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เป็นวารสารรายเดือน จัดท�าขึ้น
เพ่ือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจ
อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการด�าเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

ปวงประชำเป็นสุขศำนต์
	 เนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาครบ	65	พรรษาของสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
มหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	เราจงึน�าเสนอบทความพเิศษเพื่อเทดิพระเกยีรติ
พระองค์ท่าน	ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	ได้น้อมร�าลกึพระมหากรณุาธคิณุ	
ถวายความจงรกัภกัดี	ด้วยการจดันทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตผิ่านภาพยนตร์
ประกอบบทเพลงสรรเสรญิพระบารมี	ชดุ	‘สบืสานพระราชปณธิาน’	เพื่อให้คนไทย
ได้ตระหนกัถงึพระราชกรณยีกจิของพระองค์ท่านที่ทรงมต่ีอปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด
	 ‘ความโปร่งใส’	เรามกัได้ยนิค�านี้ก�ากบัในการด�าเนนิงานขององค์กรชั้นน�า
หลายแห่ง	ด้วยเหตผุลที่ว่าความโปร่งใสนั้นคอืปัจจยัส�าคญัช่วยให้พนกังานท�างาน
ได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ	การท�างานอย่างโปร่งใสนั้นกห็มายถงึการท�างานด้วย
ความถูกต้อง	ยตุธิรรม	ขณะเดยีวกนัสามารถตรวจสอบได้
	 ปีนี้	กฟภ.	ได้ยกระดบันโยบายด้านธรรมาภบิาล	เป็น	‘กฟภ.	โปร่งใส	2.0’	เป็น
แนวทางปฏบิตัใินทกุกระบวนงาน	เพื่อให้ผู้บรหิาร	พนกังานและลูกจ้างได้ยดึถอืเป็น
หนึ่งในหวัใจส�าคญัขององค์กรที่ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั	เพื่อสร้างมาตรฐาน
ของการป็นองค์กรชั้นน�าในระดบัภูมภิาคอาเซยีน	ซึ่งคณุผู้อ่านจะได้ท�าความรู้จกักบั
นโยบายนี้ลกึซึ้งยิ่งขึ้นจากสายใจไฟฟ้าฉบบันี้ค่ะ
	 เรยีกได้ว่า...เป็นสายใจไฟฟ้าอกีฉบบัที่เตม็อิ่มด้วยความประทบัใจและความรู้
คู่ความเพลดิเพลนิ	อนัเป็นความตั้งใจของทมีงานที่มุ่งผลติวารสารฉบบันี้ให้เป็นสื่อ
สร้างสรรค์ส�าหรบัทกุคนอย่างแท้จรงิ
	 ขอให้สนกุกบัการอ่านนะคะ

นางกัลยา แตงเกษม
บรรณาธิการ
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สืบสานพระราชปณิธาน 
ด้วยหัวใจอันจงรักและเทิดทูน 

เน่ืองในโอกำสวนัเฉลิมพระชนมพรรษำครบ 65 พรรษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชริำลงกรณ 
บดนิทรเทพยวรำงกูร กำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค ร่วมกับ บรษัิท เมเจอร์ ซนีีเพล็กซ์ กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) 
น้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ถวำยควำมจงรักภักดี โดยจัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ  
ผ่ำนภำพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสรญิพระบำรมี ชดุ ‘สืบสำนพระรำชปณธิำน’

	 ส�าหรบันทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	
จดัแสดงบนลานอนิฟินซิติี้	ฮอลล์	ชั้น	5	โรงภาพยนตร์พารากอน	
ซนีเีพลก็ซ์	2	วนั	คอื	27	-	28	กรกฎาคม	2560	ที่ผ่านมา	โดย
แบ่งออกเป็น	3	โซน	ได้แก่	โซนที่	1	เรื่องสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
บดนิทรเทพยวรางกูร	กบัการถวายงานใต้เบื้องพระยคุลบาท
ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	โซนที่	2	เรื่องบทเพลงสรรเสรญิ
พระบารม	ีผ่านโรงภาพยนตร์ชดุสบืสานพระราชปณธิาน	
และ	โซนที่	3	เรื่องประวตัคิวามเป็นมา	104	ปี	เพลงสรรเสรญิ
พระบารมี	

บทความ พิเศษ
โดย กองบรรณาธิการ
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 โซนท่ี 1	เป็นการจดัแสดงประวตัคิวามเป็นมา	การถวาย
งานใต้เบื้องพระยคุลบาทของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ที่ได้ด�าเนนิ
โครงการตามแนวพระราชด�ารด้ิานการพฒันาไฟฟ้า	เพื่อพฒันา
คณุภาพชวีติของประชาชนและสงัคม	โดยงานที่การไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค	ได้สนองพระราชด�ารเิป็นล�าดบัแรกนั้น	คอื	
การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้หมู่บ้านชนบท	และการสนบัสนนุ
ระบบไฟฟ้าให้แก่พื้นที่โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ
ในส่วนภมูภิาคทั่วประเทศเมื่อปี	พ.ศ.	2520	โดยการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค	ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากพระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรง
เป็นประธานเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นปฐมฤกษ์ให้แก่หมู่บ้าน
ชนบทในโครงการตามแนวพระราชด�ารทิี่พระราชทานไว้	และ
ทรงพระกรณุาเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเป็นประธานในพธิี
เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าโครงการเดยีวกนันี้ในปี	พ.ศ.	2521	และ	
พ.ศ.	2522	โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพระกรณุาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	มหาวชริาลงกรณ	
บดนิทรเทพยวรางกูร	ซึ่งขณะนั้นทรงด�ารงพระยศ	สมเดจ็
พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	เสดจ็พระราชด�าเนนิ
แทนพระองค์	ทรงเป็นประธานเปิดโรงไฟฟ้าพลงัน�้าแม่เตยีน	
อ�าเภอสนัป่าตอง	จงัหวดัเชยีงใหม่	เมื่อวนัที่	19	กมุภาพนัธ์	
2528	และทรงเป็นประธานเปิดโรงไฟฟ้ายพุราชนัย์	อ�าเภอเบตง	
จงัหวดัยะลา	เมื่อวนัที่	11	มนีาคม	2547
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 โซนท่ี 2		เป็นการน�าเสนอผ่านภาพยนตร์ประกอบ
บทเพลงสรรเสรญิพระบารมี	ชดุ	‘สบืสานพระราชปณธิาน’	
ผ่านช่องทางโรงภาพยนตร์ในเครอืเมเจอร์	ซนีเีพลก็ซ์	กรุ๊ป	
จ�านวน	111	สาขา	328	โรงภาพยนตร์ครอบคลมุทั่วประเทศ	
โดยเนื้อหาของภาพยนตร์	ถ่ายทอดเรื่องราวประวตัศิาสตร์ของ
พระมหากษตัรยิ์พระองค์ที่	10	ของกรงุรตันโกสนิทร์	จากวนัที่
ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์น้อยที่ทรงได้รบัการเลี้ยงดู	และ
ถ่ายทอดพระราชภารกจิ	จากพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภูมพิลอดลุยเดช	ทรงสบืสานพระราชกรณยีกจิตามแบบแผน
พระราชประเพณสีู่พระมหากษตัรยิ์ไทยผู้ทรงความสง่างาม	
เปี่ยมด้วยพระเกยีรตยิศและพระราชจรยิวตัรอนังดงาม

 โซน 3	ว่าด้วยเรื่องประวตัคิวามเป็นมา	104	ปี	เพลง
สรรเสรญิพระบารม	ีซึ่งว่ากนัว่า	ในสมยักรงุศรอียธุยา	ได้มี
เพลงที่มลีกัษณะคล้ายเพลงสรรเสรญิพระบารมอียู่ก่อนแล้ว	
กระทั่งสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	ขณะที่
พระองค์เสดจ็ประพาสเกาะชวาในปี	พ.ศ.	2414	ขณะที่ทรง
ประทบัอยู่ที่ประเทศสงิคโปร์นั้น	เหล่าทหารองักฤษได้ใช้เพลง	
God	Save	the	Queen	ในการรบัเสดจ็	ต่อมา	เมื่อทรงเสดจ็ฯ

ไปยงัเมอืงปัตตาเวยี	ชาวฮอลนัดาที่ตั้งอาณานคิมที่นั่นได้
ถามถงึเพลงประจ�าชาตขิองไทยเพื่อจะได้น�าไปบรรเลง
รบัเสดจ็
		 ในคราวนั้น	จงึมพีระราชด�ารแิก่ครูดนตรไีทยให้แต่งเพลง
แตรวงรบัเสดจ็	ขณะนั้น	ครูดนตรไีทยได้เสนอเพลงสรรเสรญิ
พระบารมี	ซึ่งมกีารประพนัธ์ไว้ในสมยัพระบาทสมเดจ็
พระพทุธเลศิหล้านภาลยั	และทรงโปรดเกล้าฯ	ให้พระยา
ศรสีนุทรโวหารแต่งค�าร้องเพื่อประกอบท�านองเพลงเป็นโคลง	
และให้	ปโยตร์	ชูโรฟสกี้	(Pyotr	Schurovsky)	คตีกวแีละ 
นกัดนตรชีาวรสัเซยี	เป็นผู้แต่งท�านองเพลงตามเพลง	 
God	Save	the	Queen	ซึ่งโปรดมากเมื่อครั้นเคยฟังที่สงิคโปร์	
นอกจากนี้	ยงัได้สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยา
นรศิรานวุตัตวิงศ์	นพินธ์หลายเนื้อร้องเพื่อขบัร้องในกลุม่ต่าง	ๆ	
กนัในเวลาต่อมา	จนกระทั่งเมื่อถงึสมยัของพระบาทสมเดจ็
พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั	ทรงได้น�าเพลงสรรเสรญิพระบารม	ี
มาพระราชนพินธ์ค�าร้องขึ้นใหม่	โดยทรงรกัษาค�าร้องเอาไว้	 
มบีทร้องขึ้นต้นเช่นเดมิ	แต่เปลี่ยนค�าว่า	ฉะนี้	ให้เป็น	ไชโย	
และได้ประกาศใช้ในวนัที่	1	มนีาคม	พ.ศ.	2456	จวบจนถงึ
ปัจจบุนั	 
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เรยีนรูค้วามหมายแห่ง “เพลงสรรเสริญพระบารมี”

ส�ำหรบัควำมหมำยของเพลงสรรเสรญิพระบำรมีน้ัน  
ตำมบนัทึกทำงประวติัศำสตร์ กล่ำวโดยละเอยีดไว้ดงันี้

‘ข้าพระพทุธเจ้า’ 
หมายถงึ	ข้าพเจ้าทั้งหลาย	ซึ่งเป็นข้าของพระองค์ผู้ประดจุดงั
พระพทุธเจ้า	โดยพระพทุธเจ้าในที่นี้คอืเป็นผู้ตรสัรู้และโปรด
มวลมนษุย์ให้บรรลธุรรม	ให้พ้นจากกเิลส	เพราะในมโนทศัน์
ของไทยโบราณถอืว่ากษตัรยิ์คอืพระโพธสิตัว์

‘เอามโนและศริะกราน...’ 
หมายถงึ	ขอเอาดวงใจและศรีษะก้มน้อมกราบ

‘นบพระภมิูบาล บุญดเิรก...’
	หมายถงึ	ขอนบไหว้พระผู้ปกครองแผ่นดนิ	ผู้มบีญุญาธกิาร
อนัใหญ่หลวง

‘เอกบรมจกัรนิ...’ 
หมายถงึ	ทรงเป็นวงศ์แห่งพระจกัรอีนัประเสรฐิ

‘พระสยามินทร์...’
	หมายถงึ	เป็นผู้เป็นใหญ่แห่งสยาม

‘พระยศย่ิงยง...’ 
หมายถงึ	เกยีรตยิศของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และยนืนาน

‘เยน็ศริะเพราะพระบรบิาล...’ 
หมายถงึ	พวกเราจงึร่มเยน็ด้วยการปกครองของพระองค์

‘ผลพระคณุ ธ รกัษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์...’ 
หมายถงึ	พระคณุของพระองค์มผีลรกัษาปวงประชาให้เป็นสขุ

‘ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด...’ 
หมายถงึ	ขอพระคณุนั้น	บนัดาลให้สิ่งที่พระองค์ประสงค์
ส�าเรจ็ตามความปรารถนา

‘จงสฤษฎ์ดงั หวงัวรหฤทยั...’ 
หมายถงึ	ขอให้ได้ดงัใจหวงั

‘ดจุถวายชยั ชโย’ 
หมายถงึ	ดงัที่ได้น้อมเกล้าฯ	ถวายพระพรชยั

ความหมายโดยรวม 
 ข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยขอกรำบไหว้พระองค์ผู้มีบุญญำธิกำร ซึ่งพระองค์ท่ีปกครอง 
ปวงชนให้เป็นสุข ด้วยใบบุญของพระองค์ ประชำชนจึงส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ จึงขอ 
บันดำลให้พระองค์สมประสงค์ในทุกส่ิง เป็นกำรถวำยพระพรชยัแด่พระองค์  
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PEA life
เรยีบเรยีง: กองบรรณาธิการ

รับรองมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 

ห
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รบัการยอมรบัในระดบัสากล	
	 ทั้งนี้	บรษิทั	บูโร	เวอรทิสั	เซอทฟิิเคชั่น(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ซึ่งเป็นผู้ตรวจจาก
ภายนอกได้ประกาศให้	กฟภ.	ผ่านการตรวจประเมนิตามมาตรฐานสากล	โดยนาย
เสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	รบัมอบใบรบัรองมาตรฐานจาก	
นายประวาลทอง	ทองใหญ่	ณ	อยธุยา	ผู้บรหิารบรษิทั	บูโร	เวอรทิสั	เซอทฟิิเคชั่น	
(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ณ	ห้องประชมุคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ชั้น	23	
อาคาร	LED	ส�านกังานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
	 โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศนี้	ถอืเป็น
โครงการที่ตอบสนองนโยบายการขบัเคลื่อนองค์กรในยคุ	PEA	4.0	ในมติิ	ICT	เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้กบัผู้ที่เกี่ยวข้อง	โดยระยะแรกมเีป้าหมายต้องได้ใบรบัรอง
มาตรฐาน	ISO/IEC	27001	ในขอบเขตครอบคลมุโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคญัด้าน
สารสนเทศ	รวมไปถงึสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องของส�านกังานใหญ่	ส่วนระยะสองอยู่
ระหว่างขยายขอบเขตของใบรบัรองมาตรฐาน	ISO/IEC	27001	ไปยงัห้องศูนย์ข้อมูล
คอมพวิเตอร์	ของส�านกัการไฟฟ้าอกี	4	เขต	ซึ่งจะแล้วเสรจ็ภายในเดอืนเมษายน	
2561  

การรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศ	เป็น
เรื่องที่มคีวามส�าคญั	เพราะท�าให้ผู้เกี่ยวข้องมคีวามมั่นใจในการใช้งาน	
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	จงึจดัท�าโครงการพฒันาระบบบรหิาร
จดัการความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศตามมาตรฐาน	ISO/IEC	27001	



