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หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๒  
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เป็นวารสารรายเดือน จัดท�าขึ้น
เพือ่พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจ
อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการด�าเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้า ทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

เพร�ะโลกไม่เคยหยุดหมุน
	 เป็นเรื่องน่าคดิว่า...หากเราไม่มคีอมพวิเตอร์เครื่องแรกของโลกด้วยการคิดค้น
ของจอห์น	ดบัลวิ	มอชลยี์	และ	เจ	เพรสเพอร์	เอคเกริต	ชวีติการท�างานในวนันี้จะ
เป็นอย่างไร
	 เป็นเรื่องน่าคดิว่า...หากเราไม่มเีครื่องบนิล�าแรกของโลก	โดยความอจัฉรยิะของ
สองพี่น้องตระกูลไรท์	โลกทกุวนันี้จะเป็นอย่างไร	การเดนิทางข้ามทวปีจะสะดวก
มากน้อยแค่ไหน
	 ‘นวตักรรม’	ทางความคดิของมนษุย์นั้น	เป็นสิ่งที่เตม็เปี่ยมไปด้วยพลงัใน 
การขบัเคลื่อนทกุชวีติ	ทกุจงัหวะก้าวของผู้คน	เดนิไปบนเส้นทางที่ปูลาดด้วย 
ความสะดวกสบาย	และคงจะดไีม่น้อยหากเราสามารถสร้างสรรค์	‘นวตักรรมแห่ง
ความยั่งยนื’	ให้เกดิขึ้นได้จรงิ	ในยคุสมยัที่เราเรยีกกนัตดิปากว่า	4.0	และวนันี้
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคกก็�าลงัก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลกล�้าสมยัด้วยนโยบาย	
PEA	4.0		อนัเป็นนโยบายที่กระตุ้นให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในทกุภาคส่วนภายใน
องค์กร	ตั้งแต่พนกังานทกุระดบัจนถงึผู้บรหิารระดบัสูง	ซึ่งภายในปี	2560	นี้	
คนไทยจะได้เหน็นวตักรรมใหม่	ๆ	อนัเป็นผลมาจากการด�าเนนิการตามนโยบายนี้	
และเหนอืสิ่งอื่นใดนั้น	คอื	การบรกิารที่เป็นเลศิ	ซึ่งเป็นหวัใจหลกัที่เรายดึถอืมา
โดยตลอด
	 เพราะตราบใดที่โลกยงัไม่หยดุหมนุ	เรากจ็ะไม่หยดุก้าว...และเราต้องก้าวให้
เท่าทนักบัความเปลี่ยนแปลงของโลกกลม	ๆ	ใบนี้ที่เกดิขึ้นในทกุวนิาที

นางกัลยา แตงเกษม
บรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล 
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook Fanpage ได้ที่          saijaifaifa magazine

นวัตกรรมคือสิ่งที่
ชี้ให้เห็นเด่นชัดระหว่าง 

‘ผูน้�า’ กับ ‘ผูต้าม’
Steve Jobs
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ประมาณ	41.47%	อกีทั้งยงัลด 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ถงึ	 
103	ตนั	คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี		
	 ทั้งนี้	การด�าเนนิการดงักล่าว	ถอื
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ		‘PEA	LED	
เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมไทย’		
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	ได้
ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่
ปี	2557	จนถงึปัจจบุนั	โดยสามารถ
ตดิตั้งหลอดไฟ	LED	ส�าเรจ็แล้ว	17	
แห่ง	และจะด�าเนนิการอย่างต่อเนื่อง
ภายในปีนี้อกี	9	แห่ง	รวมทั้งแผนการ
ตดิตั้งในอนาคตระหว่างปี	2561-2562	
อกี	20	แห่งทั่วภมูภิาค	 

เปิดโครงก�ร PEA LED ณ พระธ�ตุช่อแฮ

เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น	หากยงั
ช่วยประหยดัพลงังาน	ควบคู่กบั 
การสร้างความสว่างไสวสวยงามและ
ความปลอดภยัในยามค�่าคนื	การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	เขต	2	(ภาคเหนอื)	
จงัหวดัพษิณโุลก	จงึได้ด�าเนนิการ
เปลี่ยนหลอด	LED	ณ	วดัพระธาตชุ่อแฮ	
พระอารามหลวง	จงัหวดัแพร่	รวมทั้งสิ้น	
126	ดวง	ซึ่งตั้งเป้าว่า	หลงัจากเปลี่ยน
เป็นหลอด	LED	แล้ว	การใช้พลงังาน
ไฟฟ้าของวดัพระธาตชุ่อแฮ	จะลดลง

life
เรียบเรียง: กองบรรณาธิการ

พื่อส่งเสรมิการใช้พลงังานอย่างมี
ประสทิธภิาพด้วยเทคโนโลยหีลอด	
LED	ภายในเขตโบราณสถานที่
ส�าคญัของเมอืงไทย	ซึ่งไม่เพยีงเ
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พฒันาองค์ความรู้ด้านพลงังาน
และเทคโนโลย	ีซึ่งในปีนี้มุ่งเน้นด้าน
อตุสาหกรรมไฮบรดิ	และรถยนต์
พลงังานไฟฟ้า	ภายในงานมผีู้น�า
ประเทศและผู้น�าทางความคดิจาก
ทั่วโลกเข้าร่วมประชมุ	และยงัเปิดโอกาส
ให้นกัลงทนุทั้งในและต่างประเทศได้
เรยีนรู้แนวคดิการพฒันาเทคโนโลยทีี่
ทนัสมยั	รวมถงึนวตักรรมใหม่	ๆ	ทั้งนี้
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	ได้ร่วม
สนบัสนนุงาน	SETA	2017	และจดัแสดง
นทิรรศการในงานครั้งนี้ด้วย	 

ร่วมจัดแสดงง�น SETA 2017

จั
ภายใต้แนวคดิ	‘Towards	A	Low-Carbon	
Society’	ใน	4	หวัข้อหลกั	คอื	นโยบาย
และการวางแผนด้านพลงังาน	เทคโนโลยี
ระบบผลติกระแสไฟฟ้าเพื่อปล่อย
คาร์บอนต�่า	พลงังานเพื่อการคมนาคม
ขนส่งเพื่อปล่อยคาร์บอนต�่า	และเมอืง
อจัฉรยิะและอตุสาหกรรมสเีขยีว	
	 โดยมเีป้าหมายเพื่อผลกัดนัและ

ดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	2	
ส�าหรบัโครงการพลงังานและ
เทคโนโลยทีี่ยั่งยนืแห่งเอเชยี	
2560	หรอื	SETA	2017	 
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สนับสนุนก�รใช้พลังง�นทดแทน

ด้
ภาคเหนอื	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ภาคกลาง	และภาคใต้	เพื่อส่งเสรมิการใช้
พลงังานสะอาดและเพิ่มโอกาสการประกอบอาชพีให้เกดิการสร้างงาน	สร้างรายได้
และประชาชนสามารถพึ่งพาตนได้มากขึ้น	อนัจะท�าให้เศรษฐกจิไทยฐานรากเข้มแขง็	
เสรมิสร้างความมั่นคงให้ประเทศ
	 ส�าหรบัพื้นที่ภาคกลางนั้น	นายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	เป็นประธานพธิเีปิดและส่งมอบโครงการ	PEA	สนบัสนนุวสิาหกจิชมุชน
ใช้พลงังานทดแทน	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	ดร.สจุนิต์	ไชยชมุศกัดิ์	ผู้ว่าราชการจงัหวดั
พระนครศรอียธุยา	และนางสมทรง	พนัธ์เจรญิวรกลุ	นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
พระนครศรอียธุยา	ร่วมงานในพธิี	ซึ่ง	กฟภ.	ได้คดัเลอืกวสิาหกจิชมุชนกลุ่มแปรรูป
สตัว์น�้า	ต�าบลส�าพะเนยีง	หมู่	1	ต�าบลส�าพะเนยีง	อ�าเภอบ้านแพรก	จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา	โดยได้มอบโรงอบแห้งพลงังานแสงอาทติย์แบบเรอืนกระจก
ขนาด	6	x	8.2	เมตร	สนบัสนนุการอบแห้งผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจากสตัว์น�้า	ได้แก่	
ปลาย่างรมควนั	ที่ก�าลงัเป็นที่ต้องการของตลาดแอฟรกิา	รวมถงึสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กบัผลติภณัฑ์ทางการเกษตร	เช่น	พรกิตากแห้ง	เป็นต้น	การด�าเนนิโครงการดงักล่าว	
ไม่เพยีงช่วยส่งเสรมิการใช้พลงังานสะอาดเท่านั้น	หากยงัสามารถพฒันาคณุภาพ
ชวีติ	ลดค่าใช้จ่าย	สร้างรายได้อย่างยั่งยนื	อกีทั้งสามารถเป็นแหล่งศกึษาดูงาน
ด้านการใช้พลงังานสะอาดในการสร้างรายให้กบัชมุชน	ได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
ใช้งานได้จรงิ	 

life
เรียบเรียง: กองบรรณาธิการ

วยเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการใช้พลงังานทดแทนที่เป็นประโยชน์ต่อ
วสิาหกจิชมุชน	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	จงึจดัท�าโครงการ	‘PEA	
สนบัสนนุวสิาหกจิชมุชนใช้พลงังานทดแทน’	ให้กบัวสิาหกจิชมุชนจ�านวน	
4	แห่งในพื้นที่เขตให้บรกิารของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	4	ภาค	ได้แก่	
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เปิดศูนย์ซ่อมมิเตอร์แห่งแรกในภ�คใต้

เ
การขนส่งมเิตอร์ไปซ่อมที่ส่วนกลาง	ศนูย์ซ่อมแห่งนี้สามารถตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของมเิตอร์	และรองรบัการสอบเทยีบมเิตอร์มาตรฐานที่ส�านกังานไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
เขต	2	(ภาคใต้)	จงัหวดันครศรธีรรมราช	และในอนาคตจะมกีารพฒันาให้เป็น
ศนูย์ต้นแบบ	เป็นเครื่องมอืหลกัของ	กฟภ.	ในการพฒันาบคุลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญ
ด้านมเิตอร์	เพื่อขยายผลจดัตั้งศูนย์ซ่อมมเิตอร์ในภาคอื่น	ๆ	ต่อไป	 

นื่องจากเหตกุารณ์อทุกภยัในพื้นที่ภาคใต้น�ามาซึ่งความเสยีหายของบ้านเรอืน
ประชาชน	รวมถงึมเิตอร์ไฟฟ้าเป็นจ�านวนมาก	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	
จงึจดัตั้งศูนย์ซ่อมมเิตอร์แห่งแรกในภาคใต้	ที่จงัหวดันครศรธีรรมราชขึ้นมา	
เพื่อให้บรกิารประชาชน	โดยมจีดุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาใน
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PEA life

สนับสนุนของร�งวัลสล�กก�ช�ด
	 แม้สภากาชาดไทยงดจดังานกาชาด
ประจ�าปี	2560	เพื่อถวายความอาลยั 
แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
มหาภูมพิลอดลุยเดช	แต่ได้เชญิชวน
หน่วยงานรฐัและเอกชน	ซึ่งเคยร่วมงาน
ออกร้านในงานกาชาดไทย	จดัท�าสลาก
กาชาดเพื่อจ�าหน่าย	และน�าเงนิรายได้
ทูลเกล้าฯ	ถวายโดยเสดจ็พระราชกศุล
บ�ารงุสภากาชาดไทย	ในการนี้	การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	ได้ร่วมสนบัสนนุ
ของรางวลัจ�านวนกว่า	1,410	รางวลั	
ให้แก่สภากาชาดไทย	โดยมรีางวลัที่	1	
คอืรถยนต์นั่งยี่ห้อ	Mercedes-BENZ	รุ่น	
CLA	250	AMG	DYNAMIC	จ�านวน	1	
รางวลั	รางวลัที่	2	รถยนต์นั่งยี่ห้อ	

TOYOTA	ALL	NEW	COROLLA	ALTIS	
ESPORT	1.8	จ�านวน	1	รางวลั	
รางวลัที่	3	รถยนต์กระบะยี่ห้อ	ISUZU	
D-MAX	CAB	4S	1.9	Ddi	BLUE	
POWER	จ�านวน	1	รางวลั	รางวลัที่	4	
ทองค�าแท่งหนกั	10	บาท	จ�านวน	3	
รางวลั	รางวลัที่	5	รถจกัรยานยนต์
ยี่ห้อ	HONDA	WAVE	110-I	(ดสิก์เบรก/
สตาร์ทมอื)	จ�านวน	4	รางวลั	รางวลั
เลขท้าย	3	ตวั	เตาไมโครเวฟยี่ห้อ	
SHARP	รุ่น	R.220	ขนาด	22	ลติร	
จ�านวน	400	รางวลั	และรางวลัเลขท้าย	
2	ตวั	พดัลมตั้งโต๊ะยี่ห้อ	MITSUBISHI	
ขนาด	16	นิ้ว	จ�านวน	1,000	รางวลั	 

คว้�ร�งวัลสุริยศศิธร 
	 รางวลัสรุยิศศธิร	อกีหนึ่งรางวลัอนัทรงเกยีรติ	จากสมาคม 
นกัประชาสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย	จดัขึ้นเพื่อส่งเสรมิ	รกัษา	และสนบัสนนุ	
ให้เกดิความคดิรเิริ่มและสร้างสรรค์ในรูปแบบของปฏทินิ	ในครั้งนี้ได้จดัขึ้น
เป็นครั้งที่	37	ประจ�าปี	2560	โดยมหีน่วยงานราชการ	องค์กร	รฐัวสิาหกจิ	
และธรุกจิเอกชนต่าง	ๆ	ทั่วประเทศได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด	ส�าหรบั
ปฏทินิและสมดุบนัทกึของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	ได้รบัรางวลั
สรุยิศศธิร	ต่อเนื่องเป็นปีที่	6	นอกจากนี้	กฟภ.	ยงัคว้ารางวลัรองชนะเลศิ	
สมดุบนัทกึ	ประเภทจรรโลงสงัคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจบุนั	มาครอง	
นบัเป็นอกีหนึ่งรางวลัแห่งความภาคภูมใิจ	 
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PEA project
ภาพ: กองประชาสัมพันธ์
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PEA focus
เรียบเรียง: กองบรรณาธิการ

สร้างสรรค์ปัจจุบันเพื่ออนาคต กับ PEA 4.0
THE  FUTURE  IS  NOW
เม่ือโลกในยุคดจิทัิลหมนุเรว็ขึน้กว่�เดิม เทคโนโลยีมีก�รเปล่ียนแปลงอย่�งรวดเรว็ และไม่เคยหยุดน่ิงอยู่กับท่ี 
ก�รปรบัตัวให้เข้�กับยุคสมัยจงึเป็นเรือ่งสำ�คญั และเพือ่เตรยีมพร้อมในก�รต้ังรบัคว�มเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้

อยู่ตลอดเวล� ก�รไฟฟ้�ส่วนภมูภิ�ค (กฟภ.) จงึต้ังเป้�หม�ยด้�นก�รพฒัน�องค์กร พฒัน�ศกัยภ�พคน และพร้อม
สร้�งสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ือตอบโจทย์ด้�นก�รบรกิ�รท่ีดท่ีีสุดสำ�หรบัผู้ใช้ไฟฟ้�ท่ีมีม�กถงึ 18.6 ล้�นคน 

รวมทัง้คนไทยทกุคน ด้วย ‘นโยบ�ย PEA 4.0’ บนเส้นท�งท่ีทอดย�วสู่เป้�หม�ยของก�รเป็น ‘ก�รไฟฟ้�แห่งอน�คต’
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เพร�ะอดตีคอืร�กฐ�นของปัจจุบัน และปัจจุบนัคอืคว�มม่ันคงของอน�คต ท่�มกล�งก�รเปล่ียนแปลงจ�กวนัน้ันถงึวนัน้ี 
ก�รไฟฟ้�ส่วนภมิูภ�ค เป็นหน่วยง�นท่ีมีพฒัน�ก�รม�อย่�งย�วน�นต่อเน่ือง รบัยคุสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ

จากวนัน้ันสูว่นัน้ี กว่าจะมาเป็น PEA 4.0

วางรากฐานในยุคแรกด้วยการก่อสร้าง
ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ครอบคลมุพืน้ที่
รบัผดิชอบทัง้ 74 จงัหวัดทัว่ประเทศ

เร่ิมน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ทัง้ด้านระบบ
ไฟฟ้า และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพือ่พฒันาระบบไฟฟ้าองค์กรและ
การบริการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

เน้นการพฒันาระบบไฟฟ้าให้มี
เสถียรภาพมัน่คงย่ิงขึน้ เพือ่รองรบัการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ และ
อตุสาหกรรมในส่วนภูมภิาคของประเทศ

ส่งเสริมการน�านวตักรรมและพลงังาน
ทดแทนมาใช้ เช่น ระบบรถยนต์ EV 
และ Smart Home ตลอดจนการน�า
นวตักรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท�างาน และสนบัสนนุธรุกิจใหม่ ๆ

