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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

Light for Life
  ในอดตีเกาะกูด จงัหวดัตราด ไม่เพยีงเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ไกลโพ้นเท่านั้น เกาะที่
วางตวัอยู่ในรอยต่อระหว่างทะเลไทยและกมัพูชาแห่งนี้ ยงัขาดความเจรญิชนดิที่ว่าหากใครถูก
ส่งมาอาศยัย่อมต้องใช้ชวีติอย่างยากล�าบากมากทเีดยีว
 แต่วนันี้ เมื่อสายลมแห่งการท่องเที่ยวและการลงทนุด้านเศรษฐกจิต่าง ๆ พดัผ่านมาสู่ 
เกาะกูด ดนิแดนที่เคยเงยีบเหงากเ็ริ่มมชีวีติชวีา การวางรากฐานด้านสาธารณูปโภคเริ่มมั่นคง
ขึ้น และเมื่อการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (PEA) ได้ก่อสร้าง ‘โครงการระบบจ�าหน่ายด้วยสายเคเบลิใต้น�้า 
ระบบ 22 กโิลวตัต์ (kV) ไปยงัเกาะกูดและเกาะหมาก จดัหวดัตราด’ จากฝั่งอ�าเภอคลองใหญ่ 
บรเิวณโรงเรยีนบ้านตาหนกึไปยงัเกาะกูดมายงัอ่าวสลดั ระยะทาง 33 กโิลเมตร และระยะทาง 
17 กโิลเมตร จากเกาะกูด บรเิวณอ่าวสลดัไปยงัเกาะหมาก บรเิวณอ่าวนดิ โดยเริ่มจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้าบนเกาะกูดอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2558 นบัแต่นั้นเป็นต้นมา 
ความมชีวีติชวีาของเกาะกูดกก็ลายเป็นความคกึคกัด้านการลงทนุในด้านการท่องเที่ยวอนัเป็น
ส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้ให้กบัชมุชน ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิประเทศ
 ดงันั้น ระบบไฟฟ้าคอืรากฐานของการพฒันาแทบทกุด้าน เป็นปัจจยัพื้นฐานที่มคีวาม
ส�าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาประเทศให้เจรญิรดุหน้า และเป็นหวัใจส�าคญัต่อการพฒันาชวีติ
ของผู้คนในทกุระดบั สายใจไฟฟ้าฉบบันี้จงึพาทกุคนเดนิทางข้ามน�้าข้ามทะเลสู่เกาะกูด  
ไปสมัผสัเรื่องราวด ีๆ บนเกาะกูดภายหลงัจากการด�าเนนิโครงการดงักล่าวของ PEA ซึ่งท�าให้
เราเหน็ว่าสิ่งที่ได้มากกว่าแสงสว่างจากการมไีฟฟ้าใช้อย่างมั่นคงแล้ว คอืการพฒันาคณุภาพ
ชวีติที่สร้างรอยยิ้มและความสขุให้กบัชาวเกาะกูดได้อย่างแท้จรงิ

(นางกลัยา แตงเกษม)
บรรณาธกิาร

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจาก
กระดาษรีไซเคิล และพิมพ์ด้วยหมึก
ถั่วเหลือง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณภาพของสิ่งใดก็ตาม
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็น
ผลลัพธ์จากความเพียร
พยายามอย่างชาญฉลาด
John Ruskin

ตดิตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook Fanpage 
ได้ที่ saijaifaifa magazine

READ ME
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โดย กองบรรณาธิการ
PEA life

EDITOR’S TALK โครงการ Solar ภาคประชาชน 
รัฐหนุนคนไทยผลิตไฟฟ้าใช้เอง

 สนับสนุนประชาชน
ผลิตไฟฟ้าใช้เอง เหลือใช้ขายคืน
ให้ PEA ได้ด้วย
 ข้อดขีองพลงังานแสงอาทติย์ คอืเป็นทั้งพลงังานสะอาดและ
น�ามาใช้ได้อย่างไม่มวีนัหมด การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) เชญิชวน
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ Solar ภาคประชาชน ปี 2562 รฐัหนนุ
คนไทยผลติไฟฟ้าใช้เอง ซึ่งหากเหลอืใช้กข็ายคนืได้ เป็นระยะเวลา 
10 ปี โดย PEA เปิดรบัจ�านวน 70 เมกะวตัต์ เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทบ้านอยู่อาศยัในพื้นที่ 74 จงัหวดัทั่วประเทศ ยกเว้น 
กรงุเทพฯ นนทบรุ ีและสมทุรปราการ โดยมคีณุสมบตัดิงันี้ 
 • กรณใีช้ไฟฟ้า ระบบ 1 เฟส (220 v) ยื่นตดิตั้งแผง Solar 
  รวมไม่เกนิ 5kWp/ราย
 • กรณใีช้ไฟฟ้า ระบบ 3 เฟส (220/380v) ยื่นตดิตั้งแผง Solar 
  รวมได้ไม่เกนิ 10 kWp/ราย
 • ต้องเป็นผู้ลงทนุการตดิตั้งเองทั้งหมด
 • เน้นการผลติใช้เองก่อน ส่วนที่เหลอื PEA จะรบัซื้อในราคา  
  1.68 บาท/หน่วย เป็นเวลา 10 ปี 
 • ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 8,500 บาท (ไม่รวม VAT  
  และค่าใช้จ่ายในการตดิตั้งแผงโซลาร์เซลล์)
 • เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าของ PEA (ชื่อเดยีวกบัในบลิค่าไฟ) และยงัคง 
  สถานะใช้ไฟฟ้าหรอืไม่ถูกตดัมเิตอร์
 • เครื่องวดัหน่วยไฟฟ้าต้องเป็นทรพัย์สนิของ PEA 
 • หากชื่อผู้ยื่นค�าขอฯ ไม่ตรงกบับลิค่าไฟ และให้ผู้อื่นยื่นค�าขอฯ  
  ตดิต่อ PEA ในพื้นที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อด�าเนนิการแก้ไขให้ถูกต้อง
 โดยขอยื่นขอผลติไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ ระบบ PPIM 
(https://ppim.pea.co.th) และต้องลงทะเบยีนสมคัรบญัชผีู้ใช้งาน 
(Account) ของระบบ PPIM ก่อนยื่นขอผลติไฟฟ้า ตั้งแต่วนันี้ - 
ธนัวาคม 2562 สอบถามเพิ่มเตมิโทร. 1129 PEA Call Center หรอื 
กองส่งเสรมิพลงังานทดแทนและผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็ ฝ่ายส่งเสรมิ
พลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน โทร. 0 - 2590 - 9753, 
0 - 2590 - 9763 และ 0 - 2009 - 6053
 ทั้งนี้ ปัจจบุนั PEA มบีรกิารตดิตั้ง Solar Rooftop แบบครบวงจร
ด้วยระบบ PEA Solar Hero Application สนใจศกึษารายละเอยีด
เพิ่มเตมิได้ที่ PEA Solar Hero ได้ทั้ง IOS และ Android
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 ความสขุในการทำางาน เร่ิมจากสุขภาพกายและใจทีดี่ 

PEA Health Lover Day 2019  
องค์กรแห่งความสุข

การที่พนกังานจะมคีณุภาพชวีติที่ด ีมคีวามสขุในการท�างาน มคีวามรู้สกึผูกพนักบัองค์กรและ
ทุ่มเทในการปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สิ่งส�าคญัคอืต้องมสีขุภาพร่างกายและจติใจที่ 
แขง็แรงก่อน PEA จงึจดักจิกรรม PEA Health Lover Day 2019 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บคุลากร
ตระหนกัถงึความส�าคญัของการเสรมิสร้างสขุภาพกายและใจ (Happy relax & Body) เปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมท�าลายสขุภาพ ซึ่งในปีที่ 10 นี้ มทีั้งการตรวจสขุภาพเบื้องต้น ตรวจสมรรถภาพ
ร่างกาย ฉายเอกซเรย์ปอด ตรวจมวลกระดูก และฉดีวคัซนีไข้หวดัใหญ่จากโรงพยาบาลชั้นน�า 
พร้อมทั้งช้อป ชมิอาหารเพื่อสขุภาพมากมาย โดยนายสมพงษ์ ปรเีปรม ผู้ว่าการ PEA  
เป็นประธานพธิเีปิดงาน ได้รบัเกยีรตจิากนายณรงค์ศกัดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจงัหวดั 
พะเยา แม่ทพัถ�้าหลวงมาบรรยายพเิศษหวัข้อ ‘PEA องค์กรแห่งความสขุ’ อกีด้วย  

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 

นายสมพงษ์ ปรเีปรม ผู้ว่าการ PEA น�าคณะผู้บรหิารร่วมบนัทกึเทป
ถวายพระพรชยัมงคลแด่สมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิาฯ พระบรมราชนิ ี
ณ สถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5 สนามเป้า พร้อมกนันี้ 
PEA ยงัเข้าร่วมกจิกรรม ‘จติอาสาพฒันา คู คลอง’ ในการบ�าเพญ็

 PEA ร่วมแสดงความจงรักภักดี 
พระบรมราชิน ี

สาธารณประโยชน์พฒันา ค ูคลอง ให้มสีภาพดขีึ้น และปรบัภมูทิศัน์ 
ตั้งแต่บรเิวณคลองคูเมอืงเดมิ โรงแรมรตันโกสนิทร์ คลองหลอด 
วดัราชนดัดา คลองหลอด วดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม คลอง
คูเมอืงเดมิจนถงึปากคลองตลาด เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลเนื่องใน
โอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ี
โดยมนีายภาณมุาศ ลิ้มสวุรรณ รองผูว่้าการ PEA และคณะ เข้าร่วม 
กจิกรรม ณ บรเิวณแม่พระธรณบีบีมวยผม 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(UNDP) กำาหนดตัวชี้วัดความ
ก้าวหน้าของมนุษย์ที่เรียกว่า 
ความสุข 8 ประการ ประกอบด้วย 

1. ความสุขทางกาย 
 (happy body) 
2. น้ำาใจงาม (happy heart) 
3. ทางสายกลาง (happy relax) 
4. พัฒนาสมอง (happy brain) 
5. ศาสนาและศีลธรรม 
 (happy soul) 
6. ปลอดหนี้ (happy money) 
7. สร้างความสุขจากการมี  
 ครอบครัวที่ดี (happy family) 
8. ความสุขที่เกิดจากสังคม  
 (happy society) 
ซึ่งสรุปแล้วมีด้วยกัน 3 ส่วนใหญ่ๆ 
คือ ความสุขของคน ความสุข
ของครอบครัว และความสุขของ
สังคม
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ร่วมกิจกรรม ‘ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ’ ของสำานักงาน ป.ป.ช. 

เพื่อปลกุจติส�านกึให้ประชาชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หน่วยงานภาค
เอกชน ภาคการเมอืง และเยาวชน เกดิทศันคตสินบัสนนุหรอืส่งเสรมิการต่อต้านการทจุรติ
ทกุรูปแบบ มคีวามละอายที่จะกระท�าการทจุรติ และปรบัเปลี่ยนฐานความคดิในการไม่ทน
ต่อการทจุรติ พร้อมร่วมกนัป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ เพื่อเป็นการขยายแนวร่วมหรอื
เครอืข่ายการสร้างจติส�านกึความมคีณุธรรมและจรยิธรรม ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ(ส�านกังาน ป.ป.ช.) จงึจดักจิกรรม ‘ไม่ขี้โกง คนดทีี่ไทย
ต้องการ’ ซึ่งนางบษุกร ตรศีกัดิ์ชาต ิรองผู้ว่าการประจ�าผู้ว่าการ PEA เข้าร่วมกจิกรรม
ดงักล่าว เพื่อแสดงให้เหน็ว่า PEA ให้ความส�าคญักบัการต่อต้านการทจุรติอย่างจรงิจงั ณ 
ห้องนนทบรุ ี1 อาคาร 4 ส�านกังาน ป.ป.ช. อ�าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี

 PEA ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

 รางวลัแห่งความภาคภูมใิจ ตอกยำา้การเป็นองค์กรทีเ่ตบิโต
ร่วมกบัสงัคม 

ด้วยความห่วงใยความปลอดภยัของผู้ใช้ไฟ พร้อมทั้งเป็นการยกระดบัความรู้ความสามารถ 
ความช�านาญในการแก้ไขระบบไฟฟ้าเบื้องต้นภายในครวัเรอืน PEA จงึด�าเนนิโครงการ 
‘1 ต�าบล 1 ช่างไฟฟ้า’ ร่วมกบักรมพฒันาฝีมอืแรงงานเป็นเวลา 4 ปี (ปี 2560 - 2563) 
โดยรบัสมคัรประชาชนที่มอีาย ุ18 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ให้บรกิารของ PEA ทั้ง 74 จงัหวดั 
เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัทิี่น�าไปประกอบอาชพีอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย จากการด�าเนนิโครงการนี้ท�าให้ PEA คว้ารางวลั Asia Responsible Enterprise 
Awards (AREA) 2019 ประเภทการลงทนุทรพัยากรบคุคล ในงาน International CSR Summit 
2019 ทั้งนี้ นายภาณมุาศ ลิ้มสวุรรณ รองผู้ว่าการ PEA เข้ารบัรางวลัและบรรยายพเิศษ 
ณ โรงแรมฮลิตนั ไทเป ซนิป่าน ประเทศไต้หวนั เพื่อแบ่งบนัประสบการณ์ในการด�าเนนิ
โครงการด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม เป็นอกีหนึ่งช่องทางประชาสมัพนัธ์องค์กรและยกระดบั
ให้เป็นที่รู้จกัในเวทนีานาชาต ิทั้งนี้ ในปี 2563 PEA ตั้งเป้าหมายให้มชี่างไฟฟ้า 1 ต�าบล 1 
ช่างไฟฟ้าครบทกุต�าบล รวมทั้งสิ้น 8,000 คน 

คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise 
Awards (AREA) 2019 จากไต้หวัน
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เนื่องจากเป็นงานเฉพาะด้าน ทั้งไม่สามารถประกาศรบัสมคัรจาก
บคุคลทั่วไปได้ PEA จงึก่อตั้งโรงเรยีนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคขึ้น 
เพื่อผลติมนษุย์ไฟฟ้าปฏบิตังิานฮอทไลน์ ซึ่งเป็นหวัใจส�าคญัของ
การปฏบิตังิานที่เกี่ยวข้องกบัระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง นบัตั้งแต่ปี 
2511 เป็นต้นมา โรงเรยีนเฉพาะด้านแห่งนี้ผลติพนกังานฮอทไลน์
ประจ�าในส�านกังาน PEA ทั่วประเทศมาแล้วกว่า 1,000 คน  
ตลอดจนผลติบคุลากรระดบัวศิวกร ทั้งปรญิญาตร ีปรญิญาโท และ
ปรญิญาเอก มาปฏบิตังิานในองค์กรอกีจ�านวนมาก ซึ่งในปี 2562 
เนื่องในโอกาสครบรอบวนัสถาปนา 51 ปี โรงเรยีนช่างการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค (รรช.กฟภ.) จงึจดัพธิที�าบญุเพื่อความเป็นสริมิงคล 
โดยมนีายสมพงษ์ ปรเีปรม ผู้ว่าการ PEA เป็นประธานในพธิที�าบญุ 

ครบรอบวันสถาปนา 51 ปี โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ร่วมด้วยคณะแม่บ้าน คณะผู้บรหิาร ครอบครวั PEA ศษิย์เก่า รรช.
กฟภ. เข้าร่วมพธิ ีณ โรงเรยีนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ส�านกังาน
ใหญ่ PEA   

 ผลติมนษุย์ไฟฟ้าปฏบิตังิานฮอทไลน์ของ PEA

 คณุธรรมและความโปร่งใส คอืหัวใจขององค์กร

เพราะความโปร่งใสน�าไปสู่ขั้นตอนการตรวจสอบได้ และเป็นกลไกแสดง
ความบรสิทุธิ์ใจในการใช้อ�านาจรฐั ซึ่งเป็นสิ่งที่ PEA ตระหนกัและเน้น
ย�้ามาโดยตลอด PEA จงึจดัการประชมุชี้แจงการประเมนิคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ�าปี 2562 ขึ้น โดยนายสมพงษ์ 
ปรเีปรม ผู้ว่าการ PEA เป็นประธานเปิดการประชมุพร้อมบรรยาย
หวัข้อพเิศษ ‘การบรหิารและการพฒันาองค์กรตามหลกัธรรมาภบิาล’ 
ซึ่งมผีู้บรหิารและพนกังาน PEA จ�านวน 300 คน ร่วมรบัฟัง ณ 
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED ส�านกังานใหญ่ PEA 

จัดประชุมช้ีแจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

รู้หรือไม่... นักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรียนฟรีตลอดทั้งหลักสูตร 3 ปี เมื่อเรียนจบจะได้การ
รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ และปฏิบัติงาน
ฮอทไลน์ในพ้ืนท่ีสำานักงาน PEA ท่ัวประเทศทันที นอกจากน้ี 
ผู้จบหลักสูตรท่ีได้คะแนนดีต้ังแต่อันดับ 1 - 5 ของแต่ละรุ่น 
จะได้รับทุนเรียนต่อฟรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเมื่อจบ
เป็นบัณฑิตแล้ว PEA จะปรับวุฒิให้เป็นวิศวกรขององค์กร
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เราจะมีวิธีป้องกันอันตราย
จากไฟฟ้าดูดและไฟฟ้าชอร์ต
ในช่วงหน้าฝนได้อย่างไร

เพราะเส้นลวด สายไฟ วัสดุท่ีเป็นโลหะ รวมถึง
ผิวหนังของคนเรา เม่ือเปียกน้ำาจะเป็นส่ือนำาไฟฟ้า
อย่างดี และเม่ือเกิดกระแสไฟฟ้าร่ัว ฟ้าผ่า เราอาจ
ได้รับอันตรายถูกไฟฟ้าดูดร้ายแรงถึงข้ันเสียชีวิต 
ไม่นับรวมความเสียหายต่อทรัพย์สินจากไฟฟ้า
ลัดวงจร เพราะฉะน้ันจึงควรระมัดระวังในการใช้
ไฟฟ้ามากย่ิงข้ึน
  ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น กร่ิง โคมไฟ 
ท่ีอยู่นอกอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ
ควรเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดกันน้ำา มีฝาครอบปิด 
เพ่ือป้องกันฝนสาดและน้ำาร่ัวซึม 
  ระมัดระวังการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีเก่ียวข้อง
กับน้ำา เช่น ป๊ัมน้ำา เคร่ืองซักผ้า เคร่ืองทำาน้ำาอุ่น 
ในบริเวณพ้ืนท่ีช้ืนแฉะเป็นพิเศษ เพราะถ้าไฟฟ้าร่ัว

นอกจากความเฉอะแฉะเวลาท่ีต้องออกนอกบ้าน ในช่วงหน้าฝน
เรายังต้องเผชิญกับอันตรายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีพิษ
ท่ีมาตามท่อระบายนํ้าหรือแหล่งนํ้าธรรมชาติ โรคภัยไข้เจ็บท่ีมา
ตามฤดูกาล รวมไปถึงไฟฟ้าซ่ึงเราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันด้วย

โดย กองบรรณาธิการ
Q&A with PEA

ป้องกันอันตราย
จากไฟฟ้าดูดและไฟฟ้าชอร์ต
ในช่วงหน้าฝน

จะทำาให้เกิดอันตรายได้ ควรสวมรองเท้าทุกคร้ัง
ท่ีใช้งานในพ้ืนท่ีช้ืนแฉะ
  ถ้าน้ำาท่วมบ้านควรตัดกระแสไฟฟ้า ปิดสวิตช์
ไฟ ขนย้ายของข้ึนท่ีสูงให้พ้นจากระดับน้ำาท่วมถึง 
เพ่ือหลีกเล่ียงอันตรายกับตัวเราและความเสียหาย
ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
  ไม่ควรนำาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีได้รับความเสียหาย
จากน้ำาท่วมมาใช้งาน 
  ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าร่ัว 
เช่น เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เบรกเกอร์
ควบคุมไฟ ติดต้ังสายดิน
  ตัดแต่งก่ิงไม้ท่ีพาดแนวสายไฟฟ้า เพ่ือป้องกัน
พายุลมแรงพัดต้นไม้ล้มทับหรือเก่ียวสายไฟฟ้าขาด
ซ่ึงจะก่อให้เกิดอันตรายตามมา 
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บทความเทิดพระเกียรติ
โดย กองบรรณาธิการ

ธ สว่างในใจ ไทยท้ังชาติ
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 สถาบันพระมหากษัตริย์ผูกพันกับสังคม
ไทยมาเนิ่นนาน เปรียบเสมือนหลักชัยและ
ศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ ดังนั้นเมื่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2559 ได้น�าความปลาบปลื้มปีติ
มาสู่พสกนิกรชาวไทยอย่างยิ่ง พร้อมทั้งเฝ้า
รอคอยชื่นชมพระบารมีในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกที่ถูกจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติ
ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็น
พระราชพิธีส�าคัญซึ่งแสดงถึงความสมบูรณ์
แห่งพระมหากษัตริย์ตามที่ก�าหนดในโบราณ
ราชประเพณี เป็นแบบแผนอันศักดิ์สิทธิ์ที่มี
มาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา ทั้งยังแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นสิริมงคล การเป็นปึกแผ่นแก่ 
บ้านเมือง ส�าหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 
แห่งราชวงศ์จักรีครั้งนี้ ถือว่าเป็นเหตุการณ์
ส�าคัญทางประวัติศาสตร์และยิ่งใหญ่ที่สุด
ในรอบหลายทศวรรษของประเทศไทย 
นบัตัง้แตพ่ระราชพธิบีรมราชาภเิษกพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 
เมื่อปี พ.ศ. 2493 
 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความ
จงรักภักดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
จึงร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
จ�ากัด (มหาชน) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 
แสดงถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรง
ท�าเพื่อประเทศไทย พร้อมชมภาพยนตร์
ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด 
‘ธ สว่างในใจ ไทยทั้งชาติ’ เพื่อให้ประชาชน
ชาวไทยทุกคนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลครั้งส�าคัญนี้
 ภายในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ซ่ึงจัดข้ึนบริเวณช้ัน 6 ด้านหน้าโรงภาพยนตร์ 
ไอคอนซีเนคอนิค (ICON CINECONIC) 
ศูนย์การค้าไอคอนสยามได้น�าดอกไม้โทน
สีเหลืองและสีขาวมาประดับตกแต่งทั่ว
บริเวณอย่างสวยงาม พร้อมกันนี้ได้อัญเชิญ
พระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะ 
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อย่างสมพระเกียรติ รวมท้ังมีจุดให้ประชาชน
ลงนามถวายพระพร โดยได้จัดแสดง
นิทรรศการซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ 
โซนที่ 1 จัดแสดงพระราชกรณียกิจรวม
ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มี
ต่อปวงชนชาวไทย ประกอบด้วยพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่หาชมได้ยากตั้งแต่เมื่อครั้งทรงด�ารง
ต�าแหน่งเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงได้รับความไว้วาง
พระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ

ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ 
และเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงงานในพื้นที่
ต่าง ๆ กว่า 44 ปี เมื่อขึ้นทรงราชย์ก็ทรง
ด�าเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อยัง
ความผาสุก บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข และความ
เป็นอยู่ที่ดีของราษฎรอย่างต่อเนื่อง ดัง 
พระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานแก่
ปวงชนชาวไทยว่า ‘เราจะสืบสาน รักษา 
และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม 

เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป’ 
 ในขณะที่โซนที่ 2 เป็นนิทรรศการแสดง
ประวัติความเป็นมาของบทเพลงสรรเสริญ
พระบารมี ซึ่งเรียบเรียงทั้งท�านองและ 
เนื้อร้องอยู่บ่อยครั้งกว่าจะมาเป็นฉบับที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน โดยพระประดิษฐไพเราะ 
(มี ดุริยางกูร หรือครูมีแขก) เป็นผู้เรียบเรียง
ท�านอง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
จิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรง
พระนิพนธ์เนื้อร้อง และออกบรรเลงครั้งแรก
ที่ศาลายุทธนาธิการในปี พ.ศ. 2431 ก่อนที่ 

“เมื่อขึ้นทรงราชย์ก็ทรงดำาเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อยังความผาสุก 
บำาบัดทุกข์บำารุงสุข และความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎรอย่างต่อเนื่อง ดังพระปฐม
บรมราชโองการที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยว่า ‘เราจะสืบสาน รักษา และ

ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป’ ”
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์แก้ไข ได้ทรง
เปลี่ยนค�าร้องในท่อนสุดท้ายจาก ‘ดุจถวาย
ชัยฉะนี้’ ให้เป็น ‘ดุจถวายชัย ชโย’ และทรง
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2456 
เป็นต้นมา
 ส�าหรับโซนที่ 3 เป็นการถอดความหมาย
อย่างลึกซึ้งของบทเพลงอันยิ่งใหญ่แห่งการ
สรรเสริญพระบารมี ที่ได้อาจารย์วันเพ็ญ 
เซ็นตระกูล ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยดีเด่น 
ประจ�าปี 2556 เป็นผู้ถอดความหมายของ
เพลงสรรเสริญพระบารมีในแต่ละท่อน 
 ‘ข้าวรพุทธเจ้า - ข้าพระพุทธเจ้า
	 เอามโนและศิระกราน - ขอน้อมใจและ
น้อมศีรษะลงบนพื้น
 นบพระภูมิบาล	บุญดิเรก - กราบ
ถวายบังคม พระผู้ทรงพิทักษ์แผ่นดิน
 เอกบรมจักริน - ทรงประเสริฐเลิศสุดใน
หมู่พระผู้มีจักร คือมหาราชาทั้งมวล 
 พระสยามินทร์	พระยศยิ่งยง -  
พระผู้ทรงเป็นใหญ่ในสยามทรงพระ
เกียรติคุณและยั่งยืน
 เย็นศิระเพราะพระบริบาล - ประชาชน
ร่มเย็น เพราะทรงบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข
 ผลพระคุณ	ธ	รักษา - ผลแห่งพระคุณ
ที่ทรงคุ้มครองดูแล
 ปวงประชาเป็นสุขศานต์	- ประชาชน
จึงมีสุขสันติ
 ขอบันดาล	ธ	ประสงค์ใด - ขอผลบุญน้ี 
จงดลบันดาลให้สิ่งที่พระองค์มีพระราช
ประสงค์
 จงสฤษดิ์	ดัง	หวังวรหฤทัย - ส�าเร็จผล 
ดังที่ตั้งพระราชหฤทัยไว้
	 ดุจถวายชัย	ชโย - เหมือนดังมงคลชัยที่
ทูนเทิดถวายนี้ เทอญ’ 

 เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจความหมายและ
ซาบซึ้งไปกับบทเพลง รวมถึงส�านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณด้วยหัวใจ ตลอดจนชื่นชม
พระบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน 
ซึ่งจะปรากฏในภาพยนตร์ประกอบบทเพลง
สรรเสริญพระบารมีผ่านโรงภาพยนตร์ใน
เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จ�านวน 154 สาขา
ทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
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PEA FOCUS
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

แสงแห่งสุข 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจบน ‘เกาะกูด’

เสียงรายงานข่าวในโทรทัศน์ผสานสำาเนียงสนทนาท้องถิ่น ร่วมกับความคึกคักของกองทัพนักท่องเที่ยว 
ซึ่งกำาลังต่อแถวขึ้นฝั่งบริเวณอ่าวสลัดในปัจจุบัน เป็นภาพบรรยากาศที่แตกต่างจากเมื่อ 5 ปีก่อนอย่างสิ้นเชิง 
ส่วนหนึ่งอาจเพราะชื่อเสียงด้านความงามของ ‘เกาะกูด’ ถูกพูดถึงมากขึ้นจนมีผู้คนเดินทางเข้ามามากมาย 