 • ฉบบัที ่7 / 2560  7

ปลูกป่ำให้แผ่นดินไทย 
“สิ่งส�าคญักว่าการปลกูต้นไม้	คอืการปลกูป่าในใจคน	แล้วคน
กจ็ะปลูกต้นไม้ในบ้านเรอืน	ขยายสูช่มุชน	สงัคม	และทั่ว
ประเทศ”	ค�ากล่าวตอนหนึ่งของพลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	
นายกรฐัมนตร	ีในงานเปิดตวั	‘โครงการประชารฐัร่วมใจ	ปลกู
ต้นไม้ให้แผ่นดนิ’	เพื่อเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
มหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกูร	เนื่องในโอกาสวนั
เฉลมิพระชนมพรรษา	65	พรรษา	28	กรกฎาคม	2560	พร้อม
รณรงค์ให้คนไทยช่วยกนัปลกูต้นไม้ตามพื้นที่ต่าง	ๆ	ตาม 
เป้าหมายที่ตั้งไว้คอื	40	ล้านไร่	เริ่มต้นปลกูอย่างเป็นทางการ
เมื่อวนัที่	7	สงิหาคมที่ผ่านมา	โดยมนีายกรฐัมนตรเีป็น
ประธานเปิด	และลงมอืปลกูพร้อมกบัคณะรฐัมนตร	ีหวัหน้า
ส่วนราชการ	รฐัวสิาหกจิ	เอกชน	และประชาชนกว่า	5,000	คน	
ร่วมกนัปลกูป่าเป็นจ�านวน	10,000	ต้น	ส�าหรบัทางการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	นั้น	มนีายพลัลภ	ภญิโญววิฒัน์	 
รองผูว่้าการประจ�าผูว่้าการ	นายสมลกัษณ์	กิ่งมาลา	 
ผูอ้�านวยการ	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เขต	1	(ภาคกลาง)	
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลูกจ้าง	 
ได้ร่วมปลกูต้นไม้และสนบัสนนุกล้าไม้ในครั้งนี้ด้วย	ทั้งได้ 
แจกจ่ายน�้าดื่มให้กบัผูร่้วมงาน	และบรกิารเครื่องก�าเนดิไฟฟ้า
เพื่อจ่ายไฟส�ารองป้องกนัไฟดบั	ณ	ศนูย์การเรยีนรูก้ารบรหิาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม	ต�าบลมหาพราหมณ์	
อ�าเภอบางบาล	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

เปิดอำคำรและสถำนีไฟฟ้ำ 
เพิ่มพลังกำรใช้ไฟให้ชำวสุรำษฎร์ฯ 
เมื่อเมอืงขยายตวั	ประชากรเพิ่มจ�านวนมากขึ้น	ความต้องการใน
การใช้ไฟฟ้าย่อมสงูขึ้นตามล�าดบั	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	จงึขยาย
พื้นที่ให้บรกิารไฟฟ้าเพื่อรองรบัความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน	
ภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม	ส่งเสรมิประสทิธภิาพความมั่นคงในการ
จ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยระบบควบคมุที่ทนัสมยั	ส�าหรบัโครงการที่เพิ่ง
เปิดตวั	คอื	อาคารส�านกังาน	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	อ�าเภอพนุพนิ	
จงัหวดัสรุาษฏร์ธาน	ีซึ่งก่อสร้างแล้วเสรจ็เมื่อเดอืนกรกฎาคม	2559	
สามารถรองรบัการให้บรกิารไฟฟ้า	138,394	ราย	อกีแห่งหนึ่งคอื
สถานไีฟฟ้าพนุพนิ	1	เป็นการก่อสร้างปรบัปรงุใหม่ในรปูแบบ	Indoor	
ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถอืได้ของระบบไฟฟ้า	ระยะที่	3	และเปิด
ใช้งานเมื่อเดอืนพฤษภาคม	2560	มนีายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการ	
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	เป็นประธานในพธิ	ีนายอวยชยั	อนิทร์นาค	
ผูว่้าราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีและนายภาณมุาศ	ลิ้มสวุรรณ	
ผูอ้�านวยการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	เขต	2	(ภาคใต้)	จงัหวดันครศรธีรรมราช 
กล่าวรายงานวตัถปุระสงค์	ณ	ส�านกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	อ�าเภอ
พนุพนิ	จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี 
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สู่กำรเป็นพลังงำนมำตรฐำน ISO 50001 

ใ
พลงังานขนาดใหญ่ด�าเนนิงานตามมาตรการอนรุกัษ์พลงังานที่เรยีกว่า	‘Energy	
Efficiency	Resources	Standards’	(EERS)	ด้วยเหตนุี้	กฟภ.	จงึมุ่งมั่นที่จะยกระดบัการ
จดัการพลงังานของอาคารส�านกังานใหญ่ไปสู่มาตรฐานสากล	ISO	50001	ภายในสิ้น
ปี	2560	นี้	ตลอดจนมแีผนขยายการจดัการพลงังานในอาคารส�านกังานการไฟฟ้า
เขตทั้ง	12	แห่ง	สู่มาตรฐาน	ISO	50001	ภายในปี	2562	อกีด้วย	และเมื่อเรว็	ๆ	นี้	จงึ
ได้จดัสมัมนาเชงิวชิาการภายใต้ชื่อว่า	‘PEA	กบัความยั่งยนืด้านพลงังานแห่งอนาคต’	
โดยมนีายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าฯ	กฟภ.	เป็นประธานในพธิเีปิด	ณ	โรงแรม	มริา
เคลิ	แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรงุเทพฯ 

นวงการด้านพลงังานไฟฟ้านั้นถอืได้ว่ามาตรฐานการจดัการพลงังาน	ISO	
50001	เป็นพื้นฐานส�าคญัของการบรหิารและจดัการพลงังานอย่างยั่งยนื	
โดย	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	ได้ตั้งเป้าขยายผลด้านการจดัการ
พลงังานสู่ผู้ใช้ไฟฟ้า	ทั้งภาคธรุกจิและภาคอตุสาหกรรมตามแผนอนรุกัษ์
พลงังาน	20	ปีของประเทศ	ซึ่งเป็นการก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าให้ธรุกจิ
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ปล่อยช้ำงคนืถิน่
โครงการคนืช้างสูธ่รรมชาต	ิเกดิขึ้นตาม
พระราชด�ารขิองสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	
พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที่	9	เพื่อ
ช่วยอนรุกัษ์ช้างป่า	ลดปัญหาช้างขอทาน
เร่ร่อน	ที่ผ่านมา	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
(กฟภ.)	ถอืเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้สนบัสนนุ 
‘โครงการคนืช้างสูป่่าเฉลมิพระเกยีรติ	
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	พระบรมราชนิี
นาถฯ’	เรื่อยมานบัตั้งแต่ปี	2558	จวบจน	

มอบถุงพระรำชทำน 
ช่วยน�้ำท่วมอีสำน
เมื่อสองพายรุ้าย	ตาลสั	และเซนิกา	พดัผ่านยงัประเทศไทย
จนท�าให้เกดิฝนตกหนกั	และหลายพื้นที่ของจงัหวดัทางภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืต้องประสบภาวะน�้าท่วมฉบัพลนั	จาก
เหตกุารณ์ครั้งนี้	สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	รชักาลที่	10	ทรง
ห่วงใยในราษฎรของพระองค์	โปรดเกล้าฯ	ให้	พลอากาศเอก
โยธนิ	ประยรูโภคราช	เป็นผู้แทนพระองค์	ร่วมกบัมลูนธิริาช
ประชานเุคราะห์ในพระราชปูถมัภ์	และนายสมศกัดิ์	จงัตระกูล	
ผูว่้าราชการ	จงัหวดัอบุลราชธาน	ีเชญิถงุพระราชทานและ
เครื่องอปุโภคบรโิภคให้แก่ผู้ประสบอทุกภยัในพื้นที่อ�าเภอ
ตระการพชืผล	อ�าเภอกดุข้าวปุน่	อ�าเภอม่วงสามสบิ	จ�านวน	
23	ต�าบล	130	หมู่บ้าน	1,953	ครวัเรอืน	พร้อมกนันี้	ทางการ
ไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	อ�าเภอตระการพชืผล	จงัหวดัอบุลราชธานี	
ได้ร่วมมอบถงุพระราชทานและเครื่องอปุโภคบรโิภคให้แก่คน
ไทยในพื้นที่ด้วยเช่นกนั  

ถงึปัจจบุนั	และเมื่อเรว็	ๆ	นี้	นายเสรมิสกลุ 
คล้ายแก้ว	ผูว่้าการ	กฟภ.	ได้มอบหมาย
ให้	นายสมภพ	เตง็ทบัทมิ	รองผูว่้าการ
กจิการสงัคมและสิ่งแวดล้อม	กฟภ.	เป็น
ตวัแทนมอบเงนิจ�านวน	10,000,000	บาท	
(มลูค่าเท่ากบัช้าง	4	เชอืก	เชอืกละ	
2,500,000	บาท)	ให้แก่มูลนธิคินืช้างสู่
ธรรมชาต	ิโดยม	ีดร.สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	
เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันาประธาน	เป็น
ผูร้บัมอบ	ณ	ที่ท�าการมลูนธิชิยัพฒันา 
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ร่วมยินดีวันสตรีไทย

เ
เป็นสตรไีทย	และฝึกฝนตวัเองให้มคีวามรู้ยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	ส�าหรบัปีนี้	งานวนัสตรไีทย	
จดัขึ้นภายใต้แนวคดิ	‘พลงัสตรไีทย	ส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ	อย่างหาที่สดุ
มไิด้’	โดยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	เสดจ็ฯ	เป็นองค์
ประธานในพธิี	พร้อมพระราชทานโล่เชดิชูเกยีรตแิก่สตรไีทยดเีด่น	150	คน	และ
เยาวสตรไีทยดเีด่น	25	คน	โดย	นางอ�าพร	คล้ายแก้ว	ประธานคณะแม่บ้านและ
ครอบครวั	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เป็น	1	ในสตรไีทยที่ได้รบัรางวลัในครั้งนี้	มนีาย
เสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการ	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	มาร่วมแสดงความยนิด ี

พราะสตรคีอืผู้ให้ก�าเนดิ	ทกุวนัที่	1	สงิหาคม	จงึนบัเป็นวนัสตรไีทย	และทกุ	ๆ	
ปี	จะมกีารจดังานวนัสตรไีทยขึ้นเพื่อมอบรางวลัเชดิชูเกยีรตแิก่หญงิไทย	ผู้มี
คณุสมบตั	ิ4	ประการตามพระราชด�ารสัของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	พระบรม
ราชนินีาถ	คอื	ท�าหน้าที่แม่ได้สมบูรณ์	เป็นแม่บ้านที่ดี	รกัษาเอกลกัษณ์ความ
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PEA project
ภาพ: กองประชาสมัพนัธ์
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 ให้บริการที่เป็นธรรมพร้อมตรวจสอบได้ โดยก�าหนดให้มี
มาตรฐานการให้บริการและประกาศมาตรฐานการให้บริการ 
รวมถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่าง ๆ 
อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นหรือปรับปรุงพัฒนา

01

02
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ปฏิบัติการเพื่อความโปร่งใส 2.0
TRANSPARENCY EFFECT

ปัจจบัุน ‘นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส’ ได้มกีารปรบัปรงุและเพ่ิมเติมเนือ้หาใหม่ให้มคีวามครอบคลมุ และการพฒันาทีก้่าวหน้าสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล จงึได้ยกระดบัสู ่‘นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโปร่งใส 2.0’ ซึง่มาพร้อมกับบญัญัติ 5 ประการทีน่่าสนใจ

 เปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ครบถ้วน
ทนัเวลา ชดัเจนและเชือ่ถอืได้ ผ่านช่องทางทีใ่ห้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
เข้าถึงได้สะดวก จดัตัง้ศูนย์ข้อมลูข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนได้
สืบค้นข้อมูลและตรวจสอบได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

PEA focus
เรยีบเรยีง: กองบรรณาธิการ

กำรท�ำงำนอย่ำงซือ่ตรง มีคณุธรรม และตรวจสอบได้ทุกเวลำ ถอืเป็นหัวใจส�ำคัญ
ขององค์กร และสร้ำงควำมม่ันใจให้กับพนักงำนหรอืคู่ค้ำ ด้วยเหตน้ีุ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

จงึได้ก�ำหนดนโยบำย กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคโปร่งใส 2.0 และยึดถอืเป็นหลักปฏิบัติ
ขององค์กรอย่ำงเคร่งครดั
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 ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและ
การให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 จัดการเรื่องร้องเรียนให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามคู่มือ 
กระบวนการ และก�าหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงเร่งรัด แก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองผู้ร้องเรียนให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพงานบริการ

 ต่อต้านและป้องปรามการทุจริต ให้ผู้บริหารทุกระดับมี
หน้าที่ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณธรรมในการท�างาน ควบคู่กับ
การส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต และคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปลูกจิตส�านึกการปฏิบัติงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พัฒนา
กลไกการตรวจสอบและควบคุมภายในเพื่อควบคุมและป้องกัน
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนติดตามตรวจสอบและลงโทษผู้กระท�าการทุจริต
อย่างจริงจัง

03

04

05
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ประเทศใดโปร่งใสทีส่ดุในโลก
เพรำะกำรท�ำงำนด้วยควำมโปร่งใสคือส่ิงท่ีอำรยะประเทศให้ควำมส�ำคัญ ปัจจบัุน 

จงึมกีำรจดัอนัดบัประเทศท่ีมีควำมโปร่งใส ‘สูงสุด - น้อยสุด’ ในโลก โดยองค์กรควำมโปร่งใส
นำนำชำติ พบว่ำ 5 อนัดบัแรกของ 176 ประเทศท่ีมีควำมโปร่งใสมำกท่ีสุดในโลก ได้แก่

	 เดนมาร์กและนวิซแีลนด์	เป็นประเทศที่มคีวามโปร่งใสสูง
ที่สดุในโลกหรอืมปีัญหาเรื่องการคอร์รปัชนัน้อยที่สดุในโลก
นั่นเอง	ประเทศที่มผีลคะแนนตามมาตดิ	ๆ	คอื	ประเทศ
ฟินแลนด์	สวเีดน	และสวติเซอร์แลนด์	ซึ่งทั้ง	5	ประเทศนี้	
ล้วนมรีฐับาลที่ดี	มกีารบรหิารงานด้วยความโปร่งใส	
ประชาชนมเีสรภีาพอกีทั้งมรีะบบตลุาการที่เป็นอสิระ	มคีวาม
น่าเชื่อถอื	ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมูลของรฐัได้ทกุเวลา	

89

100
86

90

รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ว่าเงนิสาธารณะทั้งหลายที่พวกเขา
ต้องจ่ายให้กบัรฐับาลนั้นถูกน�าไปใช้จ่ายในด้านใดบ้าง
	 นอกเหนอืจากนี้	ประเทศที่มคีวามโปร่งใสสูง	ย่อมแสดง
ให้เหน็ถงึการเป็นประเทศที่มคีวามเจรญิ	น่าอยู่	ผู้คนได้รบั
การพฒันาทางด้านจติใจและจติวญิญาน	ทั้งในเรื่องคณุธรรม
และจรยิธรรม	ผลลพัธ์ที่ได้กค็อื	ความสามคัคปีรองดองและ
สขุสงบของคนในชาตนิั่นเอง
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คะแนนเต็ม

88

เดนมำร์ก

นิวซแีลนด์

สวติเซอร์แลนด์

ฟินแลนด์

สวเีดน
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ผลดีต่อองค์กร ผูบ้รหิาร และพนักงาน ผลดีต่อประชาชนทัว่ไป 

  ช่วยปลูกจิตส�านึก สร้างความตระหนักให้ผู้บริหาร
 และพนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  สร้างระบบ กลไกในการตรวจสอบ ควบคุม

   และถ่วงดุลให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

โปร่งใสแล้วดีอย่างไร

นโยบำยกำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำคโปร่งใส 2.0 ฉบับน้ี กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค คำดว่ำจะเป็น
กำรสร้ำงกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรติดตำม ตรวจสอบ

หรอืแจ้งข้อมูล เบำะแสในกำร ต่อต้ำน และป้องปรำมกำรทุจรติ อกีท้ังเพ่ือพัฒนำกระบวนกำร
ด�ำเนินงำนของ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมำตรฐำน 