เส้นทางสู่ความส�าเรจ็
เพร�ะทกุก�รทำ�ง�นต้องมเีป้�หม�ย ลองม�ทำ�คว�มรูจ้กักับ 4 S หรอื 4 ยุทธศ�สตร์สำ�คญัอนัเป็นเป้�หม�ย

สูงสุดของ PEA 4.0 เพือ่มุ่งสู่คว�มสำ�เรจ็กันดกีว่�

• มุง่สร้าง กฟภ. เป็นองค์กร
 ทีม่ศัีกยภาพสูง 
• ส่งเสรมิการสร้างระบบไฟฟ้า
 ให้มัน่คงและมปีระสิทธิภาพ
• ส่งเสรมิ สนบัสนุน และลงทุน 
 ด้านพลังงานทดแทนและการ 
 อนรุกัษ์พลงังาน เช่น การ
 ขยายผลโครงการส�านักงาน
 สเีขยีว (Green Office) ให้ 
 ครอบคลมุส�านักงานการไฟฟ้า 
 ทกุจงัหวัด

• สร้างมาตรฐานด้วยระบบ
 จ�าหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับการ
 ยอมรับในระดบัภูมภิาค
• ส่งเสรมิการให้ความรู้ด้านความ
 ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้ากับประชาชน
 รวมถงึการติดต้ังเคร่ืองตัดไฟรัว่
• เพิม่ประสิทธิภาพการเบกิจ่าย 
 งบการลงทนุ ควบคุมค่าใช้จ่าย
 การด�าเนนิงานอย่างคุ้มค่า

• บริการลกูค้าเป็นเลศิและครบวงจร
• พัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทนัสมยั 
 เป็น Smart Grid
• พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม  
 ประสทิธิภาพการด�าเนนิการ
 ขององค์กร

•  มกีารก�ากับดแูลกิจการทีด่ตีาม
 หลกัธรรมาภิบาล
•  เน้นการเติบโตอย่างยัง่ยนืร่วมกับ 
 ชมุชน สงัคม สิง่แวดล้อมและเศรษฐกิจ
•  มกีารพัฒนาชมุชนต้นแบบระบบ
 ผลติไฟฟ้าพลงังานทดแทน
•  ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างรูคุ้ณค่า  
 ประหยัด และปลอดภัย
•  จดักิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาฝีมอื 
 แรงงานด้านอาชพีช่างไฟฟ้าให้กับ 
 ชมุชน
•  จดักิจกรรมเสริมสร้างความรู้
 การใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างม ี  
 ประสทิธิภาพ ปลอดภยั
•  ส่งเสริมและสนบัสนนุการน�า
 หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลงังาน  
 LED มาใช้กับสถานทีท่่องเทีย่วที ่ 
 ส�าคญัของประเทศ
•  จดักิจกรรมอนรัุกษ์พลงังาน 
 การรักษาสิง่แวดล้อม รวมถึง
 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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หัวใจหลักของนโยบ�ย PEA 4.0 คอื ‘พฒัน�คนด้วยนวตักรรม พฒัน�ง�น
ด้วยเทคโนโลย’ี โดยเน้นให้ทุกหน่วยง�นภ�ยในองค์กรร่วมกันขบัเคล่ือน
ก�รพฒัน�ซึง่มอียู่ 7 ด้�น อนัเป็นกรอบในก�รทำ�ง�นท่ีทุกหน่วยง�น

จะต้องมองเห็นอย่�งชดัเจนเป็นภ�พเดยีวกัน

1HUMAN 
CAPITAL 

(การพฒันาคนท�างาน)

การพฒันาศักยภาพคนท�างาน 
ให้สามารถปรบัตัวให้ทนัยคุทนัสมยั

เข้ากับสถานการณ์ มกีารศึกษา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ

2SERVICES 
(การบรกิาร) 

สร้างความเป็นเลศิในงานบรกิาร  
ด้วยการให้บริการทีเ่กินความคาดหวัง

ของลกูค้า รวมถึงการใช้เทคโนโลย ี
ใหม่ ๆ ครบครนั และทัว่ถึง นอกจากนี้

ยังมกีารสนบัสนนุให้ความรูเ้ร่ืองความ
ปลอดภยั และการประหยัดพลงังาน 
ในการใช้ไฟฟ้า โดยมุง่เน้นเร่ืองการ 
ติดต้ังเคร่ืองตัดไฟรัว่ (RCD) ให้แก่

ชมุชนในพืน้ทีเ่สีย่ง

3GRID 
(การพฒันาระบบไฟฟ้า) 

พฒันาระบบไฟฟ้าให้ทนัสมยั 
มากขึน้เพ่ือรองรับนวัตกรรมใหม่
อย่าง Smart Grid หรอืโครงข่าย

ไฟฟ้าอจัฉรยิะ ทีส่ามารถจ่าย 
กระแสไฟฟ้าได้เองตามแบบทีลู่กค้า
ต้องการ และยังรองรับการเชือ่มต่อ

ระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน 
ทางเลือกสะอาดทีก่ระจายอยู่ทัว่ไป

ได้อกีด้วย

การพฒันาบนย่างก้าวทีม่ัน่คง
7
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4ASSET MANAGEMENT 
(การดูแล บ�ารุงรกัษาทรพัย์สินองค์กร)

เป็นการพัฒนาการจัดการสินทรัพย์ทั้งองค์กร  
(Enterprise Asset Management : EAM) ด้วยการวางแผน 
การบ�ารุงรักษาให้ครบวงจร เริ่มตั้งแต่การจัดหา การบ�ารุง

รักษา จนกระทั่งสิ้นอายุการใช้งาน จึงน�าออกจากระบบ 
โดยมีการควบคุมดูแลด้วยระบบที่ทันสมัยกว่าเดิม

5INNOVATION 
(การสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่) 

พัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม เพื่อน�ามาใช้งาน
ภายในองค์กร เป็นการทดแทนหรือลดการจัดหาจาก
ภายนอก และยกระดับมาตรฐานของอุปกรณ์ให้มีอายุ 

การใช้งานนานมากขึ้น เพื่อลดการบ�ารุงรักษา ตลอดจน
การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายใต้ชือ่ PEA Brand

6ICT  
(การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

ในระบบการจดัการ)

น�าระบบ ICT มาใช้รองรับงานต่าง ๆ รองรับ 
การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (PEA Smart 
Grid) ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยทั้งในการใช้ ไฟฟ้าและ

การปฏิบัติงาน การจัดการภายในองค์กรโดยผ่าน
การสั่งการ หรือการควบคุมด้วยระบบอินเทอร์เน็ต 

รวมทั้งมีระบบ Cloud และการจัดการ Big Data 
โดยน�าระบบ ICT มาใช้รองรับงานในอนาคตทั้งหมด

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7BUSINESS INVESTMENT 
(การลงทุนในธรุกจิใหม่) 

ในอดีตที่ผ่านมา กฟภ. ท�าหน้าที่เป็นองค์กรจ�าหน่ายไฟฟ้า
ให้กับผู้ ใช้ ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบัน ภายใต้
นโยบาย PEA 4.0 การสร้างธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ได้กลายเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลัก
ของ กฟภ. เมื่อบุคลากรมีความพร้อมและมีศักยภาพ 

ที่สูงขึ้นจนสามารถด�าเนินการออกแบบด้านวิศวกรรมและ
ก่อสร้างเอง สุดท้ายจะน�าไปสู่การลงทุนเป็นเจ้าของ

โครงการ หรือเป็นหุ้นส่วนโครงการของบริษัทในเครือ 
ต่อไปในอนาคต
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 ปี 2560 น้ี คนไทยจะได้เห็นก�รดำ�เนินง�นต�ม 6 แผนง�นสำ�คญัจ�กนโยบ�ย PEA 4.0 
ซ่ึงแต่ละแผนง�นน้ันเกิดขึน้ม�เพ่ือสร้�งคว�มพึงพอใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้�เป็นสำ�คญั

 กฟภ. เตรยีมท�าอะไรบ้าง

การตรวจสอบและบ�ารงุรกัษา กฟภ. จดัท�าแผนงาน Big 
Patrolling and Cleansing for Strong Grid ส�าหรบัปี 2560 
รวมถงึการจัดท�าแผนงานในการตรวจสอบและบ�ารงุรักษา
มิเตอร์ หม้อแปลง และอปุกรณ์หลกัทีส่�าคัญในระบบไฟฟ้า  
เพือ่การพัฒนาอย่างมปีระสทิธิภาพ

สร้างระบบการบรหิารจดัการต้นไม้ เพราะต้นไม้มคีวามส�าคัญ
ต่อระบบนเิวศ และเพือ่ไม่เป็นการท�าลายธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กฟภ. จงึสร้างระบบการบริหารจดัการต้นไม้ โดยการตัดแต่ง 
ก่ิงไม้ท่ีอยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า ให้เป็นไปตามหลกัวิชาการทีม่ี
ประสทิธิภาพ สวยงาม และมคีวามปลอดภัยต่อประชาชน

เร่งด�าเนินการขยายเขตไฟฟ้า เนือ่งจากการขยายตัวของ
สงัคมทีเ่พิม่ข้ึน กฟภ. มเีป้าหมายเร่งรดัขยายเขตไฟฟ้าส�าหรับ
หมู่บ้านท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ และให้ทนัต่อการเพ่ิมจ�านวนของหมูบ้่าน 
ท่ีเกิดขึน้ใหม่ โดยก�าหนดเป้าหมายทัว่ประเทศ ไม่ให้ต�า่กว่า 
ร้อยละ 99.99  

เพิม่ประสิทธภิาพในกระบวนการจดัหา พร้อมทัง้ลด
ระยะเวลาด�าเนนิการ เช่น ปรับปรุงกระบวนการจดัหา
มิเตอร์ หม้อแปลง และอปุกรณ์หลกัทีส่�าคัญในระบบ
ไฟฟ้า ให้มปีรมิาณทีเ่พียงพอต่อการใช้งาน เป็นต้น

มุ่งพฒันาองค์กรและกระบวนการภายใน เพ่ือยกระดบั
การบริหารจดัการภายในให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู 
(High Performance Organization) และได้รบัรางวัล
รฐัวิสาหกิจดเีด่นหรือรางวัลเชดิชเูกียรติอืน่ ๆ จาก
หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนทีม่ชีือ่เสียง

มีการประเมินผู้บรหิารระดบัสงูอย่างต่อเน่ือง ตาม
แนวทางการประเมนิผลงานผูบ้รหิารของกระทรวง
มหาดไทย ซึง่มอียู ่3 ด้าน คือ งานตามนโยบาย  
งานตามภาระหน้าที ่และงานความคิดสร้างสรรค์  
โดยประเมนิต้ังแต่ระดบัรองผูว่้าการ (รผก.) ผูช่้วย 
ผูว่้าการ (ผชก.) และผูอ้�านวยการฝ่าย (อฝ.) 
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ทักทาย ‘SMART HOME’ นวตักรรมรองรบัไลฟ์สไตล์คนรุน่ใหม่
 ตามนโยบาย	PEA	4.0	มุ่งเน้นเรื่องส่งเสรมิ 
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่	ๆ	ซึ่งสอดคล้องกบั	‘เศรษฐกจิที่ 
ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม’	ภายในปี	2560	นี้	กฟภ.	จงึได้
ด�าเนนิการด้านงานวจิยัอย่างต่อเนื่อง	เพื่อสร้างสรรค์
นวตักรรมที่สามารถน�ามาต่อยอดเป็นธรุกจิใหม่ของ
องค์กร	ที่รองรบัไลฟ์สไตล์ผู้ใช้ไฟฟ้าในยคุใหม่อย่างลงตวั	

สิ่งที่เราจะได้เห็นจาก SMART HOME
 บ้านสมาร์ท	กฟภ.	(Smart	Home)	เน้นการออกแบบ
ให้ทนัสมยัรองรบักบัไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่	ให้ 
ความส�าคญักบัความสะดวกสบายเป็นอนัดบัหนึ่ง	 
มกีารใช้พลงังานทดแทนอย่างหลงัคาโซลาร์เซลล์	(Solar	
Rooftop)	ที่ช่วยในการผลติไฟฟ้าใช้เอง	และซึ่งมรีะบบ
สาธารณปูโภคพื้นฐานที่เชื่อมต่อสื่อสารกบับ้านผ่าน
มเิตอร์อจัฉรยิะ	(Smart	Meter)	การรองรบัรถยนต์พลงังาน
ไฟฟ้า	(Electric	Vehicle	หรอื	EV)	พร้อมกบัการขยาย
สถานชีาร์จรถยนต์พลงังานไฟฟ้า	จากเดมิที่มอียู่แล้ว	
5	สถาน	ีจะเพิ่มขึ้นอกี	7	สถานใีนปี	2560	เพื่อรองรบั
ความต้องการของผู้บรโิภค	โดยมทีมีวศิวกรของฝ่ายวจิยั
และพฒันาระบบไฟฟ้าของ	กฟภ.	เป็นผู้พฒันาซอร์ฟแวร์
ในการบรหิารจดัการ

เพือ่รอยยิม้ของทกุคน
 ภายใต้นโยบาย PEA 4.0 แสดงให้เหน็ถงึการเปลีย่นแปลง 
ครัง้ส�าคัญของ กฟภ. การน�าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
มาใช้ จะช่วยคนไทยมรีะบบไฟฟ้าทีท่นัสมยัใช้งาน อกีทัง้ยังท�าให้
การด�าเนนิงานสะดวก รวดเรว็ มมีาตรฐานการให้บริการในระดับ
สากล ครอบคลุมการให้บริการทกุพืน้ทีใ่นประเทศไทย และยังคง
ค�านงึถึงความปลอดภยัของประชาชนเป็นหลกั 
 ขณะเดยีวกัน ในส่วนของบคุลากร กฟภ. หวัใจหลกัของ  
PEA 4.0 คือ การพัฒนาตนเองให้พร้อมรบักับการเปลีย่นแปลง 
และเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพือ่การท�างานอย่างเต็มประสทิธิภาพ  
อกีทัง้ยังมกีารขยายช่องทางธรุกิจ ส่งผลให้บคุลากรของ กฟภ. 
ได้เรยีนรูแ้ละพฒันาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที ่ด้วย 
ความเชือ่มัน่ว่า ‘องค์กรทีแ่ขง็แกร่ง คือการพัฒนาศักยภาพของ
คนภายในองค์กรให้เข้มแขง็’
 ทัง้นี ้กฟภ. ได้ต้ังปณิธานแห่งการเป็นองค์กรทีข่บัเคลือ่น
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรมและธุรกิจใหม่ 
พร้อมทัง้พฒันากระบวนการท�างานทีร่องรบัยุคดจิทิลั มี
มาตรฐานงานบรกิารทีเ่ป็นเลิศ มรีะบบไฟฟ้าทีท่นัสมยั มัน่คง 
เชือ่ถอืได้ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว 
มปีระสทิธภิาพ บนพ้ืนฐานของความปลอดภยัเป็นส�าคัญ 
ตอกย�า้แนวคิดทีว่่า ‘พฒันาคนด้วยนวตักรรม พฒันางาน
ด้วยเทคโนโลยี’ อย่างแท้จรงิ  
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โดย กองบรรณาธิการ

สร้�งแบรนด์ = สร้�งคน
เมื่อคุณค่าที่ดีขององค์กรต้องเริ่มต้นจาก ‘ภายใน’

ในยุคทีก่�รสร้�งแบรนด์เป็นเหมือนเข็มทิศนำ�พ�องค์กรไปสู่ 
คว�มสำ�เรจ็ ก�รไฟฟ้�ส่วนภมิูภ�ค (กฟภ.) เห็นคว�มสำ�คญั
ของก�รสร้�งองค์กรท่ีแข็งแกร่งจ�กภ�ยใน จึงได้ดำ�เนินก�รวจิยั
เพือ่ศกึษ�วจิยัด้�นภ�พลักษณ์ และนำ�ผลก�รศกึษ�วจิยัน้ีม� 
ทบทวน พร้อมกบัดำ�เนินก�รปรบัปรุงแผน PEA Branding 
ในระยะที ่2 ระหว่�งปี 2559-2561 อนัจะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งคน
ภ�ยในองค์กรให้มศีกัยภ�พ พร้อมให้บรกิ�รประช�ชนด้วยหัวใจ

สร้างแบรนด์ คือ สร้างคน 
ความส�าคญัของคณุค่าจากภายในองค์กร	คอืสิ่งส�าคญัที่ส่งผล
ต่อการบรหิารงาน	การสร้างผลการด�าเนนิงาน	และการขบัเคลื่อน
องค์กรอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้	ด้วยเหตนุี้	การสร้างแบรนด์ใน
แนวคดิของ	กฟภ.	ที่สอดคล้องกบันโยบาย	PEA	4.0	จงึไม่ได้
จ�ากดัเพยีงการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดภีายนอกเท่านั้น	หากยงั
ลงลกึถงึหวัใจของพนกังานทกุคน	เพื่อดงึศกัยภาพของ
พนกังานทกุคนให้ถกูน�ามาใช้ได้อย่างเป่ียมประสทิธภิาพ

PEAScoop
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HOW
สร้างแบรนด์ท�าอย่างไร ?