ขณะเดียวกันก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความพร้อมของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำาคัญอย่างไฟฟ้า มีส่วนผลักดัน
ให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งส่งผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีตามมา
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แสงแห่งสุข 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจบน ‘เกาะกูด’

 กระทั่งปี 2537 เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(PEA) ที่มีภารกิจในการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าให้ทั่วถึงทั้งพื้นที่ในเมือง พื้นที่ชนบท 
พื้นที่การเกษตร ตลอดจนพื้นที่ห่างไกล
ทั่วประเทศ ได้เข้ามาสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวบนเกาะกูดโดย
จ่ายไฟฟ้าเพื่อประชาชนทั้งเกาะได้ใช้อย่าง
เพียงพอ ด้วยการติดตั้งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 
(Gen) โรงจักรน�้ามันดีเซล ท�าให้ชาวบ้าน
มีไฟฟ้าส�าหรับด�าเนินกิจกรรมในชีวิต
ประจ�าวันที่สะดวกขึ้น แม้ใช้ไฟฟ้าได้เพียง 
10 ชั่วโมงต่อวันก็ตาม 
 เวลาที่เปลี่ยนผ่าน การเพิ่มขึ้นของสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ทั้งที่พัก ร้านอาหาร 
และความต้องการใช้ไฟของชาวบ้าน
ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2 หมู่บ้าน เป็น 6 หมู่บ้าน 
รวมกว่า 800 ครัวเรือน และยังมีแนวโน้ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อรองรับการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมถึงความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นของประชาชนและสังคม กับการมี
กระแสไฟฟ้าที่เพียงพอ โดยตอบสนองต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยว
ตามนโยบายของรัฐบาล PEA จึงด�าเนินการ
ก่อสร้าง ‘โครงการระบบจ�าหน่ายด้วยสาย
เคเบิลใต้น�้าระบบ 22 กิโลโวลต์ (kV) ไปยัง
เกาะกูดและเกาะหมาก จังหวัดตราด’

สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิต 
และตอบสนองความต้องการทาง
เศรษฐกิจบนเกาะกูด
 การใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นตามการเติบโต 
ประกอบกับความต้องการให้การจ่าย
กระแสไฟฟ้าบนเกาะกูดมีความมั่นคงและ
เพียงพอ น�ามาสู่การลงทุนก่อสร้างระบบ
จ�าหน่ายสายเคเบิลระบบ 22 กิโลโวลต์ 
เพื่อส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังเกาะกูดและ
เกาะหมาก โดยก่อนก่อสร้าง PEA ได้
ว่าจ้างมหาวิทยาลัยรามค�าแหงศึกษาเรื่อง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดท�ารายงาน
ศึกษาความเหมาะสม (IEE) วางมาตรฐาน
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รวมไปถึงการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

จากตะเกียง จำากัดช่วงเวลา
ใช้ไฟฟ้า สู่ความสะดวกสบาย 
24 ชั่วโมง 
 หากย้อนกลับไปเมื่อราว 30 ปีก่อน ชีวิต
ของผู้คนบนเกาะสุดท้ายทางทิศตะวันออก
ของประเทศไทยไม่ได้ใกล้เคียงกับปัจจุบัน
แม้แต่น้อย จากความห่างไกลและระบบ
สาธารณูปโภคที่ยังเดินทางเข้ามาไม่ถึง 
สิ่งที่ให้แสงสว่างในยามค�่าคืนคือตะเกียง
และกองไฟ การจะติดต่อหรือเดินทางไปมา 
ระหว่างฝั่งและเกาะต้องใช้เวลาหลาย
ชั่วโมง สิ่งเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตที่ชาวบ้าน
คุ้นเคยอย่างดี และไม่เพียงต้องเผชิญหน้า
ความมืดเท่านั้น การไม่มีไฟฟ้าใช้ยัง 
เกี่ยวพันไปถึงการประกอบอาชีพประมงของ
ชาวเกาะกูด เพราะไม่สามารถเก็บถนอม
อาหารสดให้คงความสดใหม่ไว้เพื่อส่งไป
ขายบนฝั่งและน�ารายได้มาจุนเจือครอบครัว 
นั่นแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของไฟฟ้าใน
รูปแบบที่คนเมืองใหญ่ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับ
ความสะดวกสบายไม่อาจจินตนาการถึงได้ 



สิ่งแวดล้อมหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึง
เริ่มต้นวางสายเคเบิลใต้น�้าระบบ 22 กิโล
โวลต์ ขนาด 300 ตารางมิลลิเมตร จ�านวน 
1 วงจร ระยะทาง 33 กิโลเมตร จากฝั่ง
อ�าเภอคลองใหญ่ บริเวณโรงเรียนบ้าน
ตาหนึกไปยังเกาะกูด มายังอ่าวสลัด ซึ่ง
สามารถรองรับโหลดสูงสุด 13.9 เมกะวัตต์ 
และระยะทาง 17 กิโลเมตร จากเกาะกูด 
บริเวณอ่าวสลัดไปยังเกาะหมาก บริเวณ
อ่าวนิด รองรับโหลดสูงสุด 8.8 เมกะวัตต์ 
ด้วยงบประมาณ 1,413 ล้านบาท
การก่อสร้างและทดสอบระบบใช้เวลา 
6 เดือนเศษ ก็เริ่มจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
บนเกาะกูดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม 2558 มีระยะทางรวมกว่า 84 
กิโลเมตร
 แม้ว่าระบบเคเบิลใต้น�้าจะรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าบนเกาะกูดได้ถึง 3 เท่า 
และมีความเสถียร แต่ PEA ได้เตรียมพร้อม
รองรับเหตุฉุกเฉินหากระบบเกิดปัญหา ด้วย

ฟาร์มโซลาร์เซลล์ขนาด 60 กิโลวัตต์ และ
โรงจักรดีเซล 2 เมกะวัตต์ เพราะฉะน้ันเกาะกูด 
จึงมีความมั่นคงทางไฟฟ้าสูง ทั้งยังช่วย
ลดต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากน�้ามัน
เชื้อเพลิง ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดย
ยังคงรักษาวิถีชีวิตของชุมชนควบคู่กับการ
รักษาสภาพแวดล้อมให้มีความยั่งยืน เป็น
การตอกย�้าถึงภารกิจของ PEA ในการน�า
กระแสไฟฟ้าสู่ประชาชนอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึงทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไม่เว้นแม้แต่
พื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้เพื่อให้ไฟฟ้าเป็นรากฐาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การท่อง
เที่ยว เพิ่มขีดความสามารถและความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้า ดังค�าขวัญ ‘สว่างทั่วทิศ 
สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย’ หรือ Brightness 
for Life Quality ของ PEA
 ในระยะเวลา 4 ปี เกาะกูดมีเม็ดเงิน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นปีละ 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ท�าให้
เป็นเกาะที่ท่องเที่ยวได้ตลอดปี รวมถึง

 
ภารกิจของ PEA คือ
การนำากระแสไฟฟ้าสู่
ประชาชนอย่างเท่าเทียม
และทั่วถึงทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทย เพราะไฟฟ้า
เป็นรากฐานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 
และสังคม 
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การขยายตัวของร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
ร้านขายของฝาก น�ามาสู่การสร้างงานและ
อาชีพให้ประชาชนบนเกาะโดยไม่จ�าเป็น
ต้องเดินทางไปท�างานต่างถิ่น

เสียงแห่งความสุข สะท้อนผ่าน
คนในพื้นที่ 
 เมื่อการท่องเที่ยวเติบโต เศรษฐกิจดีขึ้น 
คุณภาพชีวิตที่ดีก็ตามมา การมีปริมาณแสง
สว่างที่เพียงพอในยามค�่าคืน ช่วยลดปัญหา
อุบัติเหตุบนท้องถนนและอาชญากรรม 
โรงพยาบาลเกาะกูดใช้ไฟฟ้าได้ตลอด 24 
ชั่วโมง เนื่องจากมีปริมาณไฟฟ้าเพียงพอ
และเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการที่จะมาลงทุนใน
อนาคต แน่นอนว่าผู้สะท้อนความรู้สึกต่อ
การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ดีที่สุดย่อมต้องมาจาก
ชาวเกาะกูด 
 กิตติคุณ เกษี ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 6 อ่าว
สลัด เล่าว่า “แต่ก่อนชาวบ้านมีความเป็น
อยู่ที่ยากล�าบากเพราะไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่เมื่อ

มีโครงการเคเบิลใต้น�้ามาที่เกาะกูด ส่งผล
ให้ชีวิตสะดวกขึ้น นอกจากท�าประมง ก็ไป
ท�าอาชีพเสริมอื่นได้อีก มีการท�าโฮมสเตย์
ที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนการท�าประมงซึ่ง
เมื่อก่อนล�าบากมาก ได้อาหารก็ต้องกินเลย 
จะเก็บไว้นานไม่ได้เพราะไม่มีตู้แช่ ตอนนี้
สบายกว่ากันเยอะ จะข้ามน�้าข้ามฝั่งใช้เวลา 
5 - 6 ชั่วโมง เดี๋ยวนี้แค่ 1 ชั่วโมงก็ถึงแล้ว” 
 ขณะที่ กฤษฎา ศาสนติโกศล รองนายก 
อบต. เกาะกูด เล่าว่า “เมื่อก่อนชาวบ้านมี 
ไฟฟ้าใช้แค่คร่ึงวัน พอมีไฟฟ้าท่ีเป็นเคร่ืองจักร 
ดีเซลก็ใช้ได้เต็มวัน แต่สภาพของไฟฟ้าก็ไม่
พร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันมีเคเบิลใต้น�้า
แล้ว ไฟฟ้าเสถียรขึ้นมาก”
 ด้าน นิยม นวลหงษ์ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
โรงพยาบาลเกาะกูด โรงพยาบาลขนาด 
10 เตียง กล่าวว่า “มีไฟฟ้าเข้ามาก็มีความ
สะดวกสบาย เราบริการผู้ป่วยได้ตลอด 24 
ชั่วโมง ซึ่งไฟฟ้าเป็นส่วนส�าคัญในการรักษา
ผู้ป่วย เม่ือก่อนเจอปัญหากระแสไฟฟ้าตก
บ่อยคร้ัง 

 ปัจจุบันมีไฟฟ้าจากส่วนกลางและโรงไฟฟ้า
ส�ารองของโรงพยาบาล ถ้ามีเหตุฉุกเฉินจะ
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กลับมาได้ภายใน 3 นาที
เดี๋ยวนี้ไม่ประสบปัญหาดังกล่าว มีความ
สบายใจมากขึ้นในการให้บริการผู้ป่วย” 
 ในส่วนของผู้ประกอบการอย่าง ประวุฒิ 
ร�าไพ เจ้าของสีฟ้ารีสอร์ท เกาะกูด มองว่า
สิ่งที่เกิดขึ้น คือความเจริญ โดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยวที่ตามมาเป็นเงาตามตัว “คิดว่ามี 
นักท่องเที่ยวเพิ่ม 10 เปอร์เซ็นต์ ช่วง 4 ปีนี้ 
ตั้งแต่เปิดรีสอร์ตมา 6 ปี ช่วงแรก ๆ มีนัก
ท่องเที่ยวน้อย แต่ปัจจุบันจองข้ามปีแล้ว” 
 หลากหลายเสียงสะท้อนของคนใน
พื้นที่ แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของไฟฟ้า
อันเป็นฐานรากที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ ตลอดจนการท่องเที่ยวและสังคม
อย่างยั่งยืน นอกจากเกาะกูดและเกาะ
หมากแล้ว ในปี 2563 PEA ยังมีโครงการ
ก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น�้าไปยังเกาะปันหยี 
จังหวัดพังงา เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และอีกหลายพื้นที่ทั่วทั้ง 74 จังหวัด 
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their daily activities, even if it calls for the 
use of electricity for up to ten hours per 
day.
 The beauty of the island attracts 
tourists as well as spurs a construction of 
accommodations and restaurants, while 
increasing a demand for electricity among 
locals from two to six villages, comprising 
800 homes in total these days. To 
accommodate citizens on the island and 
promote the wellbeing of people and 
society, it is necessary to provide sufficient 
electricity that will contribute to the growth 
of economy and tourism businesses in line 
with the government’s policies. PEA has 
therefore developed ‘Electricity Distribution 
with 22kV Underwater Cable to Koh Kood 
and Koh Mak, Trat Province Project’ that 
covers a distance of 33 kilometers from 
Khlong Yai Sub-District near Baan Ta Nuk School to Ao Salad on Koh Kood. Another 

project covers 17 kilometers from Ao 
Salad to Ao Nid on Koh Mak. PEA officially 
started distributing electricity to Koh Kood 
on May 18, 2015.
 During the last four years, the amount 
of tourism income generated on the island 
increased by 20%. Now, Koh Kood is a 
year-round tourist destination, while the 
expansion of restaurants, cafés and 
souvenir shops has contributed to the 
generation of jobs for locals, allowing 
them to work in their hometown. Moreover, 
lights at night have helped decrease the 
number of accidents and crimes on the  
island, while hospitals on the island are now 
able to use electricity around the clock. 
Thanks to sufficient and efficient electrical 
power, all of which has sustainably 
uplifted the quality of life, economy and 
tourism on Koh Kood island.