และเป็นแนวทำงเดียวกันเพ่ือกำรเป็นองค์กรท่ีย่ังยืนเคยีงคูสั่งคมอย่ำงแท้จรงิ  

  ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
   รวมทั้งได้รับการอ�านวยความสะดวกอย่างเป็นธรรม
  ได้รับความพึงพอใจตามข้อตกลงมาตรฐานคุณภาพ

   การให้บริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และระยะเวลา

 ในการติดต่อและรับบริการจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ข้อดขีองกำรก�ำหนดนโยบำยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคโปร่งใส 2.0 เพ่ือใช้
ก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่น้ัีน มีผลดหีลำยประกำรด้วยกันท้ังส�ำหรบัองค์กร 

ผู้บรหิำร พนักงำนผู้ปฏิบติังำน รวมถงึประชำชนผู้ใช้ไฟฟ้ำ
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PEA Society
เรยีบเรยีง: กองประชาสมัพนัธ์

ก
เพรำะควำมเจบ็ป่วยจำกโรคภัยมักสร้ำงควำมทุกข์ทรมำนท้ังกำยใจให้แก่ผู้ป่วย 

โดยเฉพำะส�ำหรบัคนบำงพืน้ท่ีท่ีอยู่ห่ำงไกลหรอืขำดโอกำสในกำรรกัษำพยำบำล ด้วยเหตุนี้ 
กำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค หรอื PEA จงึได้จดักิจกรรมจติอำสำขึน้เป็นประจ�ำทุกปี 

ภำยใต้ชือ่ว่ำ ‘โครงกำรหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี PEA’

ฟภ.	มแีนวทางการบรหิารและพฒันาองค์กรตาม
นโยบาย	Community	Partnership	หรอืการเตบิโต
อย่างยั่งยนืร่วมกบัชมุชน	สงัคมและพนัธมติร	จงึ
ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	ต่อเนื่อง

หน่วยแพทย์เคล่ือนที ่PEA
เมื่อทุกชีวิตมีคุณค่า

เป็นประจ�าทกุปี	เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลเฉลมิพระเกยีรติ	
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	พระบรมราชนินีาถ	
โดยแบ่งรูปแบบการจดักจิกรรมออกเป็น	2	ชดุ	คอื	หน่วย
แพทย์เคลื่อนที่	ชดุเลก็	จ�านวน	8	ครั้ง	และหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่	ชดุใหญ่	จ�านวน	4	ครั้ง	รวมทั้งหมด	12	ครั้ง/ปี	
(เฉลี่ยเดอืนละ	1	ครั้ง)	
	 โครงการฯ	ที่ว่านี้	จะจดัหมนุเวยีนไปทั่วทกุภาคของ
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ประเทศไทย	โดยชื่อของโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	PEA	 
กจ็ะเปลี่ยนไปตามชื่อของหน่วยงานที่ให้ความร่วมมอืใน
แต่ละครั้ง	ล่าสดุ	เป็นการจดัหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	ชดุใหญ่	 
ในชื่อ	‘โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	PEA	ร่วมกบันกัศกึษา	
วปอ.	รุ่นที่	27	มูลนธิแิสง	-	ไซ้ก	ีเหตระกูล	และหนงัสอืพมิพ์
เดลนิวิส์’	มคีณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	พร้อมด้วยพยาบาล
และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน/สถาบนัต่าง	ๆ	จ�านวน	500	คน	
เข้าไปให้บรกิารตรวจรกัษาฟรแีก่ประชาชน	ณ	โรงเรยีน
เชยีงยนืพทิยาคม	อ�าเภอเชยีงยนื	จงัหวดัมหาสารคาม
มผีู้เข้ารบัการตรวจรกัษาพยาบาลประมาณ	5,000	คน	ซึ่ง
ปกตแิล้วหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จะสามารถรองรบัการตรวจ
รกัษาได้สูงสดุ	6,000	คนต่อครั้ง
	 ส�าหรบัโปรแกรมที่ให้บรกิารรกัษาของโครงการหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่	นั้น	ประกอบด้วย	19	แผนกบรกิาร	คอื	
แผนกตรวจรกัษาโรคทั่วไป	ตรวจรกัษาอาการนิ้วลอ็ก	ตรวจ
ทางเดนิอาหารและล�าไส้	ตรวจหามะเรง็เต้านม	และตรวจ
สภาพตบั	ตรวจระบบสบืพนัธ์เุพศหญงิ	ตรวจพฒันาการเดก็

และโรคเดก็ทั่วไป	ตรวจสขุภาพข้อและกระดูก	ตรวจรกัษา
อาการปวดเมื่อยทกุชนดิด้วยแพทย์แผนไทยประยกุต์	ตรวจ
รกัษาอาการปวดเมื่อยทกุชนดิด้วยแพทย์ทางเลอืก	ตรวจ
รกัษาอาการปวดเมื่อยทกุชนดิด้วยการแพทย์แผนตะวนัออก	
เวชศาสตร์ฟื้นฟู	รกัษาอาการปวด	เอน็	กล้ามเนื้อ	กระดูก	
และข้อ	ด้วยเลเซอร์ก�าลงัสูง	ตรวจรกัษาอาการปวดเมื่อยทกุ
ชนดิด้วยแพทย์แผนไทยประยกุต์	บ�าบดัอาการปวดข้อ	
กระดูกและกล้ามเนื้อ	ตรวจรกัษาสขุภาพช่องหู	และตรวจหา
มะเรง็โพรงกระดูกหลงัจมูก	ตรวจสขุภาพดวงตา	ตรวจวดั
สายตา	ตรวจหลอดเลอืดสมอง	ให้ค�าแนะน�าโภชนาการ
อาหาร	ตรวจสขุภาพช่องปาก	และตรวจรกัษาโรคผวิหนงั
ผู้ป่วยที่เข้ามารบัการรกัษาในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	
จะได้รบัการตรวจวนิจิฉยัโรคจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของโรงพยาบาลชั้นน�าในกรงุเทพฯ	และจาก
หน่วยงาน/สถาบนัต่าง	ๆ	ด้วยเครื่องมอืแพทย์ที่ทนัสมยัพร้อม
จ่ายยาตามอาการทนัที		
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PEA exclusive
เรือ่ง: กองประชาสมัพนัธ์

วันทนย์ี  เพยีรผดงุสทิธิ์
เมื่อการท�างานคือความสุขหนึ่งในชีวิต

อำจไม่ใช่เรือ่งง่ำยท่ีคน ๆ หน่ึงจะมใีจรกัและภักดกัีบองค์กรจวบจนถงึวยัเกษียณ 
แต่ส�ำหรบัผู้หญงิคนน้ี วนัทนีย์ เพียรผดงุสิทธิ ์กลับไม่ใช่เรือ่งยำกตลอดระยะเวลำ 38 ปี 

อะไรคอืส่ิงยึดเหนีย่วใจเธอในกำรท�ำงำนอย่ำงทุ่มเท และวำงหลักกำรท�ำงำนอย่ำงไร
ให้มีควำมสุข มำฟังค�ำตอบได้จำกบทสัมภำษณ์ต่อไปน้ี 

ผู้ช่วยผู้ว่าการอ�านวยการ
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และทนัยคุสมยัไม่ล้าหลงัใน
ทกุวนันี้
	 “ในการท�างาน	ถอืคตไิว้	2	ข้อ	
คอืหลกัของท่านปัญญากบัท่าน
พทุธทาส	ที่กล่าวว่า	การท�างาน
คอืการปฏบิตัธิรรม	เนื่องจากใน
การท�างาน	เราจะเจอในสิ่งที่
ไม่พงึประสงค์	แต่ว่าถ้ามคีวาม
อดทน	มคีวามเพยีร	และซื่อสตัย์
สจุรติ	งานนั้นกย็่อมประสบ
ความส�าเรจ็	หรอืหากเจองานยาก	
งานที่ไม่อยากจะท�า	หรอือาจเป็น
งานที่เราไม่ค่อยถนดั	กจ็ะยดึหลกั
ตามพระราชด�ารสัในหลวงที่ว่า	
คนเรานั้นถ้ามโีอกาส	คอืมงีาน
ให้ท�า	ไม่ว่างานนั้นจะเป็น
อย่างไร	อย่าไปตั้งเงื่อนไขที่จะ
ไม่ท�า	เพราะถ้าเราเป็นคนที่
ท�างานได้จรงิ	ไม่ว่าจะจบังานใด
กต็้องท�าได้”	คณุวนัทนยี์กล่าว

	 ปัจจบุนั	คณุวนัทนยี์ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยผูว่้าการอ�านวยการ	
มหีน้าที่ดูแลโดยภาพรวมของ	3	ฝ่าย	คอืฝ่ายจดัหา	ธรุการ
และพสัด	ุรวมทั้งงานอื่น	ๆ	ที่นอกเหนอืจากหน้าที่รบัผดิชอบ
หลกั	“ในเรื่องของการท�างาน	คดิว่าคนยคุเก่าค่อนข้างจะใช้
เวลากบัการท�างานเยอะกว่าคนสมยัใหม่	ซึ่งอาจเป็นเพราะ
เรามสี่วนร่วมในการก่อตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมาตั้งแต่แรก	
กจ็ะมคีวามภูมใิจและรกัองค์กรมาก	จงึมคีวามตั้งใจและ
ทุ่มเทท�างาน	แม้ว่าในสมยัก่อนไม่มเีทคโนโลยอีะไรเข้ามาช่วย
ให้การท�างานง่ายขึ้น	แต่สมยันี้มนีวตักรรมต่าง	ๆ	มากมาย	
คนรุ่นใหม่จงึท�างานด้วยความสะดวกมากขึ้น	ในขณะที่กต็้อง	
ใส่ใจในการท�างานให้มากขึ้นเพื่อป้องกนัความผดิพลาด”		
	 เมื่อถามว่าอะไรคอืสิ่งยดึเหนี่ยวจติใจให้อยู่ท�างานที่นี่ได้
จวบจนวนัเกษยีณ	เธอตอบว่า	“เมื่อก่อนกเ็คยท�างานบรษิทั
เอกชน	แต่เราคดิว่าทุ่มเทเพื่อเจ้าของบรษิทั	มนัไม่ค่อยได้
อะไร	และใจกอ็ยากมาท�าในภาครฐัมากกว่าเพราะได้ช่วย
ประเทศชาติ	คอืเราสามารถทุ่มเทแรงกายแรงใจได้อย่างเตม็ที่
โดยไม่รู้สกึตะขดิตะขวงใจ	นอกจากนี้	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
ถอืเป็นองค์กรที่มั่นคง	และให้อะไรกบัเราหลายอย่าง	ซึ่งเราก็
ไม่ควรจะเป็นฝ่ายรบัอยู่ฝ่ายเดยีว	สิ่งที่ตอบแทนได้คอืการอยู่
อย่างรู้คณุและท�าหน้าที่ของเราให้ดทีี่สดุ	มคีวามรบัผดิชอบที่
จะช่วยให้องค์กรด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อไปค่ะ”	

      ในการท�างาน ถือคติไว้ 2 ข้อ คือหลกัของท่านปัญญากับท่านพุทธทาส ทีก่ล่าวว่า  
การท�างานคือการปฏบิติัธรรม เนือ่งจากในการท�างานเราจะเจอในสิง่ที่ไม่พงึประสงค์ 

แต่ว่าถ้ามคีวามอดทน มคีวามเพยีร และซือ่สัตย์สุจรติ งานนัน้ก็ย่อมประสบความส�าเรจ็  

ในสายงานอื่นได้อย่างไม่เป็น
ปัญหา	โดยแรกเริ่มเธอเป็นผูช่้วย
ของรองผู้ว่าการสายบรหิาร	
มหีน้าที่ดูแลเรื่องการจดัซื้อจดั
จ้าง	บญัชกีารเงนิ	การจดัการ
ทรพัยากรมนษุย์	และงานอบรม
ต่าง	ๆ	ด้วยความที่เป็นคนชอบ
เรยีนรู้	ทุ่มเท	และมคีวาม
ละเอยีดลออในการท�างานสูง	
ท�าให้คณุวนัทนยี์ได้รบัความ
ไว้วางใจจากผู้บงัคบับญัชา	และ
มโีอกาสท�างานร่วมกบัผู้บรหิาร
ฝ่ายต่าง	ๆ	อกีมากมาย	ไม่ว่า
จะเป็นในสายอ�านวยการ	สาย
ธรุกจิก่อสร้างบ�ารงุรกัษา	สาย
กองบรหิารงานทั่วไป	เมื่อมกีาร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร	ให้เป็นรปูแบบธรุกจิ	เธอจงึได้มา
รบัหน้าที่เป็นผู้อ�านวยการกองพฒันาธรุกจิและการตลาด
	 “แม้เป็นสายงานที่ไม่เคยสมัผสั	แต่เราสามารถใช้ความรู้
และประสบการณ์มาประยกุต์ได้	และเราได้ลูกน้องเก่งและดี
หลายคน	ช่วยกนัท�างาน	ผลออกมาค่อนข้างประสบความส�าเรจ็ 
คดิว่าเราอาจโชคดทีี่ได้เจอนายด	ีเวลามปัีญหากเ็ข้าไปหารอืได้	
และมลีูกน้องที่พร้อมจะให้ความร่วมมอื	ที่ส�าคญัคอืในการ
ท�างาน	เราจะเข้าไปมส่ีวนร่วมกบัเขาเสมอ	ไม่ได้สั่งอย่างเดยีว”
	 คณุวนัทนยี์เริ่มท�างานให้กบั	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ตั้งแต่
ปี	2522	จวบจนเหลอืเวลาอกีไม่กี่เดอืนที่เธอก�าลงัจะเกษยีณอาย ุ
ตลอด	38	ปีของการท�างาน	เธอได้ท�างานในหลากหลาย
สายงาน	ซึ่งแต่ละสายงานที่เข้าไปเรยีนรู้นั้น	เธอเป็นผู้เริ่มต้น
หรอืบกุเบกิสิ่งใหม่	ๆ	ให้กบัองค์กรเสมอมา	ไม่ว่าจะเป็นใน
ช่วงที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ได้น�าเอาระบบ	EVM	(ระบบการ
บรหิารจดัการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชงิเศรษฐศาสตร์)	เข้ามาใช้
ในการบรหิารจดัการองค์กร	ซึ่งขณะนั้นเธออยู่ในสายงาน
ยทุธศาสตร์	นอกจากนั้น	ยงัเป็นผู้เริ่มต้นการท�า	SIPA	
(ซอฟแวร์ระบบการเบกิจ่ายเงนิ)	ในยคุแรก	ๆ	ท�า	CG	(การ
ก�ากบัดูแลกจิการที่ด)ี	และ	CSR	(ความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม)	ซึ่งในการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ขณะนั้นยงัไม่มี
ใครท�า	โดยผลงานทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนผลกัดนัให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	กลายเป็นองค์กรชั้นน�าที่ได้มาตรฐาน	น่าเชื่อถอื

ถึงแม้ร�่าเรยีนมาทาง บญัช	ีแต่คณุวนัทนยี์	
เพยีรผดงุสทิธิ์	ก็
สามารถเริ่มต้นท�างาน
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Q&A with PEA
เรือ่ง: กองประชาสมัพนัธ์

Q:

หากต้องการค�าแนะน�าเพิ่มเติม สามารถปรึกษาได้ที่ โทร.1129 PEA Call Center

ปัญหาน�้าท่วม นอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในบ้านแล้ว หลังน�้าลด ผู้ ใช้งานยังต้องรู้จักวิธีตรวจสอบเครื่องใช้ ไฟฟ้า

อย่างมีสติ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

จดัการอุปกรณ์ไฟฟ้า หลงัน�า้ลด
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A:
เราจะมีวิธีเตรียมตัว
กลับไปใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในบ้านหลังน�้าลด
อย่างไรบ้าง ?