4  แผนยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนก�รสร้�งแบรนด ์

ภ�ยในองค์กร ที่สร้�ง 
ก�รมีส่วนร่วมของบุคล�กร
ทุกระดับผ่�นกระบวนก�ร 

การสร้างแบรนด์จาก
ภายในองค์กร คือการ

สร้างบุคลากรผู้เป็นพลัง    
ขับเคลื่อนองค์กรที่ดีที่สุด

กลยุทธ์ก�รสร้�งแบรนด์ในยุค 

4.0
PEA
วิจัย ศึกษ� เพื่อสร้�งคนที่มีคุณค่�ให้กับองค์กร

 แผน1 
เป็นก�รสร้�งก�รตระหนักใน 

มุมมองของก�รทำ�ง�น ก�รใช้ชวีติ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร ด้วย
ก�รจัดอบรมสัมมน� ประชุมเชิง

ปฏิบัติก�ร เพื่อสร้�งก�รม ี
ส่วนร่วมโดยเน้นท่ีบุคล�กรทุกระดับ

	แผน	2 
สร้�งแนวคิดในวิสัยทัศน์และ

ค่�นิยม สำ�หรับผู้บริห�รระดับสูง 
และผู้นำ�องค์กรสูงสุด

แผน	3 
เป็นกระบวนก�รกระตุ้นคุณค่�
ภ�ยในให้เป็นรูปธรรม ผ่�นก�ร
ปฏิบัติภ�ยนอกให้กับผู้บริห�ร

ระดับสูงและผู้นำ�องค์กรสูงสุด และ
สำ�หรับบุคล�กรทุกระดับ  

จะมีก�รกระตุ้นให้เกิดก�รใช ้
คว�มส�ม�รถในตนเอง รวมทั้ง

ค้นห�ศักยภ�พจ�กภ�ยใน

	แผน	4 
จัดทำ�ระบบ Alpha ขององค์กร 

โดยมีหน่วยง�นอิสระจ�ก
ภ�ยนอกม�เป็นเครือข่�ยที่

ปรึกษ� ซึ่งเน้นไปที่กลุ่มบุคล�กรที่
มีคว�มพร้อม หรือมีศักยภ�พ

เป็นผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง และจะมี
ก�รสร้�งระบบวัดผลและพัฒน�
ภ�พลักษณ์ในผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับองค์กร โดยเน้นที่ผู้นำ�องค์กร

และฝ่�ยประช�สัมพันธ์

1 สร้�งอัตลักษณ์ของ 
องค์กรให้เห็นเด่นชัด

2 สร้�งบทบ�ทขององค์กร 
ซึ่งกรณีนี้ศึกษ�เฉพ�ะกลุ่ม
พนักง�น ผู้บริห�ร กฟภ. 
เพื่อได้ข้อมูลว่�พันธกิจ
ขององค์กรคืออะไรใน 

มุมมองของเข�

3 สะท้อนภ�พลักษณ์องค์กร
ผ่�นสื่อต่�ง ๆ เพื่อให้เกิด 
ก�รรับรู้และประสบก�รณ์

4 เกิดก�รสั่งสมชื่อเสียงของ
องค์กร ซึ่งม�จ�กก�รรับรู้

เรื่องร�วก�รดำ�เนินง�นของ
องค์กรอย่�งต่อเนื่องและ

ย�วน�น

STRATEGY

‘ปลูกฝัง’

WHY
  ลดค่�ใช้จ่�ย 

 แต่ส�ม�รถ   
 เพิ่มมูลค่ำได้

  เกิดก�รสร้ำงแก่นแท้
 ขององค์กรที่ไม่ใช่แค ่
 ก�รสร้�งภ�พ

เพร�ะก�รสร้�งแบรนด์
จ�กภ�ยในเป็นส่ิงสำ�คญั

ต่อก�รบรหิ�รง�น 
ก�รสร้�งผลง�น 

ก�รดำ�เนินง�นและ
ก�รขบัเคล่ือนองค์กร

  เกิดภำวะผู้น�ำ
 ก�รเปลีย่นแปลงในแต่ละ
 บุคคลท่ีนำ�ค่�นยิมและ
 ธรรมภิบ�ลไปปฏิบัติได้จริง

  ได้ทรัพยำกรมนุษย์
 ทีม่คีณุค่� เพิ่มมูลค่�ผลก�ร 
 ดำ�เนินง�น

สร้�งแบรนด์ = สร้�งคน
เมื่อคุณค่าที่ดีขององค์กรต้องเริ่มต้นจาก ‘ภายใน’
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ปัจจบัุน หล�ยองค์กรชัน้นำ�รวมทัง้ก�รไฟฟ้�ส่วนภมิูภ�ค (กฟภ.) ได้ให้คว�มสำ�คญักับก�รทำ�ให้พนักง�นภ�ยใน 
องค์กรทุกระดับ รบัรูเ้รือ่งแบรนด์ขององค์กรตนเองม�กขึน้ เพือ่ให้พวกเข�ได้มีส่วนร่วม เข้�ใจจดุยนืองค์กรท่ีชดัเจน 

มีภ�พเป้�หม�ยเดียวกัน ซ่ึงก�รสร้�งแบรนด์ภ�ยในกับพนักง�นทุกคนน้ัน มีกระบวนก�รท่ีน่�สนใจและน่�ศกึษ�ทีเดียว

เม่ือการรบัรูแ้บรนด์จากภายใน 
ส�าคัญไม่น้อยกว่าการรับรู้แบรนด์จากภายนอก

วางรากฐานค่านิยมองค์กร
และวัฒนธรรมการท�างานให้พนักงาน
และผู้น�าทุกระดับ

สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเขาท�า
ไม่ใช่หน้าที่ แต่เกิดขึ้นจาก
หัวใจรักในองค์กร

ปลูกฝังการรับรู้
แบรนด์ สร้างค่านิยม
และอุดมการณ์ให้กับ
พนักงานทุกระดับพนักงานตระหนัก

ต่อบทบาทของ
ตนเองที่มีส่วนส�าคัญ
ในการสร้างสรรค์และ
พัฒนาองค์กร

สื่ออัตลักษณ์องค์กรได้
ชัดเจน สะท้อนการรับรู้ถึง

บทบาทขององค์กร และมอง
เห็นภาพเป้าหมายเดียวกัน
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20 สิ่งท้�ท�ยของพนักง�น 
จากวิสัยทัศน์ของ กฟภ. 

  การปรับเปลี่ยนหน้าที่ หรือสถานที่ท�างานเพื่อให้ 
 เกิดความเหมาะสม

  เปิดกว้างยอมรับสิ่งใหม่ ๆ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด 

 และปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ
  ท�างานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี
  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลกรให้มีความรู้ความสามารถ  

 พร้อมให้บริการ
  รู้จักปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
  มีบริการที่ดี ท�าให้ผู้ ใช้บริการพึงพอใจ และสร้าง

 ความน่าเชื่อถือแก่ผู้ ใช้บริการ
  มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เพียงพอ ทันสมัย
  พัฒนาตนเองอย่างสม่�าเสมอ ใฝ่หาความรู้ ไม่หยุดนิ่ง
  มีความขยัน มุ่งมั่น ทุ่มเท เอาใจใส่
  การรับต�าแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น
  พัฒนาระบบการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพ 

 มีนวัตกรรม ทันสมัย ดูน่าเชื่อถือ
  พัฒนาระบบการท�างานให้มีมาตรฐาน ทันสมัย  

 ปลอดภัย
  พัฒนาขั้นตอนการท�างานที่ง่าย มีความชัดเจน 

 รวดเร็วและไม่ซ้�าซ้อน
  การพิจารณาต�าแหน่งและเงินเดือนมีความยุติธรรม  

 พิจารณาตามความรู้ความสามารถ
  การได้ไปท�างานในสถานที่ใหม่ อยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ
  ค�านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก
  ท�างานกับเพื่อนร่วมงานใหม่
  อยากให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
  ให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

3 อันดับแรก เมื่อถามว่า...
กฟภ.ส�าคัญอย่างไร ในชีวิตคุณ ?

สิ่งที่ท�าให้พนักงานรักองค์กร

ข้อมูลบ�งส่วนทีน่่�สนใจในผลก�ร
ศกึษ�วจัิยจ�กคว�มคดิเห็นของกลุ่ม
พนักง�นตัวอย่�งท้ังหมด 3,550 ร�ย

40.87%

72.42%

34.37%

28.65%

22.28%

12.25%

กฟภ. 
ให้สวัสดิการ

และผลตอบแทน
ที่ดี ให้เงินเดือน

สูง

การกระท�า 
ปฏิบัติ และ

การด�าเนินงาน
ของ กฟภ.

กฟภ. 
ให้โอกาสใน
การท�างาน 

ท�าให้มีหน้าที่
การงานดีและ
สร้างความ

มั่นคงในชีวิต

คุณค่า 
ความหมาย
ขององค์กร 

กฟภ. 
ให้ชีวิตที่ดี 

ท�าให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น

ความมั่นคง 
สุขกายสุขใจ 

สถติิน่�รู้

 และนี่คือกระบวนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรที่ กฟภ. 
เห็นความส�าคัญ เพื่อสร้างสรรค์องค์กรที่ดี มีคุณภาพ และ
พร้อมให้บริการด้วยหัวใจ  

ท่ีมา : จากเอกสารความส�าเร็จของการสร้างแบรนด์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ประจ�าปี 2559 ผลการศึกษา และแผนพัฒนาระบบแบรนด์องค์กร
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สว่างไสว จุดประกายแห่งศรัทธา
ไม่เพยีงเป็นก�รติดต้ังหลอดไฟ LED เพ่ือส่องสว่�งโบร�ณสถ�นอนัทรงคุณค่� 
ของเมืองไทยให้ดสูวยสง่�ในย�มคำ�่คนืเท่�น้ัน ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค (กฟภ.) ยังมุ่ง
สร้�งสรรค์สังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและจดัก�รพลังง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

LightUP

เพิ่มคณุค่าทางด้านวฒันธรรมของแหล่งโบราณสถาน	 
โดยในระยะแรก	กฟภ.	ได้ตดิตั้งระบบไฟ	ด้วยหลอด	LED	
ณ	แหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมไทย	จ�านวน	17	แห่ง 
ทั่วภูมภิาค	อาทิ	วดัไชยธาราราม	(วดัฉลอง)	จงัหวดัภูเกต็	 
วดัโสธรวรารามวรวหิาร	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	พระธาตเุชงิชมุ	
จงัหวดัสกลนคร	และ	มสัยดิกลาง	จงัหวดัปัตตานี	เป็นต้น
 
ดำาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
	 ส�าหรบัการด�าเนนิงานในระยะที่	2	นั้น	ครอบคลมุ
ระยะเวลาตั้งแต่	ปี	2560	-	ปี	2562	เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวไทยและเศรษฐกจิชมุชนอย่างต่อเนื่อง	กฟภ.	
จงึได้จดัท�าโครงการฯ	ระยะที่	2	ภายในระยะเวลา	3	ปี	โดย
ทุ่มงบประมาณจ�านวน	60,000,000	บาท	เพื่อปรบัปรุงและ
ตดิตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยหลอด	LED	ในโบราณสถาน	
สถานที่ส�าคญั	และแหล่งมรดกโลก	จ�านวน	30	แห่งทั่วประเทศ	
โดยแบ่งการด�าเนนิงานออกเป็น
	 ปี	2560	จ�านวน	10	แห่ง
	 ปี	2561	จ�านวน	10	แห่ง
	 ปี	2562	จ�านวน	10	แห่ง
 

รวมถงึโบราณสถานซึ่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีง	
และเป็นศนูย์รวมจติใจของคนไทย	ทั้งยงัเป็นพื้นที่เชงิเศรษฐกจิ
ที่สามารถสร้างรายได้ที่ส�าคญัให้กบัชมุชนอกีด้วย	
	 กฟภ.	เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของแหล่งท่องเที่ยว
เชงิวฒันธรรมไทย	ควบคู่ไปกบัการบรหิารจดัการพลงังาน
อย่างมปีระสทิธภิาพ	ซึ่งปัจจบุนัพบว่ามกีารใช้พลงังาน
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะพลงังานไฟฟ้า	จงึได้มี
นโยบายที่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารประหยดัพลงังาน
ผ่านนวตักรรม	LED	ในโครงการ	‘PEA	LED	เพื่อแหล่งท่องเที่ยว
เชงิวฒันธรรมไทย’
 
ส่องสว่างทั่วไทย
	 การด�าเนนิงานในระยะแรก	(ปี	2557-2559)	มจีดุประสงค์
เพื่อให้เกดิการตระหนกัถงึการประหยดัพลงังานไฟฟ้า	ลด
ภาระค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษา	และส่งเสรมิการท่องเที่ยว
บรเิวณโดยรอบโบราณสถาน	พร้อมกบัการท�านบุ�ารงุศาสนา	

PEA society
เร่ือง: กองประชาสัมพันธ์
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ระเทศไทยเป็นประเทศที่มปีระวตัศิาสตร์ยาวนาน	
มมีรดกทางวฒันธรรมที่หลากหลาย	ซึ่งได้รบัการ
ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง	ๆ	อาท	ิงานศลิป- 
หตัถกรรม	ประตมิากรรม	อาหาร	ภาษา	ประเพณี	ป
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สานประโยชน์เพื่อชุมชน
	 โครงการ	‘PEA	LED	เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม
ไทย’	ไม่เพยีงเกดิขึ้นมาเพื่อส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีาร
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวคดิที่เป็นไป
ในแนวทางเดยีวกนักบัการสนบัสนนุแผนการอนรุกัษ์พลงังาน	
20	ปี	(ปี	2554	–	2573)	ของภาครฐัที่ก�าหนดให้ประเทศไทย
ลดการใช้พลงังานลงร้อยละ	25	ในปี	2573	เมื่อเทยีบกบัปี	
2548	เท่านั้น	โครงการฯ	ดงักล่าวยงัก่อประโยชน์ต่อชมุชน
หลายประการด้วยกนั	กล่าวคอื	เป็นการส่งเสรมิการใช้หลอด	
LED	ในโบราณสถาน	สถานที่ส�าคญัและแหล่งมรดกโลกใน

ประเทศไทย	เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า	และลด 
ค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	เช่น	หลอดไฟ
และอปุกรณ์ตดิตั้งต่าง	ๆ	นอกจากนี้	ยงัสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก	ซึ่งเป็นตวัการของภาวะโลกร้อน	เพราะการ
ใช้หลอด	LED	สามารถช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนจาก
การใช้พลงังานไฟฟ้าได้	และประการสดุท้าย	คอื	การมี
โบราณสถานที่สวยงาม	แลดูโดดเด่นเป็นสง่าในยามค�่าคนื	
ถอืเป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมไทยสู่ภูมภิาค	
น�าไปสู่การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น	สร้างเศรษฐกจิชมุชนให้
แขง็แกร่งในอนาคต

1

3

2
6

5

4

7

8

10

15

11

912

13

14

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง 
จงัหวัดแพร่

วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
จงัหวัดฉะเชงิเทรา

วัดพระธาตุนาดนู 
จงัหวัดมหาสารคาม

วัดพระมหาธาตุแก่นนคร 
จงัหวัดขอนแก่น

วัดพระธาตุเชงิชมุวรวิหาร 
จงัหวัดสกลนคร

วัดพระธาตุศรสีองรกั 
จงัหวัดเลย

พระพทุธมหาธรรมราชา
พทุธอทุยานเพชบรุะ
จงัหวัดเพชรบรูณ์

วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร
จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี

วัดไชยธาราราม
จงัหวัดภเูก็ต

วัดมหาธาตวุรวหิาร
จงัหวัดเพชรบรุี

พระปฐมเจดย์ี
จงัหวัดนครปฐม

วิหารพระมงคลบพิตร
จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

พระบรมธาตุ
พระอารามหลวง

จงัหวัดก�าแพงเพชร

มสัยดิกลาง
จงัหวัดปัตตานี

ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหนีย่ว
จงัหวัดปัตตานี
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วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ 	วัดเก่าแก่คู่บ้าน
คู่เมืองของชาวจังหวัดแพร่	เป็นวัดพระธาตุประจ�าปีเกิดของผู้ท่ี
เกิดปีขาล	องค์พระธาตุงดงามด้วยศิลปะแบบเชียงแสน

พระพุทธมหาธรรมราชา พุทธอุทยานเพชบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พระพุทธมหาธรรมราชาจ�าลององค์ใหญ่ปางสมาธิ	ศิลปะลพบุรี
เนื้อโลหะหล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์	คู่เมืองชาวเพชรบูรณ์

วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดกำาแพงเพชร เป็นวัด
พระอารามหลวงชั้นตรี	บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกา	
เจดีย์ทรงสูงใหญ่	สีทองอร่ามทั้งองค์

วัดพระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย	ศูนย์รวมศรัทธาของชาว
อ�าเภอด่านซ้าย	เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรีระหว่างไทย-
ลาวในอดีต

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร 	เจดีย์ก่ออิฐถือปูน
ฐานรูปสี่เหลี่ยมยอดฉัตรทองค�า	ภายในประดิษฐานหลวงพ่อ
พระองค์แสน	พระพุทธรูปปางมารวิชัย	ศิลปะเชียงแสน

พระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 	พุทธมณฑลแห่งอีสาน	
ถิ่นฐานอารยธรรมจัมปาศรี	เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัย 
ทวารวดี	เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่มีประวัติอันยาวนาน

พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น พระธาตุ
เก้าชั้นเรือนยอดทรงเจดีย์	ชั้นบนสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
กลางบุษบก	อีกทั้งเป็นจุดชมวิวเมืองขอนแก่นที่สวยงาม

วิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ประดิษฐาน
พระมงคลบพิตร	พระพุทธรูปสัมฤทธิ์แบบอย่างพระพุทธรูป
ยุคกลาง	

วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี 	โดดเด่นด้วยพระปรางค์	 
5	ยอดสีขาวองค์ใหญ่	อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี

พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พระเจดีย์ใหญ่	รูปทรงระฆังคว�่า	
ปากผายมหึมา	มีโครงสร้างเป็นไม้ซุงรัดด้วยโซ่	ก่ออิฐถือปูน	
ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา	วัดสมัย 
กรุงศรีอยุธยา	ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรเป็นที่ 
เลื่อมใสของคนไทยมากมาย	

ใช้ไฟน้อยกว่� 
ประหยัดพลังง�น 
ได้ม�กถึงร้อยละ

ควบคุมก�รกระจ�ยแสงได้ ส�ม�รถ
เลือกเลนส์ก�รกระจ�ยแสงแบบ 

WIND 
สำ�หรับส่องสว่�ง 

บริเวณกว้�งหรือแบบ 

NARROW 
สำ�หรับบริเวณที่แคบ

ปรำศจำกรังสี	UV 
ไม่ทำ�อันตร�ยต่อ
ร่�งก�ยในระยะย�ว

70

สะดวกต่อ 
ก�รใช้ง�น  

ส�ม�รถเปลี่ยนแทน
หลอดประเภทเก่�

ได้ทันที แค่รู้ว่�
ขั้วหลอดเป็นแบบไหน

เปิดแล้ว 
ติดทันที  

ไม่ต้องรอ ห�กเป็นหลอด 
ประเภทอื่นจะต้องรอ  

1-2 วิน�ที

อ�ยุก�รใช้ง�นย�วน�น ประม�ณ 
50,000 ชั่วโมง ม�กกว่�หลอด

ทั่วไปถึง 2.5 เท่� ทำ�ให้ลด
ค่�ใช้จ่�ยในครัวเรือน เพร�ะ

ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ             

ช่วยลดภ�วะโลกร้อน  
เพร�ะลดก�รปล่อย 
ก๊�ซเรือนกระจกได้

หลอดไฟ LED ดอีย่�งไร

เรียนรู้
โบราณสถานส�าคัญ
ของโครงการฯ

เพรำะควำมสะดวก	รวดเร็ว	และทันสมัย	

คือหัวใจในการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคน
วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี งดงามด้วย
สถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยอายุนับพันปีตามคติมหายาน	

วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) จังหวัดภูเก็ต วัดอันเคยเป็นที่พ�านัก
ของ	‘หลวงพ่อแช่ม’	ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพนับถือ

มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี	งามสง่าด้วยอาคารยอดโดม 
ขนาดใหญ่และโดมบริวาร	4	ทิศ	มีหอคอยสองข้างสูงเด่นเป็น
สง่าตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม

ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว จังหวัดปัตตานี	ศาลเก่าแก่ที่มีเรื่องราว
บุญญาภินิหารของสตรี	ผู้เป็นปูชนียบุคคลของชาวปัตตานี	

เมื่อสถานที่เหล่านี้ส่องสว่างในยามค่�า  
จะมีความงดงามขนาดไหน...
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QA คุณสามารถเลือกช�าระค่าไฟฟ้าได้ง่าย 
สะดวกและรวดเร็วและหลากหลายช่องทาง

ส�ม�รถชำ�ระค่�ไฟฟ้�ได้กี่ช่องท�งบ้�ง?

Q&A with PEA
เร่ือง: กองประชาสัมพันธ์

เพรำะควำมสะดวก	รวดเร็ว	และทันสมัย	

คือหัวใจในการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.pea.co.th หรือ โทร. 1129 PEA Call Center

ช�าระผ่านศูนย์บริการ 
PEA OFFICE ได้แก่ ส�านักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขา

ช�าระได้ที่ PEA SHOP 
ในศูนย์การค้าชั้นน�า

ช�าระได้ที่ 
PEA MOBILE SHOP

ช�าระผ่านตัวแทนจุดบริการ
ที่มีสัญลักษณ์ (ค่าบริการ
ตามอัตราที่บริษัทฯ ก�าหนด) 

หักบัญชีบัตรเครดิต 

ช�าระผ่านอินเทอร์เน็ต 
(ค่าบริการตามอัตราที่
ธนาคารก�าหนด) 

ช�าระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(ค่าบริการตามอัตราที่
บริษัทฯ ก�าหนด) 

ช�าระผ่านตัวแทนเก็บเงิน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ โดย 
กฟภ. รับภาระค่าธรรมเนียม

 นอกจากนี้ หากต้องการช�าระผ่านเคาน์์เตอร์เซอร์วิส ไม่น�าบิลมา ก็จ่ายค่าไฟฟ้าได้ 24 ชั่วโมง โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
ต้องเป็นบิลค่าใช้ ไฟฟ้า (ใบแจ้งค่าไฟฟ้า) เดือนปัจจุบัน ซึ่งสามารถช�าระเกินวันครบก�าหนดได้ แต่ไม่เกินวันครบ
ก�าหนดของการแจ้งเตือนให้ช�าระค่าไฟฟ้า โดยลูกค้าสามารถแจ้งหมายเลขผู้ ใช้ ไฟฟ้าหลักกับเจ้าหน้าที่รับช�าระ
โดยไม่จ�าเป็นต้องถือบิล (ใบแจ้งค่าไฟฟ้า) หรือใบแจ้งเตือนให้ช�าระค่าไฟฟ้ามาก็ได้
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PEA safety
โดย กองบรรณาธิการ

ใช้ไฟฟ้�เกินพิกัด
เพร�ะระบบไฟฟ้�ภ�ยในอ�ค�รและท่ีพักอ�ศยัเป็นเรือ่งเก่ียวข้องกบัทุกคน ซึง่ควรทำ�คว�มเข้�ใจ

กับระบบไฟฟ้� รวมถงึก�รเลือกใช้อปุกรณ์ป้องกันอย่�งถกูต้องและเหม�ะสม

อันตราย...หาก
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ครอบคลมุทั้งบ้านเดี่ยว	ห้องแถว	ทาวน์เฮาส์	และคอนโดมเินยีม 
พบว่า	โดยเฉลี่ยแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟบ้านมากที่สดุ	คอื	
เครื่องปรบัอากาศ	มสีดัส่วนการใช้มากถงึ	34	-	59	%	ของบลิ
ค่าไฟฟ้าในบ้าน	รองลงมาคอื	ตู้เยน็	ปรมิาณการใช้โดยเฉลี่ย
อยูท่ี่	7	-	22	%	ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในบ้าน	ถดัมาคอื	
พดัลม	6	-	20	%	โทรทศัน์	5	-	15	%	หลอดไฟ	5	-	15	%	
หม้อหงุข้าวไฟฟ้า	2	-	8	%	และเครื่องท�าน�้าอุน่	2	-	6	%	

สาเหตุของอันตรายจากไฟฟ้า
	 หลายสาเหตขุองอนัตรายจากไฟฟ้า	เกดิจากการขาด
ความรู้	มคีวามเข้าใจผดิทั้งในระบบไฟฟ้าและการเลอืกตดิตั้ง
อปุกรณ์ป้องกนั	จนกลายเป็นความประมาทโดยไม่ตั้งใจ	
การใช้ไฟฟ้าเกนิพกิดั	แถมเดนิสายไฟที่มขีนาดไม่เหมาะสมกบั
จ�านวนเครื่องใช้ไฟฟ้า	เมื่อใช้ไฟฟ้าเกนิขนาด	กท็�าให้เกดิลดัวงจร
สดุท้ายอาจเกดิเพลงิไหม้ได้		ดงันั้น	การป้องกนัความเสยีหาย
ที่เกดิจากการใช้กระแสไฟฟ้าเกนิพกิดั	สามารถเลอืกใช้
อปุกรณ์ป้องกนัจ�าพวก	ฟิวส์	หรอื	เบรกเกอร์	ที่มพีกิดักระแส
สมัพนัธ์กนักบัขนาดพกิดัสูงสดุของมเิตอร์	ซึ่งเมื่อเกดิกรณทีี่มี
การใช้ไฟฟ้าเกนิพกิดั	อปุกรณ์ป้องกนัที่ตดิตั้งไว้	กจ็ะท�าการ
ปลดวงจรไฟฟ้าอตัโนมตักิ่อนที่มเิตอร์จะได้รบัความเสยีหาย	

เครื่องปรับอากาศ 
อย่างน้อย 1 เครื่อง  

โดยเฉลี่ยวันละประมาณ  
4 ชั่วโมง และ 90 % เป็น
แบบประหยัดไฟเบอร์ 5

ตู้เย็น 
75 % ของครัวเรือนในการส�ารวจ 
มีตู้เย็นใช้ในบ้าน และส่วนใหญ่เป็น 
ตู้เย็นขนาดเล็กต่�ากว่า 8 คิว โดย  
77 % เป็นตู้เย็นประหยัดไฟเบอร์ 5

โทรทัศน์ 
ส่วนใหญ่ใช้โทรทัศน์ขนาด 21-36 นิ้ว 

คิดเป็น 69 %ของทั้งหมด โดยเฉลี่ย 
แต่ละครัวเรือนดูโทรทัศน์ประมาณ
วันละ 4 ชั่วโมง โดยกว่าครึ่งหนึ่งดู

โทรทัศน์ในช่วงหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืน

พฤติกรรมเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้�ของคนไทย

ราบไหมว่าคนไทยใช้เครื่องไฟฟ้าอะไรบ้างและมาก
น้อยแค่ไหน?	ผลการส�ารวจกว่า	2,000	ครวัเรอืน
ทั่วประเทศ	เมื่อปี	2556	โดยกลุม่อาจารย์คณะ
เศรษฐศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	

	 ตวัอย่างเช่น	หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	5	แอมป์เหมาะกบั
การใช้ส�าหรบับ้านครวัเรอืนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้ามาก
ไม่มเีครื่องปรบัอากาศ	หรอืหากจะม	ีกค็วรมอีย่างน้อย	1	เครื่อง 
หลอดไฟธรรมดา	พดัลม	ปั๊มน�้า	และหากมกีารใช้อปุกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกนัทกุเครื่อง	ไฟฟ้ากอ็าจเกดิการกระชาก 
นดิหน่อยแต่ไม่ถงึกบัดบั	สังเกตได้จากหลอดไฟกระพรบิหรอื
หน้าจอคอมพวิเตอร์กระตกุ	เป็นต้น	ส่วนถ้าเป็นหม้อแปลงไฟ
ฟ้าขนาด	15	แอมป์	เหมาะกบัการที่มเีครื่องปรบัอากาศ 
ขนาดใหญ่	1	ตวั	หรอื	ขนาดเลก็	2	ตวั	มหีลอดไฟ	ป๊ัมน�้า	พดัลม 
คอมพวิเตอร์	เป็นต้น	แต่ถ้าหากมกีารใช้ไฟเกนิขนาดของทกุ
ครวัเรอืน	เช่น	เปิดเครื่องปรบัอากาศทิ้งไว้	เปิดทวีทีิ้งไว้พร้อม
กนัทกุบ้าน	โดยเฉพาะในฤดูร้อน	อาจท�าให้หม้อแปลงไฟฟ้า
ระเบดิขึ้นได้	เพราะอปุกรณ์วงจรไฟฟ้าเกดิการลดัวงจรนั่นเอง

ป้องกันได้ด้วย ‘เบรกเกอร์’
	 เบรกเกอร์นั้นไม่ได้มหีน้าที่แค่ใช้ปิด-เปิดไฟเท่านั้น	แต่ยงั
ท�าหน้าที่ตดัวงจรอตัโนมตัเินื่องจากกระแสไฟฟ้าเกนิ	และ
กระแสไฟฟ้าลดัวงจรอกีด้วย	โดยเบรกเกอร์ที่ดจีะต้องได้รบั
มาตรฐาน	IEC	ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รบัการยอมรบัจาก
ทั่วโลก	สิ่งส�าคญัอย่างยิ่งคอื	เบรกเกอร์ต้องตดัวงจรไฟฟ้า
รวดเรว็ที่สดุเมื่อเกดิกระแสไฟฟ้าลดัวงจร	เพราะจะช่วย
ป้องกนัให้สายไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าได้รบัความเสยีหาย
น้อยที่สดุ	

ท
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ไม่ใช่ภาพเขียนบนเฟรมผ้าใบเหมือนในหนังจีน เพราะนี่คือภาพความงดงาม
ของธรรมชาติที่แท้จริงและสัมผัสได้

ไปทั่วเที่ยว

ตะวันขึ้นบนบก อาทิตย์ตกในน้ำา
เขาสก

โดย นิภาพร ทับหุ่น 

ทั
เกบ็ไว้	บ้างกใ็ช้หวัใจเกบ็เกี่ยวความงดงามที่อยู่ตรงหน้า 
กลบัไปพร้อมกบัรอยยิ้ม
	 ‘ผานางคอย’	ถอืเป็นจดุชมววิที่ได้รบัความนยิมอย่าง
ล้นหลามยามเมื่อนกัท่องเที่ยวเดนิทางมาเยอืน	อุทยาน 
แห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธาน	ีเพราะที่นี่เป็นเหมอืน
ประตูบานแรกที่พร้อมเปิดต้อนรบัทกุคนที่รกัธรรมชาตแิละ
การเดนิทาง	และไม่เคยท�าให้ใครผดิหวงั	‘ผานางคอย’	ท�าให้
นกัเดนิทางยิ้มอย่างผ่อนคลาย	
	 เอ่ยถงึอทุยานแห่งชาตเิขาสก	หลายคนอาจนกึถงึภาพ
ภูเขาระเกะระกะที่แทงยอดขึ้นมาจากผนืน�้าอนักว้างใหญ่	
จนได้รบัการขนานนามให้ว่าเป็น	‘กุ้ยหลนิเมอืงไทย’	จะว่าใช่

กไ็ม่ผดินกั	แต่นั่นยงัไม่ใช่ทั้งหมดของอทุยานฯ	แห่งนี้
	 อทุยานแห่งชาตเิขาสก	ได้รบัการประกาศให้เป็นอทุยาน
แห่งชาตลิ�าดบัที่	22	ของไทย	เมื่อวนัที่	2	สงิหาคม	พ.ศ.2537	
มพีื้นที่ครอบคลมุบรเิวณที่ดนิป่าคลองหยแีละคลองพระแสง	
ในท้องที่ต�าบลคลองศก	ต�าบลพงักาญจน์	ต�าบลพนม	
อ�าเภอพนม	ต�าบลพะแสงและต�าบลเขาพงั	อ�าเภอบ้านตาขนุ	
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี	รวมถงึพื้นที่น�้าเหนอือ่างเกบ็น�้าเขื่อน
รชัชประภาด้วย	ท�าให้อทุยานฯ	มพีื้นที่รวมทั้งหมด	461,712.50	ไร่
	 ฟังแค่ชื่อ	‘เขาสก’	ที่แปลงมาจาก	‘เขาศพ’	กด็ูไม่ค่อยจะ
น่ารื่นรมย์เท่าไร	แล้วอะไรท�าให้นกัท่องเที่ยวปักหมดุอทุยาน
แห่งชาตแิห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทกุคน	‘ต้องไป’	
	 ความอดุมสมบูรณ์ของผนืป่าอาจเป็นค�าตอบธรรมดา	
แต่จรงิ	ๆ	มวีาระแห่งความสขุซ่อนซกุอยู่มากมาย	เพราะ 
เขาสกตั้งอยูใ่จกลางป่าดบิชื้นผนืใหญ่ที่สดุ	และมคีวามส�าคญั
ที่สดุแห่งหนึ่งของภาคใต้ที่เรยีกว่า	‘ขนุเขาแห่งป่าฝน’	ต้นไม้
แปลกตา	สตัว์หายาก	จงึมกัรวมตวักนัอยู่ที่นี่	นี่ยงัไม่รวมภาพ
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นททีี่แสงแรกของวนัค่อย	ๆ	สอดสะท้อนผ่าน
ขึ้นมาจากขอบฟ้า	ภาพภูเขาสูงใหญ่รูปทรง
แปลกตาที่ก�าลงัโผล่พ้นม่านหมอกทบึหนา 
กเ็รยีกเสยีงฮอืฮาจากผูค้นได้เป็นอย่างดี	 
สมาร์ตโฟนถูกยกขึ้นมาบนัทกึภาพประทบัใจ
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เมฆหมอกปกคลุมยอดเขา 
อีกเสน่ห์งามกลางฤดูฝนของ

