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

ปีแห่งความภาคภูมิใจ
	 คณุผู้อ่านเคยย้อนกลบัไปทบทวนบ้างไหมคะว่า	หนึ่งปีที่ผ่านมานั้นเราพานพบ
เหตกุารณ์อะไรกนัมาบ้าง	บางเหตกุารณ์กส็ร้างรอยยิ้ม	บางเหตกุารณ์กเ็รยีกน�้าตา	
แต่ดฉินัเชื่อว่าทกุเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชวีตินั้น	ถูกก�าหนดมาให้เราได้เรยีนรู้และ
การเรยีนรูน้ี้เองคอืพรสวรรค์สดุพเิศษที่ธรรมชาตมิอบให้กบัมนษุย์ทกุคนมาตั้งแต่เกดิ
	 ส�าหรบั	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	องค์กรที่เป็นเหมอืนบ้านหลงัใหญ่ของเรานั้น	
ปี	2560	ถอืเป็นปีที่มเีรื่องราวเกดิขึ้นในบ้านหลงันี้มากมาย	และหลายเรื่องล้วน
น่ายนิดแีทบทั้งสิ้น	โดยเฉพาะการรบัรางวลัมากมายของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
จนดฉินัเชื่อมั่นว่าเราน่าจะเป็นองค์กรที่คว้ารางวลัมากที่สดุองค์กรหนึ่งของเมอืงไทย
ดฉินัยกให้รางวลัเหล่านี้คอืการเรยีนรู้	คอืความภาคภูมใิจแห่งปี	แต่ถ้าถามว่า
ใช่ความส�าเรจ็หรอืเปล่า	คงต้องตอบเลยว่า...ไม่ใช่	เพราะบางทคีวามส�าเรจ็อาจ
ไม่ส�าคญัเท่ากบัการได้เหน็รอยยิ้ม	ความสขุของเพื่อน	ๆ	พี่	ๆ	น้อง	ๆ	ของชาว
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคทกุคนที่รู้สกึภูมใิจในบ้านหลงันี้จนล้นหวัใจ
	 และพูดได้เลยว่า	2560	เป็นอกีปีที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราทกุคนค่ะ

(นางกัลยา แตงเกษม)
บรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล 
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook Fanpage ได้ที่          saijaifaifa magazine

เผ่าพันธุ์มนุษย์อาจเป็น
ส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวท่ีฉลาดล้�า 

ที่สุดแล้วในกาแล็กซีนี้
Stephen Hawking
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	 อกีหนึ่งข่าวดสี่งท้ายปี	2560	เมื่อนายเสรมิสกลุ	
คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	รบัรางวลั	
‘นวตักรรมการบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนษุย์’	
(HR	Innovation	Awards)	ระดบั	Silver	ประเภท	
‘พฒันาบคุลากรด้วยวธิกีารแข่งขนัทกัษะการปฏบิตัิ
งาน’	ในงานวนันกับรหิารงานบคุคลแห่งประเทศไทย	
2560	(Thailand	HR	Day	2017)	ซึ่งจดัโดยสมาคม 
การจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย	ร่วมกบั
สถาบนัเพิ่มผลผลติแห่งชาตแิละสถาบนับณัฑติ
พฒันบรหิารศาสตร์	(NIDA)	ภายใต้แนวคดิ	‘Human	
Capital	4.0	นวตักรรมผลแห่งปัญญา	เพิ่มคณุค่า 
สู่ทนุมนษุย์	4.0’	ณ	ห้องวภิาวดบีอลรูม	โรงแรม 
เซน็ทารา	แกรนด์	แอท	เซน็ทรลัพลาซา	ลาดพร้าว	
กรงุเทพฯ	เมื่อวนัที่	22	พฤศจกิายน	2560	 

	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เฝ้าทูลละอองพระบาทรบั
พระราชทานเขม็ที่ระลกึของมลูนธิอิทุกพฒัน์ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับรางวัล ‘นวัตกรรมการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์’ 
ระดับ Silver

ในฐานะที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสนบัสนนุการด�าเนนิงานของ
มูลนธิฯิ	ด้วยดตีลอดมา	ณ	ห้องประชมุ	101	อาคารส�านกังาน
โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ	มูลนธิชิยัพฒันา	
บางพลดั	กรงุเทพฯ	เมื่อวนัที่	24	พฤศจกิายน	2560 

PEA life
เรยีบเรยีง : กองบรรณาธิการ
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ส
จัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ

เสาไฟฟ้า	ซึ่งปัจจบุนัมจี�านวนกว่า	7	ล้านต้นในพื้นที่
รบัผดิชอบ	74	จงัหวดั	ระยะแรกทยอยด�าเนนิการตั้งแต่วนัที่	
1	ธนัวาคม	2560	โดยมกีาร	kick off	รื้อถอนสายและอปุกรณ์
ที่ไม่ใช้งาน	รวมทั้งที่ไม่ได้รบัอนญุาตบนเสาไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	จ�านวน	13,000	ต้น	ใน	106	เส้นทาง
ทั่วประเทศ	คดิเป็นระยะทาง	300	กโิลเมตร	และตั้งเป้า
ด�าเนนิการให้เสรจ็สิ้นในเดอืนกรกฎาคม	2561	ทั้งนี้	การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคได้จดัพธิเีปิดกจิกรรม	‘kick off	จดัระเบยีบสาย
และอปุกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าฯ	ประจ�าปี	
2560’	เมื่อเวลา	09.00	น.	พร้อมกนั	74	จงัหวดัทั่วประเทศ	

เพื่อประชาสมัพนัธ์โครงการให้ประชาชนรบัทราบ	และเป็น
สญัญาณการเริ่มต้นขบัเคลื่อน	ด�าเนนิการจดัการสายและ
อปุกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมอย่างเป็นทางการ	ด้วยความ
มุ่งหวงัที่จะให้สภาพแวดล้อมของเมอืงไทยมทีศันยีภาพ
สวยงาม	เป็นระเบยีบเรยีบร้อย	สร้างความปลอดภยัในชวีติ
และทรพัย์สนิของประชาชน	รวมทั้งเสรมิความมั่นคงในระบบ
จ�าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอกีด้วย	
	 	นอกจากนี้	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคยงัร่วมกบัหน่วยงาน
ต่าง	ๆ	อาทิ	กสทช.	ผู้ประกอบกจิการโทรคมนาคม	
ผู้ประกอบการเคเบลิทวีี	และหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น	
ด�าเนนิการจดัระเบยีบสายและอปุกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟ้าร่วมกนัเพื่อให้เกดิความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย	
ซึ่งจากความร่วมมอืในครั้งนี้ถอืเป็นก้าวส�าคญัของการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบและมคีวามยั่งยนื	 

ายไฟฟ้าที่เกาะเกี่ยวกนัไปมาบนเสาไฟฟ้า	
อาจท�าให้สภาพแวดล้อมของเมอืงดูไม่สวยงาม	
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงึด�าเนนิการจดัระเบยีบ
สายและอปุกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบน
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Section)	และ	IEEE	Power	&	Energy	Society	-	Thailand	(IEEE	PES	
-	Thailand)	โดยมนีายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้า-
ส่วนภมูภิาค	ในฐานะประธานสมาคมฯ	กล่าวรายงาน	นายยงยทุธ	
โกเมศ	และเรอือากาศโท	กมลนยั	ชยัเฉนยีน	กรรมการการไฟฟ้า- 
ส่วนภมูภิาค	ให้เกยีรตร่ิวมพธิี	
	 ภายในงานมพีธิมีอบรางวลัแก่วศิวกรที่มคีวามโดดเด่นในวชิาชพี
วศิวกรรม	จ�านวน	4	รางวลั	โดยการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้รบั	2	รางวลั	
ได้แก่	1.	นายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	รบัรางวลั	IEEE	PES	Outstanding	
Engineering	Award	2017	(OEA)	จาก	IEEE	PES	(Headquarter)	
ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ในฐานะวศิวกรที่มผีลงานโดดเด่นในวชิาชพี
วศิวกรรม	รวมถงึการท�าประโยชน์ต่อสงัคม	ส่งเสรมิการศกึษาที่
เกี่ยวกบัด้านไฟฟ้าและพลงังาน	ขณะที่	ดร.วโรดม	ค�าแผ่นชยั	
วศิวกรระดบั	6	กองวจิยั	ฝ่ายวจิยัและพฒันา	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
รบัรางวลั	IEEE	PES	Thailand	Chapter	Young	Engineer	Award	2017	
จาก	IEEE	PES	-	Thailand
	 นอกจากนี้	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคยงัร่วมเสวนากบั
ผูเ้ชี่ยวชาญและมปีระสบการณ์ด้านพลงังานระดบัประเทศ	ในหวัข้อ	
‘Modernization	the	Thailand	Grid	:	มุง่หน้าสู่ความล�้าสมยัของระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าไทย’	พร้อมร่วมแสดงความยนิดกีบัคณะที่ปรกึษา
และคณะผูบ้รหิาร	IEEE	PES	-	Thailand	ที่ได้รบัความไว้วางใจให้
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจดังาน	IEEE	PES	GTD	Grand	
International	Conference	and	Exposition	Asia	2019	ต่อไป	 