อันดับแรก ต้องปลดคัตเอาท์หรืออุปกรณ์
ป้องกันภายในบ้านก่อน เพื่อตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า จากนั้น

ควรตรวจสอบสวิตช์หรือปลั๊กไฟที่ถูกน�้าท่วม อย่าลืม
ท�าความสะอาดก่อน แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง หรือท�าให้แห้ง 
 กรณีเครื่องใช้ ไฟฟ้าถูกน�้าท่วม ห้ามใช้งาน
โดยทันที ควรส่งให้ช่างไฟฟ้าตรวจสอบก่อนใช้งาน 
 ในกรณีที่ระบบไฟฟ้ามีความชื้นหรือเปียก หรือหาก
ฟิวส์ขาด ให้ปล่อยทิ้งไว้ 1 วัน เพื่อให้ความชื้นระเหยออก 
แล้วค่อยเปลี่ยนฟิวส์ 
 หรือหากฟิวส์ยังขาดอีกให้รีบแจ้งช่างไฟฟ้ามาตรวจ
สอบโดยด่วน 



 • ฉบบัที ่7 / 2560  21

หรอืสมัครสมาชกิได้ที่

www.pea.co.th/saijaifaifa

หลากหลายความรูคู้ค่วามเพลิดเพลิน
วันนี ้สามารถติดตามอ่าน วารสาร                       ผ่านทาง

saijaifaifa magazine
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กำรสื่อสำรเพื่อควำมปลอดภัย 

PEA safety
โดย กองความปลอดภัยและอาชวีอนามัย

ในกำรท�ำงำน รวมถงึกำรใช้ชวีติประจ�ำวนั ส่ิงท่ีมนุษย์ใช้ในกำรประสำนงำน หรอืติดต่อกนั
เพือ่ให้เกดิกำรรบัรู ้ เรำเรยีกว่ำ กำรส่ือสำร (Communication) ถ้ำมนุษย์เรำไม่มีกำรติดต่อ

ส่ือสำรกันแล้ว จะไม่เกิดกำรรบัรูห้รอืกำรปฏิสัมพันธ์กัน กำรส่ือสำรจงึเป็นส่ิงส�ำคัญอย่ำงหนึง่
ของมนษุย์เรำ โดยเฉพำะในกำรท�ำงำนย่อมต้องมีกำรติดต่อส่ือสำรกัน ถ้ำกำรส่ือสำรน้ัน 
มีควำมผิดพลำดอำจก่อให้เกิดอนัตรำยขึน้ได้ ดงัน้ันเรำควรจะทรำบว่ำจะส่ือสำรอย่ำงไร 

ให้มีควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน

22  • ฉบบัที ่7 / 2560

SAFETY COMMUNICATION



 • ฉบบัที ่7 / 2560  23

   

 • ฉบบัที ่7 / 2560  23

ารสื่อสารเพื่อความปลอดภยั	หมายถงึกระบวนการ
ส่งหรอืถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัความ
ปลอดภยัจากผู้ส่งสารไปยงัผู้รบัสารโดยผ่าน
ช่องทางหรอืสื่อต่าง	ๆ	เพื่อให้เกดิสภาวะที่เป็น

	 	 ธรรมชาต)ิ	สื่อสิ่งพมิพ์	สื่ออเิลก็ทรอนกิส์	สื่อเฉพาะกจิ		
	 	 (ป้ายโฆษณา	นทิรรศการ)	
  ผู้รับสาร (RECIEVER)	คอื	บคุคลหรอืกลุ่มบคุคลที่	
	 	 สามารถรบัทราบสารของผู้ส่งสารได้	เช่น	พนกังาน	
	 	 หรอืลูกจ้างในสถานประกอบการ

หลักกำรในกำรสื่อสำรเพื่อ 
ควำมปลอดภัย
  	 ผู้ส่งสารควรมคีวามน่าเชื่อถอื	และมกีารตรวจสอบ	
	 	 ความถูกต้องสมบูรณ์ของสาร
  	 ผู้ส่งสารจะต้องเลอืกใช้ภาษาหรอืสญัลกัษณ์ที่ชดัเจน		
	 	 ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ
  	 กรณมีุ่งเน้นให้เกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม	ควรม	ี
	 	 การย�้าเตอืนความทรงจ�าของผู้รบัสารอย่างต่อเนื่องและ	
	 	 สม�่าเสมอ
  	 ควรก�าหนดเนื้อหาสาระที่มคีวามเหมาะสม	และเป็น	
	 	 ประโยชน์ต่อผู้รบัสาร
  	 ควรค�านงึถงึความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม	บคุคล		
	 	 เวลา	สถานที่	ตลอดจนความสอดคล้องกลมกลนืกบั	
	 	 วฒันธรรมความปลอดภยัขององค์กรนั้น	ๆ	
  	 ควรเลอืกใช้สื่อหรอืช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกบั	
	 	 วตัถปุระสงค์	เนื้อหาสาระ	ผู้รบัสาร	รวมทั้งสถานการณ์ 
	 	 สิ่งแวดล้อม
  	 ผู้ส่งสารจะต้องค�านงึถงึความสามารถของผู้รบัสาร		
	 	 และเตรยีมการสื่อสารให้เหมาะกบัผู้รบัสาร

อุปสรรคในกำรสื่อสำรเพื่อควำมปลอดภัย
มีดังนี้
   เกิดจากผู้ส่งสาร	เช่น	ขาดความรู้	ความเข้าใจ	ทกัษะ 
	 	 ในการสื่อสารไม่น่าเชื่อถอื	ขาดความมั่นใจในตนเอง
   เกิดจากตัวสาร	เช่น	สารไม่ชดัเจน	ไม่สมบูรณ์	 
	 	 ไม่น่าสนใจ	มากเกนิไป	หรอืขาดการเรยีบเรยีง
   เกิดจากสื่อ	หรอืช่องทางการสื่อสาร	คอื	การเลอืกสื่อ 
	 	 ไม่เหมาะสม	สื่อสารผดิช่องทาง
   เกิดจากผู้รับสาร	เช่น	ขาดความสามารถในการรบัสาร		
	 	 ทศันคตไิม่ด	ีไม่สนใจที่จะรบัสาร
   เกิดจากส่ิงแวดล้อมของการส่ือสาร	ขาดความเหมาะสม 
	 	 ในแง่เวลา	สถานที่	บคุคล	เช่น	หวัหน้าสื่อสารกบั 
	 	 ลูกน้องในสถานที่ที่มเีสยีงดงัมาก	ท�าให้ผู้รบัสารไม่	
	 	 ได้ยนิ	หรอืไม่มสีมาธทิี่จะฟังหวัหน้า

	 ดงันั้นในการท�างานทกุครั้ง	ผู้ส่งสารและผู้รบัสารถ้ามกีาร
สื่อสารที่ดี	มคีวามเข้าใจที่ตรงกนั	และสารมคีวามชดัเจน	กจ็ะ
ท�าให้การท�างานนั้นเป็นไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ส�าเรจ็ตาม
เป้าหมาย	รวมถงึเกดิความปลอดภยัในการท�างาน	เพราะ
อบุตัเิหตทุี่เกดิขึ้นหลาย	ๆ	ครั้งในการท�างานของ	กฟภ.	เกดิ
จาก...การสื่อสารที่ไม่ตรงกนั...(Communication	Error) 

ก
อสิระหรอืปราศจากภยัคกุคาม	ไม่มอีนัตราย	ไม่เกดิการบาด
เจบ็และการสูญเสยี	รวมถงึไม่มคีวามเสี่ยงใด	ๆ	เกดิขึ้น

วัตถุประสงค์ของกำรสื่อสำรเพื่อ
ควำมปลอดภัย
 	เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร
  	เพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็
  	เพื่อให้ความรู้ทางด้านความปลอดภยั
  	เพื่อโน้มน้าวให้เกดิการปฏบิตัทิี่ปลอดภยั
  	เพื่อเตอืนหรอืห้ามการกระท�าที่ไม่ปลอดภยั

ควำมส�ำคัญของกำรสื่อสำรเพื่อ 
ควำมปลอดภัย
  		เป็นองค์ประกอบในการด�าเนนิงานอาชวีอนามยัและ 
						 ความปลอดภยั	เช่น	
	 	 -	จดัให้มกีารบูรณาการความรู้จากสาขาวชิาต่าง	ๆ		
	 	 วางแผน	ก�าหนดมาตรการป้องกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ
	 	 -	ให้ความรู้ด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั		
  ตระหนกั	ทราบถงึอนัตราย	ปฐมนเิทศอบรมอย่างต่อเนื่อง
	 	 -	กระตุ้นเตอืนและจูงใจให้ผู้ปฏบิตังิานได้ปฏบิตังิาน	
	 	 ด้วยความระมดัระวงั	เช่น	ตดิป้าย	สญัลกัษณ์	ท�าคู่มอื
	 	 -	เฝ้าระวงั	ตรวจสอบ	ประเมนิผลการปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง
  		เป็นข้อก�าหนดตามกฎหมายและอนกุรมมาตรฐานต่าง	ๆ	
  		เป็นการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล	ทั้ง	
	 	 ภายในและภายนอกองค์กร

องค์ประกอบขั้นพื้นฐำนที่ส�ำคัญของกำร
สื่อสำร  
 มี 4 องค์ประกอบคือ
  ผู้ส่งสาร (SENDER/SOURCE)	คอื	ผู้เริ่มต้นท�าการ	
	 	 สื่อสารกบับคุคลหรอืกลุ่มบคุคลอื่น
  สาร (MESSAGE)	คอื	สิ่งที่ผู้ส่งสารใช้สื่อความหมาย	
	 	 ให้แก่ผู้รบัสาร	แบ่งเป็น	3	ส่วน	คอื	 
  - รหัสของสาร	คอื	ภาษา	สญัลกัษณ์	สญัญาณ 
  - เนื้อหาของสาร	ได้แก่	เรื่องราว	ข้อมูล	ข้อเทจ็จรงิ		
	 	 ความรู้	ความคดิเหน็	ความรู้สกึที่ต้องการถ่ายทอด 
  - การจัดสาร	คอื	การตดัสนิใจของผู้ส่งสารใน
	 	 การกระท�าต่อเนื้อหารหสัของสาร	ก่อนส่งออกไป	เช่น	
	 	 เรยีบเรยีง	ล�าดบัความ
  สื่อ หรือช่องทางการสื่อสาร (MEDIA/CHANNEL)	คอื		
	 	 เครื่องมอืหรอืช่องทางที่ผู้ส่งสารจะใช้เพื่อให้ไปถงึผู้รบั	
	 	 สาร	เช่น	สื่อธรรมชาติ	(บรรยากาศรอบตวัมนษุย์ตาม	
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ไปทั่วเที่ยว
โดย วชิช ุชาญณรงค์

ตลำดต้นคริสต์มำสจะ
กลำยเป็นสีแดงในฤดู
หนำวที่ก�ำลังจะมำถึง

ท่ามกลางฤดูฝนในยามที่สายหมอกลอยอ้อยอิ่งปกคลุมหุบเขาและอากาศเย็นชื่นใจ 
สายใจไฟฟ้าอยากชวนผู้อ่านเดินทางไปสัมผัส ‘จังหวัดเลย’  ดินแดนแห่งดอกไม้เมืองหนาว 

อารามงดงาม และเรื่องราวในอดีตอันเป็นความทรงจ�าที่ยากจะลืมเลือน

เลย ในความทรงจ�า
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ระบเุหตกุารณ์ก่อสร้างไว้ว่า	เกดิจากการกระท�าสตัยาบรรณ
ของกษตัรยิ์สองอาณาจกัร	(ระหว่างกรงุศรอียธุยาของไทย
และกรงุศรสีตันาคนหตุของลาว)	พระธาตแุห่งนี้จงึถอืเป็น
ปูชนยีสถานอนัศกัดิ์สทิธิ์	และเป็นที่เคารพบูชาของประชาชน
ในท้องถิ่นและจงัหวดัใกล้เคยีง	และทกุวนัขึ้น	15	ค�่าเดอืน	6	
ชาวอ�าเภอด่านซ้ายจะท�าพธิลี้างพระธาต	ุโดยมกีารน�าต้นผึ้ง
ที่ท�าขึ้นไปถวายพระธาตเุป็นประจ�าทกุปี	นอกจากนี้ภายในวดั
ยงัมพีระพทุธรูปปางนาคปรกศลิปะธเิบตให้ผู้คนได้กราบไหว้
อกีด้วย

	 นอกจากนี้ทกุคนคงรู้จกักนัดถีงึความสนกุสนาน	จาก
เทศกาลผตีาโขนแห่งอ�าเภอด่านซ้าย	งานบญุหลวงใหญ่
ประจ�าปีที่โด่งดงัก้องโลก	โดยจดัขึ้นที่วดัโพนชยั	วดัเก่าแก่ 
ของอ�าเภอ	ในแต่ละปีดงึดูดนกัท่องเที่ยวไทยและเทศข้ามฟ้า
ข้ามทะเลมาร่วมพธิกีนัอย่างเนอืงแน่น	ภายในวดัแห่งนี้ 
ยงัมเีรื่องราวของภูมปิัญญาท้องถิ่นอนัทรงคณุค่า	อกีทั้งกฏุิ
หลงัเดมิของเจ้าอาวาสถูกปรบัมาใช้เป็นพพิธิภณัฑ์ท้องถิ่น 
ผตีาโขน	รวบรวมคตคิวามเชื่อ	อาหารการกนิ	รวมถงึเรื่องราว
ที่มาของเทศกาลไว้อย่างน่าชม	แถมยงัมกีจิกรรมวาดรูป	 
ท�าหน้ากากจิ๋ว	เซรามกิผตีาโขน	ที่มอบความทรงจ�าดี	ๆ	
แก่ผู้มาเยอืน	
	 แต่ความทรงจ�าจากด่านซ้ายไม่ได้มเีพยีงงานผตีาโขน
เท่านั้น	เพราะที่บ้านหมากแข้งซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่
สแีดง	และเป็นสมรภูมริบระหว่างทหารไทยกบัผู้ก่อการร้าย
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เราเริ่มต้นทรปิน่ารกั	ๆ	ในเลยที่ด่านซ้าย	อ�าเภอเลก็	ๆ	ใน
หบุเขา	ซึ่งเคยถกูยกให้เป็นเมอืงหน้าด่านด้านทศิตะวนัออก
ในอดตี	ที่นี่มคีวามเข้มแขง็ทั้งในมติวิฒันธรรมและจารตี
แห่งการด�ารงชวีติของผู้คน		เป็นที่ตั้งของพระธาตศุร-ี
สองรกั	พระธาตแุห่งสจัจะบนเนนิรมิน�้าหมนั	ซึ่งได้จารกึ
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คอมมวินสิต์ในอดตีนั้น	กลบัมเีรื่องเล่าที่คนไทยต้องจดจ�า	
ในห้วงเวลานั้นบ้านหมากแข้งมบี้านเรอืนอยู่ประมาณ	60	
หลงัคาเรอืน	ตั้งอยู่ในหบุเขาไม่ห่างจากภูหนิร่องกล้า	เป็น
หมู่บ้านเดยีวที่ไม่เข้าร่วมกลุ่มคอมมวินสิต์	จงึท�าให้ถูกโจมตี
จนเป็นเหตใุห้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านเสยีชวีติเป็นจ�านวนมาก	
ต้องพากนัอพยพหนภียัการสู้รบไปอยู่ในพื้นที่อื่นอย่าง
ยากล�าบาก	ในวนัที่	21	ธนัวาคม	2516	พระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	
พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที่	9	พร้อมด้วยสมเดจ็พระเทพ- 
รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีและสมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ	
เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุาร	ีได้เสดจ็ลงพื้นที่
ด้วยพระองค์เอง	เพื่อทรงตรวจเยี่ยมและเป็นขวญัก�าลงัใจดูแล
ทกุข์สขุราษฎรในเวลานั้น	
	 ต่อมาในปี	2519	สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ	
บดนิทรเทพยวรางกูร	รชักาลที่	10	ซึ่งในขณะนั้นทรงด�ารง
พระอสิรยิยศเป็นร้อยเอก	สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	
สยามมกฎุราชกมุาร	ได้ประทบัเฮลคิอปเตอร์พระที่นั่ง
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิตัหิน้าที่คุ้มครองหมู่บ้าน	

ทรงประทบัแรมในเตน็ท์และบญัชาการรบด้วยพระองค์เอง	 
นบัเป็นพระราชกรณยีกจิส�าคญัของพระองค์ที่ได้ทรงสู้รบกบั
กลุ่มคอมมวินสิต์ด้วยพระปรชีาสามารถทางการทหารโดยไม่
ทรงหวั่นเกรงอนัตราย	จนกระทั่งการสู้รบกบัคอมมวินสิต์สิ้น
สดุลงในปี	2525	ท�าให้เกดิความสงบสขุในหมูบ้่านจวบจนถงึปัจจบุนั	
 หากรุ้งคอืตวัแทนแห่งความสดใสหลงัฝน	กด็ูจะ
เหมาะสมดกีบัเรื่องราวของบ้านหมากแข้ง	เพราะนบัแต่นั้นมา
บ้านหมากแข้งกไ็ด้รบัการพฒันาทั้งด้านส่งเสรมิอาชพี	และได้
รบัพระมหากรณุาธคิณุ	โปรดเกล้าฯ	ให้สร้างโรงเรยีนระดบั
ประถมขึ้นเป็นแห่งแรกของต�าบล	และปัจจบุนัฐานปฏบิตักิาร
สู้รบแห่งนี้ได้รบัการดูแลรกัษาโดยกองทพัภาคที่	3	สร้างเป็น
อทุยานเทดิพระเกยีรตบิ้านหมากแข้ง	ซึ่งมพีื้นที่ส�าคญัให้
เที่ยวชม	อาท	ิประตมิากรรมอนสุรณ์สถาน	อาคารจดัแสดง
และค่ายทหารเก่าที่น�าเสนอเรื่องราวความส�าคญัในฐานะเป็น
สมรภูมใินอดตี	ภายในอาคารจดัแสดงมพีระบรมฉายาลกัษณ์
พระเจ้าอยู่หวัองค์ปัจจบุนัเมื่อครั้งทรงด�ารงพระอสิรยิยศเป็น
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	ร่วมเสวย
ข้าวกบัไพร่พล	ทรงวิ่งถอืพระแสงปืนร่วมรบกบัทหาร	รวมถงึ

พระธำตุศรีสองรัก 
ศูนย์รวมศรัทธำ
ชำวด่ำนซ้ำย

ลวดลำยสวยงำม
จำกหน้ำกำกผีตำโขน
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  TRAVEL TIPS
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน 
ผ่านตัวเมืองสระบุรี จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 21 
ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 203 
ผ่านอ�าเภอหล่มสัก อ�าเภอหล่มเก่า เข้าเขตจังหวัดเลยที่
อ�าเภอด่านซ้าย อ�าเภอภูเรือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
7 - 8 ชั่วโมง หรือจากจังหวัดสระบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 
2 ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแก่น รวมระยะ
ทาง 536 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 
12 ผ่านอ�าเภอชุมแพ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 201 เข้า
เขตจังหวัดเลยที่อ�าเภอภูกระดึง อ�าเภอวังสะพุง ถึงตัวเมือง
เลย รวมระยะทาง 540 กิโลเมตร

พระบรมฉายาลกัษณ์ในพระอริยิาบถอื่น	ๆ	ณ	ที่แห่งนี้	ที่เป็น
ดงัอนสุรณ์สถานให้ประชาชนชาวไทยได้ส�านกึในพระ
มหากรณุาธคิณุ
	 จากด่านซ้ายเรามุ่งหน้าสู่ภูเรอื	อ�าเภอที่พร้อมต้อนรบัแขก
บ้านแขกเมอืงด้วยสสีนัของพรรณไม้นานาพนัธุ์	ดอกไม้เมอืง
หนาวบานสะพรั่ง	โดยเฉพาะต้นครสิต์มาสที่จะผลใิบสแีดง
สวยจดัในช่วงฤดูหนาว	และอ�าเภอภูเรอืยงัมจีดุชมทะเลหมอก
ตดิอนัดบั	1	ใน	10	ของเมอืงไทยเลยทเีดยีว
		 ว่ากนัว่า	มาถงึภูเรอืทั้งที	ต้องหาเวลาไปชมความงามจาก
ศรทัธาของวดัภเูรอืมิ่งเมอืง	อารามซึ่งตั้งอยูท่่ามกลางทศันยีภาพ
อนัสวยงามของขนุเขา	ที่นี่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมไม้สกั	
โบสถ์และวหิารถูกน�ามาแกะสลกัไว้อย่างวจิติรบรรจงทั้งหลงั	
และทรปินี้กค็วรจะลงเอยด้วยการเดนิชอ็ปป้ิง	พร้อมชมบ้านเก่า
รมิน�้าโขงที่อ�าเภอเชยีงคาน	วนันี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
สดุฮอ็ตของจงัหวดัเลย	คณุจะได้ดื่มด�่าความยิ่งใหญ่และงดงาม
ในบรรยากาศรมิฝ่ังโขงที่เคยีงคู่มากบัเรอืนไม้เก่าแก่	ที่ได้ถูก
ดดัแปลงเป็นร้านรวง	ที่พกัสไตล์น่ารกั	และกลายเป็นสสีนัยาม
ค�่าคนืของเชยีงคานที่พาหวัใจทกุคนสนกุสนานไปพร้อมกนั	

	 ความน่ารกัของเลยจงึเตม็ไปด้วยเรื่องเล่าในความทรงจ�า	
และเราจะต้องหวนกลบัมาเยอืนที่นี่อกีแน่นอน 

อนุสรณ์สถำนแห่ง
บ้ำนหมำกแข้ง
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มรดก ไทย
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โดย วชิช ุชาญณรงค์
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าวควาย	ถอืเป็นว่าวประจ�าท้องถิ่นและเป็น
สญัลกัษณ์ประจ�าจงัหวดัสตูล	เป็นว่าว 
ที่เกดิจากการผสมผสานระหว่างว่าวจฬุากบั 
ว่าววงเดอืน	แต่เปลี่ยนส่วนที่เป็นรูปดวงจนัทร์ 
ให้เป็นรูปหวัควายแทน	ตดิแอกไว้เหนอืปีกว่

เพื่อให้เกดิเสยีงดงัเหมอืนเสยีงควายร้อง	ยามที่ได้เหนิลิ่วลม
อยู่บนท้องฟ้าลลีาดดุนัจะส่งเสยีงดงั	ว่าวชนดินี้แบ่งเป็น
ส่วนปีกและส่วนที่เป็นตวัควาย	มกีารตกแต่งตวัเขาและ
ตวัว่าวเพื่อความสวยงาม	ส่วนล่างต่อจากปีกลงมาคอื

 ว่ำวเป็นกำรละเล่นที่มอบควำมสุขสืบต่อกันมำยำวนำนไม่ต�่ำกว่ำ 700 ปี ตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
กรุงศรีอยุธยำ เรื่อยมำจนถึงรัตนโกสินทร์ คนสมัยก่อนเชื่อว่ำกำรเล่นว่ำวนั้นไม่ได้เป็น 
กำรเล่นเพื่อควำมสนุกเท่ำนั้น แต่ยังสอนเกี่ยวกับลมและหลักกำรเคลื่อนที่ของลมด้วย
นอกจำกว่ำวจุฬำ ว่ำวปักเป้ำ ซึ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้ำงแล้ว ยังมี ‘ว่ำวควำย’ หัตถกรรม 

จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นใต้ ที่ถ่ำยทอดอัตลักษณ์ของควำมงำมได้อย่ำงน่ำอัศจรรย์

หัตถศิลป์สะท้อนถิ่นใต้
ว่าวควาย

หวัควายก้มหน้าลงดนิ	เขาโค้งขึ้นจรดปีก	มใีบหูทั้งสองข้าง	
ตวัว่าวท�าด้วยกระดาษฟาง	
	 ไม่น่าเชื่อทกุวนันี้คนท�าว่าวควายเหลอืไม่ถงึ	10	คน	
หนึ่งในผูส้บืสานงานหตัถกรรมแขนงนี้คอื	‘นายเวยีง	ตั้งรุน่’	
ครชู่างศลิปหตัถกรรม	หนึ่งในสามทหารเสอืของชมรมว่าวสตูล
ที่ร่วมกนัรกัษาหตัถกรรมพื้นถิ่นนี้เอาไว้
	 ลงุเวยีงเล่าว่า	“สมยัก่อนคนสตูลใช้ควายไถนา	พอถงึฤดู
เกบ็เกี่ยวกม็านั่งเลี้ยงควาย	นั่งดูควายกนิหญ้า	จนิตนาการว่า
จะทดแทนบญุคณุควายอย่างไร	ความคดิเชงิศลิปะระหว่าง
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นอกจากว่าวควายจะถ่ายทอดให้เห็นฝีมือด้านการประดิษฐ์แล้ว ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิต
และความเชื่อที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติเกี่ยวพันอย่างแยกไม่ออก
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ใช้ไม่ได้	ผู้ท�าจงึต้องมเีทคนคิในการเลอืกด้วย	ส่วนวธิกีาร
เหลาไม้กต็้องเหลาอย่างมชีั้นเชงิ	หลงัจากเตรยีมโครงเสรจ็
แล้ว	การผูกเชอืกต้องผูกแบบเงื่อนตะกรดุเบด็และแบบ
กากบาท	หากผดิขั้นตอนหรอืสดัส่วนไม่สมดลุเพยีงจดุใดจดุ
หนึ่ง	จะมผีลต่อตวัว่าวทนัที	ท้ายสดุคอืการขงึตวัโครงด้วย
กระดาษฟาง	ปิดท้ายด้วยการประดบัประดาลวดลายสวยงาม

นอกจากว่าวควายมโีครงสร้างที่ดซีึ่งค�านวณตามหลกั
วทิยาศาสตร์แล้ว	ยงัถ่ายทอดให้เหน็เสน่ห์ทางจติวญิญาณ 
อนัละเอยีดอ่อนของศลิปะถิ่นใต้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	

ความผูกพนัของชาวนากบัควายที่มคีณุต่อกนั	จงึพฒันาเป็น
ของเล่นอย่างว่าวควาย	และนยิมเล่นกนัมากหลงัท�านาเกี่ยว
ข้าวเสรจ็ในที่สดุ”

นอกจากว่าวควายจะถ่ายทอดให้เหน็ฝีมอืด้านการ
ประดษิฐ์แล้ว	ยงัสะท้อนถงึวถิชีวีติและความเชื่อที่อยู่ร่วม 
กบัธรรมชาตเิกี่ยวพนัอย่างแยกไม่ออก	เนื่องจากการท�า 
ว่าวควายละเอยีดอ่อน	ตั้งแต่เริ่มหาต้นไผ่มาท�าโครง	ว่ากนัว่า
ไผ่ที่เหมาะที่สดุ	คอื	ไผ่สสีกุในดงในป่าแถบจงัหวดัสตลู	สงขลา
และพงังา	ทั้งนี้	หากไผ่กอไหนชุ่มน�้าหรอือยู่ใกล้ทะเลเกนิไปก็
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หมุนไปโลก
โดย วรทรรศน์ วงษ์ไทย

ฉบับหน้าผมจะอธิบายถึงข้อด้อยของบริการนี้กันครับ 

รู้จัก ‘CLOUD SERVICE’  
(ตอนที่ 1)

ถ้าจู่ ๆ เดินไปถามใครสักคนที่ก�าลังนั่งใช้คอมพิวเตอร์อยู่ข้าง ๆ คุณ ถึงความหมายของ Cloud Service  
อาจจะมีนั่งนิ่งเงียบกันไปบ้าง...แม้วันนี้เราก�าลังพูดถึงระบบนี้กันอย่างกว้างขวาง แต่ถ้าให้อธิบายกันจริง ๆ  

มีน้อยคนมากครับที่สามารถตอบได้ชัดเจน ถ้าอย่างนั้น เอาใหม่...ลองเปลี่ยนค�าถามใหม่เป็นว่า
เคยฝากไฟล์ขึ้นเว็บไซต์ไหม ? เคยแต่งรูปบนเว็บไซต์ไหม ? เคยพิมพ์งาน ท�าสไลด์บนเว็บไซต์ไหม ? 

เคยดูหรือตัดต่อ VDO Online ไหม ? ส�าหรับประชากรชาวเน็ตตัวจริง ยังไงก็ต้องเคยใช้บริการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเบื้องหลังการท�างานทั้งหมดนั้น คือ Cloud Service ครับ

นิยามของ Cloud Service
ความหมายของค�าว่า	Cloud	Computing	
แปลแบบก�าปั้นทบุดนิได้เลยว่า	คอื	
‘การประมวลผลบนก้อนเมฆ’	เหตผุลที่
เขาเปรยีบว่ามนัอยู่บนก้อนเมฆ	คอื	
คณุสามารถเชื่อมต่อเข้าถงึระบบจาก
ที่ไหนกไ็ด้	ขอให้มอีนิเทอร์เนต็ใช้เป็น
พอ	แต่เบื้องหลงัก้อนเมฆก้อนที่ว่า	
ผลงานจะถูกเสกออกมาจากการ
วางระบบซอฟต์แวร์	การวางระบบ
ฮาร์ดแวร์คอมพวิเตอร์หลาย	ๆ	ตวัเข้า
ด้วยกนัของผู้ให้บรกิารแล้วให้บรกิาร
ผ่านอนิเทอร์เนต็

ท�าไมต้อง Cloud Service
สมมตุวิ่าผมเข้าพกัที่โรงแรมในต่างแดน	
ผมอยากพมิพ์งานเอกสารเร่งด่วนขึ้นมา
หนึ่งหน้า	ถ้าคอมพวิเตอร์ตวัเลก็	ๆ	ที่
โรงแรมนั้นไม่มโีปรแกรมชดุ	Office	... 