อุทยานแห่งชาติเขาสก
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ธรรมชาตสิวย	ๆ	และน�้าตกแสนงดงามอกีนบัไม่ถ้วน
	 หากเป็นเมื่อก่อน	จะสมัผสัธรรมชาตใิห้ลกึซึ้งอาจต้อง
อาศยัการเดนิเท้าเข้าไป	แต่ตอนนี้ที่เขาสกมกีจิกรรม 
หลากหลาย	รอให้นกัท่องเที่ยวเลอืกใช้บรกิาร	เช่น	การนั่งช้าง
ท่องไพรในระยะทางสั้น	ๆ	ผ่านป่าและล�าห้วยราว	2-3	กโิลเมตร	
เป็นกจิกรรมสดุโปรดของนกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ 
แวะเวยีนมาเยอืนเมอืงไทย	เพราะนอกจากจะได้นั่งช้างที่ 
ถอืเป็นสตัว์สญัลกัษณ์ของประเทศไทยแล้ว	ยงัได้สมัผสั
ธรรมชาตอิย่างใกล้ชดิด้วย
	 อย่างที่บอกว่าเขาสกตั้งอยู่ใจกลางขนุเขาแห่งป่าฝน	
ที่นี่จงึเป็นต้นน�้าที่ส�าคญัของล�าคลองน้อยใหญ่มากมาย	
หนึ่งในนั้นคอื	‘คลองศก’	ที่ชาวบ้านในป่าลกึเคยใช้เป็น 
เส้นทางสญัจรไปหาญาตพิี่น้องที่อยู่ในเมอืงใหญ่	กระทั่งมี
การตดัถนนสาย	401	เชื่อมระหว่างจงัหวดัสรุาษฎร์ธานแีละ
พงังา	คลองศกจงึคลายความคกึคกัลงไป
	 แต่...แม่น�้าในคลองแห่งนี้กก็ลบัมาสดชื่นอกีครั้ง	เมื่อ
ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มท�ากจิกรรม	‘จบิกาแฟ	ล่องแพไม้ไผ่’	
ชวนนกัท่องเที่ยวให้เดนิทางไปสมัผสัธรรมชาตดิ้วยการ 
ล่องแพแล้วแวะจบิกาแฟเก๋	ๆ	กลางทาง	ถอืเป็นลูกเล่นที่ 
น่ารกัพอสมควร	หรอืถ้าไม่อยากนั่งแพไม้ไผ่	กม็เีรอืแคนูและ
ห่วงยางให้เล่นสนกุกนัได้ในคลองศก

การนั่งช้างท่องไพรเป็น
กิจกรรมที่ได้รับความนิยม
ในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ

บรรยากาศอันน่ารื่นรมย์
ระหว่างการล่องแพไม้ไผ่

ในคลองศก
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‘เขาสามเกลอ’	ที่เป็นภูเขาหนิปูนหน้าตาแปลก	แทงยอดทะลุ
ขึ้นมาเหนอืน�้า	ตั้งตระหง่านเคยีงข้างกนั	3	ลูก	เป็นภาพที่ดู
งดงาม	
	 ส่วนโปรแกรมเที่ยว	‘ถ�้าน�้าทะล’ุ	หรอื	ถ�้าน�้าลอดโตนเตย
นั้น	นกัท่องเที่ยวต้องแขง็แรงและช่วยเหลอืตวัเองได้	เพราะ
เส้นทางภายในถ�้าค่อนข้างอนัตราย	อาจมปีีนป่าย	ต้องอาศยั
ใจเป็นส�าคญั	จ�าเป็นที่สดุคอืต้องเที่ยวตามฤดูกาล	เพราะ 
ถ้าน�้าป่าไหลบ่าเข้ามามาก	กอ็าจจะท�าให้นกัท่องเที่ยว 
ขาดการตดิต่อและตดิอยู่ในถ�้าได้	การท่องเที่ยวรูปแบบนี้จงึ 
ค่อนข้างอนัตราย	ควรมเีจ้าหน้าที่แนะน�า
	 จะว่าไป	แค่ได้มานั่งแช่เท้าในน�้า	ชมแนวเขาหนิปูนที่
ตั้งเรยีงรายสูง	ๆ	ต�่า	ๆ	แล้วรอคอยยามเยน็ที่พระอาทติย์จะ
ทิ้งตวัเองลงไปในผนืน�้า	กน็่าจะท�าให้เกดิความเบกิบานและ
ผ่อนคลาย	

  TRAVEL TIPS
  อุทยานแห่งชาติเขาสก ตั้งอยู่ในเขตต�าบลเขาสก อ�าเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปได้
โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 401 จากสุราษฎร์ธานี ผ่านอ�าเภอ
พนมไปทางอ�าเภอตะกั่วป่า โดยจะมีแยกเข้าอุทยานแห่งชาติ
เขาสกอยู่ทางขวามือ เลี้ยวเข้าไปตามทางหลวงหมายเลข 109 
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ท�าการอุทยานฯ  แต่ถ้าจะไป
เขื่อนรัชชประภา จากสุราษฎร์ธานีมาตามทางหลวงหมายเลข 
401 ระหว่างกิโลเมตรที่ 57-58 ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่หน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติที่ ขส.2 (แก่งเชี่ยวหลาน) เข้าไปอีกประมาณ 
12 กิโลเมตร ก็ถึงท่าเรือเขื่อนรัชชประภา จากนั้นก็นั่งเรือต่อไป
ยังแพต่าง ๆ ได้ 
  สอบถามรายละเอียดของอุทยานแห่งชาติเขาสก 
ได้ที่ โทรศัพท์ 0-7739-5139, 0-7739-5154-5

	 ส�าหรบันกัท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกจิกรรมเดนิป่า	ที่เขาสก 
กม็เีส้นทางเดนิป่าให้เลอืก	ทั้งแบบระยะสั้นและระยะไกล	แต่
ขอเตอืนว่า	ป่าดบิชื้นแบบนี้ม	ี‘แดรก็คลู่าแห่งพงไพร’	หรอืทาก
ดูดเลอืดกระจายก�าลงัอยู่มากมาย	ใครมอีปุกรณ์ป้องกนัอะไร
พกตดิตวัไปให้ครบ	ไม่ได้ขู่ให้กลวั	แนะน�าให้ไปด้วยซ�้า	เพราะ
นอกจากต้นไม้แปลกตาที่พบแค่เพยีงป่าดบิชื้นภาคใต้แล้ว	
หากไปในช่วงเวลาและจงัหวะที่เหมาะสม	กอ็าจจะได้พบ	
‘บวัผดุ’	ดอกไม้มหศัจรรย์ที่มขีนาดใหญ่ที่สดุในโลกด้วย
	 	ทางด้านตะวนัตก	ห่างจากที่ท�าการอทุยานแห่งชาต ิ
เขาสกไปประมาณ	6-9	กโิลเมตร	จะมนี�้าตกถงึ	5	แห่งให้เลอืก
ไปเที่ยวกนั	ไม่ว่าจะเป็นน�้าตกแม่ยาย	น�้าตกวิ่งหนิ	น�้าตก
ธารสวรรค์	น�้าตกโตนกลอย	และน�้าตกสบิเอด็ชั้น	ส่วน	
‘ตั้งน�้า’	ที่มลีกัษณะเป็นภูเขาซึ่งถูกน�้ากดัเซาะจนขาดออก
จากกนั	กลายเป็นหน้าผาหนัหน้าเข้าหากนั	มลี�าคลองศก
ไหลลอดผ่าน	กเ็ป็นอกีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนยิม
	 ว่ากนัด้วยเรื่องความสวยความงามบนบกไปแล้ว	คราวนี้
ขอชวนลงน�้าไปยงั	‘เขื่อนรชัชประภา’	หรอืที่ชาวบ้านเรยีก
ตดิปากกนัว่า	‘เขื่อนเชี่ยวหลาน’	กนับ้าง	ซึ่งภายในเขื่อน 
มแีพที่พกัให้บรกิารมากมาย	ส่วนกจิกรรมท่องเที่ยวกจ็ะไม่ 
ต่างกนันกั	คอืมพีื้นที่ให้ให้นกัท่องเที่ยวกระโดดเล่นน�้า	หรอื
พายคายคัในเขื่อน	หากมเีวลาสกัหน่อยแนะน�าให้นั่งเรอืชม	

ดอกบัวผุด 
ความลับแห่งเขาสก

ที่พักกลางธรรมชาติ
ทะเลสาบในเขื่อนรัชชประภา
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มกัแสดงในโอกาสส�าคญัของบ้านเมอืงตั้งแต่สมยัโบราณ 
ใช้แสดงในงานพระราชพธิแีละงานส�าคญัของแผ่นดนิ	ในสมยั
กรงุศรอียธุยาเรยีกหนงัใหญ่ว่า	‘หนงั’	หลงัยบุกรมโขนและ
กรมมหรสพหลงัสมยัรชักาลที่	7	หนงัใหญ่จงึไปอยูใ่ต้อปุถมัภ์
ของวดั	จงึเรยีกหนงัใหญ่ในสมยันั้นว่า	‘หนงัราษฎร์’	ทั้งนี้	
บางต�าราเล่าว่า	การสูญเสยีกรงุศรอียธุยาครั้งที่	2	ท�าให้
ศลิปะการแสดง	โบราณสถาน	โบราณวตัถ	ุถกูท�าลายเสยีหาย
ไปมาก	และได้ฟื้นฟูขึ้นในสมยักรงุรตันโกสนิทร์	ส่วนที่เรยีกว่า

นับเป็นเรือ่งเศร้� ห�กตำ�น�นเล่�ข�นเง�อดีตท่ีมีม�ย�วน�นอย่�ง ‘หนังใหญ่’ มหรสพโบร�ณ 
จะเลือนห�ยไปต�มยุคสมัย เพร�ะทุกวนัน้ีอ�จเรยีกได้ว่� ห�ชมได้ย�กเต็มที ทว่� เป็นเรือ่งดี
ท่ียังมีผู้สืบทอดศลิปะไว้ให้คงอยู่คูแ่ผ่นดินย�วน�นม�กว่� 600 ปีแล้ว 

แกะรอย ศิลปะแสงเงา  
	 เคยสงสยักนับ้างไหมว่าคนรุ่นคณุทวด	ปู่ย่าตายาย	
ดูหนงัแบบไหน?	
	 ‘หนงั’	หรอื	การที่มนษุย์เล่นกบัเงามหรสพซึ่งเกดิขึ้นในโลก
ทั้งในเอเชยีและยโุรป	มปีระวตัเิรื่องราว	ขนาดรูปร่าง	ตวัภาพ
แตกต่างไปตามคตนิยิมของแต่ละประเทศ	ในไทยมทีั้งหนงัใหญ่
และหนงัเลก็	(หนงัตะลงุ)	ขณะที่	‘หนงัใหญ่’	ได้รบัการยกย่อง
ว่าเป็น	‘มหรสพชั้นสูง’	ศลิปะการแสดงเก่าแก่อนัทรงคณุค่า	

มรดก ไทย
โดย วิชชุ ชาญณรงค์

หนังใหญ่ ชีวิตชีวาแห่งเงาศิลป์
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หนงัใหญ่	เพราะสิ่งที่แสดงตวัตนของหนงัใหญ่	เป็นหนงั
ระดบั	‘หลวง’	ส่วนหนงัตะลงุซึ่งมกีารละเล่นคล้ายกนัเรยีกว่า	
‘หนงัเลก็’	เนื่องจากเป็นการแสดงที่ใช้เล่นกนัในระดบัชาวบ้าน	
อกีทั้ง	ผู้ครอบครองหนงัใหญ่ได้	ต้องเป็นระดบัเศรษฐี	
มหาเศรษฐ	ีหรอืเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดนิเท่านั้น	

ศาสตร์รวมศิลป์อันวิจิตร
	 ‘หนงัใหญ่’	เป็นการแสดงผสมผสานของเหล่านกัแสดง	
นกัดนตร	ีและนกัพากย์	อนัแสดงให้เหน็ถงึอจัฉรยิภาพทาง 
ด้านแสดงของศลิปิน	และหนงัใหญ่ยงัเป็นการรวมศลิปะแขนง
ต่าง	ๆ	ไว้	อย่างแรก	คอื	หตัถศลิป์	งานแกะสลกัตวัหนงัที่ต้อง
แกะออกมาแล้วฉายเข้ากบัแสงเหมอืนสามมติิ	อย่างที่สอง	
คอื	นาฏศลิป์	คอืการเชดิหนงัต้องเรยีนรู้ท่าทางของตวัละคร	

ยกัษ์	มนษุย์	ลงิ	อย่างที่สาม	คอื	คตีดรุยิางคศลิป์	คอืดนตรทีี่
ใช้ประกอบการแสดงละคร	วงดนตรปีี่พาทย์	เพลงหน้าพาทย์	
อย่างที่สี่	คอื	วาทศลิป์	คอืค�าพากย์ค�าเจรจา	ค�าพากย์เป็น
กาพย์ฉบงั	16	ค�าเจรจาเป็นร่าย	และอย่างสดุท้าย	คอื	
วรรณศลิป์	ผู้เล่นต้องเข้าใจเรื่องราวที่น�ามาแสดง	โดยมาก 
จะนยิมเล่นเรื่องรามเกยีรติ์	เรยีกว่าแต่ละด้านต้องอาศยั 
ความเชี่ยวชาญ	บวกกบัชั้นเชงิความสามารถเฉพาะตวัทั้งสิ้น	
การดูหนงัใหญ่จงึไม่ใช่ดูเฉพาะเงาของตวัหนงัเท่านั้น	แต่เป็น 
การดูศาสตร์แห่งมหรสพต้องสอดประสานกบัท่วงท่าร่ายร�า	
ฟังบทพากย์	บทเจรจา	และเสยีงดนตรอีย่างกลมกลนื		

หัตถศิลป์จารึกบนตัวหนัง 
	 การท�าหนงัใหญ่	ใช้หนงัววัหรอืหนงัควายดบิตากแห้ง	
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จากนั้นขงึลงในกรอบให้ตงึ	แล้วจงึเขยีนภาพลงบนแผ่นหนงั	
ช่างท�าหนงัใหญ่จะฉลดุ้วยเครื่องมอืโดยตอกฉลใุห้เป็นช่อง
หลดุขาดออกไป	เมื่อฉลแุล้วจะเป็นภาพโปร่ง	อาจเป็นแผ่น
หนงัที่มภีาพตวัเดยีวเรยีกว่า	‘หนงัเดี่ยว’	หรอืเป็นภาพที่ก�าลงั
ต่อสู้กนั	เรยีกว่า	‘หนงัจบั’	ส่วนลวดลาย	ใช้สรีะบายเพื่อให้
เกดิความสวยงาม	หนงัใหญ่แต่ละตวั	แกะฉลลุายตามเนื้อ
เรื่องที่แสดง	โดยเป็นตวัละครที่มอียู่ในเรื่อง	เป็นภาพฉาก
ต้นไม้	ภูเขา	ป่า	สระน�้า	ปราสาท	ยานพาหนะ	ภาพการ
ต่อสู้	ซึ่งแต่ละตอนของเรื่องที่แสดงจะมตีวัหนงัใหญ่บรรยาย
กริยิาต่าง	ๆ	อยู่แล้ว	ส�าหรบัการละเล่น	จะมกีารเชดิตวัหนงัที่
แกะสลกัเป็นรูปต่าง	ๆ	อย่างประณตีบรรจงที่ด้านหน้าของ
จอผ้า	มแีสงไฟส่องมาจากด้านหลงัจอ	โดยคนเชดิต้องได้
รบัการฝึกฝนทกัษะการเชดิมาเป็นอย่างดี	เนื่องจากคนเชดิ
จ�าเป็นต้องใส่วญิญาณของตวัหนงัเข้าไปด้วย	หากคนเชดิ
มพีื้นฐานทางการแสดงโขนมาก่อน	กย่็อมสามารถเชดิหนงัใหญ่
ได้อย่างมชีวีติชวีา	เรยีกว่าทั้งคนและตวัละครต้องผสานเป็น
หนึ่งเดยีวกนั		ในขณะที่การพากย์หนงัใหญ่	คนพากย์กจ็ะ
ออกมานั่งพากย์อยู่ข้างหน้า	ซึ่งผู้ชมจะได้รบัความบนัเทงิและ
ชื่นชมความงามของตวัหนงัเมื่อถูกแสงไฟสาดจบั	กลายเป็น
เงาบนจอสขีาวอย่างน่าประทบัใจ
 และนี่คือวัฒนธรรมซึ่งตกทอดมานานนับร้อยปี หากไม่มี 
ผู้ชมก็อาจไม่มีผู้เล่น เราคนไทยไม่ช่วยกันสืบสานแล้วใครล่ะ 
จะช่วย?  