เปิดงาน IEEE PES Dinner Talk 2017

นายชยพล	ธติศิกัดิ์	ประธานกรรมการการไฟฟ้า-
ส่วนภมูภิาค	เป็นประธานในพธิเีปิดงาน	IEEE	PES	
Dinner	Talk	2017	จดัโดยสมาคมสถาบนัวศิวกรไฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนกิส์แห่งประเทศไทย	(IEEE	Thailand	
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	 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจดัเสวนา	‘PEA	Think	Tank’	
ครั้งที่	4	ประจ�าปี	2560	ในหวัข้อ	‘Smart	Grid	Business	
Transformation’	โดยมนีายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการ
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	เป็นประธานในพธิ	ีผู้ร่วมเสวนา
ประกอบด้วย	คณุประเสรฐิ	สนิสขุประเสรฐิ	ผู้ตรวจราชการ	
กระทรวงพลงังาน	คณุนฤภทัธ	อมรโฆษติ	เลขาธกิาร	ส�านกังาน
นโยบายและแผนพลงังาน	ดร.วนัด	ีกญุชรยาคง	จลุเจรญิ	
ประธานกรรมการ	บรษิทั	เอสพซีจี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	และ
คณุชยัยศ	ปิยะวรรณรตัน์	กรรมการผู้จดัการ	บรษิทั	เอบบีี	
จ�ากดั	(มหาชน)	ภายในงานยงัมกีารบรรยายพเิศษหวัข้อ	

ผู้ว่าการฯ รับรางวัล AFEO 
Honorary Fellow Award

เสวนา ‘PEA Think Tank’ ครัง้ท่ี 4 ประจ�าปี 2560
‘Smart	Grid	Business	Transformation	from	Solution	Provider	
Point	of	View’	โดย	Mr.Jorg	Berg	Hauser	กรรมการผู้จดัการ	
บรษิทั	ซเีมนส์	จ�ากดั	ทั้งนี้	การจดัเสวนาดงักล่าวถอืเป็นส่วน
หนึ่งของนโยบายการบรหิารและพฒันาการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
เพื่อให้ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และผูท้ี่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยน
ความรูใ้นการพฒันาระบบไฟฟ้าให้มคีวามทนัสมยั	รวมทั้ง
เรยีนรูเ้ทคโนโลยต่ีาง	ๆ	เพื่อให้พร้อมรบัการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรุกจิพลงังาน	โดยมุง่สูโ่ครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ	(Smart	Grid)	
เพื่อพฒันาการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคให้เตบิโตก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยนื	 

นายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
รบัรางวลั	AFEO	Honorary	Fellow	Award	จาก	ดร.ธเนศ	วรีะศริิ	
นายกวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระราชปูถมัภ์	(วสท.)	
ในงาน	35th	Conference	of	the	ASEAN	Federation	of	Engineering	
Organizations	(CAFEO	35)	ณ	ศูนย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ์	
เมื่อวนัที่	18	พฤศจกิายน	2560	รางวลัดงักล่าวแสดงให้เหน็ถงึ
ผูว่้าการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเป็นผู้มคีวามรู้	ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญ	มผีลงานด้านการบรหิารองค์กรที่เกี่ยวกบั
งานด้านวศิวกรรมเป็นที่ประจกัษ์	รวมทั้งอทุศิตนเพื่อประโยชน์
ต่อสงัคมและประเทศชาตอิย่างต่อเนื่อง	 
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น
วสิยัทศัน์การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคที่ก�าลงัก้าวสู่อนาคตที่ทนัสมยั	
โดยมุง่ส่งเสรมิการวจิยัและสร้างสรรค์นวตักรรม	เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการท�างานและสนบัสนนุธรุกจิใหม่ในยคุ	PEA	
4.0	ทั้งนี้	นวตักรรม	PEA	HiVE	Platform	เป็นแพลตฟอร์มระบบ
บรหิารจดัการพลงังานส�าหรบับ้านพกัอาศยัที่น�าระบบ	IoT	มา
ช่วยจดัการพลงังานไฟฟ้า	ส่งผลให้บ้านพกัอาศยัมคีวาม	Smart	
พร้อมรองรบัระบบ	Smart	Grid	ในอนาคต	นวตักรรมดงักล่าว
จะถกูพฒันาต่อยอดเป็นธรุกจิใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
เพื่อยกระดบัการให้บรกิารที่เหนอืความคาดหมายต่อไป 

โชว์ ‘PEA HiVE Platform’ ในงาน
มหกรรม ‘Internet of Things’

สาระความรู�
ศูนย� พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

ายสมพงษ์	ปรเีปรม	รองผู้ว่าการการไฟฟ้า-
ส่วนภมูภิาค	ร่วมจดัแสดงนวตักรรม	PEA	HiVE	
Platform	ในงานมหกรรมเทคโนโลย	ี‘Internet	of	
Things	กบัการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ’	พร้อมแสดง
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สาระความรู�
ศูนย� พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค
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PEA project
ภาพ : กองประชาสมัพนัธ์
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หรอืสมัครสมาชกิได้ที่

www.pea.co.th/saijaifaifa

หลากหลายความรูคู้ค่วามเพลิดเพลิน
วันนี ้สามารถติดตามอ่าน วารสาร                       ผ่านทาง

saijaifaifa magazine
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ANOTHER
GREAT YEAR!

ก้าวเดินที่งดงามกับรางวัลแห่งความส�าเร็จ

ตลอดปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเป็นหน่วยงานรฐัวสิาหกิจทีส่ามารถคว้ารางวลัมาได้มากมาย 
สมดัง่ความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรไปสู่ความเป็นผู้น�าและการไฟฟ้าแห่งอนาคต และน่ีคอืส่วนหน่ึง

ของความส�าเรจ็ท่ี ‘สายใจไฟฟ้า’ น�ามาประมวลส่งท้ายปี เพราะปี 2560 น้ีถอืเป็นอกีปีท่ีน่าจดจ�า
ส�าหรบัชาวการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคทุกคน

ความรับผิดชอบต่อ

ประเทศชาติ สังคม

และการสนับสนุน

ชุมชนที่ส�าคัญ

การสร้างนวัตกรรมการสร้างองค์กรที่ย่ังยืน

รางวัลรับรอง
มาตรฐาน

ISO 27001

การประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรม

รางวัล IPv6
ความคล่องตัว

การประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

PEA focus
เรยีบเรยีง : กองบรรณาธิการ
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 	รางวลัรฐัวสิาหกจิดเีด่น	ประจ�าปี	
2560	(SOE	Award)	‘ด้านการเปิดเผย
ข้อมูลและโปร่งใสดเีด่น’	จากส�านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	(สคร.) 
ซึ่งในปี	2559	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
ได้รบัรางวลัประเภทชมเชย

 	รางวลัรายงานความยั่งยนืดเีด่น	
(Global	Reporting	Initiative:	GRI)	
ประจ�าปี	2560	จากส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	สมาคม
บรษิทัจดทะเบยีนไทยและสถาบนั
ไทยพฒัน์

 	รางวลัรฐัวสิาหกจิดเีด่น	ประจ�าปี	
2560	(SOE	Award)	‘ด้านการด�าเนนิงาน 
เพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมดเีด่น’	
จากส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวสิาหกจิ	(สคร.)	ซึ่งแสดงถงึจติส�านกึ
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม	รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อม	

 	รางวลัประกาศเกยีรตคิณุ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น
ให้แก่ศูนย์	พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสารของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	46	หน่วยงาน
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิขั้นสงู	จาก
ส�านกังานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสาร
ของราชการ	ส�านกังานปลดัส�านกันายก
รฐัมนตรี

 	รางวลัองค์กรดเีด่น	ด้านพลงังาน
ไฟฟ้าเพื่อสงัคม	จากสมาคมหนงัสอืพมิพ์
ส่วนภูมภิาคแห่งประเทศไทย	โดยได้รบั
คดัเลอืกในฐานะที่ด�าเนนิการเพื่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อมควบคู่กบัการด�าเนนิ
กจิการและการบรกิารจ่ายกระแสไฟฟ้า
ให้ประชาชนอย่างมปีระสทิธภิาพ

 	รางวลัศูนย์ราชการสะดวก	
(Government	Easy	Contact	Center:	
GECC)	ประจ�าปี	2560	จ�านวน	125	
แห่ง	จากส�านกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	ปัจจยั
ที่ส่งผลให้ได้รบัรางวลั	มาจากการ
อ�านวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเข้าถงึการให้บรกิารได้อย่าง
รวดเรว็	เช่น	PEA	Mobile	Shop	และ	
PEA	Mobile	Application	เป็นต้น

 	รางวลั	‘IPv6	Excellence	
Awards	2017’	เชดิชูเกยีรตหิน่วยงานที่
ให้บรกิารเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็พื้นฐาน
และบรกิารที่รองรบั	IPv6	ตดิต่อกนั	
3	ปีซ้อน	จากกระทรวงดจิทิลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสงัคม

การสร้างองค์กร
ที่ยั่งยืน

ความรับผิดชอบ
ต่อประเทศชาติ สังคม

และการสนับสนุน
ชุมชนที่ส�าคัญ

รางวัลรางวัล รางวัล

ความคล่องตัว
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การประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

การประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรม

 	รางวลัส�านกังานสเีขยีว	(Green 
Office)	ประจ�าปี	2560	จ�านวน	29	แห่ง	
จากกรมส่งเสรมิคณุภาพสิ่งแวดล้อม	
สะท้อนถงึความมุ่งมั่นในการเป็น
องค์กรตวัอย่าง	ที่ให้ความส�าคญักบั
การอนรุกัษ์พลงังานธรรมชาตเิพื่อลด
ภาวะโลกร้อน

 	การรบัรองเป็นอาคารเขยีวตาม
มาตรฐาน	Leadership	in	Energy	&	
Environment	Design	Existing	Buildings:	
Operations	and	Maintenance	(LEED	
EBOM)	จาก	U.S.	Green	Building	Council	
(USGBC)	ได้แก่	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
จงัหวดัปทมุธานี	ได้รบัรางวลั	LEED	
2009	Existing	Buildings:	Operation	
and	Maintenance	ในระดบั	Gold	
และ	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	อ�าเภอ
หนองหญ้าไซ	จงัหวดัสพุรรณบรุี	
ได้รบัการรบัรอง	LEED	2009	Existing	
Buildings:	Operation	and	Maintenance	
ในระดบั	Certified

 	รางวลัการรณรงค์ลดสถติิ
อบุตัเิหตจุากการท�างานให้เป็นศูนย์	
(Zero	Accident	Campaign)	ระดบั
ทองค�า	ปี	2560	จากกระทรวงแรงงาน	
แสดงถงึการเป็นองค์กรที่การนัตี
คณุภาพแรงงานปลอดภยั	และมี
การปฏบิตัติามขั้นตอนการท�างาน
ที่ปลอดภยัอย่างเคร่งครดัตลอดมา

 	รางวลัชมเชยองค์กรโปร่งใส	
ครั้งที่	7	(NACC	Integrity	Awards)	
จากส�านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ	
(ส�านกังาน	ป.ป.ช.)	ซึ่งเป็นรางวลัที่
ส่งเสรมิการบรหิารจดัการด้วยหลกั
ธรรมาภบิาล	บรรษทัภบิาล	มี
จรรยาบรรณทางการค้าและรบัผดิชอบ
สงัคมส่วนรวม	(CSR)

 	รางวลัดเีลศิรฐัวสิาหกจิที่มี
การพฒันาสู่ความเป็นเลศิ	ด้านการ
ขบัเคลื่อนแผนงานยกระดบัคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน	
ประจ�าปี	2560	ประกอบด้วย

	 -	ด้านความโปร่งใส	(Transparency)	
จากแผนงานพฒันาเพิ่มประสทิธภิาพ
การป้องกนัการทจุรติและเสรมิสร้าง
คณุธรรมความโปร่งใสอย่างยั่งยนืของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

	 -	ด้านความปลอดจากการทจุรติใน
การปฏบิตังิาน	(Corruption-Free)	จาก
แผนปฏบิตักิารด้านการทจุรติคอร์รปัชนั
ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

รางวัล

รางวัล

 	การประเมนิคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน	(ITA)	
ของหน่วยงานภาครฐั	ประจ�าปี	2560	
ได้ผลการประเมนิเป็นล�าดบัที่	4	
(94.39	คะแนน)	รองจากธนาคาร
อาคารสงเคราะห์	(97.97)	ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
(97.13)	และธนาคารออมสนิ	(95.79)

 	รางวลั	‘บคุคลต้นแบบ’	ด้านการ
มสี่วนร่วมส่งเสรมิธรรมาภบิาลและ
ต่อต้านการทจุรติในองค์กร	ประจ�าปี	
2560	ได้แก่	นายสรุศกัดิ์	ไตรทาน	
รองผูว่้าการทรพัยากรบคุคล	การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	จากส�านกังานคณะ
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติแห่งชาต	ิ(ส�านกังาน	ป.ป.ช.)

 	รางวลัผู้ประพฤตปิฏบิตัตินชอบ
ด้วยความซื่อสตัย์สจุรติ	ประจ�าปี	2560	
ได้แก่	นายสรุศกัดิ์	ไตรทาน	รองผูว่้าการ 
ทรพัยากรบคุคล	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
จากส�านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ	
(ส�านกังาน	ป.ป.ช.)
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 	รางวลั	Special	Achievement	in	GIS	Award	(SAG	
Award)	ประจ�าปี	2560	ในงาน	ESRI	USER	Conference	2017	
ณ	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	รางวลันี้เป็นการคดัเลอืกจาก
หน่วยงาน/องค์กรต่าง	ๆ	หลายพนัรายทั่วโลก	ที่น�าระบบ	GIS	
มาประยกุต์ใช้ในองค์กรเพื่อสนบัสนนุการท�างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ

 	รางวลั	Thailand	HR	Innovation	Award	2017	ระดบั	
Silver	จากสถาบนัเพิ่มผลผลติแห่งชาติ	ที่ร่วมมอืกบัสมาคม
การจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย	(PMAT)	และสถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์	(NIDA)	ในโครงการ	‘การพฒันา
บคุลากรด้วยวธิกีารแข่งขนัทกัษะการปฏบิตังิาน’	

 	รางวลั	2nd	Place	และรางวลั	People’s	Choice	
จากงาน	Smart	Energy	Hackathon	Southeast	Asia	
ซึ่งเป็นการแข่งขนัพฒันาซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
พลงังานและสิ่งแวดล้อมระดบัภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้

รางวัล

 	รางวลัสิ่งประดษิฐ์ระดบัเหรยีญเงนิและเหรยีญ
ทองแดงอย่างละ	1	เหรยีญ	และรางวลั	Special	Award	จาก
งาน	Seoul	International	Invention	Fair	(SIIF	2017)	หนึ่งใน
งานแสดงนทิรรศการนวตักรรมสิ่งประดษิฐ์และเทคโนโลยี
ที่ใหญ่ที่สดุในโลก	โดยสมาคมส่งเสรมิการคดิค้นสิ่งประดษิฐ์
แห่งประเทศเกาหล	ีซึ่งในปี	2017	มผีู้ส่งสิ่งประดษิฐ์เข้า
แข่งขนักว่า	600	ผลงาน	จาก	33	ประเทศทั่วโลก	ระหว่าง	
30	พฤศจกิายน	-	3	ธนัวาคม	2560	

 	รางวลัสิ่งประดษิฐ์ระดบัเหรยีญทองแดง	และรางวลั	
Special	Award	จากงาน	13th	Taipei	International	Innovation	
Show	&	Technomart	(INST	2017)	ได้แก่	ผลงานชดุตรวจจบั 
สญัญาณสื่อสารควบคมุ	SCADA	ที่คว้ารางวลัเหรยีญทองแดง	
และผลงานระบบตรวจหาเฟสที่มเิตอร์ตดิตั้งในระบบไฟฟ้า	
ซึ่งคว้ารางวลัพเิศษ

 	รางวลัเหรยีญทอง	จ�านวน	2	รางวลั	จากงานประชมุ
วชิาการคณุภาพนานาชาต	ิInternational	Quality	&	Productivity	
Convention	2017	(IQPC	2017)	ณ	เมอืงปาดงั	ประเทศ
อนิโดนเีซยี	ระหว่างวนัที่	26	-	28	พฤศจกิายน	2560  

การสร้างนวัตกรรม
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PEA CONNEXT
ชีวิตยุคใหม่ ที่ควบคุมได้ด้วย 

HOME CONNEXT APPLICATION

พบกับ Home Connext Application by PEA Connext แอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมา
เพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในบ้านแบบครบวงจรและรองรับทุกไลฟ์สไตล์

ของผู้อยู่อาศัย หนึ่งในเทคโนโลยีที่ให้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายและรวบรัดประหยัดเวลา

PEA Scoop
เรยีบเรยีง : กองบรรณาธิการ



 ข้อดีของการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ บนโลกใบนี้ คือช่วยอ�านวยความสะดวก
สบายในการใช้ชีวิต ประหยัดเวลา ลดพลังงาน และท�าเรื่องที่เคยยุ่งยากให้กลาย
เป็นเรื่องง่ายดาย เช่นเดียวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันของ PEA Connext 
ทีม่ชีือ่ว่า Home Connext Application ซึง่ถูกออกแบบมาเพือ่ใช้ควบคุมอปุกรณ์
และเครื่องใช้ ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้าน ผ่านสมาร์ตโฟนหรือสมาร์ตแท็บเล็ต 
ส่งผลให้ในอนาคตอันใกล้ ทุกการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้าจะถูกรวมไว้
เป็นหนึ่งเดียว 

 ด้านการท�างานของ Home Connext Application เริ่มต้นใช้งานโดยการ
ลงทะเบียนผู้ ใช้งานใหม่ และล็อกอินเข้าใช้งานได้ทันที ซึ่งแต่ละบ้านสามารถ
ลงทะเบียนได้มากกว่า 1 Account ท�าให้สมาชิกทุกคนในบ้านสามารถควบคุม
การท�างานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้เหมอืนกัน ผ่านการส่ังงานทางสมาร์ตโฟน
หรือเสียง และไม่ว่าจะอยู่ห้องไหนภายในบ้าน ชั้นบนหรือชั้นล่าง เจ้าของบ้าน
ก็สามารถควบคุม สั่งงาน ดูสถานการณ์การท�างานของอุปกรณ์นั้น ๆ ได้
ผ่านหน้าจอสมาร์ตโฟน รวมทั้งสามารถสั่งการเปิด - ปิดอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
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 ปัจจุบัน Home Connext Application รองรับกับอุปกรณ์ Smart Home จากผู้ผลิต
หลากหลายแบรนด์ อีกทั้งยังเพิ่มและลดอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายด้วยระบบ Auto Device 
Discovery ตลอดจนระบบ AI Mode ที่จะปรับการท�างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เข้ากับ
ไลฟ์สไตล์ของคนในบ้านอัตโนมัติ โดยจดจ�าค่าการใช้งานประจ�าของบุคคลนั้น ๆ พร้อม
ปกป้องดูแลสุขภาพของผู้อยู่อาศัย ด้วยระบบตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์หรือค่าแสงยูวีที่
มากเกินไป ล่วงรู้ทุกสภาวะไปกับระบบรายงานสภาพอากาศภายนอกและภายในบ้าน 
นอกจากนี้ ยังช่วยให้เจ้าของบ้านสบายใจหายห่วง ด้วยระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติ
ของการใช้พลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงระบบแจ้งเตือนเมื่อมีคนแปลกหน้า
ผ่าน Technology Face Detection และระบบ Open-Closed Sensor ที่ควบคุมการ
ล็อกประตูทั้งหมดผ่านมือถือ

HOME CONNEXT
APPLICATION

1. Auto Device Discovery

2. AI Mode 

3. Technology Face Detection

4. Open-Closed Sensor

1.