ท�าอย่างไรดลี่ะ	?	ผมกแ็ค่ลอ็กอนิเข้า	
Google Office	หรอืว่า	Office365	เพื่อ
พมิพ์เอกสารออกมาเดี๋ยวนั้น	ก่อนส่ง
ให้ปลายทางผ่านอเีมล์	และอื่น	ๆ		ซึ่ง
แน่นอนว่าบทความที่ผมพมิพ์ให้ทกุคน
ได้อ่าน	กท็�างานผ่าน	Cloud Service 
อย่าง	Google Office

ท�าไมจึงเป็นที่นิยมมาก
ลองตั้งโจทย์แบบนี้นะครบัว่า
	 •	ถ้าคณุจะต้องไล่ลงโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ในเครื่องส�านกังานให้กบั	
User	ทกุคน	คดิว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครบั
	 •	ถ้ามี	User	หนึ่งคนท�าโปรแกรม
พงั	ใช้เวลาแก้ไขเท่าไหร่ครบั
	 •	ถ้าคอมพวิเตอร์ของใครคนใดคน
หนึ่งตดิไวรสัขึ้นมา	ไม่สามารถกู้หรอื
เปิดไฟล์งานได้	จะเกดิความเสยีหาย
เท่าไหร่

	 •	ถ้า	User	ต้องการโปรแกรมแต่ง
ภาพมาใช้ง่าย	ๆ	คดิจะซื้องบกไ็ม่พอ	
เพราะค่าโปรแกรมอยู่ที่หลายพนับาท
ขึ้นไปจนหลกัหมื่นบาท	จะใช้วธิเีช่า
รายเดอืนกไ็ม่คุ้ม	ท�าอย่างไรดลี่ะ

	 นี่คอืเหตผุลหลกัที่คนเริ่มหนัมาใช้	
Cloud Service		พอเริ่มเหน็ประโยชน์
แล้วใช่ไหมครบั	นอกจากนี้ประโยชน์อกี
ข้อหนึ่ง	คอื	ระบบแบบนี้ประหยดั
ทรพัยากรในการลงโปรแกรมบนเครื่อง
คอมพวิเตอร์ไปได้เยอะมาก	คณุแทบไม่
ต้องอพัเกรดซอฟท์แวร์	ไม่ต้องอพัเกรด
ระบบให้วุ่นวาย	เพราะทกุอย่างอยู่ที่
ผู้ให้บรกิารหมด	ขอคอมพวิเตอร์สเปก
กลาง	ๆ		ระบบปฎบิตักิารของแท้	เวบ็
เบราว์เซอร์ตวัล่าสดุ	และอนิเทอร์เนต็
แรง	ๆ	กพ็อ	คณุจะได้ใช้	Cloud Service 
ได้เตม็ที่
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จรงิ	ๆ	ต่างหากครบั	เพราะเป็นเมอืงสดุท้ายชายแดนที่ตดิ 
กบัประเทศเพื่อนบ้านและมปีระวตัทิี่น่าภูมใิจยิ่งนกั
	 เมื่อชายกางเดก็	ๆ	กน็่าจะ	40	กว่าปีก่อน	จงัหวดัเลย	
เป็นพื้นที่สแีดง	สชีมพู	ที่หมายถงึพื้นที่เสี่ยง	เพราะมผีู้
ก่อการร้ายมาตั้งฐานก�าลงัอยู่ตามแนวป่าเขา	ที่ในจงัหวดันี้มี

ต

ริมทางแวะชิม
เรือ่ง ชายกาง  ภาพ วิวฒัน์ ศรีเพญ็

มะกัน
เป็นแนวยาวตดิกบัประเทศ	สปป.ลาว	ท�าให้ฝั่งไทยต้อง
ตอบโต้และเข้าตที�าลายฐานที่มั่นให้แตกพบักลบัไปให้
มากที่สดุ	และด้วยพระปรชีาสามารถของสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	
รชักาลที่	10	ซึ่งในเวลานั้นทรงพระอสิรยิยศ	นายร้อยตรี	ทรง
เข้าร่วมวางแผนการรบ	การเข้าตฐีานที่มั่นของผู้ก่อการร้าย
คอมมวินสิต์ด้วยพระองค์เอง	ร่วมกบักองก�าลงัของกองทพับก
ไทย	ได้ทรงสร้างขวญัและก�าลงัใจอย่างมากให้กบัเหล่าทหาร
หาญจนรบได้รบัชยัชนะ	ยดึพื้นที่สแีดงในจงัหวดัเลยกลบัมา
ได้ทั้งหมด	ความสงบสขุจงึกลบัคนืสู่จงัหวดัเลยจนถงึปัจจบุนั
นี้ครบั

ทเีดด็ของร้านนี ้ต้องสัง่ ไข่กระทะและขนมปัง
ยัดไส้ ทีใ่นพ้ืนทีจ่ะเรียกว่า แป้งจี ่โดยเป็น
ขนมปังแบบบาแก็ตท่อนสัน้ ๆ ผ่าตามยาว 
ใส่ไส้ในเป็นหมยูอ กุนเชยีง หมสูบั ราดด้วย
น�า้ปรงุรสสตูรต้นต�ารบัของร้าน

อนเดก็	ๆ	จะมปีัญหาเชาว์ที่ถามว่า	จงัหวดั
อะไรเอ่ย	ไปไม่ถงึเสยีที	ค�าตอบคอื	จงัหวดั
เลย	เพราะเลยไปทกุที	ไปไม่ถงึเสยีที	ตาม
ประสาปัญหาเชาว์	แต่ชายกางขอบอกว่า	
จงัหวดัเลยเป็นจงัหวดัที่เราต้องตั้งใจไปกนั
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	 จงัหวดัเลยในปัจจบุนั	มรีอยยิ้มแห่งความสขุที่ผู้คนต่าง
มอบให้กนั	มเีทศกาลงานปีที่สนกุสนานและขึ้นชื่อไปทั่วโลก
อย่าง	ผตีาโขน	มยีอดเขาภูกระดงึไว้ส�าหรบัคนที่ชื่นชอบ
ความท้าทายได้เดนิขึ้นไปเที่ยวบนยอดภูในช่วงฤดูหนาวได้
อย่างสดุมนั	และเมอืงเลยกย็งัมขีองดอีกีมากให้ท่านได้มา
เที่ยวพกัผ่อนกนัครบั
	 เมอืงเลย	มรี้านอาหารที่ชายกางตดิใจมาก	ๆ	เมื่อตอนยงั
เป็นช่างภาพ	ได้ตดิตามท่านผู้ว่าการ	คณุสวาสดิ์	ปุ้ยพนัธวงศ์	
มาตรวจงานที่เมอืงเลย	ตอนเช้า	ๆ	ท่านผู้จดัการการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคจงัหวดัเลยในขณะนั้นได้พามารบัประทาน
อาหารเช้าร้านเก่าแก่ในตวัเมอืงเลย	ชายกางจ�าได้แม่นว่าชื่อ	
ร้านมะกนั	เท่มากครบั
	 มาปีกลายปลายหนาว	ชายกางมาพกัที่เชยีงคาน	กไ็ด้	
พี่ไก่	หรอื	พี่สวุรรณ	ค�าก�าจร	สฟฟ.เลย	ผจฟ.ฉ.1	กปบ.ฉ.1	
ฝปบ.ฉ.1	ที่เป็นนกักฬีาทมียงิปืน	สฟภ.	ด้วยกนั	เป็นไกด์
น�าเที่ยว	พาชมิ	จนมาถงึร้านมะกนัที่ชายกางคดิถงึ	และ 
ได้ทบทวนความหลงัด้วยเมนูอร่อยของร้านมะกนัไปอย่าง 
เตม็ที่	มคีวามสขุมากเลยครบั
	 ร้านมะกนั	เป็นร้านห้องแถวง่าย	ๆ	ในเมอืงเลย	ที่เปิด 
ให้บรกิารมาหลายสบิปี	ทเีดด็ของร้านนี้	ต้องสั่งไข่กระทะและ
ขนมปังยดัไส้	ที่ในพื้นที่จะเรยีกว่า	แป้งจี่	โดยเป็นขนมปัง
แบบบาแกต็ท่อนสั้น	ๆ	ผ่าตามยาว	ใส่ไส้ในเป็นหมูยอ	

กนุเชยีง	หมูสบั	ราดด้วยน�้าปรงุรสสูตรต้นต�ารบัของร้าน	
ก่อนจะน�าไปย่างร้อน	ๆ	ด้วยเตาถ่าน	ช่วยเพิ่มความละมนุ
ในรสชาตแิละความหอมของขนมปังได้ดยีิ่งนกั
	 อกีหนึ่งรายการที่เดด็ไม่แพ้กนั	คอื	ต้มเลอืดหมู	ที่ต้ม
เครื่องในหมูได้นุ่มลิ้นและไร้กลิ่นใด	ๆ	น�้าซปุกเ็ลศิมาก	ซด
เพลนิจนหมดชาม	กนิคู่กบัข้าวสวยร้อน	ๆ	สกัถ้วยกม็ผิดิ
กตกิาอนัใด	และต้องตบท้ายด้วยชาร้อน	กาแฟร้อน	กบัชาจนี
ร้อนอกีสกัถ้วย	มนัถงึจะครบสูตรมาเยอืนร้านมะกนัครบั
	 เมอืงเลย	เป็นจงัหวดัที่ไปเที่ยวได้ตลอดนะครบั	มสีถานที่
น่าสนใจ	น่าไปเยี่ยมชมมากมาย	ฤดูร้อน	ดอกไม้เมอืงร้อนสี
สดใสมใีห้ชมที่ภูเรอื	ฤดูหนาวกจ็ะสวยไปอกีแบบ	ที่พกัรมิโขง
แถบเชยีงคานกเ็ป็นเสน่ห์ในแต่ละช่วงที่น่าสนใจครบั
	 ความสขุในครอบครวัเป็นเรื่องส�าคญัที่ไม่ควรมองข้าม
นะครบั	พระในบ้านของทกุบ้าน	ถ้าท่านยงัอยู่เป็นหลกัเป็น
ฐานที่มั่นก�าลงัใจของเราแล้ว	ดูแลท่านให้ด	ีเหมอืนที่ท่านรกั
และห่วงใยดูแลเมื่อตอนเราเดก็	ๆ	ท�าทกุอย่างให้ท่าน
สบายใจ	กอดท่าน	หอมแก้มท่านไว้	ก่อนที่ท่านจะไม่อยู่
ให้เรากอดอกีต่อไป
	 เวลาไม่เคยคอยใคร	ท�าอะไรที่ดตี่อกนัได้	ท�าไว้ครบั 
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ท�างานรอบโต๊ะ
โดย แม่มะลิ

องค์กร 4.0
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ สู ่

ในห้วงเวลาที่ทุกอย่างเดินทางสู่ทิศทางเดียวกัน นั่นคือ การพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
ซึ่งมี Keywords ส�าคัญอยู่ที่ 3 ค�า คือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 

โดยมีความเชื่อมั่นว่าทั้ง 3 กลไกนี้จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ได้ เพราะฉะนั้นในฐานะองค์กร 
ก็ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

การพัฒนาประเทศในยุค 4.0 ด้วย
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สร้างค่านิยมแห่งการสร้างสรรค์ 
พร้อมปลูกฝังไปในทมี	ใส่ความคดิ
สร้างสรรค์ลงไปในทกุชิ้นงาน	โดย
หวัหน้าหรอืองค์กรต้องหมั่นสื่อสาร
ให้พนกังานได้ตระหนกัและรบัรู้	ซึ่ง
สามารถท�าได้โดยการท�าให้เหน็เป็น
แบบอย่าง	ตลอดจนคอยกระตุ้นให้
ทกุคนยดึถอืแนวคดินี้อยูเ่สมอ

สร้างบรรยากาศแห่งความคิด
สร้างสรรค์ 
บรรยากาศในการท�างานเป็นอกีสิ่งหนึ่ง
ที่ช่วยกระตุ้นให้เกดิความคดิสร้างสรรค์	
เช่น	การตกแต่งออฟฟิศให้มสีสีนัสดใส	
มหี้องนั่งเล่นให้พนกังานได้ผ่อนคลาย
หรอืบางองค์กรอาจใช้วธิใีห้พนกังาน
ออกมาบอกเล่าเรื่องราว	ไม่ว่าจะเป็น
ข่าวสาร	เทคโนโลย	ีเทรนด์ใหม่	ๆ	
ของโลก	ตลอดจนเรื่องราวที่สร้าง
แรงบนัดาลใจ	ซึ่งวธิกีารนี้ยงัเป็นเหมอืน
การอพัเดตความรูใ้หม่	ๆ	ให้กบัพนกังาน
คนอื่นด้วย

ระดมสมองประลองปัญญากัน
อย่างสร้างสรรค์ 
การแลกเปลี่ยนความคดิเหน็อาจจะฟัง
ดูเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครกใ็ช้กนัเวลาที่
ต้องการไอเดยีใหม่	ๆ	แต่หวัหน้าหรอื
องค์กรต้องสื่อสารให้ทกุคนรู้ว่าการ
เสนอความคดิเหน็ไม่มคี�าตอบที่ถูกหรอื
ผดิ	เสรมิได้แต่อย่าต	ิเพราะถ้าไม่ชอบ
ในสิ่งที่พนกังานน�าเสนอแล้วตทินัที	จะ
ไม่มพีนกังานคนไหนกล้าแสดงความคดิ

เหน็ออกมาอกีแน่นอน	ดงันั้นสิ่งที่ควร
ท�าคอืพยายามถามในสิ่งที่ยงัสงสยั	
และน�าไอเดยีเหล่านั้นไปเสรมิหรอืต่อยอด 

อย่ารีบด่วนตัดสินใจ 
มองหาความคดิอื่นมาเปรยีบเทยีบ
เสมอ	หลายครั้งที่พนกังานมกัพลาด
โอกาสในการสร้างผลงานที่ดกีว่าเพยีง
เพราะหวัหน้าหรอืองค์กรรบีตดัสนิใจ	
ดงันั้นควรมองหาหรอืน�าความคดิอื่นมา
เปรยีบเทยีบเพิ่มเตมิจะดทีี่สดุ	แต่บาง
สถานการณ์ที่ต้องการความรบีด่วนก็
อาจใช้วธินีี้ไม่ได้	ซึ่งต้องปรบัใช้กนัไป
ตามความเหมาะสม

อย่าปล่อยให้พนักงานจมอยู่กับ
สิ่งเดิม ๆ นานเกินไป 
บางครั้งการอยู่ในบรรยากาศหรอืการ
ท�างานร่วมกบัคนเดมิ	ๆ	กอ็าจท�าให้
พนกังานขาดความคดิสร้างสรรค์ได้	
เพราะภายนอกยงัมอีกีหลายสิ่ง
มากมายให้ออกไปเจอและศกึษา
ค้นคว้า	ดงันั้นหากหวัหน้าหรอืองค์กร
สามารถให้พนกังานออกไปเปิด
โลกทศัน์	เช่น	การไปศกึษาดูงาน	อาจ
ท�าให้พนกังานได้แนวคดิใหม่	ๆ	และน�า
กลบัมาใช้กบัการท�างานในองค์กรได้

 เพราะฉะนั้นความคดิสร้างสรรค์ด	ีๆ	
จงึเกดิขึ้นได้ในองค์กรที่ใส่ใจและตั้งใจ	
เปิดโอกาสให้กบัพนกังานได้ใช้ทกัษะ	
ความสามารถอย่างเตม็ที่	โดยในฐานะ
พนกังานกต็้องมองหาโอกาสและกล้า
แสดงออกซึ่งความคดิของตวัเองอย่าง
สร้างสรรค์ด้วย	

วันนี้จงึขอหยบิยกเอาหนึ่ง	Keyword	นั่นคอื	ความคดิ 
สร้างสรรค์	มาพูดคยุกนั	
เนื่องจากการด�าเนนิงาน
ขององค์กรต่าง	ๆ	จะ

ก้าวหน้าไปไม่ได้เลยถ้าขาดปัจจยัส�าคญั
นี้	ซึ่งวธิทีี่แต่ละองค์กรสามารถน�าไป
ประยกุต์ใช้เพื่อสร้างสงัคมแห่งไอเดยีด	ีๆ	
กไ็ม่ยากเลย	ลองไปดูกนั

เปิดกว้างเพื่อเปลี่ยนแปลง 
ต้องเปิดใจให้กว้าง	และเลกิยดึตดิกบั
การท�างานรูปแบบเก่า	เพราะวธิกีารที่
เคยใช้แล้วได้ผลด	ีไม่ได้แปลว่าจะใช้ได้
ตลอดไป	ดงันั้นต้องให้เวลากบัทมีงาน
ในการทดลองท�าสิ่งใหม่	ๆ	และกล้า
เสี่ยงที่จะล้มเหลวบ้าง	อย่าลมืว่า
ไอเดยีเจ๋ง	ๆ	ที่เกดิขึ้นบนโลกใบนี้	
กว่าจะได้มากต็้องแลกกบัการลองผดิ
ลองถูกมานบัครั้งไม่ถ้วน	