ร่วมอนุรักษ์หนังใหญ่
แม้หนังใหญ่จะเป็นมหรสพชั้นสูง แต่ทุกวันนี้มี
อุปสรรคหลายด้าน อาทิเช่น  ขาดผู้สืบทอดใน
การช่างท�าหนังใหญ่และตัวหนังมีราคาค่อนข้างสูง 
เนื่องจากมีขนาดใหญ่ สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญที่ท�าให้ในระยะหลัง ชื่อของหนังใหญ่แทบถูก 
ลืมไปจากการแสดงในบ้านเรา ส�าหรับหนังใหญ่ที่ 
ยังคงอนุรักษ์ไว้ และมีการจัดแสดงอย่างสม่�าเสมอ 
เหลืออยู่เพียง 3 แห่ง ได้แก่  

  วัดขนอน จังหวัดราชบุรี  ปัจจุบันได้จัดท�า
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ขึ้น เปิดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ให้
กับกลุ่มผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา มีการฝึกการสอน 
ให้กับเยาวชน คนในพื้นที่ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้  
กระทั่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะเชิดหนังใหญ่ จนได้
รับรางวัลจากองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO โดย
ยกย่องให้เป็น 1 ใน 6 ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงาน
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม 
นอกจากนี้ยังมีแหล่งศึกษา เรียนรู้ศิลปะหนังใหญ่
อย่างสมบูรณ์ที่

  วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุร ีมีพิพิธภัณฑ์
หนังใหญ่ให้เดินชม แต่ขอแนะน�าให้ติดต่อล่วงหน้า

  วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง มีการรื้อฟื้น  
หนังใหญ่ไฟกะลา (ใช้กะลาก่อเป็นเชื้อเพลิงขณะ
ท�าการแสดง) เมื่อมีมหรสพส�าคัญในชุมชน
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วนิาท	ีเนื่องจากความหวิ	ซึ่งมากกว่า
ครึ่งเป็นชาวเอเชยี	และมกีารคาดการณ์
ว่าภายในปี	2593	หรอื	ค.ศ.	2050	
ประชากรโลกอาจพุ่งสูงขึ้นถงึหลกั	
9	พนัล้านคน	ภาวะขาดแคลนอาหาร
อย่างรนุแรงต้องเกดิขึ้นแน่นอน

เมื่ออาหารกลายเป็นขยะ
	 มขี้อมูลน่าสนใจ	พบว่า	กว่าครึ่ง
หนึ่งของอาหารที่ถูกทิ้งจากการเกษตร	
ผู้ผลติ	ซูเปอร์มาร์เกต็	และผู้บรโิภคใน
ทวปีอเมรกิาเหนอืและยโุรป	มปีรมิาณ
มากพอที่จะเลี้ยงดูผู้คนอดอยากหวิโหย
ทั่วโลกได้อย่างน้อย	3	รอบ	และจาก
การศกึษาในไทย	ยงัระบวุ่า	ในปี	2556	
มขียะมูลฝอยปรมิาณ	26.77	ล้านตนั	
ในจ�านวนนี้มขียะอาหารมากถงึ	64%	
แต่สามารถก�าจดัขยะได้ไม่ถงึ	70%	
อาหารขยะมสีดัส่วนมากที่สดุ	คดิเป็น	
41.95	-	44.99%	ของปรมิาณขยะใน
กรงุเทพฯ	ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

ค
น่าเป็นห่วง	ส�าหรบัจ�านวนประชากรที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็	ปรมิาณอาหารที่
ถูกทิ้ง	คอืหนึ่งในปัจจยัส�าคญัส่งผลให้
หลายประเทศทั่วโลกก�าลงัเผชญิปัญหา
ขยะล้นเมอืง	รวมถงึประเทศไทยด้วย

วิกฤตอาหารโลก
	 ทกุวนันี้โลกผลติอาหารได้ 
เพยีงพอส�าหรบัเลี้ยงประชากรที่มกีว่า	 
7	พนัล้านคนทั่วโลก	แต่เพราะพฤตกิรรม	
‘กนิทิ้งกนิขว้าง’	ท�าให้อาหาร	1	ใน	3	
นั้นกลายเป็นขยะ	โดย	24%	ของคน
ทั่วไปไม่ได้นกึถงึมูลค่าที่สูญเสยีไป
จากขยะอาหารเลย	ขณะเดยีวกนั	ทกุ	ๆ	
วนัประชากรโลก	1	ใน	8	คน	มภีาวะ
อดอยากและขาดแคลนอาหาร	มคีนที่
เป็นโรคโภชนาการจนเสยีชวีติประมาณ	
36	ล้านคน	และมเีดก็เสยีชวีติทกุ	10	

รักษ์โลกPEA
โดย วิชชุ

วามตื่นตวัในเรื่องวกิฤตขยะ
อาหารก�าลงัถูกจดุประกาย
ขึ้นอย่างจรงิจงั	เพราะ
สถานการณ์อาหารโลกนั้น

รักษ์โลก ด้วยการรู้จัก ‘กิน’
หยุดก่อขยะอาหารตั้งแต่วันนี้
	 มหีลายวธิทีี่เราจะหยดุผลติ	‘ขยะ
อาหาร’	ได้	เริ่มจาก	
	 •	หลกีเลี่ยงการกกัตนุวางแผนใน
	 	 การซื้อกะปรมิาณอาหารได้พอดี	
	 •	อย่าซื้อตอนโมโหหวิ	เพราะจะ 
	 	 ซื้อเกนิความต้องการ	ไม่ซื้อตาม	
	 	 โฆษณา	ลดราคาหรอืแค่อยากลอง
	 •	ซื้ออาหารที่มขีนาดเพยีงพอ
	 	 รบัประทานพอดกีบัช่วงหมดอายุ		
	 	 ไม่ซื้อขนาดใหญ่จนเหลอื
	 •	เพิ่มคณุค่าจากเศษอาหารเหลอื		
	 	 คดัแยก	แล้วน�าไปหมกัเป็นปุ๋ย
	 	 อนิทรยี์น�้าหรอื	EM	ใช้บ�าบดัน�้าเสยี	
	 	 ลดการหมกัหมม	หรอืผสมน�้าใน	
	 	 อตัราส่วน	1	:	10	รดน�้าต้นไม้กไ็ด้		

อ้างอิงข้อมูล
• หนังสือกินกู้โลก  ทริสแทรม สจ๊วร์ต เขียน 
 ปัญญา ชีวิน แปล ส�านักพิมพ์มติชน
•  www.tristramstuart.co.uk
•  www.thaihealth.or.th
•  thaipublica.org
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ตามสั่งและบฟุเฟ่ต์ที่มใีห้เลอืกชมิมากมาย	โดยแข่งขนักนัด้วย
คณุภาพของเนื้อ	วตัถดุบิ	และกลยทุธ์การตลาดที่ใช้บคุคล
มชีื่อเสยีงในยคุสมยันี้มาเป็นพรเีซนเตอร์
	 แต่ถ้าจะพูดถงึการเสพเนื้อววัให้ได้รสชาตทิี่สดุ	มนัต้อง
แบบอเมรกินัชน	ในรูปแบบของ	Steak	เนื้อดี	ๆ	สกัชิ้น	ที่เรยีก
ว่าเล่าไว้ในนี้สิ้นปีกค็งไม่จบ	ชายกางกเ็ลยรวบรดัตดัความ	
พาไปชมิ	Steak	ด	ีๆ	ราคาสมเหตสุมผลกนัร้านหนึ่ง	ที่เป็น

ใ

ริมทางแวะชิม
เร่ือง ชายกาง  ภาพ วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

NEW YORK STYLE STEAK & BURGER

นรอบปีถงึสองปีที่ผ่านมา	แฟชั่นการกนิอาหารของคนไทย
มคีวามชดัเจนมากขึ้นในการบรโิภคเนื้อววัเป็นมื้อหลกั	
ส่วนเครื่องดื่มกย็งัคงเป็นกาแฟที่ครองตลาดเครื่องดื่ม
แบบฉดุไม่อยู่	ร้านอาหารประเภทปิ้งย่างในสไตล์
ญี่ปุ่น-เกาหลตี่างเปิดตวักนัอย่างแพร่หลาย	ทั้งในรูปแบบ

ร้านยอดฮติในใจกว็่าได้
 New York Style Steak & Burger	ตั้งอยู่ในซอย
สขุมุวทิ	22	เพยีงเลี้ยวเข้ามาในซอยประมาณ	600	เมตร	ร้าน
อยู่ชั้น	2	บน	Wine	Depot	มทีี่จอดรถในบรเิวณนะครบั	สบาย	ๆ
	 ร้านมสีองบรรยากาศให้เลอืกนั่ง	คอื	แบบในห้องปรบั
อากาศ	กบัแบบ	Open	Air	รบัลมสบาย	ๆ	ของกรงุเทพฯ	แต่
ชายกางนั่งด้านในเยน็	ๆ	ตลอดครบั	เมื่อเลอืกท�าเลเหมาะ	ๆ	
ได้แล้ว	เรากส็ั่งของชอบกนัครบั	ทั้งเครื่องดื่ม	ทั้งสลดั	มใีห้
เลอืกมาเป็น	Starter	ได้ครบถ้วนกระบวนการ
	 กนิอาหารชาวอเมรกินัชน	มกัจะมเีบยีร์ดื่มควบคูก่นัไป	แต่
ชายกางไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทกุประเภท	เลยเลอืกน�้าอดัลมครบั	
สบาย	ๆ	ท้องด	ีหรอืบางวนักจ็ะเป็น	Iced	Americano	หอม	ๆ	
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สกัแก้ว	กพ็กัผ่อนไปในตวัครบั
	 สลดัที่นี่มใีห้เลอืกหลายอย่าง	ชายกางชื่นชอบสลดัผลไม้
ที่ชื่อ	Waldrof		Salad	ซึ่งอดุมไปด้วยผลไม้ที่มรีสเปรี้ยวในตวั	
เคล้ามากบันทัสารพดัชนดิ	และราดด้วยน�้าสลดัเบา	ๆ	รส
นวล	ๆ	มาให้เราเคล้าให้เข้ากนัครบั	อร่อยมาก
	 ในส่วนของ	Steak	ที่นี่กม็ใีห้เลอืกอย่างจใุจ	เป็นเนื้อน�า
เข้าจากอเมรกิาและออสเตรเลยีนะครบั	เพราะร้านนี้	เป็น
แฟรนไชส์มาจากประเทศจนีที่น�าเข้าเนื้อจากบรษิทัแม่ทั้งหมด
ครบั	ชายกางนั้นชอบเนื้อจากหลายส่วนตามที่อยากชมิใน
แต่ละวนั	เรามาเริ่มกนัที่ตวัเดด็	ๆ	ในช่วงนี้ครบั
 Tomahawk	เนื้อส่วนนี้จะมลีกัษณะคล้ายขวานโบราณ	
คอื	แล่เนื้อใต้ซี่โครง	ตดิกระดูกมาด้วย	ท่านจะได้เนื้อส่วนที่
เป็น	Rib	Eyes	ตดิมาทั้งชิ้น	ไม่ได้ตดัแต่งใด	ๆ	ท�าให้มมีนั
แทรกเยอะมาก	ย่างแล้วหอมมาก	จะดทีี่สดุ	ถ้ากนิสกุใน
ระดบั	Medium	Rare

 Rib Eyes 350 g.	นี่คอืส่วนที่เป็นที่นยิมของการกนิ	Steak	
ครบั	ศพัท์แบบไทย	ๆ	เรยีกว่า	สนัแหลม	เนื้อส่วนนี้คอืปลาย
ของเนื้อซี่โครงที่มมีนัรอบและมนัแทรกเยอะมาก	ท�าให้นุ่ม	
เคี้ยวง่าย	และอร่อยยอดนยิมครบั	เนื้อด	ีๆ	อย่าย่างนานเกนิไป	
เพยีงแค่มเีกลอืและพรกิไทยหอม	ๆ	กม็คีวามสขุแล้วครบั
 New York Striploin  350 g.	เนื้อส่วนนี้จะมคีวามนุ่ม
แค่กลาง	ๆ	แต่กลิ่นที่บ่งชดัว่านี่คอืเนื้อจากถิ่นดี	ๆ	จะอยู่ในชิ้น
เนื้อส่วนนี้ครบั	ที่แม้ว่าจะไม่ใช่ส่วนที่นุ่มที่สดุ	แต่ถ้าต้องเลอืก
แล้ว	เนื้อส่วนนี้แหละครบัที่อร่อยมาก	ๆ
 BBQ  Ribs	เป็นซี่โครงหมูที่ยกมาเกอืบทั้งแผง	หมกัและ
เคี่ยวมาจนเปื่อยได้ที่	ราดด้วยซอสบาร์บคีวิรสจดัจ้าน	หอม
แรง	ย่างมาจนซอสเกาะตดิทั่วทั้งชิ้น	เสริ์ฟพร้อมกบัมนับด	
อร่อยมากมายครบั
 Burger Queen	ตวัทอ็ปสดุของร้านที่ต้องลองสกัครั้ง	
ซึ่งกไ็ม่ผดิหวงัครบั	เค้าใช้แป้งที่นวดเหมอืนข้าวเหนยีวมาทอด
แนวข้าวจี่	ประกบกบัเนื้อบดชิ้นโต	หนกัราว	ๆ	110	ออนซ์	ถมด้วย
เบค่อนหอม	ๆ	กบัผกัสดกรอบ	ราดน�้าเกรวหีอมอร่อยครบั
	 ของหวานประจ�าร้านจะมใีห้เราเลอืกกนัสองอย่างครบั	
ชายกางชมิแล้ว	อร่อยเดด็ทั้งนั้นครบั
 New York Cheesecake	เค้กเนื้อแน่นที่มชีสีอดัอยู่เตม็
เปี่ยม	กนิกนัลมืความอ้วนไปได้เลยครบั	อร่อยมาก
 Chocolate Cheesecake	ชสีเค้กที่ผสมโกโก้เข้มข้นลง
ไปในตวัชสีชุ่มฉ�่า	เพลดิเพลนิดมีากครบั
	 New	York	Style	Steak	&	Burger	เป็นร้านอาหารฝรั่งที่
บรรยากาศดี	มทีี่จอดรถให้บรกิาร	เปิดท�าการทั้งมื้อกลางวนั
และมื้อเยน็เรื่อยไป	เหมาะมากส�าหรบัมานั่งรบัประทานอาหาร
แบบพกัผ่อนหลงัเลกิงาน	ทั้งในวนัท�างานปกตแิละในวนัหยดุ	
ที่เราสามารถพาครอบครวัมาเลอืกอาหารที่แต่ละคนชอบเพื่อ
แชร์ร่วมกนัได้	ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยเชค็อนิเก๋	ๆ	ครบั

	 ชวีตินี้สั้นนกันะครบั	เราท�างานกต็้องมกีารพกัผ่อนบ้าง	
อย่าตงึเกนิไปนกั	แต่กอ็ย่าหย่อนเกนิพอดี	เดนิทางสายกลาง
นั้นดทีี่สดุ	ดูแลคนในครอบครวั	หมั่นถามสมาชกิในบ้าน	
โดยเฉพาะพระในบ้านของทกุบ้าน	เราต้องเอาใจใส่เป็นพเิศษ	
อย่าได้ร�าคาญท่านให้ท่านน้อยใจกนันะครบั	เพราะแม้เราจะ
เคยท�าไม่ดกีบัท่านมามากมายเพยีงใด	ท่านกไ็ม่เคยปรปิาก
สกัค�า	ถงึเวลาที่เราจะท�าเพื่อท่านบ้าง	สวสัดคีรบั		  

ร้านอาหารฝรัง่ทีบ่รรยากาศด ีเปิดท�าการ
ทัง้มือ้กลางวันและมือ้เยน็เร่ือยไป เหมาะมาก
ส�าหรบัมานัง่ทานอาหารแบบพักผ่อนหลงั
เลกิงาน Steak ทีน่ีก็่มใีห้เลอืกอย่างจใุจ 
เป็นเนือ้น�าเข้าจากอเมรกิาและออสเตรเลยี

NEW YORK STYLE STEAK & BURGER
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ท�างานรอบโต๊ะ
โดย แม่มะลิ

พัฒนาศักยภาพกายใจ 
ด้วยหลากหลายกิจกรรมน่าทำา

แน่นอนว่าเป้าหมายของคนท�างานทกุคน นอกจากความต้องการทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ในหน้าที่
การงานแล้ว ยงัเป็นความสุขทีเ่กิดขึน้ในทกุวันของการท�างานด้วย ทว่า ทัง้สองสิง่ทีค่นท�างาน