3.

2.

4.
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 Home Connext ยังช่วยจัดการด้านการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า โดยเจ้าของบ้าน
สามารถติดตามปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน ควบคุมการชาร์จพลังงานรถยนต์
ไฟฟ้า รวมไปถึงการผลิตไฟฟ้าของระบบ Solar Rooftop พร้อมแสดงค่าพลังงานที่ผลิตได้
จาก Solar Inverter เทียบกับพลังงานที่ใช้ภายในบ้าน นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบ
ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าผ่านระบบ Energy Report พร้อมตัวเลือก Scene Mode ที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง จึงนับได้ว่า Home Connext Application เป็นอีก
หนึ่งผลงานแห่งนวัตกรรม ที่ PEA Connext สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลได้
อย่างลงตัว  
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PEA Society
เรยีบเรยีง : กองประชาสมัพนัธ์

นอกเหนอืจากพลังงานแสงอาทติย์แล้ว ‘ลม’ นับเป็น
พลังงานทางเลือกอกีชนิดหน่ึง ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
น�ามาใช้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพือ่ให้บรกิารแก่ประชาชน 
ซึง่ในปัจจบัุนมีการพฒันาจากกงัหันลมแบบเดมิ 
มาสู่แบบ ‘Wind Lens’ หรอืกงัหันลมท่ีมี 3 ตัวหมนุ 
ท�าให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าเดมิ

พลงังานสะอาด

กระแสไฟฟ้า	เนื่องจากเป็นพลงังานสะอาด	ไร้มลพษิ	เป็นมติร
กบัสิ่งแวดล้อม	และมคีวามยั่งยนืเพราะไม่มวีนัหมดสิ้นไป
จากโลก	ด้วยเหตนุี้	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	จงึมุ่งมั่นศกึษา
และวจิยัการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมตลอดมา	
โดยเฉพาะบรเิวณอ่าวไทยและอนัดามนั	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
ความเรว็ลมเพยีงพอต่อการตดิตั้งกงัหนัลมผลติไฟฟ้า	
จงึด�าเนนิการตดิตั้งกงัหนัลมโมเดลต้นแบบและเปิดตวัเป็น
ครั้งแรกในปี	2555	โดยกงัหนัลมโมเดลต้นแบบของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	ตั้งอยู่ที่บ้านพงัเสมด็	อ�าเภอสทงิพระ	จงัหวดั
สงขลา	มกี�าลงัการผลติกระแสไฟฟ้าขนาด	1.5	เมกะวตัต์
สู่ชมุชน	ปัจจบุนัพื้นที่ดงักล่าวยงัเปิดเป็นศูนย์การเรยีนรู้
และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ชมุชนอกีด้วย	

ผลิตไฟฟ้าได้ปลอดภัยและยั่งยืน 

ลม
‘ลม’	เป็นพลงังานธรรมชาต	ิที่ถูกน�ามาใช้

ประโยชน์มากมาย	เช่น	การแล่นเรอืใบขนส่ง
สนิค้า	การหมนุกงัหนัวดิน�้า	การหมนุโม่หนิบด
เมลด็พชืให้เป็นแป้ง	ตลอดจนน�ามาใช้ผลติ
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ในปี	2559	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้ต่อยอดการศกึษาวจิยั
พลงังานลม	โดยลงนามบนัทกึข้อตกลงโครงการตดิตั้งระบบ
ผลติกระแสไฟฟ้าด้วยพลงังานลมแบบมอีตัราเร่งหรอื	Wind	
Lens	กบั	Japan	International	Cooperation	Agency	(JICA)	ซึ่ง
เป็นความร่วมมอืระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคกบัภาคเอกชน
ของประเทศญี่ปุ่น	เพื่อปรบัปรงุและพฒันาการผลติไฟฟ้าจาก
กงัหนัลมความเรว็ต�่า	โดย	JICA	เป็นผู้ให้ทนุด�าเนนิโครงการ
ดงักล่าวแก่บรษิทั	Riamwind	Cooperation	ซึ่งเป็นบรษิทัผู้ผลติ
กงัหนัลมภายใต้สงักดัของ	Kyushu	University	ประเทศญี่ปุ่น
	 ส�าหรบักงัหนัลมแบบ	Wind	Lens	นั้น	แตกต่างไปจาก
กงัหนัลมแบบเดมิตรงที่เป็นกงัหนัลมที่มี	3	ตวัหมนุ	จงึท�าให้
สามารถผลติพลงังานไฟฟ้าได้มากกว่าเดมิ	อย่างไรกต็าม	
ด้วยพื้นที่ของโครงการตดิตั้งกงัหนัลมแบบ	Wind	Lens	และ
ศูนย์การเรยีนรู้สถานกีงัหนัลมผลติกระแสไฟฟ้าสทงิพระ	
จงัหวดัสงขลา	มคี่าความเรว็ลมเฉลี่ยประมาณ	5	เมตร/วนิาที	
ที่ความสูง	40	เมตร	ดงันั้น	เพื่อให้กงัหนัลมแบบ	Wind	Lens	
มกีารผลติไฟฟ้าที่เหมาะสมกบัความเรว็ลมต�่า	จงึต้องพฒันา
ให้กงัหนัลมมค่ีาความเรว็ลมที่พกิดัใกล้เคยีงกบัค่าความเรว็ลม
เฉลี่ยของประเทศไทย	ซึ่งเป็นการพฒันาระบบผลติไฟฟ้าโดย
อาศยักระแสลมแปรปรวน	ที่เกดิจากกรวยกระจายลมและปีก

ที่ตดิตั้งเพิ่มเตมิให้กบักงัหนัลมแบบแกนนอน	ท�าให้เพิ่มก�าลงั
การผลติกระแสไฟฟ้าของกงัหนัลมได้ประมาณ	2	-	3	เท่าตวั	
ทั้งนี้	โครงการดงักล่าวมเีป้าหมายด�าเนนิการตดิตั้งกงัหนัลม
แบบ	Wind	Lens	ขนาด	10	กโิลวตัต์	ความเรว็ลมที่พกิดั	
11	เมตร/วนิาที	ความเรว็ลมเริ่มผลติไฟฟ้าที่	3	เมตร/วนิาที	
ความสูงของกงัหนัลมที่	17.5	เมตร	ความสูงของ	hub	
13.5	เมตร	จ�านวน	1	ชดุ	
	 ผลการศกึษาภายใต้โครงการดงักล่าว	ไม่เพยีงน�าพา
พลงังานไฟฟ้าที่สะอาด	ปลอดภยัและไร้มลภาวะทาง
สิ่งแวดล้อมเท่านั้น	หากยงัก่อให้เกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ด้านการควบคมุและบ�ารงุรกัษากงัหนัลมผลติไฟฟ้าแบบ	
Wind	Lens	โดยการฝึกอบรมปฏบิตักิารแห่งประเทศญี่ปุ่นและ
ต่อยอดเป็นต้นแบบในการพฒันาโครงการวจิยัและพฒันา
กงัหนัลมผลติไฟฟ้าแบบอโุมงค์ลมเพิ่มความเรว็ลมของ
กองทนุวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ทั้งนี้	
เพื่อน�าไปสู่การผลติไฟฟ้าให้เกดิประสทิธภิาพสูงสดุ	ส่งเสรมิ
คณุภาพชวีติ	เศรษฐกจิและสงัคมที่ยั่งยนืตลอดไป		

กังหันลมแบบ Wind Lens น้ัน แตกต่าง
ไปจากกังหันลมแบบเดมิตรงทีมี่ 3 ตัวหมุน 
จึงท�าให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
มากกว่าเดมิ
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Q&A with PEA
เรือ่ง : กองประชาสมัพนัธ์

Q:
มีเพียงเครื่องใช้ ไฟฟ้าบางชนิดเท่านั้น ที่ต้องติดตั้งสายดินหรือ
เครื่องตัดไฟรั่ว เพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าชอร์ต 
โดยสายดินจะท�าหน้าที่ดึงกระแสไฟฟ้าทั้งหมดลงสู่ดิน ไม่ให้กระแส
ไฟฟ้ามาดูดที่ตัวเรา ซึ่งส่วนใหญ่เครื่องใช้ ไฟฟ้าที่ต้องติดตั้งสายดิน
ทุกครั้ง คือเครื่องใช้ ไฟฟ้าที่มีโครงเหล็ก เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า 
เครื่องท�าน�้าอุ่น เครื่องปรับอากาศ และไมโครเวฟ ส่วนเครื่องใช้ ไฟฟ้า
ที่ไม่มีโครงเหล็ก เช่น ทีวี พัดลม หรือเครื่องโกนหนวด ไม่จ�าเป็นต้อง
ติดตั้งสายดินแต่อย่างใด  

เครือ่งใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้านทกุชนดิ จ�าเป็น
ต้องติดต้ังสายดนิ
ทกุครัง้หรือไม่ ?