ก�าหนดเป้าหมาย แต่ไม่ก�าหนด
วิธีการ 
ถ้าเอาแต่คอยก�ากบัว่าพนกังานต้องท�า
อะไรบ้าง	แล้วจะคาดหวงัให้ได้งานหรอื
ผลลพัธ์ที่แปลกใหม่จากพนกังานได้
อย่างไร	ดงันั้นสิ่งที่ควรท�าคอื	การบอก
ให้พนกังานเข้าใจถงึเป้าหมาย	พร้อม 
เปิดโอกาสให้พนกังานเสนอแนวทาง
การท�างานที่แตกต่าง	แต่สามารถ
ไปถงึเป้าหมายได้เช่นกนั	ซึ่งการท�า
แบบนี้อาจได้เหน็แนวคดิดี	ๆ	ที่ไม่เคย
คาดคดิมาก่อนเลยกไ็ด้

ท่ีมา
เรียบเรยีงจาก บทความ ‘แนะ 7 วธีิ กระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ในองค์กร’ โดย แสงเดอืน ต้ัง
ธรรมสถิตย์ ผูร่้วมก่อต้ังและหวัหน้าผูบ้รหิารด้าน
ปฏบิติัการ เวบ็ไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com)
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รู้ ใช้รู้คิด
โดย Money Move
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พร้อมเพย์ พร้อมจริงหรือ ? ตอนที ่2

การสื่อสาร 
ปัจจบุนัปัญหาด้านการสื่อสารที่จะเชญิชวนบคุคลทั่วไปใช้ 
พร้อมเพย์โดยเฉพาะผู้สูงอาย	ุและผู้ที่ไม่ค่อยท�าธรุกรรมกบั 
แบงก์เป็นรายกรณบี่อย	ๆ	ยงัคงเหน็ได้ชดั	อกีทั้งผู้ให้ค�าแนะน�า 
ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารสาขายงัไม่สามารถให้ความกระจ่าง 
ต่อค�าถามของผู้สนใจที่จะใช้พร้อมเพย์ได้	เพราะจากที่เคยลอง
เปิดใช้บรกิารพร้อมเพย์ทั้งของตวัเองและคนใกล้ชดิ	สิ่งที่พบบ่อย
คอื	เจ้าหน้าที่มกัให้ผูส้นใจใช้บรกิารพร้อมเพย์เข้าใจว่า	‘พร้อมเพย์
ต้องใช้กบัพร้อมเพย์’	เท่านั้น	ถ้าอกีฝ่ายไม่เปิดพร้อมเพย์กต็้อง
เสยีค่าธรรมเนยีมอยู่	ดงันั้นทางออกที่น่าจะเป็นไปได้	สามารถ
สอบถามไปที่	ศคง.	โทร.1213	ตามวนัเวลาราชการ	อะไรที่เรา
เคยคาใจ	ข้องใจ	เขาจะอธบิายอย่างใจเยน็และตอบได้หมด 
ทกุค�าถาม

	 จากที่น�าข้อมูลมาแบ่งปันกนัทั้งหมด	ทั้งข้อดแีละข้อจ�ากดั
ของพร้อมเพย์นั้น	ลองพจิารณากนัดูนะคะ	เพราะสดุท้ายแล้ว
ทกุสิ่งทกุอย่างอยู่ที่ตวัคณุเอง	ว่าวนันี้คณุ	‘พร้อม’	ส�าหรบั
พร้อมเพย์แล้วหรอืยงั	

ฉ
แบงก์สูญเสียค่าธรรมเนียม 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บรกิารทางการเงนิ	(ศคง.)	ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	บอกว่า	แม้ปัจจบุนันี้ยงัไม่มใีครแจ้งผลเสยี	หรอื
ความเสยีหายที่เกดิขึ้นนบัตั้งแต่เปิดให้ใช้บรกิารพร้อมเพย์เตม็รูป
แบบ	โดยผลกระทบโดยตรงน่าจะเป็นทางธนาคารพาณชิย์ที่
อาจสูญเสยีรายได้จากค่าธรรมเนยีมในการโอน	อย่างไรกต็าม	
การที่แต่ละธนาคารสนบัสนนุให้ลูกค้าเปิดพร้อมเพย์	เพราะจะได้
ประโยชน์ทางอ้อม	นั่นกค็อื	การท�าธรุกรรมต่าง	ๆ	ของลูกค้า
จะก่อให้เกดิการหมนุเวยีนของเงนิภายในธนาคารมากขึ้นนั่นเอง
 
ไม่คุ้นเคยเทคโนโลยี 
ต้องยอมรบัว่าสงัคมไทยยงัเป็นสงัคมที่ใช้เงนิสดเป็นหลกั	มกั
คุ้นเคยกบัเจ้าหน้าที่บรกิารมากกว่าการใช้เทคโนโลยี	เพราะการ
ได้เหน็พนกังานธนาคารด�าเนนิการ	มกีารเซน็ชื่อก�ากบัชดัเจน	
สร้างความมั่นใจมากกว่า

บบัที่แล้ว	เราพูดถงึการผูกบญัชธีนาคารกบัพร้อมเพย์
ที่จะอ�านวยความสะดวกกบัผู้ใช้อย่างไรบ้าง	ส�าหรบั
สายใจไฟฟ้าฉบบันี้	ลองมาพจิารณาดูข้อจ�ากดัของ
พร้อมเพย์ที่อาจเกดิขึ้นระหว่างการใช้งานกนัดกีว่า	
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สุขภาพสุข
โดย กองบรรณาธิการ

กินคลนีแบบไทย 
ชะลอวัย  ห่างไกลโรค

ไม่น่าเชือ่ว่าอาหารไทยแท้ใกล้ตัวเรา ก็คืออาหารคลีนด ีๆ นีเ่องหากบรโิภคอย่างถูกวธิี  
อ.สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการด้านโภชนาการ บอกว่า คุณจะห่างไกลจากโรคภยัโดยเฉพาะโรคตระกูล 

เบาหวาน โรคความดนั โรคเก่ียวกับหลอดเลอืดซึง่คร่าชวิีตคนไทยมากเป็นอนัดบัหนึง่  

พราะการกนิอาหารรสจดั	เคม็จดั	หวานจดั	และมนัจดั	หรอื
กนิไม่ครบ	5	หมู่	ขาดการออกก�าลงักายอย่างสม�่าเสมอ	
มกัท�าให้เซลล์ในร่างกายตายเรว็กว่าปกติ	ผวิพรรณเหี่ยวย่น	
แก่ง่าย	และยงัเป็นสาเหตทุี่ท�าให้เจบ็ป่วยด้วยโรคยอดฮติ

อย่าละเลยการกินไข ่เพราะไข่มคีณุค่าทางโภชนาการสูง	
มสีารเลซตินิและกรดอะมโินที่สมดลุต่อความต้องการของร่างกาย	
นอกจากนี้	ไข่แดงยงัให้วติามนิบี	12	สูง	มโีฟเลตและโคลนี	ซึ่ง
ส�าคญัต่อสมองและระบบประสาท	อย่างไรกต็าม	หากคณุมไีขมนั
เกนิหรอืเป็นเบาหวาน	อาจกนิไข่ได้สปัดาห์ละ	2	-	3	ฟอง	ส�าหรบั
เทคนคิการกนิไข่	ควรกนิร่วมกบัผกัผลไม้หรอืแกงต่าง	ๆ	เพราะ
ใยอาหารที่มใีนผกัผลไม้จะช่วยดูดซบัคอเลสเตอรอลส่วนหนึ่งที่
ตดิอยู่ในไข่ออกจากร่างกาย  

นมดื่มได้ ให้แคลเซียมสูง ในนมอดุมไปด้วยแคลเซยีม	และเป็น
แคลเซยีมที่อยู่ในสภาพที่ร่างกายน�าไปใช้ได้ดมีากกว่าแคลเซยีม
ที่อยู่ในผกัใบเขยีวและในปลา 

กินโปรตีนจากพืช เช่น	ดื่มน�้าเต้าหู้	กนิถั่วแปบ	เต้าส่วน	ถั่วกวน	
ลูกชบุ	หรอืน�าถั่วเขยีวต้มกบัน�้าตาลทรายแดง	หรอืเต้าหู้ผดั
ใส่ถั่วงอก	เพราะถั่วเมลด็แห้งมปีระโยชน์สูง	ส�าหรบัผู้หญงิวยัทอง	
การกนิถั่วเมลด็แห้งจะได้สารไฟโตเอสโตรเจนที่ช่วยลดอาการ
วูบวาบได้ด ี

อ้างองิ
• ข้อมลูสรปุจากงาน PEA Health Lover Day ครัง้ที ่8

เ
อย่างเบาหวาน	ความดนั	หลอดเลอืด	และมะเรง็	อ.สง่า	ดามาพงษ์	
นกัวชิาการด้านโภชนาการ	ที่ปรกึษากรมอนามยั	กระทรวง
สาธารณสขุ	จงึได้แนะวธิชีะลอวยัและไกลห่างโรค	ด้วยการกนิ
คลนีแบบไทย	ๆ	ไว้	5	ข้อ	ดงันี้

กินแต่ข้าวกล้อง หรอืข้าวที่ผ่านการขดัสเีพยีงแค่ครั้งเดยีว	เช่น	
ข้าวไรซ์เบอร์รี่	ข้าวลมืผวั	ข้าวก�่า	ข้าวสงัข์หยด	ข้าวหอมนลิ	
ข้าวฮาง	ซึ่งให้คณุค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวขาว	เนื่องจากการ
ขดัสหีลายครั้ง	จะเป็นการขดัเอาวติามนิ	แร่ธาตุ	และสารอาหาร
ออกจนหมด	(ข้าวขาวผ่านการขดัสถีงึ	4	ครั้ง	อกีทั้งกนิแล้วอ้วน
ง่ายกว่าข้าวกล้อง)

กินปลามากกว่าเนื้อชนิดอื่น เพราะปลามโีปรตนีที่ย่อยง่ายและ
ดูดซมึได้ดี	ที่ส�าคญักรดโอเมกา	3	ที่มใีนปลาทะเลน�้าลกึ	เช่น	
ซาร์ดนี	แมกเคอเรล	ฯลฯ	มงีานวจิยัยนืยนัได้ว่าช่วยป้องกนัโรค
หลอดเลอืดและหวัใจได้
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3. มองสิ่งใกล้ตัวเป็นเรื่องสนุก
สร้างนสิยัพฤตกิรรมการรไีซเคลิ	ฝึกสมอง
และพฒันาการให้เดก็รู้จกัแยกแยะวสัดุ	
อาท	ิแก้ว	พลาสตกิ	กระป๋อง	กระดาษ	
โดยแยกขยะที่สามารถรไีซเคลิได้ออกมา	
แล้วใส่วสัดปุระเภทเดยีวกนัลงในภาชนะ
ที่จดัเตรยีมไว้	จากนั้นน�าไปขายหรอื
สร้างสรรค์เป็นงานศลิปะหรอืของใช้อื่น	ๆ

4. ชวนประหยัดน�้า
ฝึกให้เดก็	ๆ	คดิว่า	ในชวีติประจ�าวนัใช้
น�้าประปาท�าอะไรบ้าง	ลองแอบปิดมเิตอร์
น�้าประปาเพื่อไม่ให้น�้าไหล	ซึ่งเป็นวธิหีนึ่งที่
ท�าให้เดก็เหน็ภาพความเป็นจรงิว่า	ขาดน�้า
ประปาแล้วจะเกดิอะไรขึ้น	หรอืน�้าประปา
นั้นมคีวามส�าคญัอย่างไร	ช่วยให้รู้คณุค่า
และตระหนกักบัการใช้น�้าอย่างประหยดั	

1.ปลูกฝังความรับผิดชอบ 
แต่งตั้งให้เจ้าตวัเลก็เป็น	‘ผู้ควบคมุไฟ’	ใน
บ้าน	โดยมอบหมายให้ปิดไฟหรอืเครื่องใช้
ไฟฟ้าต่าง	ๆ	ที่ไม่ใช้งาน	เช่น	ปิดไฟทกุครั้ง
ที่ออกจากห้อง	หากเดอืนไหนค่าไฟลดลง	
ช่วยประหยดัรายจ่าย	อาจแบ่งส่วนต่างของ
ค่าไฟที่ลดลงแต่ละครั้งแทนรางวลัเลก็	ๆ	
น้อย	ๆ	เขาจะได้เหน็ผลลพัธ์และเกดิ
ความภาคภูมใิจในผลงานตวัเอง	

2. เรียนรู้นอกบ้าน
หมั่นหากจิกรรมให้เดก็ได้เรยีนรู้การใช้ชวีติ
นอกบ้านบ้าง	เช่น	ออกไปวิ่งเล่น	ออก
ก�าลงักาย	ปั่นจกัรยาน	อยู่กบัธรรมชาติ
รอบตวั	เป็นหนึ่งในวธิชี่วยลดการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง	ๆ	แถมยงัช่วยฝึกทกัษะ	
ฝึกกล้ามเนื้อเพิ่มพฒันาการการเข้าสงัคม
อยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อกีทางหนึ่งด้วย

รักษ์โลกPEA
โดย วชิช ุชาญณรงค์

ปลูกจิตส�านึก ‘รกัษ์โลก’ ให้เจ้าตัวน้อย

5. ร่วมกันสร้างสีเขียวรอบตัว 
การสอนให้เดก็เรยีนรู้ท่ามกลางธรรมชาติ	
คอื	ทางลดัให้เดก็มคีวามอ่อนโยน	
ละเอยีดอ่อน	รกัธรรมชาติ	และสอน
ให้เขามคีวามรบัผดิชอบที่จะดูแลรกัษา
สิ่งแวดล้อม	ลองเริ่มให้ลูกทดลองปลูก
พชืผกัง่าย	ๆ	ที่จะมองเหน็พฒันาการของ
การเตบิโตของพชืในช่วงเวลาสั้น	ๆ	เช่น	
พชืผกัสวนครวัต่าง	ๆ	เมื่อได้ผลผลติแล้ว	
ลองน�าผกัที่ปลูกเองมาปรงุอาหาร	แล้ว
รบัประทานร่วมกนั	น่าจะช่วยเสรมิสร้าง
จนิตนาการและสายสมัพนัธ์ดี	ๆ	ได้ด้วย	

 สภุาษิตทีว่่า ‘ไม้อ่อนดดัง่าย ไม้แก่ดดัยาก’ ยงัคงสือ่ความหมายได้ชดัเจนเสมอ เพราะการรเิริม่ปลกูฝังสิง่ด ีๆ 
ในวัยเดก็ในวันนี ้ย่อมบ่มเพาะนสิยัทีด่ใีนวันหน้าเมือ่เขาเติบใหญ่ ‘สายใจไฟฟ้า’ จงึมเีทคนคิเลก็ ๆ น้อย ๆ 

ทีจ่ะท�าให้เจ้าตัวน้อยหนัมาใส่ใจต่อโลกกลม ๆ ใบนีกั้นมากขึน้

38  • ฉบบัที ่7 / 2560



 • ฉบบัที ่7 / 2560  39

ภาพประกอบ ภทัรดีา ประสานทอง
PEA for kids

ยุคน้ีอะไร ๆ ก็ต้องใช้ไฟฟ้าแทบทัง้นัน้ พ่ีแตงจงึมวีธีิประหยัดพลังงานไฟฟ้าทีใ่ช้
ภายในบ้าน โดยเฉพาะกับเครือ่งใช้ไฟฟ้าชนดิต่าง ๆ ทีน้่อง ๆ ทกุคนรูจ้กักันดี 

เป็นวิธปีระหยัดทีท่�ากันได้ทัง้ครอบครัวเลยล่ะค่ะ

ง่าย ๆ กับวิธีประหยัดไฟที่ท�าได้ทุกคน

		 ใช้หลอดไฟประหยดัพลงังาน	ใช้หลอดผอมจอมประหยดัแทนหลอดอ้วน	ใช้หลอดตะเกยีบ	
	 แทนหลอดไส้	หรอืใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
		 ปิดเครื่องปรบัอากาศทกุครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกนิ	1	ชั่วโมงส�าหรบัเครื่องปรบัอากาศทั่วไป		