ปรารถนานีจ้ะเกิดขึน้ได้ ทุกคนต้องไม่หยุดพัฒนาศักยภาพการท�างานของตนเอง
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ชวีติการท�างานที่ตั้งไว้ได้	มาเริ่มกนัด้วย
การพฒันาศกัยภาพทางกาย	ซึ่งหมาย
ถงึทกัษะต่าง	ๆ	ที่จะมาเสรมิให้การ
ท�างานมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น
 พัฒนาทักษะภาษา	ต้องยอมรับว่า 
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	นับเป็น 
จุดด้อยของคนท�างานส่วนใหญ่ใน
ประเทศเรา	โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ	
ซึ่งการหลีกเลี่ยงที่จะพัฒนาศักยภาพ
ด้านนี้	เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้คุณพลาด
โอกาสในการสร้างความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานไปอย่างน่าเสียดาย	ยิ่ง
ในยุคนี้	ไม่ใช่แค่ภาษาที่	2	อย่างภาษา
อังกฤษเท่านั้น	ที่คนท�างานทุกคนต้อง
มีทักษะ	เพราะถ้าคุณสามารถสื่อสาร
ภาษาที่	3	ได้	ไม่ว่าเป็น	ภาษาจีน	
ญี่ปุ่น	ฝรั่งเศส	นั่นจะยิ่งเป็นข้อได้เปรียบ
ในการพัฒนาศักยภาพการท�างานที่สูง
ขึ้นด้วย
 หาลู่ทางศึกษาต่อ	เป็นที่ทราบกัน
ว่า	สาเหตุที่หลายคนตัดสินใจเรียนต่อ
ก็เพราะอยากได้ดีกรีการศึกษาที่จะ
มาท�าให้เงินเดือนเพิ่มขึ้น	ซึ่งการเลือก
ศึกษาต่อนั้น	ควรพิจารณาเลือกเรียนใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท�าเป็นอย่าง
แรก	เพราะหลาย	ๆ	บริษัทจะปรับฐาน
เงินเดือนให้	ก็ต่อเม่ือพนักงานเลือกเรียน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ	แต่
ก็ไม่จ�าเป็นต้องตัดสินใจแบบนั้นเสมอไป	
เพราะถ้าคุณสนใจเพิ่มศักยภาพให้ 
ตัวเอง	ขอแนะน�าว่าให้เลือกเรียนสาขา 
ท่ีเป็นท่ีต้องการในตลาด	ไม่ว่าจะเป็นสาขา 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ	หรือ	
MBA	หรือ	สาขา	Digital	Online	หรือ	
Digital	Communication	จะดีกว่า	
เนื่องจากคุณจะใช้ดีกรีจากการเรียนนี้
ไปต่อยอดท�างานในแขนงอื่นที่กว้างขึ้น
ได้ในอนาคต
 ไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ	โดยเฉพาะ
ทักษะ	หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ต�าแหน่ง	หน้าที่	หรืออาชีพที่ท�าอยู่	เช่น	

ก
ถ้าคุณท�างานด้านไอที	ก็ควรเรียนรู้ 
เรื่องการออกแบบ	Graphic	Application	
หรือ	Infographic	จนอยู่ในระดับที่ 
น�ามาปฏิบัติงานได้	ขณะที่หากคุณ 
เป็นช่างภาพ	ถ้าสามารถตัดต่อวิดีโอ	
ถ่ายภาพ	จัดการระบบเครื่องเสียงได้	 
เช่นนี้ย่อมท�าให้คุณมีศักยภาพการ
ท�างานที่สูงกว่าช่างภาพคนอื่น	
	 ต่อมาเป็นการพฒันาศกัยภาพทาง
ใจ	ซึ่งจะเป็นแรงผลกัดนัให้คณุเดนิทาง
ไปสู่ความส�าเรจ็ได้อย่างมั่นคง
 ฝึกสมาธิ เจริญสติ ระหว่างวัน 
จากงานวิจัยยืนยันว่า	การฝึกสมาธิมี
ส่วนช่วยให้สมองหลั่งสารเอ็นโดรฟิน	
ท�าให้สมองปลอดโปร่ง	สดชื่น	ดังนั้น	
การท�าสมาธิ	เจริญสติระหว่างวัน	
ย่อมเพิ่มศักยภาพให้การท�างานได้	
จึงขอแนะน�าวิธีเจริญสติระหว่างวัน	
ที่ท�าง่าย	ได้ผลจริง	คือ	เมื่อมาถึงที่
ท�างาน	ใช้เวลา	10	นาทีที่โต๊ะท�างาน	
เพิ่มพลังสติด้วยการฝึกสติสั้น	ๆ	ด้วย
การปิดตา	ผ่อนคลาย	นั่งหลังตรง	
จดจ่อกับลมหายใจ	ให้ความสนใจไหล
ไปกับประสบการณ์การหายใจ	เข้า-
ออก	เมื่อใดที่เผลอคิดเรื่องอื่น	ให้พาใจ
กลับมาอยู่ที่ลมหายใจใหม่	ช่วงเวลานี้
ให้พึงพอใจกับความสงบที่เกิดขึ้นอย่าง
เต็มที่	เมื่อเสร็จแล้วค่อยเริ่มท�างานได้	
การท�าเช่นนี้เป็นประจ�า	จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างานได้อย่าง
น่าประหลาด	ถ้าไม่เชื่อต้องลองท�าดู
 มุ่งมั่น พร้อมเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดี
กว่า	การพัฒนาศักยภาพของตนเองได้	 
ต้องมีความกล้าเปลี่ยนแปลง	และต้อง
มีความมุ่งมั่นมากกว่าแค่ความตั้งใจ	
ต้องมีความเชื่อว่า	ศักยภาพของตนเอง
น้ันสามารถพัฒนาได้	และทุ่มเทก�าลังกาย	 
ก�าลังใจ	ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง

ารพฒันาศกัยภาพทาง
กาย	และทางใจ	จะ
ประกอบกนัเป็นบนัได
แต่ละขั้นที่คณุใช้ก้าว
ขึ้นไปยงัเป้าหมายของ

ให้เป็นคนใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	
ต้องเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงน�ามาซึ่ง
สิ่งดี	ๆ	ในชีวิตของเราในวันข้างหน้า
 ฝันให้ ไกล (ต้อง) ไปให้ถึง	การ
ก�าหนดเป้าหมายในการท�างานนั้น	ถือ
เป็นหัวใจส�าคัญของการท�างาน	เราควร
ท�างานแบบมีเป้าหมายว่า	งานใน 
ความรับผิดชอบมีความส�าเร็จอยู่	ณ	
จุดใด	ต้องใช้เวลาเท่าใดในการท�าให้
ส�าเร็จ	ซึ่งเป้าหมายนั้นต้องมีความ
ชัดเจน	และควรเป็นการตั้งเป้าหมาย 
ให้อยู่ในระดับสูงกว่าศักยภาพปกติ 
ของตน	แล้วลงมือท�า	เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพการท�างานของตนให้
บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายให้ได้	ดัง
ค�ากล่าวท่ีว่า	‘ฝันให้ไกล	(ต้อง)	ไปให้ถึง’	
นั่นเอง
	 อย่างไรกต็าม	เทคนคิ	เคลด็ลบั	
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้	จะบงัเกดิผลก ็
ต่อเมื่อคณุลงมอืท�า	ตั้งใจปรบัเปลี่ยน
วธิคีดิเพื่อสร้างแรงผลกัดนัในการ
พฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างมุ่งมั่น
และตั้งใจ	ซึ่งผลลพัธ์ที่ดนีี้	ไม่ได้เกดิกบั
บรษิทั	หรอืคนรอบข้างของคณุเท่านั้น	
ทว่า	ตวัคณุนั่นล่ะ	ที่จะรู้สกึดแีละมี
ความสขุกบัชวีติการท�างานทกุวนั		  

 

อ้างอิง
• บทความเร่ือง การพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างาน
 ของบุคคล โดย ดร.พจน์  พจนพาณิชย์กุล 
 sites.google.com/site/potarticle/02
• บทความเร่ือง 5 วิธีเพ่ิมศักยภาพการท�างาน 
 เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้คนท�างาน จากเว็บไซต์ 
 th.jobsdb.com/th-th/articles 
• บทความเร่ือง เทคนิคการฝึกสติตลอดวันท�างานของคุณ  
 จากเว็บไซต์ www.happinessisthailand.com
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หมุนไปโลก
โดย Grizzy

SWARM	แอปพลเิคชนัส�าหรบัการเชค็อนิที่พฒันาอกีขั้นมา
จาก	Foursquare	ผสานความเป็นโซเชยีล	และเกม	ภายใต้
คอนเซป็ต์	เปลี่ยนทกุวนัให้เกม	ช่วยท�าให้การเดนิทางไปยงั
สถานที่ต่าง	ๆ	ไม่น่าเบื่ออกีต่อไป	เพยีงเมื่อผู้ใช้งานเชค็อนิ
ตามจดุต่าง	ๆ	จะได้เหรยีญส�าหรบัสะสม	สามารถน�ามา
อพัเดตเป็นสตกิเกอร์ใช้ภายในแอปพลเิคชนั	ขณะเดยีวกนัยงั
สามารถแข่งขนักบัเพื่อน	ๆ	เปรยีบเทยีบผู้มเีหรยีญสะสม
สงูสดุได้	นอกจากนี้	ยงัมาพร้อมฟังก์ชั่นการท�างานเน้นโซเชยีล	
สามารถรู้ที่อยู่ของเพื่อนว่ามใีครอยู่ใกล้กบัเราบ้าง	และอาจ
จะชกัชวนกนัไปเที่ยว	หากจิกรรมท�าร่วมกนั	ท�าให้การเชค็อนิ
สนกุกว่าที่เคยเป็นมา	หรอืจะแชร์ข้อความอพัเดตสถานะ
ของตวัเอง	แทก็ชื่อเพื่อน	ลกัษณะคล้ายเฟซบุ๊ก	กระจาย
ข่าวสาร	แชร์เรื่องราวทางโซเชยีล	แต่ถ้าใครยงัชื่นชอบ
ประสบการณ์การใช้แอปพลเิคชนั	Foursquare	แบบเดมิ	
Foursquare	ยงัเปิดให้นกัเดนิทางได้รวีวิสถานที่ท่องเที่ยว
ให้คะแนนเรตติ้ง	เพื่อเป็นข้อมูลให้กบัเพื่อนเดนิทางคนอื่น		

LIVETREKKER บอกลาสมดุไดอารี่และปากกาแบบเดมิ	ๆ	
ได้เลย	เมื่อแอปพลเิคชนัการเดนิทางแนวใหม่	ที่ช่วยเกบ็รกัษา
ประสบการณ์ท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาการเดนิทาง	ตั้งแต่ 
จดุหมายแรกที่ไปถงึ	และทกุก้าวย่างในการเดนิทางท่องเที่ยว	
โดยแอปพลเิคชนัจะบนัทกึข้อมูลเส้นทางที่เราเดนิทางผ่าน	

เดินทางครั้งนี้...ต้องมีตัวช่วย
นักเดินท�งแห่งโลกยุค 4.0 นอกจ�กเก็บเก่ียวประสบก�รณ์ระหว่�งท�งแล้ว  ก�รมีตัวช่วย
ไฮเทคเป็นเพือ่นร่วมท�ง อ�จทำ�ให้ก�รเดินท�งในโลกไร้พรมแดนน้ี สนุกและมสีีสันม�กขึน้
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GPS	เรยีกได้ว่าทกุสถานที่ตามจรงิที่เราไป	โดยตลอดเวลา
ของการเดนิทาง	เราสามารถบนัทกึรูปภาพ	เขยีนเรื่องราว
ประทบัใจ	ณ	ตอนนั้นได้	พร้อมแชร์ให้เพื่อนได้ทนัที	 
คล้ายพกพาบนัทกึส่วนตวัตดิกระเป๋าตลอดเวลา	นบัเป็นอกี
ประสบการณ์ใหม่ของการเดนิทาง	ท�าให้เมื่อกลบัมาย้อน
นกึถงึการเดนิทางครั้งใดกต็าม	แล้วเปิดดูแอปพลเิคชนั	
LIVETREKKER	เสมอืนได้เรยีกความทรงจ�า	รอยยิ้ม	กลบัมา
อกีครั้ง		

WAZE แอปพลเิคชนัเอาใจนกัเดนิทางในเมอืงใหญ่ทั่วโลก		
Waze	เป็นแอปพลเิคชนัลูกผสมระหว่าง	GPS	กบัโซเชยีล	
จนกลายเป็นคอมมูนติี้การจราจรขนาดใหญ่	โดยผู้ใช้งาน
สามารถรายงานสภาพการจราจร	อบุตัเิหตุ	ด่านต�ารวจ
อนัตรายตามจดุต่าง	ๆ	ตามท้องถนนได้แบบเรยีลไทม์	เพื่อ
แบ่งปันสภาพการจราจรแก่เพื่อนร่วมทาง	เป็นคลงัข้อมูล
จราจรขนาดใหญ่ที่ทกุคนในท้องถนนช่วยกนัสร้างขึ้นมา	
ช่วยให้เพื่อนบนท้องถนนสามารถวางแผนหลบหลกีเส้นทาง
จราจรที่ตดิขดัได้	เหมาะส�าหรบัเมอืงใหญ่ที่รถตดิสาหสั	เช่น	
กรงุเทพฯ	Waze	ยงัถูกออกแบบให้เป็นกราฟิกสไตล์น่ารกั
เมื่อมกีารให้ข้อมูลบนท้องถนน	จะได้คะแนนสะสมไว้แข่งกบั
เพื่อนร่วมทางด้วย	ช่วยให้การขบัรถสนกุ	และไม่น่าเบื่อ		
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รู้ ใช้รู้คิด
โดย Money Move

เศษสตางค์...เล็ก ๆ แต่ ไม่ธรรมดา
อปุสรรคส�าคญัทีท่�าให้การหยอดกระปุกออมสนิไม่ประสบความส�าเร็จ คือ ‘ขาดวนิยั-ขาดความต่อเนือ่ง-

ใจอ่อน’ นับจากนี ้ลองดวิูธีเก็บสะสม ‘เศษสตางค์’ ในรปูแบบต่าง ๆ ทีคุ่ณสามารถท�าได้สบายมาก

ธนบัตรที่ต้องได้จับใน 1 วัน 
	 มหีลายคนลองวธินีี้แล้ว	
ถอืว่าผ่านฉลยุเลยล่ะค่ะ	กล่าวคอื	
เป็นการตั้งเป้าหมายให้ตวัเองหยบิ
ธนบตัรที่เชื่อว่าทกุคนต้องมโีอกาส
จบัทกุวนั	โดยเฉพาะธนบตัร	20	บาท 
เริ่มสร้างเงื่อนไขให้ตวัเองเลยว่า	
ธนบตัร	20	บาทใบแรกที่เราได้
จบัของวนั	แยกส่วนไปเกบ็
หรอืหยอดกระปกุก่อน	ใน
หนึ่งเดอืนเราจะเกบ็เงนิได้
ประมาณ	600	บาท	และ
เมื่อคูณ	12	เดอืน	จะได้	
7,200	บาท	หรอืค่อย	ๆ	
เพิ่มความท้าทายให้กบั
ตวัเอง	จากมเีพยีงกระปกุ

ออมสนิ	1	กระปกุ	เพิ่มเป็น	
2	กระปกุ	อาจตั้งที่บ้าน	1	

กระปกุ	และที่ท�างานอกี	1	กระปกุ	
ภายใน	1	ปี	คณุกจ็ะมเีงนิเกบ็แล้ว	
14,400	บาท	หรอืลองเปลี่ยนตวัเลข
หรอืสขีองธนบตัรที่อยากออม	เช่น	
ธนบตัร	50	บาท	ธนบตัร	100	บาท	

แต่ใช้สตูรเดยีวกนั	เพยีงเท่านี้	กเ็กบ็เงนิก้อนใหญ่ได้แล้ว

เก็บจากเงินทอนที่ต้องใช้จ่ายเท่ากันทุกวัน
	 ลองเกบ็เงนิทอนจากกจิกรรมในชวีติประจ�าวนัที่เราต้องจ่าย
ทกุวนั	เพราะจะได้เตอืนและจดัระบบให้กบัตวัเอง	เช่น	ทกุวนั
ต้องจ่ายค่าทางด่วน	50	บาท	แตกธนบตัรใหญ่เลยค่ะ	เอาอกี	
50	บาทมาเกบ็	หรอืทกุวนัต้องจ่ายค่ารถประจ�าทาง	35	บาท	
เอาเศษ	5	บาทมาเกบ็	หรอืค่ารถที่ต้องใช้ทกุวนั	10	บาท	
กจ็่ายด้วยธนบตัร	20	บาท	แล้วเอาเศษ	10	บาทมาหยอด
กระปกุ	เพยีงเท่านี้เรากจ็ะจ�าได้ง่ายขึ้น	เพราะเป็นกจิวตัร
ประจ�าวนัที่เราท�าทกุวนั	
	 การเริ่มเกบ็เงนิออมนั้นว่ายากแล้ว	แต่สิ่งที่ยากกว่า	คอื	
การฝึกวนิยัตวัเองให้เกบ็เงนิได้อย่างต่อเนื่อง	ลองปรบั
ความคดิว่า	หากทกุวนัเราต้องกนิข้าวและดื่มกาแฟ	ฉะนั้น	
ทกุวนัเรากส็ามารถหยอดเศษสตางค์ในกระปกุได้เช่นกนั  