A:

หากต้องการค�าแนะน�าเพ่ิมเติม สามารถปรกึษาได้ที ่โทร. 1129 PEA Call Center

อย่ามองข้ามการติดต้ังสายดนิ 
เมือ่ซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเข้าบ้าน 
เพราะอบุตัเิหตุจากกระแสไฟฟ้ารัว่
หรือไฟฟ้าดดูนัน้ อาจเกิดขึน้ได้
ทกุเวลาและเป็นอนัตรายถึงชวีติ 
ทีส่�าคัญควรให้ช่างผูเ้ชีย่วชาญเป็น
ผูติ้ดต้ังเพ่ือความปลอดภยัสงูสุด
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PEA safety
โดย กองความปลอดภัยและอาชวีอนามยั

ความปลอดภัยในการท�างาน
SAFETY AT WORK
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อุบัติเหตุ หมายถงึ	เหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นโดยไม่ได้มกีารวางแผน
หรอืคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า	เมื่อเกดิขึ้นแล้วท�าให้เกดิ
 	การบาดเจบ็	พกิาร	หรอืเสยีชวีติ
 	ทรพัย์สนิเสยีหาย
 	ผลผลติตกต�่า	หรอืหยดุชะงกัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 	การเสยีเวลา
 	พนกังานสูญเสยีขวญัและก�าลงัใจ
 	ภาพพจน์เสยีหาย	มผีลด้านลบแก่องค์กร
สาเหตุส�าคัญของการเกิดอุบัติเหต	ุได้แก่
 	การกระท�าที่ไม่ปลอดภยั	(Unsafe	Acts)	85%
 	สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภยั	(Unsafe	Conditions)	15%
การกระท�าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts)	ได้แก่
 	เดนิเครื่องจกัรหรอืท�างานโดยไม่ใช่หน้าที่/ไม่รู้งาน
 	เดนิเครื่องเรว็เกนิควร/ถอดอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายทิ้ง
 	ใช้เครื่องมอืไม่ถูกวธิ/ีไม่เหมาะสม/ไม่ปลอดภยั
 	ลกัษณะท่าทางการยนืปฏบิตังิานที่ไม่ถูกต้อง
 	ไม่ใช้อปุกรณ์คุ้มครองภยัส่วนบคุคล
 	ประมาท	มกัง่าย	หยอกล้อเล่นกนั
 	เจตนาฝ่าฝืนกฎระเบยีบ
 	ฯลฯ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions)	ได้แก่
 	เครื่องจกัรไม่มอีปุกรณ์ป้องกนัส่วนที่เคลื่อนไหว/
	 	 มไีม่เพยีงพอ
 	เครื่องมอื	เครื่องจกัร	และอปุกรณ์ช�ารดุ
 	สิ่งของ	วสัดุ	วางเกะกะ	ไม่เป็นระเบยีบ
 	อาคาร	สิ่งปลูกสร้าง	ไม่มั่นคง
 	สารเคม	ีวตัถมุพีษิ	จดัเกบ็ไม่เหมาะสม
 	ความร้อนเยน็	แสงสว่าง	เสยีงดงั	ฝุ่นละออง	ไอระเหย		
	 	 (สภาพแวดล้อมไม่ถูกต้อง	เหมาะสม)
 	พื้นลื่น	เป็นหลมุเป็นบ่อ	ขรขุระ	มนี�้าท่วมขงั
 	ไม่มปีระตูฉกุเฉนิ	ไม่มบีนัไดหนไีฟ
 	ฯลฯ
	 เมื่อเกดิอบุตัเิหตใุนแต่ละครั้ง	ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น	ได้แก่
ค่าใช้จ่ายทางตรง	ประกอบด้วย
 	ค่ารกัษาพยาบาล
 	ค่าประกนัภยั
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม	ประกอบด้วย
 	การเสยีเวลาท�างานของพนกังาน
 	ประสทิธภิาพในการท�างานของพนกังานลดลง
 	เสยีเวลาท�างานของผู้ควบคมุงาน
 	เสยีค่าใช้จ่ายเพื่อฝึกอบรมพนกังานใหม่
 	เครื่องมอื	เครื่องจกัร	และอปุกรณ์การผลติเสยีหาย
 	เสยีเวลาในการท�างาน	เพราะต้องบ�ารงุรกัษาซ่อม	
	 	 เครื่องมอื	เครื่องจกัร	และอปุกรณ์การผลติที่เสยีหาย

 	ชิ้นงานได้รบัความเสยีหายจนใช้การไม่ได้	และความ	
	 	 เสยีหายจากการส่งงานไม่ทนัตามก�าหนด
 	เสยีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายประจ�าโดยไม่มกีารท�างาน
 	ครอบครวัของพนกังานที่ได้รบัอบุตัเิหตเุสยีรายได้
 	ฯลฯ
ความปลอดภัยในการท�างาน	หมายถงึ	การท�างานที่
ปราศจากอนัตราย	หรอืไม่มอีบุตัเิหตทุี่เกดิจากการปฏบิตังิาน	
หรอืการกระท�าที่ไม่ปลอดภยั	(Unsafe	Acts)	ของพนกังาน	
หรอืสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภยั	(Unsafe	Conditions)	แสดง
ว่าการท�างานนั้นจะต้องไม่ท�าให้เกดิ
 	การบาดเจบ็	พกิาร	หรอืเสยีชวีติ
 	ทรพัย์สนิเสยีหาย
 	ผลผลติตกต�่า	หรอืหยดุชะงกั
 	การเสยีเวลาที่จะปรบัปรงุงาน
 	พนกังานสูญเสยีขวญัและก�าลงัใจ
 	ภาพพจน์ที่ไม่ดแีก่องค์กร
วัตถุประสงค์ของการเสริมสร้างความปลอดภัยในการ
ท�างาน
	 1.	ความต้องการที่จะเพิ่มปรมิาณงาน	เพื่อเพิ่มรายได้และ
ยกมาตรฐานการปฏบิตังิานให้สูงขึ้น
	 2.	ความต้องการที่จะลดอบุตัเิหตุ	ลดความสูญเสยีต่าง	ๆ	
ที่จะเกดิขึ้นกบับคุลากรและหน่วยงาน
	 3.	ความต้องการรกัษาทรพัยากรบคุคลที่มปีระสบการณ์
และความช�านาญสูง	เพื่อยกมาตรฐานการปฏบิตังิานที่มี
ความปลอดภยั	และประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานให้ดยีิ่งขึ้น
	 4.	ความต้องการความปลอดภยัให้กบัพนกังานผู้ปฏบิตัิ
งาน	เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ	ขวญัก�าลงัใจในการท�างานให้
สูงขึ้น
	 5.	ความต้องการมสี่วนร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
มนษุยธรรม	เพื่อลดความสูญเสยีทางทรพัย์สนิ	การบาดเจบ็	
และการเสยีชวีติจากการท�างาน
	 หากไม่มกีารด�าเนนิการด้านความปลอดภยัในการท�างาน
แล้ว	เราจะมผีลกบัหน่วยงาน	ดงันี้	
	 1.	ผลผลติลดลง	(Reduce	Production)
	 2.	ต้นทนุการผลติสูงขึ้น	(Increase	Cost)
	 3.	การสูญเสยีทรพัยากรบคุคลทางด้านแรงงาน	(Waste	
Labour	Resources)
	 4.	การเสยีขวญัและก�าลงัใจในการท�างาน	(Cause	Human	
Suffering)
	 5.	การเสยีชื่อเสยีง	ภาพพจน์ที่ไม่ดกีบัองค์กร	(Bad	Image)
	 คงไม่มใีครต้องการให้เกดิอบุตัเิหตขุึ้นกบัตนเอง	เพื่อน
ร่วมงาน	หรอืหน่วยงานของตนเอง	เพราะถ้าเกดิขึ้นแล้ว
ความสญูเสยีที่ตามมามมีากมาย	ดงันั้น	เราต้องช่วยกนัรณรงค์
ให้เกดิความปลอดภยัในการท�างาน	โดยเริ่มที่ตวัเราเองก่อน		
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ไปทั่วเที่ยว
เรือ่ง : สวิุมล 
ภาพ : พริบตา
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ท่องปราจีนบรีุ 
กับทริปอิ่มใจ ได้สุขภาพ  

ว่ากันว่า สีเขียวเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นความรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย ทั้งยังเชื่อมโยง
ถึงความสงบและความสมดุลภายในจิตใจ เนื่องจากเป็นสีที่มีความเกี่ยวพัน