A Beacon of Happiness:
Improve Quality of Life and Economy on ‘Koh Kood’ 
 Going back 30 years ago, life of 
people on the easternmost island of the 
country was unrecognizable to theirs 
today. In the past, the island of ‘Koh Kood’ 
was located far from cities with a lack of 
infrastructures. Apart from getting no lights 
on at night, Koh Kood fishermen did not 
have electricity to keep fish fresh enough 
to sell on the mainland in order to generate 
income to feed their families.  
 Then, in 1994, PEA had a mission to 
expand electricity distribution to reach all 
urban, countryside and agricultural areas, 
including remote locations. This initiative 
allowed a development of economy and 
tourism on Koh Kood as PEA could 
distribute electricity to people on the 
island by installing electricity generators 
operated with diesel machines. Thus, 
locals had enough electricity to carry out 
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PEA SOCIETY
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ 

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 27 แสง-ไซ้กี เหตระกูล 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ 
จังหวัดต่างๆ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษา
ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน 
โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นับเป็น
กิจกรรมเพื่อสังคมในการช่วยเหลือประชาชน บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข
ในพื้นที่ห่างไกล ให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์จากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งนี้เพื่อให้คนใน

 ปัจจุบันเรามีโอกาสเจ็บป่วยง่ายขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศ
ที่แปรปรวนตลอดเวลา รวมถึงอันตรายจากสภาพแวดล้อมและ
สิ่งรอบตัว ซึ่งบางโรคจ�าต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หรือโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ แต่ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล อาจ
ประสบปัญหาการเดินทางเข้าเมืองเพื่อมารับการรักษาจาก
โรงพยาบาล อีกทั้งเรื่องภาระค่าใช้จ่ายที่สูง 
 ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นที่มาของกิจกรรมดี ๆ ซึ่งเกิดจากความ
มุ่งมั่นตั้งใจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับคณะแพทย์

ร่วมแรงร่วมใจ
ส่งต่อสุขภาพท่ีดีสู่ชุมชน



 
กิจกรรมเพื่อสังคมในการช่วยเหลือ
ประชาชน บำาบัดทุกข์บำารุงสุข
ในพื้นที่ห่างไกล ให้มีโอกาสเข้าถึง
บริการทางการแพทย์จากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วย
เครื่องมือที่ทันสมัย 

สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
กิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคมด้านสาธารณสุขซึ่งมีการด�าเนินโครงการดังกล่าว
มาอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของ
ประชาชนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดโอกาสการได้รับบริการทางการ
แพทย์ ให้มีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น โดยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปดูแลชุมชนของ PEA ด้วยแนวทาง
การบริหารและพัฒนา PEA ตามนโยบาย Community Partnership 
การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม และพันธมิตร โดยจะมี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่
ที่อยู่ห่างไกล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า
ซึ่งเจ็บป่วยและเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลไม่ได้ ให้เข้าถึงการ
ตรวจรักษาโรคจากคณะแพทย์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ
 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการรักษาโรคต่าง ๆ รวม
กว่า 16 คลินิก อาทิ คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกหลอดเลือดสมอง 
คลินิกส่องกล้องล�าไส้ ทวาร อัลตราซาวด์ตับ คลินิกหู คอ ตา จมูก 
คลินิกมะเร็งเต้านม คลินิกสูตินรีเวช คลินิกทันตกรรม คลินิกโรคตา 
คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิกแพทย์ทางเลือก ฝังเข็มตอกเส้น
โดยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มีคณะแพทย์ พยาบาล และ 
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน อาทิ โรงพยาบาลราชวิถี วิทยาลัย
การแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลดอนตูม 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ โรงพยาบาลเด็ก 
สโมสรโรตารีเจริญนคร โรงพยาบาลและสาธารณสุขประจ�าจังหวัด
ต่าง ๆ ฯลฯ ร่วมให้บริการประชาชนกว่า 5,000 คนต่อครั้ง 
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 คุณลุงสมพร แป้นแก้ว ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านตะพานหิน 
อายุ 71 ปี บอกเล่าความรู้สึกว่า “โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก 
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านผู้น�าชุมชนล่วงหน้า มีตรวจ
คัดกรองและลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจรักษา ที่ผ่านมาผู้สูงอายุ
บางคนต้องเดินทางไกลเพื่อไปตรวจในโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ประจ�า
จังหวัด บางครั้งต้องเข้าไปในเมืองใหญ่และมีค่าใช้จ่ายสูง จึงปล่อย
อาการไว้เรื้อรัง การมีแพทย์เข้ามาท�าให้เข้าถึงการปรึกษาขอค�า
แนะน�า และดูแลรักษาได้ ลุงมีปัญหาเกี่ยวกับหูและไต คิดว่าน่าจะ
ได้ข้อมูลดี ๆ เพื่อวางแผนการรักษาอย่างถูกต้องต่อไป อยากให้จัด
โครงการแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จะเป็นผลดีกับหลายภาคส่วนแน่นอน”
 นายภานุพงษ์ จันทร์แก่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด การขาย และ
การบริการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (ศูนย์บริการภาคเหนือ) กล่าวว่า “โอกาสนี้บริษัทน�าทีมงาน
กว่า 10 คน มาเป็นจิตอาสาเพื่อน�าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เพื่อ
ส่องกล้อง อัลตราซาวด์ และวินิจฉัยโรคบางชนิดมาสนับสนุนแพทย์
เฉพาะทาง รู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ แม้มีผู้มาใช้บริการมาก
แต่แค่เป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาก็รู้สึกดีมาก ๆ” พร้อมให้ความเห็น
อีกว่าเรื่องสาธารณสุขบ้านเรายังขาดอีกหลายอย่าง โดยเฉพาะใน
ต่างจังหวัด อาจต้องอาศัยพลังร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้ถึงจะท�าให้มี
การเข้าถึงและสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของคน
เท่าเทียมกัน
 นางสาวภาวินี ท้าวเงิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาล
บางมูลนาก กล่าวว่า “โครงการนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการรักษา
จ�านวนมาก ดูสถิติได้จากการคัดกรองเบื้องต้นผ่านอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน และสถานีอนามัยชุมชน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 
และมีโรคประจ�าตัว กิจกรรมครั้งนี้นอกจากผู้ป่วยจะเข้าถึงการ 
รักษาจากแพทย์เฉพาะทางซึ่งมีความสามารถและเครื่องมือที่
พร้อมวินิจฉัยโรคได้ดีแล้ว เจ้าหน้าที่เองก็ได้พบอาจารย์หมอเก่ง ๆ 
ได้แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อน�ามาปรับใช้ในงานต่อไปด้วย”
 ส�าหรับประวัติความเป็นมาของโครงการนี้ สืบเนื่องจาก พ.ศ. 
2529 ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยประสบกับพายุไต้ฝุ่นเกย์ 
ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าของ PEA ต้องประสบกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจ�านวนมากและต้องการการดูแลรักษา
ด้านสาธารณสุข PEA โดยอดีตผู้ว่าการ PEA คุณสวาสด์ิ ปุ้ยพันธวงศ์ 
จึงรวบรวมแพทย์จากนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ
กรมการแพทย์ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลผู้ป่วยซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ในพื้นที่ภาคใต้ อันเป็นจุดเริ่มต้นของ
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และจัดต่อเนื่องมากว่า 30 ปี ดังนั้น 
PEA ไม่เพียงให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าเท่านั้น แต่เรายังค�านึงถึง
ทุกรอยยิ้มในชุมชน คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ตลอดไปด้วย 
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โดย กองประชาสัมพันธ์
PEA Project
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PEA SCOOP

ในโลกของการแข่งขัน ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะอยู่
รอด เพราะฉะนั้นการสร้างแบรนด์ (Branding) 
อันเปรียบเสมือนพลังด้านจิตวิทยาทางธุรกิจ
ในการสร้างการจดจำา สร้างคุณค่า และเพื่อให้
แบรนด์ของเราเข้าไปนั่งอยู่ในใจของผู้บริโภคได้
อย่างเหนียวแน่น จึงมีความสำาคัญ

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ศึกษาวิจัยความส�าเร็จของการ
สร้างแบรนด์มาตลอด เพื่อประเมินผลการด�าเนินงานทั้งภายในและ
ภายนอก หนึ่งในเป้าหมายของการวิจัยก็เพื่อค้นหาว่าจริง ๆ แล้ว 
PEA ในใจของผู้บริโภคคืออะไร ? ทั้งนี้ ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งภายในและภายนอกที่มีการรับรู้ สามารถอธิบายหน้าที่ของ 
PEA ได้อย่างดีถึงการเป็นผู้ด�าเนินการจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าและ
ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งยังมีความคาดหวังการ
บริการที่ดี รวดเร็ว ไม่มีปัญหาไฟฟ้าดับ เป็นต้น
 ทว่า จากผลการวิจัยนี้กลับไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้สึก
หรือทัศนคติที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์องค์กร PEA จึงใช้วิธีการศึกษา
วิจัยที่แตกต่างจากเดิม เพื่อให้เห็นสิ่งซ่อนเร้นที่อยู่ภายในจิตใจของ
ผู้บริโภค (Invisibles) หนึ่งในนั้นคือการสร้างสถานการณ์สมมติ หรือ
สร้างจินตนาการขึ้นมาในประเด็นที่ว่า ‘หากเปรียบให้ประเทศไทย
เป็นร่างกายของมนุษย์ แบรนด์ PEA จะเป็นอวัยวะส่วนใด ? และ
มีหน้าที่ท�าอะไร ?’

แบรนด์ 

สัญลักษณ์แห่ง
คุณภาพชีวิตท่ีดี

PEA
ท่ีมา : ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  ท่ีปรึกษาให้คำาปรึกษาการสร้างแบรนด์และดำาเนินการศึกษา 
  สำารวจ วิจัยและประเมินแบรนด์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำาปี 2562
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ 
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 ค�าถามนี้ถูกใช้เพื่อค้นหาค�าตอบทางจิตวิทยา โดยมีตัวเลือกให้
ผู้บริโภคเลือกตอบ ไม่ว่าจะเป็น ตาเพื่อมองเป้าหมายในอนาคต 
สมองเพื่อคิดและประมวลผล มือเพื่อสร้างและพัฒนา หรือขาเพื่อใช้
ในการก้าวไปข้างหน้า ซึ่งค�าตอบสุดท้ายจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
แสดงให้เห็นว่า แบรนด์ PEA เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ท�าหน้าที่
กระจายเลือดและสารอาหารสู่ร่างกาย เช่นเดียวกับ PEA มีหน้าที่
กระจายไฟฟ้าสู่ทุกชุมชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทุกคน
 จะเห็นว่าการสร้างแบรนด์ของ PEA ในการพัฒนาสินค้าและ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคไฟฟ้านั้นไม่เพียงพอ
อีกต่อไปแล้ว การด�าเนินงานขององค์กรทั้งภายในและภายนอกต้อง
สอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริง การวิจัยนี้ อภิปรายผลได้ว่า เพราะ 
PEA ในวันน้ีมีหน้าท่ีย่ิงใหญ่กว่าเร่ืองสินค้าและบริการ โดยต้องสร้าง
โอกาส สร้างอนาคต และสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนทุกคน
ทั้งประเทศ

PEA แบรนด์เพื่อสังคม (People Brand)
 น่าสนใจว่าท�าไมแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและผลประกอบการดีมัก
มีกิจกรรมการตลาด CSR (Corporate Social Responsibility) 
เป็นเครื่องมือในการสร้างพลังแบรนด์ที่ส�าคัญ เหตุผลแท้จริงก็คือ 
กิจกรรม CSR จะสร้างเพื่อให้เกิดเป็นแบรนด์ที่มีคนชื่นชอบและรัก
ให้มากที่สุด (Heart Share) ไม่ได้ต้องการให้เกิดผลโดยตรงกับการ
สร้างยอดขายหรือส่วนแบ่งตลาด (Market Share) 
 การตลาดช่วยเหลือสังคมนี้มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 

Corporate Philanthropy คือ การที่องค์กรมีกิจกรรมแสดงถึงการ
รักเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้และถูกเขียนไว้เป็นปรัชญาหรือภารกิจของ
องค์กรอย่างชัดเจน หรือ Socially Responsibility Business Practice 
คือบริษัทยืนยันจะเป็นองค์กรที่มีวิถีปฏิบัติในการท�างานที่ไม่ท�าลาย
สิ่งแวดล้อม ส่วน Corporate Social Marketing เป็นการช่วยเหลือ
สังคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เช่น กิจกรรม
ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิคนตาบอด เป็นต้น ในส่วน
ของ Cause Marketing คือ การตลาดที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเมื่อมี
เหตุการณ์อะไรต่าง ๆ เหมือนภารกิจของ PEA ในการน�าทีมหมูป่า
กลับบ้าน ที่นอกเหนือจากการจ่ายกระแสไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนระบบส่องสว่างภายในและภายนอกถ�้า ไปจนถึง
การอัดออกซิเจนเพื่อเติมอากาศและการสูบน�้าภายในถ�้าหลวงตลอด 
24 ชั่วโมง เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือบรรลุเป้าหมายจนส�าเร็จ
 สิ่งส�าคัญที่สุดในการสร้างกิจกรรมการช่วยเหลือสังคม (CSR) 
ก็คือ องค์กร หน่วยงาน หรือบริษัทต่าง ๆ ต้องก�าหนดเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าต้องการสร้างผลกระทบต่อสังคมในรูปแบบ 
ไหน ต้องการเป็นที่จดจ�ากล่าวขานว่าตนเองมีบทบาทในสังคม
และประเทศชาติอย่างไร (โดยเป้าหมายที่คาดหวังต้องไม่มีเรื่องของ
ยอดขายเข้ามาเกี่ยวข้อง) องค์กรได้ท�าอะไรให้สังคมไว้บ้าง สังคม
ได้จดจ�าแบรนด์หรือองค์กรไว้อย่างไร และหากท�าอะไรไปมากมาย
แต่ไม่มีคนจ�าได้หรือจ�าได้แต่น้อย ย่อมถึงเวลาแล้วที่ต้องหันมาดูว่า
กิจกรรมการช่วยเหลือสังคม (CSR) เป็นเพียงแค่กิจกรรม หรือมีการ
สร้างแบรนด์ CSR เพื่อเพิ่มพลังของแบรนด์
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PEA เพื่อเศรษฐกิจ สู่ PEA 
เพื่อคุณภาพชีวิต
 องค์กรธุรกิจในปัจจุบันมีการมุ่งเน้นแบรนด์สินค้าให้มีคุณค่ามาก
ขึ้นในสายตาและการรับรู้ของผู้บริโภค การพัฒนาสินค้าและบริการ
ให้มีคุณภาพสามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายโดยคู่แข่งขันและมัก
จะถูกผู้บริโภคลืม ทว่า คุณค่าของแบรนด์ที่มีองค์ประกอบและ
ความหมายในคุณค่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องยากที่คู่แข่งขันจะเลียนแบบ
ได้ เพราะองค์ประกอบของคุณค่าของแบรนด์ในสายตาลูกค้าไม่ใช่
แค่ประโยชน์ใช้สอย แต่เป็นคุณค่าทางสังคมที่ลูกค้าสามารถรับรู้
และสัมผัสได้ผ่านทางแบรนด์
 ย้อนเวลาไปในวันที่เปิดทดลองใช้ไฟฟ้าโดย PEA ครั้งแรกเมื่อ
ปี 2427 ประชาชนมีโอกาสพบกับแสงสว่างจากไฟฟ้าเป็นครั้งแรก 
หลังจากนั้นมาไฟฟ้าก็เริ่มแพร่หลายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ของ
ประเทศ จากแรงผลักดันของความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคประชาชน
ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา จนไฟฟ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้าง
พื้นฐานที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทุกประเภท สร้างผลผลิต ส่งเสริม 
ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเน่ือง กล่าวได้ว่าไฟฟ้า 

มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งทั้งหมดนี้คือการพัฒนาทางด้านสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ
แบรนด์ PEA ในวันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
 ไฟฟ้าในปัจจุบันมีความจ�าเป็นต่อสังคมที่แตกต่างออกไป มีการ
ประยุกต์ใช้ไฟฟ้ามาประกอบกับเทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย เพื่อตอบ
สนองความต้องการของประชาชนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ
ศึกษา การเดินทาง สาธารณสุข เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เองที่ท�าให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดีขึ้น จึงท�าให้ความหมายของ
ไฟฟ้าเปลี่ยนไป ไฟฟ้าไม่ได้เพียงแต่ส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างเดียว 
แต่ยังส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น สอดคล้องกับ
ค�าขวัญใหม่ของ PEA ที่ว่า ‘สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย’ 
อันสะท้อนถึงภารกิจในการให้ความสว่างไสวและสร้างคุณภาพชีวิต
ของคนไทยทั่วประเทศ
 ทั้งนี้ การสร้างแบรนด์และการสื่อสารเรื่องภาพลักษณ์แบรนด์
ไม่ใช่หน้าที่หนึ่งของใคร แต่เป็นสิ่งซึ่งองค์กรและพนักงานทุกคน
สามารถช่วยกันสร้างขึ้นมา เพราะทุกคนคือตัวแทนของแบรนด์ที่จะ
ต้องช่วยกันรักษาและส่งเสริมคุณค่าอันแท้จริงของแบรนด์ PEA  
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อันตรายจากการ
อยู่ในที่อับอากาศ

บ่อยครั้งเรามักได้ยินข่าวโศกนาฏกรรม
จากการทำางานในที่อับอากาศ ไม่ว่า
จะเป็นในห้องเก็บของ การซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ำาหรือบ่อน้ำาทิ้ง ที่แม้จะมีร่างกาย
แข็งแรงแต่ก็ไม่ช่วยอะไรเลย มิหนำาซ้ำา
บางครั้งคนที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือ
ยังเป็นผู้เคราะห์ร้ายไปด้วย นั่นเป็นเพราะ
ขาดความรู้เกี่ยวกับอันตรายและวิธีการ
ทำางานที่เหมาะสมในสถานที่อับอากาศ

PEA SAFETY
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

ลักษณะสถานที่อับอากาศ
 สถานที่อับอากาศ ก็คือสถานที่ที่มี
อากาศหรือปริมาณก๊าซออกซิเจนบางเบา
ไม่เพียงพอต่อการหายใจ โดยต�่ากว่า 19.5 
เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่มีก๊าซพิษ
หรือไอพิษสะสมอยู่ เช่น บ่อหมักต่าง ๆ 
บ่อน�้าเสีย สถานที่ซึ่งการถ่ายเทอากาศหรือ
ระบายอากาศไม่ดีพอ เช่น ห้องใต้ดิน 
บ่อลึก อุโมงค์ ถังมีฝาปิดตลอดเวลา รวม
ถึงสถานที่ที่มีอากาศเบาบาง เช่น เหนือฝ้า
เพดาน เตาเผาขนาดใหญ่ เป็นต้น

4 สาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากที่อับอากาศ

1. ขาดออกซิเจน 
 ถือเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในที่อับอากาศก็ว่าได้ ส่วนใหญ่เกิดจากการที่
ก๊าซออกซิเจนถูกแทนที่ด้วยก๊าซอื่น เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น หรือ
ออกซิเจนถูกใช้ไปในกิจกรรมอื่น เช่น เกิดสนิมเนื่องจากเหล็กจะใช้ออกซิเจนจากอากาศ
ในการเกิดสนิมและในปฏิกิริยาการหมัก ดังนั้นเมื่อลงไปท�างานในที่เหล่านั้นจึงมีออกซิเจน
ไม่เพียงพอ 
2. ได้รับสารเคมี/ก๊าซพิษ 
 ทั้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซมีเทน ฯลฯ จะเป็นอันตรายเมื่อมี
ค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย ท�าให้เกิดอันตรายตั้งแต่การระคายเคือง 
ส่งผลกับระบบทางเดินหายใจหรือระบบประสาท ปิดกั้นการน�าออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย 
ท�าให้ปวดศีรษะ วิงเวียน จนอาจถึงขั้นเสียชีวิต 
3. ปฏิกิริยาการเผาไหม้ 
 ไม่ว่าจะเป็นการเกิดไฟไหม้ การระเบิด โดยมีก๊าซ ไอ ละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้
เกินกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของค่าเข้มข้นขั้นต�่าของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟ
หรือระเบิดได้ และสิ่งก่อเหตุก็คือผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม และสารท�าละลาย เป็นต้น
4. อันตรายทางกายภาพอื่น ๆ 
 เช่น การจมในของเหลวหรือกองวัตถุดิบในไซโลจนขาดอากาศหายใจ ไฟฟ้าชอร์ต
อันตรายจากเครื่องมือ การพังทลายของโครงสร้าง และการตกจากที่สูง ยิ่งถ้าอุบัติเหตุเกิด
ในที่อับอากาศจะยิ่งอันตรายมากขึ้นไปอีก
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ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย เมื่อทํางานในที่อับอากาศ 

อุปกรณ์จําเป็นต้องมีเมื่อทํางานในที่อับอากาศ

 ตรวจสอบสภาพบรรยากาศในที่อับอากาศเป็นระยะ เพื่อไม่ให้ 
 เกินค่ามาตรฐาน ต้องก�าจัดหรือระบายอากาศให้อยู่ในระดับที่ 
 ปลอดภัย
 ให้ความรู้แก่คนงานเพื่อให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

 วิธีการท�างานให้ปลอดภัย การใช้เครื่องช่วยหายใจ เครื่องป้องกัน 
 ต่าง ๆ รวมทั้งการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
 จัดสถานที่ให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็น

 การพ่น เป่า หรือไล่อากาศ เพื่อให้ความเข้มข้นของสารพิษลดลง 
 อยู่ในระดับที่ไม่ติดไฟ หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน  

 หรอือปุกรณเ์พือ่ความปลอดภยัอืน่ ๆ เชน่ ปอ้งกนัความรอ้น ฝุน่  
 การระเบิด การลุกไหม้ และไฟฟ้าลัดวงจร
 เตรียมอุปกรณ์ช่วยหายใจที่เหมาะสมให้พร้อมใช้งาน เช่น ทาง 

 ท่อส่ง ถังบรรจุอากาศ เพื่อป้องกันการขาดออกซิเจน 
 จัดให้มีการสื่อสารหรือส่งสัญญาณระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านนอก 

 กับผู้ท�างานในสถานที่อับอากาศ
 ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) 

 เชือกนิรภัยหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพ 
 พร้อมใช้งาน 

 ประเมินสภาพบรรยากาศในสถานที่อับอากาศเบื้องต้น 
 ก่อนลงไปท�างาน เช่น ถ้าต้องลงไปท�าความสะอาดในบ่อ  
 ให้สังเกตน�้าว่ามีการเน่าของซากสัตว์หรือไม่ มีขยะมากน้อย 
 แค่ไหน เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญก๊าซไข่เน่า 
 เพิ่มการระบายอากาศ โดยการใช้พัดลมเป่าอากาศบริสุทธิ์ลงไป 

 ในท่อเพื่อเพิ่มอากาศ 
 ไม่ท�าให้เกิดประกายไฟ เช่น ห้ามสูบบุหรี่ โดยเฉพาะบริเวณท่อ  

 บ่อน�้าที่เน่าเสียมาก เพราะอาจมีก๊าซมีเทนหรือสารไวไฟอื่นอยู่  
 อาจท�าให้ระเบิดหรือไฟไหม้ได้
 ต้องมั่นใจว่าสภาพภายในมีความปลอดภัย มีบุคคลคอย

 ช่วยเหลือที่เพียงพออยู่ตรงปากทางหรือด้านนอก 
 หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ในที่อับอากาศ ห้ามลงไปช่วยเหลือ 

 จนกว่าจะแน่ใจว่ามีการป้องกันตนเองที่ดีพอ เช่น สวมอุปกรณ์ 
 ป้องกันก๊าซพิษ
 ก่อนและหลังการท�างานต้องตรวจจ�านวนผู้ปฏิบัติงานทุกครั้ง

1. เครื่องช่วยหายใจหรือ SCBA 
(Self Contained Breathing Apparatus) 
หรือ BA ลักษณะเป็นถังอากาศสะพายหลัง
พร้อมสายส่งอากาศและหน้ากากเต็มหน้า 
เป็นอุปกรณ์ใช้ในบริเวณที่มีอากาศไม่เพียงพอ

2. ออกซิเจนกระป๋อง 
(Oxygen Can) ชนิดพกพา
น�้าหนักเบา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
พกติดตัวเข้าไปในที่อากาศ
ไม่เพียงพอส�าหรับหายใจ

ไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อน ศึกษาข้อมูล ทําตามกฎระเบียบ และระมัดระวัง คือสิ่งสําคัญ 
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เที่ยวไปทั่ว
เร่ืองและภาพ : ธเนศ เป่ียมหน้าไม้

 ไม่ใช่แค่แหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต ช่วยกำาจัดมลพิษ หรือทำาให้ฝนตกต้องตาม
ฤดูกาล หากแต่ ‘ธรรมชาติ’ ยังเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจและร่างกายยามเหนื่อยล้า 
เช่นเดียวกับที่เราจะได้รับจากน้ำาตกทั้ง 3 สายซึ่งอยู่เหนือเขื่อนขุนด่านปราการชล
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พากายและใจไปใกล้ชิดธรรมชาติ เหนือเขื่อน

ขุนด่านปราการชล
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เรือท่องเที่ยวพาเรา
ล่องไปตามแอ่งนำ้า
อันสงบเพื่อเข้าไปชื่นชม
กับนำ้าตกที่หลบซ่อนตัว
อยู่อย่างกลมกลืนกับ
ผืนป่าขนาดใหญ่

 ด้วยเหตุผลของการเดินทางค่อนข้างง่าย 
ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ แถมมีทรัพยากร 
ธรรมชาติรอบด้าน ‘จังหวัดนครนายก’ จึงเป็น 
สถานที่ซึ่งเรามาเยือนบ่อยที่สุดในรอบ 2 ปี
ก็ว่าได้ โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน ความชุ่มฉ�่า 
ท�าให้ต้นไม้ใบหญ้างอกงามมองแล้วสบายใจ 
ไม่นับรวมน�้าตกน้อยใหญ่ที่จะเป็นสีสันและ
ท�าให้การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง
 ‘เขื่อนขุนด่านปราการชล’ ยังคงเป็น
แลนด์มาร์กหลักที่เราต้องแวะทักทาย เขื่อน
คอนกรีตบดอัดยาวท่ีสุดในประเทศไทย และ 
ของโลก ทอดตัวยาวกว่า 2,594 เมตร สามารถ
กักเก็บน�้าได้จ�านวนมหาศาลกว่า 224 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร อันเกิดจากพระราชด�าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ในหลวงรัชกาลท่ี 9 เพ่ือช่วยควบคุมปริมาณน�า้ 
ไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและที่ท�ากินทั้ง
ยังช่วยให้มีน�้าเพียงพอในการเกษตร อุปโภค
บริโภค ตลอดจนแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 
น�ามาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรใน
จังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียง 
 นอกเหนือจากการบรรเทาความเดือดร้อน 
ผลพลอยได้จากเขื่อนแห่งนี้คือ เกิดความ
หลากหลายในเชิงระบบนิเวศ เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์น�้านานาชนิดและแหล่งชุมนุม 
นกมากมาย พร้อมกับช่วยสร้างงานสร้าง
รายได้ให้ท้องถ่ินผ่านการท่องเท่ียวจากบรรดา
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักกายและใจ
บนสันเขื่อน ที่นี่พร้อมเสิร์ฟวิวงาม ๆ แบบ 
360 องศา ฝั่งหนึ่งมองได้ไกลถึงตัวเมือง
นครนายก ขณะที่อีกฟากฝั่งหนึ่งคือเวิ้งน�้า
และขุนเขาสลับซับซ้อนไร้รอยแหว่ง การชมวิว 
บนสันเขื่อนท�าได้ทั้งจากการเดินและเลือกใช้
บริการรถน�าชมประกอบการบรรยาย ช่วยให้ 
ได้รู้ที่มาที่ไปของเขื่อนขุนด่านปราการชล
ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในราคาไม่กี่สิบบาท 
 มองนาฬิกายังมีเวลาเหลืออีกหลาย
ชั่วโมงก่อนมื้ออาหารเย็น เพื่อนร่วมทริป
เลยชักชวนกันไปใช้บริการเรือท่องเที่ยวชม
ธรรมชาติที่อยู่ด้านล่างของเขื่อน ซึ่งจะพา
เราล่องไปตามแอ่งน�้าอันสงบเพื่อเข้าไปชื่น
ชมกับน�้าตกที่หลบซ่อนตัวอยู่อย่างกลมกลืน
กับผืนป่าขนาดใหญ่ 
 หลังจากได้ลูกค้าตามจ�านวนที่ต้องการ 
เรือซ่ึงบรรทุกนักท่องเท่ียว 6 ชีวิตก็เคล่ือนตัว 