	 และ	30	นาทสี�าหรบัเครื่องปรบัอากาศเบอร์	5
		 ไม่จ�าเป็นต้องเปิดเครื่องปรบัอากาศเยน็จนเกนิไป
 ปิดตู้เยน็ให้สนทิ	ท�าความสะอาดภายในตู้เยน็	และแผ่นระบายความร้อนหลงัตู้เยน็	 	

	 สม�่าเสมอ	เพื่อให้ตู้เยน็ไม่ต้องท�างานหนกัและเปลอืงไฟ
		 ไม่ควรพรมน�้าจนแฉะเวลารดีผ้า	เพราะต้องใช้ความร้อนในการรดีมากขึ้น	เสยีพลงังาน	 	

	 มากขึ้น	เสยีค่าไฟเพิ่มขึ้น
		 ไม่ควรปรบัจอโทรทศัน์ให้สว่างเกนิไป	และอย่าเปิดโทรทศัน์ให้เสยีงดงัเกนิความจ�าเป็น		 	

	 เพราะเปลอืงไฟ	และท�าให้อายเุครื่องสั้นลงด้วย
		 ลองชวนคณุพ่อคณุแม่ปลูกพชืคลมุดนิ	เพื่อช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กบัดนิ		 	

	 แถมท�าให้บ้านเยน็ด้วย	
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PEA photo club
เรยีบเรยีง: จลุล์ จงูวงศ์
ภาพ: อนิเทอร์เนต็/วิกิพเีดยี

‘กล้องของพ่อ’ตอนที ่5

กล้องในภาพนี้ที่พระองค์ท่านทรงใช้ คือ กล้องแคนนอน 
รุ่น Canon EOS 1000F ซึ่งออกวางขายในช่วงปี พ.ศ. 2533

ส่วนกล้องในภาพนี้ที่พระองค์ท่านทรงใช้ คือ กล้องแคนนอน
รุ่น Canon EOS 500 ซึ่งออกวางขายในช่วงปี พ.ศ. 2536 จุดสังเกต
จุดหนึ่งของกล้องรุ่นนี้คือ ไฟช่วยหาโฟกัสสีขาวทรงกลมที่อยู่ข้างกริป

	 จากความเดมิตอนที่แล้วที่ได้ผ่านเวลามาถงึยคุของกล้อง
สะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว	(Single-lens Reflex – SLR)	แบบออโต
โฟกสั	(Autofocus)	ที่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดลุยเดชทรงเคยใช้	นั่นคอืกล้องแคนนอนรุ่น	Canon	EOS	
650	และ	Canon	EOS	620	กล้องทั้งสองรุ่นนี้เป็นกล้องรุ่นแรก
ของตระกูล	EOS	(Electro	Optical	System)	ซึ่งกค็อื	ต้นตระกูล
ของกล้อง	SLR	ของแคนนอนในปัจจบุนันั่นเอง
	 หลงัจากที่พระองค์ท่านทรงใช้กล้องทั้งสองตวัมาระยะ
หนึ่ง	กท็รงเปลี่ยนมาใช้กล้องแคนนอนรุ่น	Canon	EOS	1000F	
ซึ่งทนัสมยักว่าและเบากว่า	รวมถงึมแีฟลชในตวัด้วย	กล้อง
รุ่นนี้ออกวางจ�าหน่ายในเดอืนตลุาคม	ปี	พ.ศ.	2533	มรีะบบ
โฟกสัแบบ	TTL	Phase	Detection	ที่เรว็ขึ้นกว่าเดมิ	สามารถ
ท�าความเรว็ชตัเตอร์ได้ตั้งแต่	30	วนิาทไีปจนถงึ	1/1000	วนิาที	
และสมัพนัธ์แฟลชที่	1/90	วนิาท	ีการเลื่อนฟิล์มของกล้องรุ่นนี้
จะแตกต่างจากกล้องรุ่นที่ออกมาก่อนหน้า	คอื	เมื่อใส่ฟิล์ม
เข้าไปแล้ว	กล้องจะเลื่อนฟิล์มทั้งหมดออกมาก่อน	มาเกบ็ไว้ที่	
Take-up	Spool	(ซึ่งเป็นที่เดยีวกนักบัที่เกบ็ฟิล์มถ่ายแล้วใน

กล้องแคนนอนรุ่น Canon EOS 
1000FN ที่ออกมาในปี พ.ศ. 
2535 มีขนาดและน�้าหนักที่เท่า
กันกับ Canon EOS 1000F 
เลย แต่มีความสามารถในการ
ท�างานสูงขึ้น และราคาสูงขึ้น
เล็กน้อย

กล้องรุ่นอื่นๆ)	แล้วจะเลื่อนฟิล์มที่ถ่ายแล้ว	เกบ็กลบัเข้ากลกั
ฟิล์มไปทลีะรูป	เพื่อเป็นการป้องกนัฟิล์มที่ถ่ายแล้วไม่ให้เกดิ
ความเสยีหายจากการเปิดฝาหลงักล้องโดยไม่ได้ตั้งใจ	แฟลช
ในตวัมคีวามสว่าง	Guide	No.12	ซึ่งยงัคงเป็นระดบัค่าความ
สว่างของแฟลชที่ใกล้เคยีงกบักล้อง	SLR	ในปัจจบุนั	กล้อง
รุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ลเิธยีมแบบ	2CR5	น�้าหนกักล้องเมื่อใส่
แบตเตอรี่แล้วอยู่ที่	500	กรมั	(เบากว่ากล้อง	Canon	EOS	620	
ประมาณ	200	กรมั	หรอืเกอืบร้อยละ	30)	ราคาเมื่อตอนเปิด
ตวัอยู่ที่	69,000.-	เยน	พร้อมเลนส์	EF	35	-	80mm	f/4	-	5.6	
และ	47,000.-	เยน	ส�าหรบัตวักล้อง
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กล้องแคนนอนรุ่น Canon EOS 500N 
ออกวางตลาดเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2539 
มีรูปร่างหน้าตาและขนาดที่แทบจะเหมือนกับ 
Canon EOS 500 เลย แต่ที่แตกต่างกัน
อย่างเห็นได้ชัด คือ กล้องรุ่นนี้จะมีสีเงิน
สลับสีด�า

	 เหล่านี้คอืส่วนหนึ่งของกล้องถ่ายภาพแบบ	SLR	ที่พระองค์
ท่านทรงเคยใช้	นอกจากกล้อง	SLR	แล้ว	พระองค์ท่านยงัทรง
ใช้งานกล้องคอมแพคอกีหลายรุน่หลายยี่ห้อ	มกีล้อง	Canon	
Autoboy	Tele	กล้อง	Canon	Sure	Shot	Zoom	XL	กล้อง	Ricoh	
FF-9D	กล้อง	Pentax	Zoom	70	กล้อง	Minolta	Weathermatic	
35DL	และกล้อง	Kyocera	T	Proof	เป็นต้น	จะเหน็ได้ว่าพระองค์
ท่านไม่ได้ใช้อปุกรณ์การถ่ายภาพที่มรีาคาสูง	พระองค์ท่านทรงเลอืก
ใช้กล้องรุน่เลก็สดุเสยีด้วยซ�้า	หากแต่กล้องและเลนส์ที่พระองค์
ท่านเลอืกใช้นั้น	สามารถสนองตอบพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน 
ได้เป็นอย่างด	ีอกีทั้งยงัมคีณุประโยชน์แก่ผนืแผ่นดนิไทยและ
พสกนกิรชาวไทยได้อย่างเหลอืคณานบั	นอกจากนั้นยงัสะท้อน
ให้เหน็ถงึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงที่พระองค์ท่านพระราชทาน
พระราชด�ารชิี้แนะแนวทางเอาไว้ได้เป็นอย่างดอีกีด้วย

	 จากนั้นอกีราวปีครึ่ง	แคนนอนได้ออกรุ่นปรบัปรงุของ
กล้อง	Canon	EOS	1000F	ออกมา	ชื่อว่า	Canon	EOS	1000FN	
โดยมสีิ่งที่ปรบัปรงุขึ้นจากรุ่นก่อน	คอื	มรีะบบออโตโฟกสัที่เรว็
ขึ้น	1.5	เท่า	ระบบเลื่อนฟิล์มและกรอฟิล์มกลบัที่เสยีงเบาลง
กว่าเดมิมาก	ความเรว็ชตัเตอร์สูงสดุเพิ่มขึ้นเป็น	1/2000	
วนิาที	สามารถตั้งเวลาถ่ายภาพโดยมเีสยีงดนตรขีณะตั้งเวลา
ถ่ายภาพด้วย	ซึ่งสามารถเลอืกได้ว่าจะเป็นผลงานเพลง 
คลาสสกิของนกัประพนัธ์เพลงระดบัโลกอย่าง	Vivaldi	
Beethoven	หรอื	Bach	และแฟลชในตวัที่มคีวามสว่างเพิ่มขึ้น
ไปอยู่ที่	Guide	No.14	ราคาของกล้อง	Canon	EOS	1000FN	
เปิดตวัที่	76,000.-	เยน	พร้อมเลนส์	EF	35	-	80mm	f/4	-	5.6	 
และ	50,000.-	เยน	ส�าหรบัเฉพาะตวักล้อง
	 ต่อมาพระองค์ท่านทรงเปลี่ยนมาใช้กล้องรุ่นที่มขีนาดเลก็
ลงไปอกีคอื	กล้อง	Canon	EOS	500	ซึ่งเป็นกล้อง	SLR	ที่มี
ขนาดเลก็และเบาที่สดุในโลกในขณะนั้น	ออกวางตลาดใน
ช่วงเดอืนกนัยายนปี	พ.ศ.	2536	กล้องรุ่นนี้ออกมาหลงัจาก	
Canon	EOS	1000FN	ประมาณหนึ่งปีครึ่ง	ได้รบัความนยิม
อย่างมาก	ด้วยความที่มขีนาดกะทดัรดัและใช้งานง่าย	
สามารถท�าความเรว็ชตัเตอร์ได้เหมอืนกบั	Canon	EOS	
1000FN	ช่องมองภาพเปลี่ยนมาใช้	Roof	Mirror	แทนที่จะเป็น	
Pentaprism	ท�าให้สามารถออกแบบกล้องได้เลก็ลง	น�้าหนกั
น้อยลง	และยงัมตี้นทนุต�่าลงด้วย	กล้องรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่
ขนาด	CR123A	จ�านวน	2	ก้อน	น�้าหนกัตวักล้องอยู่ที่เพยีง	
370	กรมั	เบาลงจาก	Canon	EOS	1000FN	ถงึกว่าร้อยละ	20	
ราคาของกล้อง	Canon	EOS	500	ตอนที่เปิดตวัอยู่ที่	89,000.-	
เยน	พร้อมเลนส์	EF	28	-	80mm	f/3.5	-	5.6II	USM	และ	
59,000.-	เยน	ส�าหรบัเฉพาะตวักล้อง

นอกเหนอืไปจากกล้องถ่ายภาพของแคนนอน
ทีใ่นหลวงรัชกาลที ่9 ของเราได้ทรงใช้อย่างต่อ
เนือ่งแล้วนัน้ ยงัมกีล้องสะท้อนภาพเลนส์เดีย่ว
ของมนิอลต้าอยูรุ่่นหนึง่ทีพ่ระองค์ท่านทรงเคย
ใช้ด้วย นัน่คือ กล้อง Minolta Dynax 3xi เป็น
กล้อง SLR ออโตโฟกัสทีม่ขีนาดเลก็ น�า้หนกัเบา   
(420 กรัม เฉพาะตัวกล้อง) ออกวางจ�าหน่าย  
ในปี พ.ศ. 2534 สามารถท�าความเรว็

ชตัเตอร์ได้ต้ังแต่ 30 วินาทไีปจนถึง 1/2000 วินาท ีและ 
มโีหมดการถ่ายภาพแบบอตัโนมติัทีก่ล้องจะเลือกตัง้
ค่ารูรับแสง ความเร็วชตัเตอร์ รวมถึงทางยาวโฟกัสของ
เลนส์ให้โดยอตัโนมตั ิ(ต้องใช้ร่วมกับเลนส์ซีรี่ส์ Zoom xi) 

กล้องแคนนอน รุ่น 
Autoboy Tele หรือ 
Sure Shot Tele ออก
มาในปี พ.ศ. 2529 มี
เลนส์ 2 ทางยาวโฟกัส
คือ 40มม. f/2.8 และ 
70มม. f/4.9 ซึ่งไม่ใช่
เลนส์ซูม นอกจากนั้น
ยังมีฟิลเตอร์ซอฟท์ใน
ตัวอีกด้วย

กล้องเคียวซีร่า รุ่น T 
Proof เป็นกล้อง
คอมแพคขนาดเล็กที่มี
เลนส์คุณภาพสูง 
ขนาด 35มม. f/3.5 
ของ Carl Zeiss ให้
ภาพที่มีความคมชัดสูง 
ออกวางตลาดในปี 
พ.ศ. 2536

กล้องมินอลต้า รุ่น 
Weathermatic 35 
DL ออกวางตลาดใน
ปี พ.ศ. 2530 มีจุดเด่น
คือ สามารถกันน�้าได้
ลึก 5 เมตร มีเลนส์ 
35มม. f/3.5 ที่
สามารถเปลี่ยนทาง
ยาวโฟกัสเป็น 50 มม. 
f/5.6 ได้

	 หากไล่เรยีงล�าดบักล้อง	SLR	ของค่ายแคนนอน	ในช่วง
ทศวรรษที่	1990	โดยไล่จากกล้องระดบัมอือาชพีไปจนถงึผู้
เริ่มต้นแล้ว	จะเรยีงได้ดงันี้คอื	Canon	EOS	1	เป็นกล้องระดบั
มอือาชพี	ตวักล้องท�าจากวสัดทุี่แขง็แรงทนทาน	มนี�้าหนกั
มาก	ราคาสูง	โหมดการท�างานไม่ซบัซ้อน	เน้นการท�างานใน
ระดบัมอือาชพี	Canon	EOS	10	และ	Canon	EOS	100	จะ
เป็นกล้องระดบัรองลงมา	มฟีังก์ชั่นการท�างานที่หลากหลาย	
ราคาค่อนข้างสูง	และ	Canon	EOS	1000	เป็นกล้องระดบัมอื
สมคัรเล่น	ฟังก์ชั่นการท�างานเพยีงพอต่อการถ่ายภาพทั่วไป	
ตวักล้องท�าจากพลาสตกิที่แขง็แรง	แต่มนี�้าหนกัเบา	และ
ราคาประหยดั	

	 กล้องรุ่นถดัมาที่พระองค์ท่านได้ทรงใช้คอื	Canon	EOS	
500N	ซึ่งออกวางจ�าหน่ายในช่วงปลายปี	พ.ศ.	2539	กล้องรุ่น
นี้ยงัคงความเลก็	กะทดัรดั	และน�้าหนกัเบา	เหมอืนกบั	Canon	
EOS	500	แต่มรีะบบโฟกสัที่ดขีึ้นกว่าเดมิ	ใช้ชื่อว่า	Multi-
BASIS	(|+|)	AF	ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลอืกจดุโฟกสัได้เอง	หรอื
จะให้กล้องเลอืกให้โดยอตัโนมตักิไ็ด้	การโฟกสัท�าได้รวดเรว็
ไม่แพ้กล้องระดบัมอือาชพี	ส่วนคณุสมบตัอิื่น	ๆ	หากดูจาก
ภายนอกกจ็ะคล้าย	ๆ	กบั	Canon	EOS	500	สิ่งที่ต่างไปจาก
รุ่นเดมิอย่างเหน็ได้ชดั	คอื	สขีองตวักล้องที่เป็นสเีงนิสลบัด�า	
ส่วนราคานั้น	เปิดตวัมาเท่ากนักบั	Canon	EOS	500	เลย
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ตดิตามไดในYoutube ชองPEA Channel