กับธรรมชาติ การที่ยกเรื่องของสีขึ้นมากล่าวอ้าง ไม่มีจุดประสงค์อื่นใด 
นอกเสียจากอยากชวนเก็บกระเป๋าออกไปเติมพลังกายและใจ 

กับเส้นทางสายสมุนไพร ดอกไม้และสุขภาพ ที่ ‘ปราจีนบุรี’ ด้วยกัน 

อาคารเจ้าพระยา
อภัยภูเบศรกลายเป็น

สีทองอร่ามยามค�่าคืน
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	‘บ้านดงบงั’	คงไม่ได้	เนื่องจากเป็นแหล่งปลูกสมนุไพร
แหล่งส�าคญัที่ป้อนให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภูเบศร	
ตั้งแต่ปี	2543	โดยการประยกุต์ใช้ความรู้เกี่ยวกบัสมนุไพรที่
สบืทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย	มาผนวกกบัวถิเีกษตรอนิทรยี์
ทั้งในการเพาะปลูกและแปรรูป	ท�าให้ผลติภณัฑ์สมนุไพร	เช่น	
หญ้าปักกิ่ง	เสลดพงัพอนตวัเมยี	เพชรสงัฆาต	ไพรม่วง	และ
อกีมากมาย	ล้วนเปี่ยมคณุภาพปราศจากสารเคมปีนเปื้อน	
ชื่อเสยีงของดงบงัจงึเป็นที่รู้จกัอย่างกว้างขวาง	ส่วนกจิกรรม
ส�าหรบันกัท่องเที่ยว	ที่นี่กเ็ตรยีมไว้พอหอมปากหอมคอ	
ทั้งการเข้าสวนการเรยีนรู้สมนุไพรใกล้ตวั	วถิชีวีติชาวบ้าน
ผู้ปลูกสมนุไพร	ขั้นตอนการแปรรูปต่าง	ๆ	ลงมอืท�าลูกประคบ	
รวมถงึชมิอาหารจากสมนุไพร	ก่อนจะเลอืกจบัจ่ายสนิค้า
และวตัถดุบิสมนุไพรเกษตรอนิทรยี์ไปฝากคนที่บ้าน

เพลินใจไปกับดอกไม้ละลานตา
	 ส�าหรบัคนที่ชอบต้นไม้ดอกไม้	‘ดาษดา	แกลเลอร’ี	
คงเป็นจดุหมายปลายทางแห่งความสขุอย่างแท้จรงิ	บน
เนื้อที่หลายร้อยไร่ถูกเนรมติเป็นอาณาจกัรแห่งดอกไม้ที่ผสม
กลมกลนืเข้ากบัธรรมชาตไิด้อย่างพอเหมาะพอเจาะ	ประกอบ
ไปด้วยหลายโซนน่าสนใจ	ทั้งสวนต้นไม้กลางแจ้งบรเิวณสวน

บน : ร้านยาไทยโพธิ์เงินที่อยู่
ในตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ล่าง : สมุนไพรตากแห้งที่บ้าน
ดงบัง

สีสันของดอกไม้ละลานตา
ในดาษดา แกลเลอรี

เ ริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เพื่อสุขภาพ
เริ่มจากออกไปเรยีนรู้ในเส้นทางการแพทย์แผนไทย	
ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องป่วยไข้กม็าเยี่ยมชมโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภยัภูเบศรได้	เริ่มต้นทรปิ	ณ	ภายใต้ความ
งดงามของสถาปัตยกรรมยโุรปแบบบาโรก	(Barouge)	

สเีหลอืงมสัตาร์ดประดบัตกแต่งปูนปั้นลายพฤกษาอย่าง
อ่อนช้อยและมสีิ่งน่าสนใจซ่อนอยู่มากมาย	ในอดตีเจ้าพระยา
อภยัภูเบศร	(ชุ่ม	อภยัวงศ์)	ตั้งใจให้เป็นที่ประทบัของในหลวง
รชักาลที่	5	แต่ทว่ายงัไม่ทนัได้เสดจ็มาประทบัพระองค์ก็
เสดจ็สวรรคตเสยีก่อน	ต่อมาจงึกลายเป็นที่ประทบัของ
ในหลวงรชักาลที่	6	และบรมวงศานวุงศ์อกีหลายพระองค์
เมื่อเสดจ็ปราจนีบรุใีนขณะนั้น	ปัจจบุนัถูกใช้เป็น	‘พพิธิภณัฑ์
การแพทย์แผนไทยอภยัภูเบศร’	จดัแสดงเรื่องราวความเป็นมา 
ของสถานที่	ประวตัเิจ้าพระยาอภยัภูเบศร	ศูนย์การรวบรวม
อนรุกัษ์ต�าราไทย	สมนุไพรไทย	การแพทย์แผนไทย	การแพทย์
พื้นบ้านของจงัหวดัปราจนีบรุี	อนัเป็นประโยชน์แก่ผู้ศกึษา 
ด้านแพทย์แผนไทยและผู้สนใจทั่วไป

ท่องไปในโลกสมุนไพร
	 เมื่อพดูถงึโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศรแล้ว	ไม่พดูถงึ 
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ด้านหน้าทางเข้า	ส่วนนทิรรศการพนัธุไ์ม้และดอกไม้นานาชนดิ	
เช่น	ดอกกล้วยไม้ฟาแลนนอปซสิ	ดอกเยอบรี่า	ดอกหน้าววั	
ดอกเบญจมาศ	ไฮเดรนเยยี	ซึ่งปลกูอยูใ่นเรอืนกระจกหลงัใหญ่	
ทกุ	ๆ	ปีระหว่างช่วงเดอืนธนัวาคม	ถงึราว	ๆ	ปลายเดอืน
กมุภาพนัธ์	จะมกีารจดัมหกรรมดอกไม้	‘ดาษดา’	โดยนกั
จดัดอกไม้มอือาชพี	เป็นช่วงเวลาพเิศษที่หลายคนรอคอย	

ตื่นตาวิหารล้านนาหนึ่งเดียวในปราจีนบุรี
	 ออกจากสวนเข้าวดักนับ้าง	‘วดัแจ้ง’	วดัเก่าแก่อกี
แห่งหนึ่งของปราจนีบรุี	ก่อตั้งราวสมยัรชักาลที่	3	เล่ากนัว่า
ได้ชื่อเรยีกมาจากเจ้าพระยาบดนิทร์เดชาน�าทพัเดนิทางกลบั
จากราชการสงครามที่ประเทศกมัพูชา	เมื่อเดนิทางถงึบรเิวณวดั
กส็ว่างหรอืแจ้งพอดี	ถาวรวตัถโุดดเด่นภายในวดัแห่งนี้มทีั้ง
พระธาตวุดัแจ้งซึ่งคล้ายคลงึพระธาตพุนม	รวมถงึโบสถ์ล้านนา
หลงัใหญ่	เป็นเอกลกัษณ์หนึ่งเดยีวในจงัหวดัปราจนีบรุี	
อกีหนึ่งสิ่งที่ห้ามลมืคอื	การแวะกราบหลวงพ่อเพชร	พระพทุธรูป
ปางมารวชิยัขดัสมาธเิพชร	พระคูบ้่านคูเ่มอืงของชาวปราจนีบรุี
เพื่อความเป็นสริมิงคลก่อนกลบั		
	 เป็นการปิดทรปิสั้น	ๆ	อนัเตม็อิ่มด้วยสาระการเรยีนรู้ใน
วถิขีองปราจนีบรุี	วถิสีเีขยีวเพื่อคนรกัสขุภาพอย่างแท้จรงิ		

ความงดงามแห่ง
วิหารล้านนาซึ่งภายใน
ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร

มาปราจีนบุรีต้องลองเมนูปรุงจาก ‘กระเฉด
ชะลูดน�้า’ ของดีประจ�ากบินทร์บุรี พิเศษด้วย
วิธีการน�าผักกระเฉดไปจมไว้ในน�้าไหล ท�าให้
ผักกระเฉดชะลูดเพื่อที่จะโผล่พ้นน�้า จนให้ทั้ง
ความยาว ไม่มีนม (ฟองสีขาว) จึงไม่ต้องมาลอก 
แถมยังรับประทานได้ทุกส่วน
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มรดก ไทย
เรือ่ง : วชิช ุชาญณรงค์

แม้เวลาหมุนผ่าน แต่เมืองเพชรก็ยังเป็นศูนย์กลางแห่งความเฟื่องฟูด้านศิลปวัฒนธรรม 
อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางวิถีชีวิตและประเพณีซึ่งถูกเคี่ยวหลอมอย่าง

ประณีต เรื่องราวของวัวเทียมเกวียนก็เช่นกัน ประเพณีพื้นบ้านนี้ยังคงได้รับการสืบสาน
และด�ารงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้ตื่นตาตื่นใจ

วัวเทยีมเกวียน
ประเพณีถิ่นเพชรบุรี
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วัวเทยีมเกวียน
ประเพณีถิ่นเพชรบุรี ความสมบูรณ์จะเป็นเครื่องบ่งบอกถงึฐานะความเป็นอยู่ของ