ออกจากฝั่ง ล่องไปบนผืนน�้าไร้คลื่นฟอง
อย่างไม่รีบร้อน อากาศเย็นสบาย ฝนตก
ปรอย ๆ วิวของสองฟากฝั่ง และวิถีชีวิตของ 
ชาวบ้านที่ก�าลังออกเรือจับปลามีให้เห็นเป็น 
ระยะ ๆ สวยงามราวกับก�าลังชมภาพวาด
ของจิตรกรเอก ท�าให้ทุกคนยกกล้องขึ้น
บันทึกภาพโดยพร้อมเพรียง
 ปล่อยกาย ปล่อยใจไปกับความสงบงาม 
รอบกายอยู่พักใหญ่ ลุงคนขับเรือก็พาเราเข้า 
เทียบท่าเพ่ือเดินเข้าไปชม ‘น�า้ตกผางามงอน’ 
หรือน�้าตกนางคอย หรือน�้าตกผาแสนงอน
ในอดีตเป็นจุดซึ่งอยู่ไกลสุดและขนาดใหญ่ 
ท่ีสุดในบรรดาน�า้ตกท้ังสาม น�า้ตกผางามงอน 
มีไฮไลต์อยู่ชั้นบนสุด ด้วยผาน�้าตกที่ทิ้งดิ่ง
ลงมาปะทะกับโขดหินเบ้ืองล่าง ความแรงของ
น�้ากลบเสียงรอบข้างไปจนหมด หากการ
จะชมต้องออกแรงปีนป่ายโขดหิน โหนเชือก
กันสักหน่อย แต่เมื่อแลกกับสิ่งที่ปรากฏ
ตรงหน้าบอกเลยว่าคุ้มค่ามาก ๆ 
 ลุงคนขับเรือปล่อยให้เราชื่นชมธรรมชาติ
โดยรอบและเก็บภาพกันพอหอมปากหอมคอ 
ราวครึ่งชั่วโมงก็พาเรือย้อนกลับไปทาง
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Majesty the Late King Rama IX’s initiative 
to control the level of water and prevent 
it from flowing into the homes and land 
of villagers, ensuring enough water for 
agriculture, consumption and solution of 
low-quality soil, with the ultimate goal to 
improve life of people in Nakhon Nayok 
and nearby areas. In addition, the dam has 
created income through tourism as visitors 
can enjoy the scenic 360-degree view 
from the top of the dam: on one side, the 
view is of Nakhon Nayok city, and on the 
other, the huge body of water and green 
forest.
 Apart from experiencing the  

breathtaking vista, visitors can ride a boat 
in the dam to enjoy abundant nature with 
three waterfalls in the forest. “Pha Ngam 
Ngon Waterfall” is the highest waterfall 
among others in the area, and visitors 
would need to take a hike to reach its 
amazing location. “Khlong Khram Waterfall” 
is slightly smaller, yet more populated with 
tourists who would swim here. It is also 
where dragonflies and butterflies gather 
in great numbers. Finally, “Chong Lom  
Waterfall” is unique as its water flows 
unlike that of the other two. Visitors would 
need about three hours to navigate this 
waterfall all the way through.

Appreciate Abundant Nature at 
Khun Dan Prakan Chon Dam

Note for Traveller

 Nakhon Nayok is near Bangkok with 
convenient transportation routes. The 
province is abundant with natural surroundings, 
making it a popular destination for short 
holidays, especially during rainy seasons 
that cherish the growth of trees. This 
includes breathtaking waterfalls that turn 
the city into a colourful tourist attraction.
 “Khun Dan Prakan Chon Dam” is a 
must-see landmark, as it is the largest and 
longest roller compacted concrete dam in 
the country and the world. With its length 
of 2,594 meters, the dam is capable of 
holding approximately 224 million cubic 
meters of water. It was constructed by His 

ตัวเขื่อน เพื่อไปยังจุดที่สอง ‘น�้าตกคลอง
คราม’ มีขนาดเป็นรองน�้าตกผางามงอนอยู่
สักหน่อย ค่อนข้างคึกคักเพราะมีนักท่องเท่ียว 
จ�านวนหนึ่งก�าลังสนุกสนานกับการเล่นน�้า
ในแอ่ง ก่อนถึงตัวน�้าตกจะต้องผ่านทุ่งหญ้า
และพุ่มไม้เข้าไป แต่ต้องบอกว่าสบายกว่า
จุดแรกมาก ไม่เพียงสายน�้าตกซู่ซ่าเย็นฉ�่า
เมื่อเอามือและเท้าไปสัมผัส ตรงนี้ยังเป็น
แหล่งรวมตัวของฝูงผีเสื้อ แมลงปอที่บิน
วนเวียนมาทักทายทุกคนอย่างเป็นมิตร
 กลับขึ้นเรืออีกครั้งเพื่อไปต่อยังจุดที่สาม 
‘น�้าตกช่องลม’ เราเดินผ่านดงกะทกรก
เข้าไปยังโขดหินซึ่งวางตัวเป็นแนวยาวเข้าไป
ในป่า สายน�้าที่ไหลลดหลั่นผ่านโขดหิน
ลงมาสู่จุดต�่ากว่าเล็กน้อยเป็นเส้นทางยาว 
แตกต่างจากน�้าตกทั้ง 2 แห่งที่ได้ชม
ก่อนหน้า เราใช้เวลาตรงจุดนี้นานเป็นพิเศษ 
เพื่อเก็บเกี่ยวความงามและอากาศบริสุทธิ์
กันให้เต็มปอด ขณะที่นักท่องเที่ยวหลายคน 
ต่างผลัดกันถ่ายรูปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย 
เม่ือสมควรแก่เวลา เรือล�าเดิมก็พาเรามุ่งหน้า
สู่ทิศทางของเขื่อน พร้อมกับประสบการณ์
และความประทับใจในความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติที่ให้ประโยชน์กับทุกสรรพชีวิต 
รวมถึงปลอบโยนมนุษย์อย่างเรา ๆ ด้วย 

เตรียมตัวก่อนข้ึนเรือไปชมนํ้าตก 
	 สวมรองเท้าหุ้มส้น	อาจจะเป็น 
	 รองเท้าผ้าใบ	หรือรองเท้าสำาหรับ 
	 เดินลุย	ๆ	ได้
	 ควรพกน้ำาไปด่ืมระหว่างทาง	เพราะ 
	 อากาศในป่าค่อนข้างอบอ้าว	
	 เสียเหง่ือง่าย	อาจรู้สึกกระหายน้ำา
	 ช่วงเวลาเหมาะสมท่ีมีน้ำามาก	ต้ังแต่ 
	 เดือนสิงหาคม	-	ต้นมกราคม	ท้ังน้ี 
	 ข้ึนอยู่กับระดับน้ำาในเข่ือนด้วย 
	 บริการล่องเรือ	1	-	5	คน	ราคา	 
	 1,000	บาท	6	-	10	คน	คิดคนละ	 
	 200	บาท	10	คนข้ึนไป	คนละ	
	 150	บาท	
การเดินทาง 
	 รถยนต์ สามารถใช้ถนนสายรังสิต	-	
นครนายก	(ทางหลวงหมายเลข	 
305)	หรืออาจใช้ถนนสายเก่าคือ
ถนนสุวรรณศร	(ทางหลวงหมายเลข	
33)	ซ่ึงจะอ้อมกว่า	จนกระท่ังถึง
ตัวเมืองนครนายก	จากน้ันใช้เส้นทาง
เดียวกับไปน้ำาตกนางรอง	(ทางหลวง
หมายเลข	3049)	ผ่านอุทยานวังตะไคร้
และเล้ียวขวาเข้าถนนสู่ตัวเข่ือน
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มรดกไทย
เร่ือง : วิชชุ ภาพประกอบ : เอกสิทธ์ิ ชูวงษ์
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 เครื่องประดับเลื่องชื่อ
แห่งเขวาสินรินทร์

ประเกือม
สุรินทร์ หรือเมืองแห่งชาติพันธุ์ชาวกูย 
อีกหนึ่งจังหวัดอีสานตอนล่างที่มีการ

อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ 
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ได้
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างการผลิตเครื่องประดับเงิน หรือ 
‘ลูกประเกือม’ ซึ่งได้รับการสืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 200 ปีล่วงมาแล้ว
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จึงขยายตัวไปทั่วทั้งต�าบล ปัจจุบันพบว่า
ต�าบลเขวาสินรินทร์เป็นพื้นที่เพียงแห่งเดียว
ในโลกที่มีการผลิตลูกประเกือม
 ด้านเอกลักษณ์ของเครื่องเงินโบราณ
ที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก
กัมพูชา จะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมคล้าย 
‘ลูกประค�า’ ของไทย ท�ามาจากเม็ดเงินรูป
ทรงกลมมีหลายขนาด ทั้งนี้ การผลิตเครื่อง
ประดับเงินความโดดเด่นจะถูกน�าเสนอผ่าน
ลวดลายต่าง ๆ ที่แกะสลักอยู่รอบเม็ดเงิน 
อาทิ ลายถุงเงิน หมอน หกเหลี่ยม กรวย 
กระดุม ตะโพน ดอกบัว ตาราง และดอก
พิกุล ซึ่งการแกะสลักถือเป็นภูมิปัญญาที่
ผ่านการคิดค้นกรรมวิธีโดยน�าแผ่นเงินบาง ๆ 
มาตีเป็นรูปต่าง ๆ พร้อมกับอัดครั่งไว้
ภายในเพื่อให้แกะลายได้สะดวก ผลิตเป็น
ก�าไลข้อมือ สร้อยประค�า ต่างหู แหวน  
ต่อมาเพิ่มความหลากหลายด้วยการผสม
กับวัสดุชนิดอื่น เช่น มุก นิล ลูกปัดหิน 
จนกลายเป็นสินค้าหลักของเขวาสินรินทร์ 

ด้  เอกลักษณ์อันโดดเด่นและความ
สวยงามของประเกือมนอกจากลวดลาย
งดงามและประณีตแล้ว ประเกือมส่วนใหญ่
จะมีการรมด�าเพื่อขับให้ลายเด่นชัดเพิ่มขึ้น 
ท�าให้สังเกตเห็นความเงาวาวของเนื้อโลหะ
เงินได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากการท�า 
ลูกประเกือมช่างเงินเขวาสินรินทร์ยังท�า
ต่างหูที่เรียกว่า ‘ตะเกา’ โดยสร้างชิ้นงาน 
จากเงินเส้นเล็ก ๆ ขดเป็นรูปทรงและลวดลาย 
ต่าง ๆ ทั้งทรงกลม ทรงตะโพน แบบโอ่ง 
และสี่เหลี่ยม เป็นต้น
 นับเป็นอีกหนึ่งมรดกภูมิปัญญาซึ่ง
นอกจากมีคุณค่าทางจิตใจแล้ว ยังสะท้อน
ถึงความเชื่อซึ่งจะปกป้องผู้สวมใส่จาก
อันตรายต่าง ๆ รวมทั้งมีพลังคุ้มครองจาก
ความเจ็บป่วยหรือสิ่งชั่วร้ายอีกด้วย 

 Surin is a province in the Lower Northeastern Region 
that is successful in preserving its culture, traditions, beliefs, 
as well as ancient forms of arts, especially the wisdom of 
producing silver beads, or ‘prakuem’ which has been 
passed on through the generations for over 200 years. 
 With its borders adjacent to Cambodia, the arts and 
culture from Cambodia has merged with those in this area, 
particularly at Khwao Sinarin District, where apart from their 
expertise in agriculture, the locals are also experts at crafting 
gold and other types of jewelry, with the knowledge taught 

เครื่องเงินโบราณที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก
กัมพูชา มีลักษณะเป็นเม็ดกลมคล้าย ‘ลูกประคำา’ ของไทย 
ทำามาจากเม็ดเงินรูปทรงกลมมีหลายขนาด นำาเสนอผ่าน
ลวดลายต่าง ๆ ที่แกะสลักอยู่รอบเม็ดเงิน 

from elders to the younger generations. It is believed that the 
art of making Khwao Sinarin silver is an ancient art form as 
well as a part of the locals’ way of life. The silver jewelry are 
made with exquisite patterns, while the unique ‘prakuem’ 
beads originated at ‘Baan Chok’ which was the first village 
to start crafting and making a name for these beads. Later, 
as demands from customers grew, other villages learned 
the craft and made the beads as well. Today, Khwao Sinarin 
Subdistrict is the only area in the world to produce this 
special type of jewelry.