เตรียมภาชนะใส่เศษสตางค์ ไว้รอบตัว
	 หากคดิจะออมแล้วต้องจรงิจงั	
ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมในชวีติ
ประจ�าวนัให้สะดวกต่อการออม
ด้วย	โดยจดัเตรยีมอปุกรณ์การออม
ไม่ต้องลงทนุมากกไ็ด้	ตั้งแต่ขวดน�้า
ดื่มพลาสตกิ	กล่องใส่คกุกี้	ฯลฯ	
ตั้งให้รอบทศิรอบตวั	เริ่มตั้งแต่
ออกจากประตูบ้าน	ลองหา
เศษในกระเป๋าตดิตวัมาเท
ก่อนออกจากบ้าน	พอถงึที่
ท�างานกเ็อาเศษที่แตกเมื่อ
เช้า	ใส่ในกระปกุออมสนิใน
ลิ้นชกัที่ท�างาน	รวมทั้งเวลา
หลงักนิอาหารกลางวนัเสรจ็	
เมื่อกลบับ้าน	กเ็อาเศษสตางค์
ที่เหลอืมาเทให้หมดก่อนท�า
ภารกจิอื่น	ๆ	หรอืหากนกึขึ้น
ได้ก่อนนอน	ใส่ธนบตัรใน
กระปกุออมสนิที่วางไว้ในห้องนอน
สกั	20	บาท	หรอื	50	บาท	เพราะ
การใส่เงนิออมในกระปกุที่มเีงนิ
ให้เราเหน็อยู่เรื่อย	ๆ	จะช่วยสร้าง
แรงบนัดาลใจ	ถ้าคณุท�าแบบนี้นานเป็นเดอืนเป็นปี	
จากเศษเลก็เศษน้อยกก็ลายเป็นเงนิก้อนโต

ใช้จ่ายเหลือเศษ เก็บที่เหลือให้ ได้เลขท้าย ‘0’
	 เริ่มต้นจากสิ่งที่ท�าในชวีติประจ�าของเรา	ตั้งแต่ออกจาก
บ้านจนกลบัถงึบ้าน	เช่น	ซื้อกาแฟแก้วละ	35	บาท	เราจ่าย
ไป	40	บาท	และน�าเศษ	5	บาทนั้นแยกออกมาเป็นเงนิเกบ็	
พอค่าเดนิทาง	กนิข้าวกลางวนั	ซื้อขนมหวานยามบ่าย	จะ
ราคาเท่าไหร่	กเ็อาเศษสตางค์อกี	1	บาทเป็นเงนิเกบ็	สิ่งส�าคญั
คอื	ตั้งกฎให้ตวัเองว่า	ถ้าจ่ายเงนิออกไปเมื่อไหร่	หากลงท้าย
ด้วย	1-9	ต้องปัดให้เป็นจ�านวนเตม็ที่มากกว่าทนัที	โดยเกบ็
เศษสตางค์ที่เหลอืนั้นลงในถงุที่แยกต่างหาก	หรอืในกระเป๋า
สตางค์ที่เกบ็ไว้เป็นสดัส่วน	และหากเจอกระปกุออมสนิที่
วางไว้	ให้หยอดลงไปในนั้นทนัที	ท�าเช่นนี้ให้เป็นระบบ	
จนเกดิความเคยชนิ
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สุขภาพสุข
โดย วีณา บารมี

	 โดยเฉพาะภาวะตาแห้งเนื่องจากใช้
สายตามากเกนิไป	ท�าให้อตัราการกระพรบิ
ตาลดลงนั้น	เป็นหนึ่งในอาการที่พบได้
บ่อยสดุในกลุ่ม	CVS	ซึ่งข้อมูลจาก
ทางการแพทย์	คนปกตทิั่วไปจะมกีาร
กระพรบิตาโดยเฉลี่ยประมาณ	12-17
ครั้งต่อนาที	เพื่อให้น�้าตาเข้าไปเคลอืบ
กระจกตา	แต่เมื่อมกีารจ้องหรอืเพ่ง
อะไรนาน	ๆ	อตัราการกระพรบิตาจะ
ลดลงเหลอืประมาณ	4-5	ครั้งต่อนาที	
จงึท�าให้เกดิอาการตาแห้งขึ้นได้ง่าย	
โดยอาการเริ่มแรกที่เป็น	คอืแสบตา	
ตาล้า	มกีารกระพรบิตาหรอืหรี่ตาบ่อย	ๆ	
เพื่อให้น�้าตาเข้าไปเคลอืบตาได้ดขีึ้น	
	 ส่วนอกีอาการหนึ่งที่พบได้บ่อย	คอื

ในยุคดิจิทัลไลฟ์	เรำคงไม่อำจปฏิเสธ
กำรใช้สมำร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตใน
ชีวิตประจ�ำวันได้	แต่จะใช้งำนอย่ำงไร
เพื่อลดควำมเสี่ยงท�ำร้ำยดวงตำ?	
 ศ.นพ.สบง ศรีวรรณบูรณ์ จาก
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้
ค�าแนะน�าไว้ว่า “ควรมีการพักสายตาอยู่
เป็นระยะ ไม่ว่าจะอ่านหนังสือ ใช้คอมฯ เล่น
สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ปกติไม่ควรติดต่อ
กันเกิน 30 - 45 นาที ซ่ึงการพักสายตา
คือต้องหยุดพักจริง ๆ โดยเปล่ียนจาก
จุดโฟกัสตรงหน้า มองไปในระยะไกลแทน 
เพ่ือให้กล้ามเน้ือตาได้คลายตัว และเพ่ือ
ให้มีการกระพริบตามากข้ึน นอกจากน้ี
ควรหยอดน้�าตาเทียมบ้าง หรือเปล่ียนไป
ท�ากิจกรรมอย่างอ่ืนประมาณ 2 - 3 นาที 
แล้วจึงค่อยกลับมาใช้สายตาใหม่”

คุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ถนอมดวงตาให้ดี 
ในยุคดิจิทัลไลฟ์
อาการเสพตดิหน้าจอสมาร์ตโฟนในยุคดจิทิลั เป็นสิง่ทีพ่บเหน็
ได้ทัว่ไป แต่คุณรูห้รือไม่ว่าพฤติกรรมดงักล่าวนี ้ส่งผลเสยีต่อ
สขุภาพดวงตา และอาจก่อให้เกิดอาการทีเ่รยีกว่า ‘Computer 
Vision Syndrome’ หรอื CVS ขึน้ได้

ปวดกล้ามเนื้อตา	เนื่องจากการเพ่งหรอื
โฟกสัจดจ่ออยู่หน้าจอเป็นเวลานาน	ๆ	
กล้ามเนื้อตาจงึมกีารเกรง็เพื่อช่วยใน
การมองระยะใกล้	และเมื่อเกรง็นาน
จนถงึจดุหนึ่ง	จะเกดิความล้า	มนึ	
ปวดกล้ามเนื้อตา	หรอืบรเิวณรอบ	ๆ	
กระบอกตา	ท�าให้มองเหน็ภาพใน
ระยะไกลไม่ชดัในช่วงแรก	เนื่องจาก
กล้ามเนื้อตาถูกเพ่งในระยะใกล้มาก
เกนิไป	และพอเงยหน้าปุ๊บ	จดุโฟกสัยงั
ไม่เปลี่ยน	ท�าให้การมองไกลเป็นภาพ
เบลอ	สกัพกัเมื่อกล้ามเนื้อคลายตวั	
จงึจะสามารถเหน็ภาพได้ชดัเจนดงัเดมิ	
อย่างไรกต็าม	กลุ่มอาการ	CVS	นั้น	
ไม่ได้เป็นสาเหตทุี่น�าไปสู่การเกดิต้อ
หรอืโรคตาที่รนุแรงแต่อย่างใด
 ดูแลสุขภาพดวงตาให้ดี เพื่อให้
ดวงตาคู่สวยอยู่กับเราอย่างแข็งแรงไป
นาน ๆ  

ข้
สมาร์ตโฟนเฉลี่ยวนัละ	5.7	ชั่วโมง	และ
แทบ็เลต็เฉลี่ยวนัละ	3.8	ชั่วโมง	ซึ่ง
พฤตกิรรมเสพตดิหน้าจอสมาร์ตโฟนและ
แทบ็เลต็ยาวนานตดิต่อกนัหลายชั่วโมง
โดยไม่พกัสายตาเลยนั้น	เสี่ยงต่อการ
ท�าร้ายดวงตา	และอาจก่อให้เกดิอาการ	
‘Computer	Vision	Syndrome’	หรอื	CVS	
โดยมสีญัญาณเบื้องต้น	คอื	ตาแห้ง	
แสบตา	ปวดล้าดวงตา	ปวดกระบอก
ตา	ปวดศรีษะ	และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	

30-45
นาที

อมูลของส�านกังานพฒันา
ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	
(สพธอ.)	ได้ส�ารวจพฤตกิรรม
ผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ปี	2558	พบว่า	
คนไทยใช้เวลาอยู่หน้าจอ



 • ฉบับท่ี 5 / 2560  39

ภาพประกอบ ภัทรีดา ประสานทอง
PEA for kids

	 เรื่องนี้ส�าคญัมาก	ส�าหรบัน้อง	ๆ	ที่ชอบเล่นซกุซน	เวลา
เหน็นกเกาะตามสายไฟฟ้าแรงสูงแล้ว	เกดิอาการคนัไม้คนัมอื	
อดใจไม่ได้ต้องหาอะไรมายงิ	หรอืปาสิ่งของใส่นกเหล่านั้น
	 รู้ไหมคะว่าการกระท�าเช่นนี้	อาจก่อให้เกดิอนัตรายที่คาด
ไม่ถงึได้	เพราะเวลาที่น้อง	ๆ	ยงินก	เกดิพลาดไปโดนสาย
ไฟฟ้าแรงสูง	แล้วสายไฟฟ้านั้นขาดขึ้นมา	สายไฟฟ้าที่ขาดจะ

นกน้อยน่ารัก...
ร่วงหล่นลงมา	ถ้าเราตั้งตวัไม่ทนั	สายไฟฟ้านั้นอาจเหวี่ยงมา
โดนตวัเราท�าให้ได้รบัอนัตรายจากการโดนไฟฟ้าชอ็ตได้
	 เพราะฉะนั้น	อย่ายงินกที่เกาะอยู่ตามสายไฟฟ้าเป็นอนัขาด	
และจรงิ	ๆ	แล้ว	การยงินกนั้นยงัเป็นสิ่งที่น้อง	ๆ	ไม่ควรกระท�า
ด้วย	เพราะไม่ต่างจากการท�าร้ายสตัว์ซึ่งเป็นเสมอืนเพื่อน
ร่วมโลกของเรา	เราควรมเีมตตาต่อกนั	รกักนั	จรงิไหมคะ? 

 • ฉบับท่ี 5 / 2560  39
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ภาพจากหลากหลายโอกาสที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติ 
พระราชกรณียกิจต่าง ๆ โดยได้ทรงคล้องกล้อง CANON A-1 ไว้ที่พระศอ

 กล้องคอมแพครูปร่างแปลกตาตัวนี้ คือ กล้องยี่ห้อแคนนอน รุ่น DIAL 35 (CANON DIAL 35) ออก
วางจ�าหน่ายเมื่อปี พ.ศ. 2506 เป็นกล้องคอมแพคที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงเคยใช้อยู่ระยะหนึ่งสั้น ๆ และทรงปรารภว่าใช้ง่ายเกินไป ไม่ค่อยเหมาะกับพระหัตถ์มากนัก กล้องรุ่นนี้
ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย สามารถถือถ่ายได้ด้วยมือเดียว เป็นกล้องคอมแพครุ่นแรกที่สามารถ
เลื่อนฟิล์มอัตโนมัติ โดยเมื่อใส่กลักฟิล์มเข้าไปแล้ว กล้องจะเลื่อนฟิล์มไปยังเฟรมที่ 1 ให้เลย พร้อมที่จะ
ถ่ายภาพได้ทันที มีขนาดภาพครึ่งหนึ่งของขนาดฟิล์มปกติ คือ 24X18 มม. (เรียกว่า HALF-FRAME) 
ใช้เลนส์ CANON SE ทางยาวโฟกัส 28 MM F/2.8 ชุดชัตเตอร์ของ SEIKO-SHA มีความเร็วชัตเตอร์
ตั้งแต่ 1/30 วินาที ไปจนถึง 1/250 วินาที และ B กล้องรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงอีกครั้ง แต่ก็ยังมีหน้าตา
ใกล้เคียงกันคือ CANON DIAL 35-2 ซึ่งออกวางจ�าหน่ายในปี พ.ศ. 2511  

 จากความเดิมตอนที่แล้ว ที่เป็นเรื่องราวของกล้องยี่ห้อ
นิคอน (NIKON) ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงเคยใช้ ในฉบับนี้ขอน�าภาพของพระองค์ท่าน 
อีกภาพหนึ่ง (ภาพเอกรงค์) ที่พวกเราไม่ค่อยได้เห็นกันนัก 
มาให้รับชมกัน โดยเป็นภาพในโอกาสที่พระองค์ท่านเสด็จ
เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2523  
ในครั้งนั้นพระองค์ทรงใช้กล้องถ่ายภาพยี่ห้อแคนนอน รุ่น A-1 
(CANON A-1) ซึ่งเป็นกล้องถ่ายภาพที่พระองค์ทรงใช้งาน 
เป็นเวลาหลายปี และยังทรงใช้ถึง 2 กล้อง กล้องตัวแรกใช้กับ
เลนส์มาตรฐานขนาด 50 มม. F/1.4 และอีกกล้องใช้กับ
เลนส์ซูม ยี่ห้อโตกิน่า (TOKINA) ขนาดทางยาวโฟกัส 
35 - 105 มม. F/3.5 - 4.3

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก�าลังทรงถ่ายภาพ 
ระหว่างการเสด็จพระราชด�าเนินเยือนประเทศกัมพูชา เมื่อปี พ.ศ.2523

ที่มา: AFP (AGENCE FRANCE-PRESSE), FRANCE

กล้อง CANON A-1 
พร้อมเลนส์มาตรฐาน
ขนาด 50 มม. F/1.4
				กล้อง	Canon	A-1	เปิดตวั
ในปี	พ.ศ.	2521	เป็นกล้อง
สะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว	(SLR)	
ระดบัก้าวหน้า	ใช้เลนส์	Canon	
เม้าท์	FD	สามารถปรบั
ความเรว็ชตัเตอร์ได้ตั้งแต่	

30	วนิาท	ีไปจนถงึ	1/1000	วนิาท	ีและสมัพนัธ์แฟลชที่	1/60	วนิาท	ี
ตวักล้องมโีครงสร้างที่ท�าจากอลมูเินยีมอลัลอย	วสัดดุ้านนอก
เป็นพลาสตกิชนดิ	ABS	(Acrylonitrile	Butadiene	Styrene)	ท�าให้มี
น�้าหนกัเบาเพยีง	620	กรมั	มเีพยีงสดี�าล้วนเท่านั้น	ซึ่งแตกต่างจาก
รุน่อื่น	ๆ	ที่มกัจะมสีดี�าและสเีงนิ	(Chrome)	กล้องรุน่นี้เป็นที่นยิม
อย่างมาก	เพราะเป็นกล้อง	SLR	รุน่แรกที่มรีะบบถ่ายภาพแบบ
อตัโนมตัซิึ่งควบคมุด้วยอเิลก็ทรอนกิส์หรอืโหมด	P	(Program)	มนัจงึ
อยูใ่นสายการผลติยาวนานจนถงึปี	พ.ศ.	2528	ราคาในช่วงเปิดตวั
พร้อมกบัเลนส์	Canon	FD	50	mm	f/1.4	SSC	อยูท่ี่	114,000	เยน

PEA photo club
เรียบเรียง: จุลล์ จูงวงศ์
ภาพ: อินเทอร์เน็ต/วิกิพีเดีย

‘กล้องของพ่อ’ตอนท่ี 3
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หนึ่งในความภาคภูมิใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ที่ขับเคลื่อนชีวิตคนไทยใหสมาร์ตขึ้นกว่าเดิม

สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยให้สมาร์ต
ก้าวไปบนเส้นทางในโลกพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต

 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 
 (ICT) มาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต 
 ส่งและจ่ายพลังงานไฟฟ้า

 รองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจาก
 แหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาด

 มีระบบบริหารการใช้สินทรัพย์ให้เกิด 
 ประโยชน์สูงสุด

 ให้บริการกับผู้เชื่อมต่อกับโครงข่ายผ่าน 
 มิเตอร์อัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 มั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีคุณภาพ 
 ไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานสากล

วันนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมน�าพาสังคม
ก้าวสู่ยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรม
แห่งความฉลาดล้�า

PEA SMART GRID 
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ


