รักษ์โลก
เร่ือง : วิชชุ
ภ�พประกอบ : ข้�วตู

หรือในวันที่พนักงานมาท�างานน้อย 
ควรมีพื้นที่ที่ทุกคนท�างานรวมกันได้โดย 
ใช้ไฟไม่กี่ดวง นอกจากประหยัดไฟแล้ว 
ยังสร้างมิตรภาพของเพื่อนร่วมงาน
ระหว่างแผนกได้ ทั้งนี้ การเปิด
ม่านหน้าต่างช่วยเพิ่มแสงสว่างจาก
ธรรมชาติลดการใช้พลังงานได้อีกทาง
หนึ่งด้วย 

6. พยายามอย่าทิ้งอาหาร
   อย่าลืมอาหารที่แช่ไว้ในตู้เย็น เพราะ

อาหารที่หมดอายุน�าไปสู่ปัญหาเศษอาหาร
เหลือทิ้งมหาศาล วิธีการแก้ปัญหาง่าย ๆ หาก 
รับประทานอาหารกลางวันที่ออฟฟิศไม่หมด 
ก็แบ่งปันให้เพื่อนในออฟฟิศ หรือเก็บอาหารไว้
ในถังหมักแทนการทิ้งลงถังขยะ

7. ปลูกต้นไม้ในออฟฟิศ
 จะมีความสุขในการท�างานขนาดไหนหาก 
มีอากาศสดชื่นรายล้อม เมื่อองค์กรระดับโลก 
อย่างนาซาต้องการช่วยนักบินอวกาศให้
หายใจได้สะดวกสบาย พวกเขาใช้ต้นไม้ใน
การยกระดับคุณภาพอากาศ และการมีต้นไม้
ในออฟฟิศเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ ส�าหรับการขจัด
มลพิษ ทั้งยังช่วยเติมบรรยากาศการท�างานให้
รื่นรมย์อีกด้วย

8. ทำาแคมเปญรักษ์โลกในออฟฟิศ
 จะดีแค่ไหนถ้าพนักงานแต่ละแผนกแข่งกัน
ประหยัดพลังงาน การท�าแคมเปญประหยัด
พลังงานเพื่อแข่งกันประหยัดพลังงานให้เป็น
กิจกรรมที่ท้าทายส�าหรับพนักงานแต่ละแผนก 
โดยตั้งกรรมการตรวจตราการใช้ไฟของแต่ละ
แผนกในช่วงพักเที่ยง นอกจากช่วยประหยัดค่า
ไฟให้ออฟฟิศแล้ว แผนกที่คะแนนถูกลบน้อย
ที่สุดจะได้รับรางวัลตอบแทนด้วย  
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เร่ือง : พ่ีอ้อม  
ภ�พประกอบ : ภัทรีด� ประส�นทอง

PEA FOR KIDS

   ใช้ลอกสติ๊กเกอร ์เวลาต้องลอกสติ๊กเกอร์ออกจาก
ถ้วยชาม ขวดโหล ของเล่น มักจะสังเกตว่าลอกอย่างไร 
ก็ไม่หมดเสียที ลองใช้ไดร์เป่าผมเป่าสักครู่ ความร้อนจะ

ช่วยให้ลอกง่ายขึ้น 
  กำาจัดน้ำาตาเทียน หลาย ๆ บ้านอาจใช้เทียนไข
เพื่อจุดไหว้พระหรือในเวลาที่ไฟดับ ซึ่งหลายครั้ง
น�้าตาเทียนมักหยดเปื้อนติดแน่นและท�าให้เป็นรอย
บนพื้น ไดร์เป่าผมจะท�าให้เทียนละลายและเช็ด
ออกง่าย ท�าให้พื้นกลับมาสวยงามอีกครั้ง

   ทำาให้ไอนำา้หน้ากระจกแห้ง หลังอาบน�้าอุ่น
มักมีฝ้าเกาะกระจกจนขุ่นมัว ซึ่งไดร์เป่าผมสามารถท�าให้

กระจกกลับมาใสแจ๋วเหมือนเดิมได้
   จัดการฝุ่นในซอกเล็ก ในพื้นที่แคบ ๆ เช่น 
ซอกหลืบข้างโซฟาหรือในพื้นที่ท�าความสะอาดได้ยาก 
เจ้าเครื่องเป่าผมนี้จะช่วยให้เราท�าความสะอาดง่ายขึ้น 
   ลบรอยสีเทียนออกจากผนัง น้อง ๆ น่าจะเคยเอา
สีเทียนไปวาดรูปบนฝาผนังจนโดนคุณพ่อคุณแม่ดุ เพราะ
ท�าความสะอาดยาก ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อใช้ไดร์เป่าผม
มาช่วย
   ละลายน้ำาแข็ง ความร้อนจากไดร์เป่าผมจะช่วย 
ละลายน�า้แข็งออกจากอาหารท่ีแช่มาหลายวันได้ จึงไม่ต้อง
รอนานเมื่อต้องน�ามาปรุงอาหาร
   ทำาให้เส้ือผ้าแห้งได้ แต่แนะน�าว่าควรใช้กับผ้าบาง ๆ 
ผ้าที่มีบางจุดยังไม่แห้งสนิท และใช้เมื่อจ�าเป็นจริง ๆ 
เท่านั้น เพราะท�าให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นได้ 
 แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าไดร์เป่าผมจะท�าอะไรได้มากมาย
ขนาดนี้ แต่ก่อนใช้งานน้อง ๆ ต้องไม่ลืมบอกผู้ใหญ่ หรือ
ให้คุณพ่อหรือคุณแม่เป็นคนจัดการจะดีกว่า เพื่อความ
ปลอดภัยของตัวเราและทรัพย์สินภายในบ้านนะจ๊ะ 

นอกจ�กคุณสมบัติที่ทำ�ให้ผมแห้งหรือเหยียดตรงแล้ว 
น้อง ๆ รู้ไหมว่�ไดร์เป่�ผมของคุณแม่หรือที่เห็นใน
ร้�นทำ�ผม ยังมีประโยชน์อีกหล�ยอย่�งเลยนะ 

ไดร์เป่�ผม
มีประโยชน์มากกว่าเรื่องความสวยงาม
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PEA Photo Club
โดย จุลล์ จูงวงศ์

ล่องทะเลน้อย 
 ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้วที่ได้น�าภาพเหล่า ‘ยอยักษ์’ จากปากประ จังหวัดพัทลุง 
มาให้ชมกัน ฉบับนี้จะพาไปล่องเรือชมทะเลสาบสงขลาตอนบน และต่อเข้าไปทะเลน้อย 
ชมความหลากหลายของธรรมชาติกันครับ
 หลังจากเก็บแสงแรกบนสะพานข้ามคลองปากประแล้ว เราได้ลงเรือหางยาวน�าเที่ยว 
เพ่ือไปชมส่วนต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจของทะเลสาบสงขลาตอนบนเอง และข้ามเข้าไปสู่ ‘ทะเลน้อย’ 
ซึ่งมี ‘บัวแดง’ และ ‘ควายน�้า’ อันลือเลื่องรอให้เราไปยลโฉม 
 เราสามารถพบเห็นฝูงควายน�้าได้หลายฝูง เป็นควายที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ในพื้นที่ ตอนเช้า
เจ้าของจะมาเปิดคอกเพื่อให้เหล่าควายออกไปหากินในทะเลสาบ ซึ่งมีทั้งหญ้าและบัว
เป็นอาหารอันโอชะ และช่วงบ่ายราวบ่ายสามควายจะกลับเข้าคอกเอง
 การเก็บภาพควายที่ก�าลังว่ายน�้าไปกินหญ้าและบัวไปด้วยนั้นไม่ง่าย แถมด้วยการที่
เราเองก็อยู่บนเรือหางยาวซึ่งก�าลังเคลื่อนที่และสั่นสะเทือนตลอดเวลาที่เครื่องเรือท�างาน 
ยิ่งท�าให้การได้ภาพที่คมชัดนั้นยากขึ้นไปอีก (ถ้าท่านต้องการภาพที่คมชัด ต้องบอกให้ 
คนเรือจอดเรือครับ) เลนส์ซูมช่วง 70-300 มิลลิเมตร พร้อมระบบกันสั่น น่าจะเป็นตัวเลือก
ที่เหมาะสมกับการเก็บภาพดอกบัวและควายน�้าที่สุด แต่ผมไม่ได้ติดมาด้วย เอาไปเพียง
เลนส์ 150-600 มิลลิเมตร ที่ทั้งใหญ่และหนักเพราะหวังเพียงจะได้เก็บภาพนก

บ้�นพักเจ้�หน้�ที่ขณะออกปฏิบัติก�ร ถ่�ยด้วย
เลนส์ 150-600 มิลลิเมตรที่ 600 มิลลิเมตร  

ตั้งรูรับแสง f/8 คว�มเร็วชัตเตอร์ 1/640 วิน�ที

‘เหย่ียวแดง’ (Brahminy Kite) เป็นนกท่ีชอบ
อ�ศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ� เพร�ะกินปล�เป็นอ�ห�รหลัก 

รวมถึงสัตว์เล็กชนิดอ่ืนท่ีอ�ศัยอยู่ในบริเวณ
แหล่งน้ำ�ด้วย ภ�พน้ีใช้เลนส์ 150-600 มิลลิเมตร 

รูรับแสง f/8 คว�มเร็วชัตเตอร์ 1/500 วิน�ที



ทั้งสองภ�พนี้ใช้เลนส์ 150-600 มิลลิเมตร เหมือนเดิม ใช้โหมด Av เปิดรูรับแสงที่ f/8 ได้คว�มเร็วชัตเตอร์ 1/500 วิน�ที

บัวแดง หรือบัวส�ย ที่มีอยู่ม�กในทะเลน้อย จนส�ม�รถสร้�งร�ยได้
ให้กับช�วบ้�นได้เลยทีเดียว (เลนส์ท�งย�วโฟกัส 600 มิลลิเมตร 

รูรับแสง f/8 คว�มเร็วชัตเตอร์ 1/500 วิน�ที)

คนเรือเก็บดอกบัวให้เร�ใช้เป็นพร็อพถ่�ยรูปด้วย (เลนส์ท�งย�วโฟกัส 
50 มิลลิเมตร รูรับแสง f/2.8 คว�มเร็วชัตเตอร์ 1/2000 วิน�ที)

 ทริปนี้โชคดีที่ไปในช่วงที่ ‘สาหร่ายข้าวเหนียว’ ก�าลังออกดอกสีชมพูหวานบานสะพรั่ง 
ถึงแม้ว่าจะเริ่มลดน้อยลงแล้วก็ตาม ก็ยังเป็นภาพที่น่าประทับใจ เพราะสาหร่ายชนิดนี้จะ
ออกดอกได้ก็ต่อเม่ือสภาพอากาศและระดับน�า้ในทะเลสาบเอ้ืออ�านวยเท่าน้ัน หลายปีท่ีผ่านมา 
ถ้าน�้าไม่ท่วมสูงเกินไปจนสาหร่ายจมน�้าไปก่อนจะออกดอก ก็จะแล้งเกินไปจนสาหร่ายเจริญ

เติบโตได้ไม่เต็มที่ คนเรือของเราบอกว่าเพิ่งได้เห็นเพียง
ไม่ก่ีคร้ังจากการใช้ชีวิตอยู่ท่ีน่ีมาหลายสิบปี

FACT : ทะเลน้อยนี้มีพื้นที่ประม�ณ 
30 ต�ร�งกิโลเมตร ค�บเกี่ยวอยู่
กับ 3 อำ�เภอ 3 จังหวัด ประกอบ
ด้วย อำ�เภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง อำ�เภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมร�ช และอำ�เภอระโนด 
จังหวัดสงขล� เป็นทะเลส�บน้ำ�จืด 
ที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ
ม�ก ทั้งสัตว์น้ำ�และนกหล�กหล�ย
ชนิด ทั้งนกท้องถิ่นและนกอพยพ 
รวมถึงปล�ห�ย�กหล�ยชนิด  
แต่จะมีปล�ชนิดที่พบม�กที่สุดคือ 
ปล�ดุก ซึ่งช�วบ้�นจะนำ�ม�ทำ�เป็น 
‘ปล�ดุกร้�’ เมนูอ�ห�รขึ้นชื่อของ 
ที่นี่อีกด้วย อย่�ลืมไปลองชิมกัน 
นะครับดอกส�หร่�ยข้�วเหนียว ถ่�ยด้วยเลนส์

ท�งย�วโฟกัส 400 มิลลิเมตร รูรับแสง 
f/8 คว�มเร็วชัตเตอร์ 1/500 วิน�ที

 หลังจากชื่นชมดอกสาหร่ายสีชมพูขนาดจิ๋วแบบ
เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแล้ว ก็ได้ไปชมดอกสีชมพูของ
บัวแดงที่บานสะพรั่ง คล้ายกับทะเลบัวแดงที่จังหวัด
อุดรธานี แต่ไม่หนาแน่นเท่าเพราะเราไม่ได้ไปช่วงที่
ออกดอกมากที่สุด หลังจากชมทุ่งบัวแดงแล้ว 
ก็มุ่งหน้ากลับท่าเรือ เบ็ดเสร็จใช้เวลาบนผืนน�้าไป
ประมาณสองชั่วโมงครึ่ง ชื่นชมธรรมชาติและหลาก
หลายชีวิตในทะเลสาบจนหน�าใจ เก็บภาพไว้ทั้งใน
หน่วยความจ�าและความทรงจ�าได้พอสมควร เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวอีกท่ีหน่ึงท่ีอยากจะแนะน�าให้ทุกท่าน
หาโอกาสไปเยือน ทั้งที่พัก อาหารการกิน และการ
เดินทางสะดวกสบาย ที่ส�าคัญคือได้เก็บภาพสวย ๆ 
อย่างแน่นอน
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PEA Smart Plus
จัดให้ได้ ง่ายทุกเรื่อง

ช�ำระค่ำไฟฟ้ำผ่ำน

บญัชบีตัรเครดติหรอื

บญัชธีนำคำรได้

ค�ำนวนค่ำ

ไฟฟ้ำด้วย

ตวัเอง

แจ้งเตือนค่ำ

ไฟฟ้ำเมือ่

ใกล้ถงึวนั

ก�ำหนดช�ำระ

ค้นหำสถำน

ทีช่�ำระค่ำ

ไฟฟ้ำทีใ่กล้

ทีส่ดุ

แจ้งข้อเสนอ

แนะหรอืข้อ

ร้องเรยีนได้

สร้ำง QR Code และ Barcode

เพือ่น�ำไปช�ำระเงนิทีจ่ดุรบัช�ำระค่ำ

ไฟฟ้ำได้

สมคัรหรอืยกเลกิ SMS

กำรแจ้งข้อมลูข่ำวสำรทีเ่ป็นบรกิำรเสริมของ PEA ได้

ขอใช้ไฟฟ้ำใหม่
ตดิตำมข่ำวสำร

ประชำสมัพันธ์ต่ำง ๆ

แจ้งไฟฟ้ำขดัข้อง

ขอตดิกลบัมเิตอร์

1

2

3
8

9

10
11

4
7

6
5

อกีหน่ึงบรกิำรด ีๆ จำกกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 1129 PEA Call Center

แอปพลิเคชันนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเลือกบริการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อย่างครบวงจร เพียงแค่มี Smart Phone หรือ Tablet
ด้วยคอนเซ็ปต์ One Touch Service คุณสามารถใช้งานในฟังก์ชันที่หลากหลาย