วยพรมแดนซึ่งอยู่ติดกับ
ประเทศกัมพูชา ท�าให้
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และรูปแบบศิลปวัฒนธรรม
จากกัมพูชาถูกส่งผ่าน

อ้างอิง 
เว็บไซต์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
http://ich.culture.go.th/
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

มายังดินแดนแห่งนี้ โดยเฉพาะอ�าเภอ
เขวาสินรินทร์ นอกจากท�าอาชีพหลักด้าน
เกษตรกรรมแล้ว ยังมีวิชาความรู้ในการ
ตีทองรูปพรรณและท�าเครื่องประดับที่ถูก
ส่งผ่านองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อมา 
ว่ากันว่าการท�าเคร่ืองเงินโบราณเขวาสินรินทร์ 
เป็นงานหัตถกรรมที่ตกทอดมาตั้งแต่รุ่น
บรรพบุรุษและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
คนในท้องถิ่นแห่งนี้ เครื่องเงินที่นี่นอกจาก
จะมีลวดลายสวยงามและความประณีตแล้ว 
สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์เครื่องเงินโบราณ
เขวาสินรินทร์ก็คือ ‘ลูกประเกือม’ โดยเฉพาะ 
บริเวณบ้านโชค หมู่บ้านแห่งแรกที่ท�า 
ลูกประเกือมจนมีชื่อเสียง เวลาต่อมาเมื่อ
ความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นการผลิต

‘Prakuem’ 
The Famous Silver Beads of Khwao Sinarin
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รอบโต๊ะทำางาน
โดย แม่มะลิ

ขณะท่ี เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งยุค ทำาให้การใช้ชีวิตและการทำางานง่ายข้ึน แต่อีกด้าน
หน่ึงอาจส่งผลให้การทำางานในองค์กรมีความซับซ้อนมากข้ึนอย่างเล่ียงไม่ได้ ดังน้ันเม่ือเกิด
ปัญหาข้ึน จึงต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสม และ เทคนิคการคิดเชิงระบบ หรือ System 

Thinking ก็เข้ามามีบทบาทในการวางแผนเปล่ียนแปลงเชิงระบบ จัดการกับปัญหาท่ีมี
ความซับซ้อนและเช่ือมโยงกับหลายภาคส่วนในองค์กรหรือหลายมิติได้อย่างย่ังยืน

 
เทคนิคการคิดเชิงระบบ
แนะวิธีพลิกวิกฤต เพื่อมองเห็นโอกาส ปูทางสู่องค์กร 4.0 ด้วย
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วิเคราะห์ว่า ที่ยอดขายตกเกิดขึ้นจากอะไร 
ท�าไมลูกค้าที่เคยซื้ออยู่ถึงเลิกซื้อ ขณะที่
ลูกค้าใหม่ก็ไม่ค่อยเพิ่ม
 ส่วนฝ่ายการตลาดที่มีหน้าที่คิดค้น
โปรโมชั่นใหม่ ๆ ก็ต้องมาทบทวนว่ากลยุทธ์
การตลาดที่วางนั้น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
หรือไม่ โดยต้องร่วมกันท�างานกับฝ่ายอื่น ๆ 
อย่าง ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต ฝ่าย
การเงิน การลงทุน ซึ่งที่สุดแล้ว จะท�าให้ได้
มุมมองการปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหาที่
แตกต่างแต่ได้ผลเกินคาดก็ได้

ผลักดันให้แนวคิดเชิงระบบ เป็นแผนการ
ดำาเนินงานจริงในองค์กร
 เม่ือได้แนวคิดเชิงระบบแล้ว ต้องน�ามาเข้า 
กระบวนการผลักดันต่อจนเป็นแผนการท�างาน 
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทุกฝ่ายต้องรับรู้ร่วมกัน 
เพื่อด�าเนินงานอย่างเต็มก�าลังตามหน้าที่
ของตน เพราะการคิดเชิงระบบมีความเชื่อม
โยงเกี่ยวข้องกันหลายประเด็น หลายฝ่าย 
หากยังไม่ได้ข้อตกลงร่วมกัน มีโอกาสมาก
ที่แผนการท�างานใหม่นี้จะไม่เคลื่อนที่ไปไหน
เพราะความไม่ชัดเจน ดังนั้นจ�าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องวางแผนเพื่อขมวดความคิดเชิง
ระบบ ระบุขั้นตอนเพื่อจัดสรรทรัพยากร 
รู้เวลาในการด�าเนินงานเพื่อติดตามผลได้
 บทสรุปของการเรียนรู้ที่จะใช้เทคนิค
การคิดเชิงระบบ จึงเป็นการช่วยให้เห็นถึง
ปัญหาเชิงลึกและแสดงให้เห็นถึงแนวทาง
ป้องกันและรับมือได้อย่างถูกทาง ซึ่งต้อง
เกิดจากความร่วมมือกันของคนทั้งองค์กร 
ถึงจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ในที่สุด 

เ หรือฝ่ายวิจัยและพัฒนาขององค์กร ว่ามี
การน�าเสนอและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า 
และบริการใหม่ ๆ จากกระบวนการ R&D 
บ้างหรือไม่ การที่ฝ่าย R&D จะท�าหน้าที่นี้
ได้ดีก็ต้องมาจากความร่วมมือของทั้งฝ่าย
การตลาดท่ีต้องวางแผนศึกษาตลาด ไปจนถึง
ฝ่ายผลิต ที่ต้องน�าเสนอปัญหาในการผลิต
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับกระบวนการผลิต
ให้ตอบสนองการปฏิรูปธุรกิจมากขึ้นด้วย
 นอกจากนั้น เมื่อองค์กรถึงทางแยกที่
ท�าให้ต้องตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งที่ประสบ
ภาวะรายได้ตก เทคนิคการคิดเชิงระบบจึง
เข้ามาช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ด้วยการ
ลดต้นทุนที่ไม่จ�าเป็น โดย รศ. ดร.กฤตินี
แนะน�าว่า
 “ขณะที่บริษัทอยู่ในภาวะยอดขายตก 
การดูแลสินค้าหลายตัวย่อมท�าให้ต้นทุนการ
ผลิตสูงขึ้นโดยไม่จ�าเป็น บริษัทต้องตัดสินใจ 
ว่าจะเก็บสินค้าตัวเก่าไว้หรือตัดออกไปดี 
เพราะถ้าเก็บไว้ทุกผลิตภัณฑ์ อาจแย่ง
ส่วนแบ่งทางการตลาดกันเองได้”

ทุกปัญหา ผ่านไปได้ ด้วยความร่วมมือ 
‘คิดเชิงระบบ’ ร่วมกันในองค์กร
 กุญแจที่จะไขสู่ความส�าเร็จในการคิด
และเปลี่ยนเชิงระบบคือ ความร่วมมือของ
ทุกคนในองค์กร และองค์ประกอบของทีม
ที่มีความหลากหลาย โดยขอยกตัวอย่าง
ต่อเนื่องกรณีที่เกิดวิกฤตยอดขายของบริษัท
ตก ควรต้องระดมสมองทุกฝ่ายในองค์กร
เพื่อหาทางออกร่วมกัน เริ่มจากฝ่ายขาย 
ที่รับผิดชอบโดยตรงต่อวิกฤตนี้ ต้องมาช่วย
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เพื่อท�าความเข้าใจการคิดเชิงระบบ 
ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพคนท�างานยุค
นี้ให้จัดการกับปัญหาซับซ้อนได้ ขอ
หยิบเอาบทความของ รศ. ดร.กฤติ
นี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ อาจารย์จากสถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันศุกร์ที่ 14 
มิถุนายน 2562 มาอธิบายเทคนิคการคิด
เชิงระบบ ให้เข้าใจและน�าไปปรับใช้ได้แบบ
ง่าย ๆ

เปิดมุมมอง ให้ทุกฝ่ายในองค์กรเห็น
โอกาสในวิกฤต 
 รศ. ดร.กฤตินีกล่าวว่า ความท้าทาย
ที่สุดของการบ่มเพาะเทคนิคการคิดเชิง
ระบบให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรคือ 
องค์กรส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องท�าอย่างไร
และเริ่มตรงไหนดี อันดับแรกที่ทุกองค์กร
ต้องมีก่อนคือ การเปิดมุมมองทุกภาคส่วน
ให้เห็นความท้าทายเชิงระบบ เพื่อน�าสู่
การเชื่อมโยงความคิดหรือการกระท�าใด ๆ 
ในรูปแบบที่การตัดสินใจกระท�าสิ่งหนึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการท�าอีกสิ่งหนึ่งได้
 ยกตัวอย่าง วิกฤตที่มักเกิดขึ้นในหลาย
องค์กร นั่นคือกรณียอดขายตก ซึ่งถือเป็น
อาการ หรือ Symptom ที่เกิดขึ้นได้แบบไม่
คาดคิด หากวิเคราะห์ต่ออาจพบสาเหตุของ
ปัญหาว่าเกิดขึ้นจากลูกค้าเริ่มเบื่อสินค้า
และบริการ จุดนี้เองที่ รศ. ดร.กฤตินีชี้ว่า
เกิดความท้าทายเชิงระบบขึ้นมาแล้ว 
 และทางออกของปัญหานี้คือ การ
ทบทวนกระบวนการท�างานของฝ่าย R&D 



36  • ฉบับท่ี 7 / 2562

แวะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

แวะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ที่สนามยิงปืน
ราชนาวี กม.5 อ�าเภอสัตหีบ โดยมี
หน่วยงานเข้าร่วม 24 รัฐวิสาหกิจ และ
ทมีของกองทพัเรอืรว่มลงแขง่ขนัดว้ยทกุปี
 ชายกางเป็นนักกีฬายิงปืนของสโมสร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงมีเวลาว่างจาก

การซ้อมก่อนวันแข่งนิดหน่อย ออกมา
ตระเวนหาของอร่อยที่ติดใจในรสชาติ
ของเขามาร่วม 20 ปี ในพื้นที่ย่านสัตหีบ 
- บ้านฉางนี้
 ร้านป้าทองค�า เป็นชื่อที่เรียกกัน
ติดปากของผู้คนในย่านกิโล 10 ที่จะ
คุ้นเคยเป็นอย่างดีกับผัดไทยอร่อย 
หอยทอดกรอบนอกนุ่มใน และอาหาร
ตามสั่งอีกหลายอย่าง แต่ที่เด็ดสุดของ
ป้าทองค�าคือ แกงเลียง ครับ

การแข่งขันกีฬายิงปืน ใน
รายการสามัคคีชาวปืน 
คร้ังท่ี 27 เพ่ิงจบลงไป ในปีน้ี 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 

 แกงเลียงของป้าทองค�าเป็นแกงเลียง
รสชาติดั้งเดิม ราวกับถอดแบบมาจาก
ส�ารับบ้าน ๆ ด้วยเหตุที่ป้าทองค�ามี 
รสมือที่ดีกับอาหารไทยพื้นบ้านหลาย
อย่าง โดยเฉพาะแกงเลียงผักรวม กุ้งสด 
ที่เรียกให้เพราะว่า “แกงเลียงนพเก้า  
กุ้งสด” เพราะมีรสพริกไทยชัดเจน  
ซดลงคอไปมีการรายงานตลอดทาง  
ร้อนวาบ แต่เย็นกายในเวลาถัดมา
 ผัดไทย คืออีกจานที่คนชอบกัน

ป้าทองคำา แกงเลียง ผัดไทย 
@ บ้านฉาง
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มาก ด้วยความที่ถึงเครื่อง ถึงรส แค่บีบ
มะนาวลงไปอีกซีก ก็ได้ผัดไทยท่ีรสเข้มข้น 
โดนใจมาก ๆ ยามได้ต้นกุยช่ายมาแกล้ม
ด้วย
 ถัดมาคือ หอยทอด ป้าทองค�าจะใช้
หอยแมลงภู่สด ผสมแป้งต�ารับของป้าเอง 
ทอดมาพอให้แป้งกรอบนอกนุ่มในนิด ๆ 
เพียงราดซอสพริกลงไปอีกหน่อย ก็จะ
ดันให้รสเด่นขึ้นมาทันที
 อาหารตามสั่งต่าง ๆ ในแบบผัด
กะเพราสารพัด ร้านนี้ท�าได้ดีไม่แพ้ที่ไหน
นะครับ สั่งคู่กับไข่ดาวสักฟอง หรือชอบ
รสชาติไหนก็ระบุได้เลย นอกจากนี้ยังมี
เมนูอร่อย ๆ เป็นแกงส�าเร็จรูปอีกหลาย
ชนิด

 แกงเลียง
ของป้าทองคำาเป็น
แกงเลียงรสชาติ
ด้ังเดิม ราวกับ
ถอดแบบมาจาก
สำารับบ้าน ๆ 

 ร้านป้าทองค�า เปิดเวลา 08.00 - 15.00 น. 
ต้ังอยู่ทางหลวง 332 ห่างจากแยกเกษมพล 
มาทางระยองประมาณ 2.5 กิโลเมตร 
เจอแยกไฟแดง โรงเรียนพัฒนเวช (บริเวณ
ตลาดสดสระแก้ว) เล้ียวซ้ายไปทางต�าบล
ส�านักท้อน เข้าซอย 300 เมตร ร้านอยู่
ขวามือ หรือท่านใดใช้ Google Map 
ก็พิมพ์ชื่อร้านป้าทองค�าได้เลยครับ 
 อย่าลืมนะครับ พ่ีน้องชาว PEA ท่านใด 
ที่อยากจะแนะน�าอาหารอร่อยประจ�าถิ่น
ของท่าน อยากให้ชายกางไปชิม และน�า 
มาเผยแพร่ในวารสารสายใจไฟฟ้า โปรด
แนะน�ามาที่ Line: overeats7 และ FB: 
@watovereat ชายกางไปหาทุกร้าน
แน่นอนครับ 



การบริโภคของหวานจัด นอกจากจะเส่ียงต่อโรคอ้วนแล้ว ยังก่อให้เกิดโรคเบาหวาน
ตามมาอีกด้วย โดยในปัจจุบัน มีคนไทยท่ีป่วยด้วยโรคเบาหวานสูงถึง 4.8 ล้านคน 

ซ่ึงหลายรายจากจำานวนดังกล่าวน้ี เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานในเวลาต่อมา

ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติตามข้อแนะน�าของ 
‘องค์กรโรคเบาหวานนานาชาติ’ นอกจากนี้ ควรเข้ารับการตรวจตา 
โดยจักษุแพทย์ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของ
จอประสาทตาตั้งแต่เนิ่น ๆ เนื่องจากหากปล่อยทิ้งไว้นาน จะท�าให้
โรคมีอาการรุนแรงและยากต่อการรักษา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมี
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยในการตรวจจอประสาทตาที่เรียกว่า 
‘Fundus Camera’ ซึ่งสามารถช่วยในการตรวจจอประสาทตาได้
โดยไม่ต้องหยอดยาขยายม่านตา ท�าให้ไม่เสียเวลาในการรอขยาย
ม่านตาและบันทึกภาพจอประสาทตาไว้เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
กับการตรวจครั้งต่อไปได้ทันที 

 ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน สามารถเกิดขึ้นได้ตามระบบ
และอวัยวะต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นไตวาย โรคหัวใจ 
โรคระบบประสาท มีอาการมือชา เท้าชา เท้าเป็นแผลเรื้อรังเพราะ
เกิดความผิดปกติในหลอดเลือดและปลายประสาทที่เท้า นอกจากนี้ 
ยังมีความผิดปกติอีกอย่างที่เรียกกันว่า ‘เบาหวานขึ้นตา’ หรือ 
‘หลอดเลือดในจอประสาทตา’ หรือ ‘เบาหวานขึ้นจอประสาทตา’ 
(Diabetic Retinopathy) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�าให้ผู้ป่วยเบาหวานถึงกับ
ตาบอดได้ในที่สุด
 ส�าหรับโอกาสมากหรือน้อย ที่ผู้ป่วยเบาหวานจะเกิดภาวะ
แทรกซ้อนของโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตานั้น ขึ้นอยู่กับการ
ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดและระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน 
ความน่ากลัวของโรคอยู่ตรงท่ี ในระยะเร่ิมต้นจะไม่แสดงอาการใด ๆ 
และผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บปวด ไปจนถึงมีอาการตาพร่ามัวหรือมอง
เห็นจุดด�าลอยไปมาในตาหรือตามืดมีเงามาบัง เห็นภาพบิดเบี้ยว 
ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีเลือดออกในตา ก็จะบดบังการมองเห็น
ทั้งหมดจนเกิดภาวะตาบอด
 ดังนั้น ผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกราย จึงควรได้รับการรักษาเพื่อ

เบาหวานข้ึนตา
เสี่ยงทำาตาบอด
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สุข สุขภาพ
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

สหพันธ์เบาหวานนานาชาติ ประเมินไว้ว่าในอีก 21 ปี
ต่อจากนี้ หรือประมาณปี พ.ศ. 2583 ประเทศไทยจะมี
ผู้ป่วยเบาหวานสูงถึง 5.3 ล้านคน และคาดว่าจะมีผู้ป่วย
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ 
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เร่ือง : พ่ีอ้อม  
ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง

PEA FOR KIDS

ใช้เต้ารับอย่างปลอดภัย 
ต้องระวังอะไรบ้างนะ

 เรามีเต้ารับส�าหรับเสียบปลั๊กให้
เครื่องใช้ไฟฟ้าท�างานอยู่ทุกบ้าน ทว่า
ความที่เป็นอุปกรณ์ติดแน่นอยู่กับผนังหรือ
เสาบ้าน ท�าให้เราไม่ระมัดระวังเร่ืองการใช้งาน 
และลืมไปว่าเต้ารับก็น�าอันตรายมาสู่ตัวเรา 
และบ้านได้เหมือนกัน ดังนั้นพี่อ้อมเลยมี
วิธีดี ๆ มาแนะน�าน้อง ๆ เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในเรื่องการใช้เต้ารับกันค่ะ
   อุปกรณ์ป้องกันเด็กแหย่รูเต้ารับ 
น้อง ๆ ตัวเล็ก ๆ อาจไม่รู้ว่าสิ่งไหนเป็น
อันตรายบ้าง เพื่อป้องกันการเอานิ้วมือแหย่
เต้ารับ ควรหาจุกอุดรูปลั๊กมาปิดไว้ หรือ

ติดตั้งเต้ารับที่มีม่านนิรภัย 
   อย่าดึงที่สายไฟ การดึงเต้าเสียบ
ออกจากเต้ารับควรจับที่เต้าเสียบ ไม่ควร
ดึงสายไฟ และอย่าใช้นิ้วแตะถูกขาปลั๊กไฟ
เพราะอาจท�าให้ไฟดูด
   เสียบให้แน่น เวลาเสียบแล้วต้องแน่น
คงทน ไม่หลวมง่ายหรือเกิดความร้อนขณะ
ใช้งาน เช่น ทดลองเสียบปลั๊กแล้วดึงออก
หลาย ๆ ครั้ง ถ้ายังคงฝืดและแน่นแสดงว่า
ยังใช้งานได้ดี
   ไม่ใช้เกินพิกัด ไม่ควรต่อเครื่องใช้
ไฟฟ้าหลายชิ้นเข้ากับเต้ารับเดียวกัน เพราะ

อาจท�าให้มีการใช้ไฟฟ้าเกินขนาดของเต้ารับ
สายไฟ และเกิดไฟไหม้ได้
   ติดตั้งเต้ารับให้แน่นและสูง จะช่วย
ป้องกันเด็กมาแหย่รูปลั๊กไฟ ทั้งยังป้องกัน
อันตรายเมื่อเกิดน�้าท่วมอีกด้วย
   ทนแดดและฝน เมื่อต้องติดตั้งเต้ารับ
นอกบ้าน ควรมองหาเต้ารับท่ีทนแดดทนฝนได้
 น้อง ๆ คงเห็นแล้วว่า ไม่ว่าจะเป็น
อุปกรณ์อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า 
ย่อมมีอันตราย เพราะฉะนั้นควรใช้อย่าง
ระมัดระวังและค�านึงถึงความปลอดภัยอยู่
เสมอ  

 • ฉบับท่ี 7 / 2562  39



40  • ฉบับท่ี 7 / 2562

PEA Photo Club
โดย จุลล์ จูงวงศ์

 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา 
กิจกรรมช่างภาพสมัครเล่น ชมรมดนตรีและ
นันทนาการ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายเชิง
ปฏิบัติการในหัวข้อ ‘พื้นฐานการถ่ายภาพ’ และ
ได้จัดทริปถ่ายภาพนอกสถานที่ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 
20 เมษายน 2562 ในครั้งนี้ยังได้รับความกรุณา
จาก ดร.สงคราม โพธิ์วิไล ศิลปินนักถ่ายภาพ
ไทยและผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพไทย 
มาเป็นวิทยากรให้พวกเราเหมือนเดิม
 เช้าวันเสาร์พวกเราออกเดินทางจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ส�านักงานใหญ่ เวลา
ประมาณหกโมงเช้า มุ่งหน้าถนนเพชรเกษม 
มีเป้าหมายอยู่ที่อ�าเภอด�าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี แต่ครั้งนี้เราไม่ได้ไปเก็บภาพตลาดน�้า
ด�าเนินสะดวกอย่างเคย เราได้รับการเชิญชวน
จาก คุณประเสริฐ ไกรนุกูล ช่างภาพในพื้นที่ 
ให้ไปเยี่ยมชม ‘ตลาดน�้าวัดโชติฯ’ หรือวัดโชติ
ทายการาม วัดส�าคัญเก่าแก่ของด�าเนินสะดวก 
ซึ่งพี่น้องในชุมชนก�าลังประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ท่องเที่ยวชุมชนวัดโชติทายการาม ที่อยู่ใกล้ ๆ 
ตลาดน�้าด�าเนินสะดวกนั่นเอง

บนซ้าย : หลวงพ่อลพบุรี
ราเมศร์ องค์พระประธานใน
อุโบสถวัดโชติทายการาม

บนขวา : ดร.สงคราม 
โพธ์ิวิไล ให้เกียรติมาเป็น
วิทยากรเหมือนเดิม 
ภาพน้ีถ่ายด้วยฟิล์ม
ขาว-ดำาโกดัก Tri-X 
ความไวแสง ISO 400 
กับกล้องแคนนอน EOS 
100 และเลนส์ 50 มม.

ซ้าย : ภาพหมู่ของคณะเรา 
ณ บ้านเจ๊กฮวดมหาดเล็ก
จากกล้องของ 
พ่ีสำาราญ พรมรัตน์

ภาพสองยูโรในรอยพระพุทธบาท 
ถ่ายด้วยเลนส์ XF50-140mm 
F2.8 R LM OIS WR 
ท่ี 140 มิลลิเมตร รูรับแสง f/2.8 
ภาพโดย คุณศิวดล เหมาะประไพพันธ์ุ

ทริปถ่ายภาพประจำาปี 2562
กจิกรรมช่างภาพสมคัรเล่น PEA



 พวกเราได้รับการต้อนรับจาก ‘ผู้ใหญ่ใหญ่’ ผู้ใหญ่
บ้านหนุ่มไฟแรง พร้อมกับ ‘พี่แซม’ และทีมงานอาสา 
ที่ร่วมใจกันท�างานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านเกิด โปรแกรมท่องเที่ยวจะเริ่มจากวัดโชติทาย
การาม ซึ่งในวัดเองก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนาน 
สถาปัตยกรรมไทยผสมจีนที่เก่าแก่ และพิพิธภัณฑ์ที่
รวบรวมประวัติศาสตร์ของที่นี่เอาไว้ จากนั้นเราลงเรือ
ลัดเลาะคลองสาขาน้อยใหญ่ไปจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ 
ตามโปรแกรม ประกอบด้วย บ้านเจ๊กฮวดมหาดเล็ก 
รับฟังเรื่องราวครั้งพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น 
และได้มาเจอกับครอบครัวของ ‘เจ๊กฮวด’ ซึ่งพระองค์
ได้ทรงแต่งต้ังให้เป็น ‘มหาดเล็กนอกพระราชวัง’ คนแรก 
จากนั้นไป ‘ตลาดน�้าเหล่าตั๊กลัก’ เดินชมบรรยากาศ
เดิม ๆ แล้วไปต่อกันที่ ‘สวนเกษตรแม่ทองหยิบ’ ซึ่งเป็น
สวนเกษตรผสมผสานพืชพันธุ์หลากหลาย ทั้งมะนาว 
กล้วย และมะม่วงอกร่องรสเยี่ยม ที่มีคนมารอเหมาซื้อ
ตลอด ใช้เวลาไปเกือบทั้งวัน
 เราจบทริปนี้กันที่อัมพวา ที่ซึ่งเราไปรอเก็บภาพ
แสงเย็นกันบริเวณตลาดน�้าอัมพวา ซึ่งเนืองแน่นไปด้วย
นักท่องเที่ยว รอกันอยู่หลายชั่วโมง แต่ก็ได้เก็บภาพ
แสงเย็นกันตามต้องการ ต้องขอขอบคุณ ดร.สงคราม 
และเพื่อนร่วมทริปทุกท่าน หวังว่าจะมีทริปแบบนี้อีก
ในปีต่อ ๆ ไป 

ซ้ายบน : ดร.สงครามเดินนำาข้ามสะพานทดสอบความกล้า ณ สวนเกษตรแม่ทองหยิบ 
ภาพโดย คุณสำาราญ พรมรัตน์
ซ้ายล่าง : ตลาดน้ำาอัมพวาพร้อมดวงอาทิตย์แฉกสวย ถ่ายด้วยเลนส์ซูมมุมกว้าง 
XF10-24mm F4 R OIS ประกบกับกล้องฟูจิฟิล์ม X-T2 ต้ังค่ารูรับแสงท่ี f/22 
ภาพโดย คุณศิวดล เหมาะประไพพันธ์ุ
บน : หลวงพ่อนิลมณี ภายในโบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง มุมเงยด้วยเลนส์ช่วง 24 มม. 
บนเซ็นเซอร์ APS-C ของฟูจิฟิล์ม X-T2 ฝีมือของ คุณศิวดล เหมาะประไพพันธุ์
บน : ‘น้องหนิง’ นางแบบประจำาทริปของเรา ภาพน้ีใช้กล้อง Canon EOS M50 
กับเลนส์ 32 มิลลิเมตร รูรับแสงกว้างสุด f/1.4 แต่ต้ังท่ี f/1.6 เพ่ือเพ่ิมระยะชัดลึกเล็กน้อย

คลองอัมพวายาม
อาทิตย์อัสดง 
เรือพานักท่องเที่ยว
ไปชมหิ่งห้อยแล่นกัน
ขวักไขว่ ภาพนี้ถ่าย
ด้วยเลนส์ซูมมุมกว้าง
ของ Sony 16-35 
F4 ZA ที่ระยะ 16mm 
ตั้งค่ารูรับแสงที่ 
f/22 เปิดรับแสง
นาน 30 วินาที 
เพื่อให้ได้เส้นสายใน
ลำาคลอง ภาพโดย 
คุณอดิศร ปิ่นแสง

บน : ข้าวเหนียวมะม่วงอกร่องจากสวนคุณยาย
ทองหยิบ รสชาติหวาน มีเปร้ียวแซมเล็กน้อยเป็น
เอกลักษณ์ คุณยายบอกว่ามีคนมาเหมาสวนตลอด 
ท่ีเราได้กินกันน้ีเป็นต้นท่ีท่านเก็บไว้กินเอง
ขวา : รอยยิ้มของคุณยายทองหยิบ เจ้าของสวน
เกษตรแม่ทองหยิบ ถ่ายด้วยเลนส์ Canon EF-M 
32mm f1.4 STM
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PEA Smart Plus
จัดให้ได้ ง่ายทุกเรื่อง

ช�ำระค่ำไฟฟ้ำผ่ำน

บญัชบีตัรเครดติหรอื

บญัชธีนำคำรได้

ค�ำนวนค่ำ

ไฟฟ้ำด้วย

ตวัเอง

แจ้งเตือนค่ำ

ไฟฟ้ำเมือ่

ใกล้ถงึวนั

ก�ำหนดช�ำระ

ค้นหำสถำนที่

ช�ำระค่ำไฟฟ้ำ

ทีใ่กล้ท่ีสดุ

แจ้งข้อเสนอแนะ

หรอืข้อร้องเรยีนได้

สร้ำง QR Code และ Barcode

เพือ่น�ำไปช�ำระเงนิทีจ่ดุรบัช�ำระค่ำ

ไฟฟ้ำได้

สมคัรหรอืยกเลกิ SMS

กำรแจ้งข้อมลูข่ำวสำรทีเ่ป็นบรกิำรเสริมของ PEA ได้

ขอใช้ไฟฟ้ำใหม่
ตดิตำมข่ำวสำร

ประชำสมัพันธ์ต่ำง ๆ

แจ้งไฟฟ้ำขดัข้อง

ขอตดิกลบัมเิตอร์

อกีหน่ึงบรกิำรด ีๆ จำก PEA สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 1129 PEA Call Center

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