ผู้เป็นเจ้าของ	มรดกตกทอดจากเมอืงเกษตรกรรมจงึไม่ได้เป็น
เพยีงความอดุมสมบูรณ์	หลงัท้องทุ่งว่างเว้นจากการเกี่ยวข้าว
เท่านั้น	
 เมื่อมกีารรื้อฟ้ืนกฬีาววัเทยีมเกวยีนให้กลบัคนืมา	แม้ชาวนา
รุ่นใหม่เลกิใช้ววัไถนาไปแล้วกต็าม	แต่ลูกหลานชาวนาเมอืง
เพชรต่างกน็�าววัออกมาซ้อมฝีเท้าเพื่อเข้าสู่สนามแข่งขนัช่วง
พลบค�่า	ที่คกึคกัด้วยววัคะนองจากหมูบ้่านต่าง	ๆ	เช่นเดยีวกบั

ป็นที่ทราบกนัดวี่าจงัหวดัเพชรบรุจีดัการประกวดววั
เทยีมเกวยีนขึ้นทกุปี	เพื่ออนรุกัษ์การละเล่นพื้นบ้าน
และสบืทอดประเพณ	ีส่วนใหญ่ชาวบ้านนยิมน�าววัมา
ประกวด	เพราะแฝงด้วยนยัแห่งความหมายว่า	ววัที่มี

สมยัก่อนที่ผูค้นใช้เกวยีนขนข้าว	แต่พอเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์	
เกวยีนกถ็ูกทิ้งตามใต้ถนุบ้าง	เอาล้อมาท�าโต๊ะ	ท�ารั้ว	เป็น
ของประดบับ้าน	ครั้นมกีารแข่งขนัววัเทยีมเกวยีนเป็นงาน
ประจ�าปีขึ้นมา	หลายบ้านกเ็ริ่มตื่นตวัไปซื้อเกวยีนมาขดัใหม่	
	 โดยการแข่งขนัววัเทยีมเกวยีนมทีั้งประเภทความเรว็	
ชงิถ้วยพระราชทาน	นอกจากนี้	ยงัมกีารแข่งขนัววัวิ่งลู่	
การแข่งขนัววัเทยีมไถ	การประกวดววัสวยงาม	การแข่งขนั
ล้มววัด้วยมอืเปล่า	และการแข่งขนัเรยีกชื่อชิ้นส่วนของเกวยีน	
ว่ากนัว่า	ทกุวนันี้เฉพาะอ�าเภอบ้านลาดมวีวัเทยีมเกวยีน
หลายร้อยคู่	ไว้ส�าหรบัแข่งบ้าง	แห่เทยีนพรรษาบ้าง	แม้แต่ใน
พธิแีห่นาคของงานบวช	กม็กีารใช้ววัเทยีมเกวยีนถงึ	40	-	50	
เล่มเลยทเีดยีว	

เ
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จดัให้ง่าย ได้ทุกเรือ่ง

ดาวน์โหลดได้แล้ววนัน้ี

		 การกลบัมาของววัเทยีมเกวยีนท�าให้ของเก่าเกบ็อย่าง
เกวยีนมรีาคาเหยยีบแสน	และไม่เพยีงแต่เกวยีนที่ต้องตกแต่ง	
ววัที่จะน�าไปเทยีมเกวยีนกต็้องมกีารแต่งตวัให้สวยงามไม่แพ้
กนั	และนั่นกเ็ป็นที่มาของงานถกัไหมพรมและประดบัเพชร
สสีนัจบัตาให้เป็นเครื่องสวมเขาคาดหน้า	อ้อมเพชร	ประดบัววั	
ซึ่งถ้ารวมแบบครบชดุกม็รีาคาสูงแตะหลกัหมื่นกนัเลย	
	 นอกจากนี้	อกีแรงบนัดาลใจจากววักค็อื	การท�าแอกและ
คนัไถ	หลงัจากที่คนเพชรบรุรีุ่นใหม่เริ่มกลบัมาเล่นววัเทยีม
เกวยีนกนัใหม่	คนัไถและแอกกก็ลายเป็นที่ต้องการอกีครั้ง	
ส่วนใหญ่ท�าจากไม้กุ่มเนื้อขาว	ไม้ขนนุลายสะดดุตา	ถูกน�ามา
ท�าเป็นคนัไถปลายงอนเรยีวความยาวไม่ต�่ากว่า	4	เมตร	
ซึ่งถ้าไม่ได้ไม้ที่มองปราดเดยีวกร็ู้ว่าสวย	ช่างเกวยีนอาจ
สร้างสรรค์ความงามเสรมิคณุค่าให้แก่เกวยีนด้วยการต่อเตมิ

ชิ้นส่วนต่าง	ๆ	ของตวัเรอืนเกวยีนให้มรีูปร่างอ่อนช้อย
มากกว่าปกต	ิช่างเกวยีนบางที่มกีารตกแต่งเพิ่มเตมิให้เกวยีน
ดูสวยงามยิ่งขึ้นด้วยการตดิกระจกสฝีังลงในเนื้อไม้	หรอื
บางแห่งกใ็ช้วธิกีารเขยีนภาพและระบายสลีงบนแผ่นไม้รอบ
ตวัเรอืนเกวยีนหรอืใช้วธิกีารแกะสลกัลวดลายลงบนเนื้อไม้
แต่ละส่วนอย่างประณตีสวยงาม	
	 ดงันั้น	เรื่องราวของววัเทยีมเกวยีนจงึเป็นมรดกตกทอดอนั
ทรงคณุค่าจากเมอืงเกษตรกรรม	ที่ไม่ได้เป็นเพยีงความอดุม
สมบูรณ์หลงัท้องทุ่งว่างเว้นจากการเกี่ยวข้าวเท่านั้น		

การกลับมาของวัวเทียมเกวียนท�าให้ของเก่าเก็บอย่างเกวียนมีราคาเหยียบแสน และไม่เพียงแต่
เกวียนที่ต้องตกแต่ง วัวที่จะน�าไปเทียมเกวียนก็ต้องมีการแต่งตัวให้สวยงามไม่แพ้กัน

อ้างองิแหล่งข้อมูล
www.trueplookpanya.com/" \t "_blank" ข้อมลูจากหนงัสอืสารานกุรมไทย
ส�าหรบัเยาวชนฯ เล่ม 36 เรือ่งที ่3
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จดัให้ง่าย ได้ทุกเรือ่ง
 ช�าระค่าไฟฟ้า 
 ขอใช้ไฟฟ้าใหม่
 แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

 ขอติดกลับมิเตอร์
 ค�านวณและแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า
 แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

ดาวน์โหลดได้แล้ววนัน้ี
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	 ต่อมาได้มสีนามกอล์ฟขนาดใหญ่เกดิขึ้นที่บรเิวณใกล้
อ่างเกบ็น�้าบางพระ	ท�าให้มกีจิการและบรกิารอื่น	ๆ	ตามมา
มากมาย	โดยเฉพาะ	‘ร้านอาหาร’	ที่หลายร้านได้รบัความ
นยิมอย่างมาก	และยนืยงมาจนถงึปัจจบุนั	แต่หากถามนกัชมิ
มากหน้าหลายความนยิมแล้วละก็	ทกุท่านจะต้องเอ่ยชื่อร้าน
อาหารร้านหนึ่งแบบไม่ต้องคดิ	นั่นคอื	‘ร้านป้า’	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของอ่างเกบ็น�้าบางพระ

ริมทางแวะชิม
เรือ่ง : ชายกาง  ภาพ : วิวฒัน์ ศรีเพญ็

ป้า บางพระ
	 ‘ร้านป้า’	ชื่อสั้น	ๆ	ที่เมื่อเอ่ยขึ้นมากรู้็กนัว่าจะต้องไปที่ไหน 
เพราะตั้งอยู่ในท�าเลที่หาง่าย	ด้วยความที่บรเิวณรอบ	ๆ 
อ่างเกบ็น�้าบางพระนั้นมถีนนที่ขบัวนเป็นวงกลม	ดงันั้น	
ไม่ว่ายงัไงกต็้องเจอร้านป้าแน่นอน
	 ร้านป้าโด่งดงัด้วยฝีมอืที่ไม่เสื่อมคลายในแนวอาหารไทย
ซึ่งเป็นเมนูธรรมดา	ๆ	ที่ดูแล้วเหมอืนจะท�าง่าย	แต่การจะท�า 
ให้อร่อยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย	เพราะอาหารไทยมเีทคนคิ
เคลด็ลบัที่ไม่มากนกั	แต่นั่นกค็อืเสน่ห์ของอาหารไทยที่ร้านป้า
ท�ามาได้ดโีดยตลอด
	 เมนูเดด็ที่ชายกางอยากแนะน�าคอื	ปลาดกุทอดกรอบ
ผดัเผด็	ซึ่งจานนี้แม่ครวัจะแล่เนื้อปลาดกุมาหั่นเป็นชิ้น	ๆ	 

ร้านป้าโด่งดงัด้วยฝีมอืที่ไม่เสือ่มคลาย
ในแนวอาหารไทยซ่ึงเป็นเมนูธรรมดา ๆ 
ทีด่แูล้วเหมอืนจะท�าง่าย แต่การจะท�าให้
อร่อยนัน้ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย

มื่อพูดถงึอ่างเกบ็น�้าบางพระ	หากย้อนกลบัไปเมื่อ	 
30	ปีที่แล้ว	หลายท่านอาจจะคดิถงึอ่างเกบ็น�้าสวย	ๆ	
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมอืงกรงุที่สดุ	และมสีถานที่ชมววิที่
สวยงามหลายจดุอยู่บรเิวณรอบ	ๆ	พื้นที่เ
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แล้วทอดกรอบ	จากนั้นผดักบัพรกิแกงหอม	ๆ	รสไม่แรงมากนกั 
แต่กลมกล่อมครบรส	ไร้ที่ตจิรงิ	ๆ	
	 แกงเขยีวหวานเนื้อ	เนื้อววัที่เคี่ยวด้วยหางกะทจินนุ่ม	
อยู่ในน�้าแกงเขยีวหวานที่รสละมนุ	รสไม่โดดนกั	เหมาะกบั 
ข้าวสวยร้อน	ๆ	นกัแล
	 มะระผดัปลาเคม็	เป็นจานเด่นอกีจานที่ร้านป้าท�าได้
เอรด็อร่อยมากมาย	มะระสด	ผดัจนเนื้อมะระนุ่ม	หอม 
ปลาเคม็ที่ทอดมาก่อนให้เนื้อปลาเคม็ไม่เละไปนกั	แนะน�าครบั
	 ย�าวุ้นเส้น	หลาย	ๆ	ร้านจะท�าเมนูนี้กนัแบบทั่วไป	แต่
ร้านป้าจะย�าวุน้เส้นแบบโบราณ	คอืลวกวุน้เส้นมาพอด	ีเคล้ากบั
เครื่องย�าและน�้าย�ารสจดัจ้าน	ที่พเิศษคอืใส่กระเทยีมเจยีว	
กุ้งแห้งทอดให้ได้รสสมัผสัและกลิ่นสมัผสัที่ล�้ากว่าต�ารบัทั่วไป
อย่างสิ้นเชงิ
 ต้มส้มปลากระบอก	แกงชามนี้เป็นลูกผสมระหว่างแกงเลยีง 
แกงส้ม	และต้มจดื	น�้าแกงมรีสเผด็ร้อนจากพรกิไทย	หอมแดง	

และกะปิ	ที่ประสานเข้ากนัอย่างลงตวั	ได้น�้าซปุจากปลากระบอก
ที่เนื้อนิ่ม	มมีนัในตวั	ท�าให้น�้าแกงที่ปรงุมรีสเปรี้ยว	หวาน	
เผด็ร้อนพรกิไทย	และเคม็จาง	ๆ	สามารถซดน�้าซปุได้คล่องคอ
ดนีกัแล
	 ทั้งหลายนั้นเป็นเมนูประจ�าของชายกางยามที่ได้มาเยอืน
ร้านป้า	นอกจากนี้	ร้านป้ายงัมเีมนใูห้เลอืกทานอกีหลากหลาย	
แต่กไ็ม่ได้มากมายเหมอืนร้านอื่น	ๆ	เรยีกว่ามไีม่มากเมนู	แต่
ทกุจานเตม็เปี่ยมด้วยคณุภาพและอร่อยสมชื่อที่สั่งสมมานาน
	 วนัหยดุ	วนัว่าง	เราต้องพกัทั้งกาย	พกัทั้งใจ	ให้มแีรงที่จะ
กลบัมาสู้กบังานในชวีติประจ�าวนักนัต่อไป	และเราทั้งหลาย
กอ็ย่าได้ลมืพระในบ้านของทกุบ้านนะครบั	พูดคยุกบัท่าน	
ถามไถ่และเสนอสิ่งที่คณุคดิว่าดใีห้กบัท่าน	และน�ามาให้ท่าน
พร้อมรอยยิ้มที่ท�าให้ท่านชื่นใจครบั
	 เวลาไม่เคยคอยใคร	ท�าอะไรที่ดตี่อกนัได้ท�าไว้ครบั	สวสัดี
ครบั		
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ท�างานรอบโต๊ะ
โดย แม่มะลิ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความส�าเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�างาน วิธีที่ดีที่สุด
ที่จะท�าให้เข้าใกล้จุดมุ่งหมายนั้นได้ในเร็ววัน คือการลด ละ เลิก นิสัยด้านลบ ที่มีส่วนลดทอน

ความมั่นใจ พลังในการท�างาน รวมไปถึงความสุขในการท�างานได้โดยไม่รู้ตัว

5 นสัิยต้องเลกิอย่างไว 
ถ้าอยากประสบความส�าเร็จในการท�างาน

TOP SECRET ! 
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ความส�าเรจ็และคอลมันสิต์จาก	
www.entrepreneur.com	มาแชร์กนั

เป็นกงัวลกับปัจจยัทีค่ณุควบคมุไม่ได้ 
	 นสิยัขี้กงัวล	คดิมาก	เป็นนสิยัที่
บั่นทอนประสทิธภิาพของคนท�างาน
ทกุคนได้แบบไม่รู้ตวั	ยิ่งเป็นความกงัวล
ในปัจจยัที่อยู่เหนอืการควบคมุของคณุ
ด้วยแล้ว	เจ้านสิยันี้จะท�าลายสมาธิ
ในการท�างาน	เพราะจะท�าให้เรามวัแต่
เอาใจไปจดจ่อกบัสิ่งเกนิหน้าที่	อยู่นอก
เหนอืความรบัผดิชอบของตนเองโดย
ไม่รู้ตวั	
	 ดงันั้น	เมื่อใดที่จติใต้ส�านกึเริ่มบอก
ว่าคณุหมกมุ่นอยู่กบัปัญหาหนึ่งมาก
เกนิไปแล้ว	กถ็งึเวลาที่ต้องลองกลบัมา 
ทบทวนว่าปัญหานั้นเกดิจากปัจจยัที่
อยู่เหนอืการควบคมุของตวัเราหรอืไม่	
หากใช่	การปล่อยวางตามหลกัพทุธ
ศาสนาและดงึสตกิลบัมาจดจ่อกบังาน
ในหน้าที่ชิ้นต่อไป	น่าจะเป็นทางออก
ที่ดทีี่สดุ	

งานทกุอย่างต้องเพอร์เฟกต์เสมอ 
	 ใคร	ๆ	กอ็ยากให้ผลงานของตวัเอง
ออกมาสมบูรณ์แบบหรอืเพอร์เฟกต์	แต่
อย่าลมืว่าไม่มอีะไรในโลกที่เพอร์เฟกต์	
100	เปอร์เซน็ต์	แม้ในงานที่ท�าด้วย
ความตั้งใจ	จรงิจงั	มุ่งมั่น	กม็โีอกาสที่
จะเกดิข้อผดิพลาดได้	เพราะฉะนั้น	
‘อย่าให้ตนเองถูกครอบง�าด้วยความ
เพอร์เฟกชนันสิต์’	นี่คอืสิ่งที่จอห์น	
แรมพ์ตนั	อยากแนะน�า	เพราะเมื่อใดที่คณุ
บอกตวัเองว่าทกุอย่างต้องเพอร์เฟกต์ 
ความกดดนัในการท�างานย่อมเกดิขึ้น
ทั้งกบัคณุและทมีงาน	ผลลพัธ์ที่ได้
จงึไม่ใช่ผลงานที่สมบูรณ์แบบแน่นอน	
ลองเปลี่ยนความตั้งใจที่จะสร้างผลงาน
เพอร์เฟกต์	ให้เป็นแรงบนัดาลใจที่จะ
สร้างผลงานที่ดทีี่สดุแทน	แล้วรอดูผล

รู้ ที่เกดิขึ้น	ซึ่งอาจเป็นผลงานชิ้นโบว์แดง
ของคณุและทมีงานแบบไม่รู้ตวักไ็ด้

ย�า้คดิย�า้ท�า คดิถึงแต่อดีตทีโ่ชคร้าย 
	 ‘วนันี้ไม่ใช่วนัของเรา’	เชื่อว่าคน
ท�างานทกุคนต้องเคยคดิและบอกตวัเอง 
แบบนี้อยู่บ่อย	ๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในวนัที่อะไร	ๆ	กด็ูไม่เป็นใจ	ท�างาน
อะไรกด็ูจะล้มเหลว	ผดิพลาด	ทั้งจาก
ปัจจยัที่มาจากตวัเอง	เพื่อนร่วมงาน	
บุคคลภายนอกที่ติดต่องานด้วย	
ไปจนถงึปัจจยัที่เราควบคมุไม่ได้	อย่าง
ดนิฟ้าอากาศ	
	 ความคดิด้านลบที่ว่านี้	ควรสลดั
ออกไปให้ได้อย่างรวดเรว็	มเิช่นนั้นจะ
สร้างความขุ่นมวัให้คนที่ขี้กงัวลเพราะ
จะมวัแต่บอกตวัเองว่าท�าไมฉนัถงึ
โชคร้ายแบบนี้	ดงันั้น	ถ้าใครรู้ตวัว่าใช้
เวลาไปกบัการคดิแบบนี้	ต้องรบีเปลี่ยน
ตวัเองให้กลายเป็นคนคดิบวกมากขึ้น	
รกัตวัเองมากขึ้น	เพื่อให้ก�าลงัใจตวัเอง
ก้าวข้ามผ่านความโชคร้ายที่กลายเป็น
อดตีไปแล้ว	และเริ่มต้นใหม่อย่างสดใส
กบัการท�างานในวนัใหม่ที่วาดหวงัได้ว่า
เมื่อพายพุดัผ่านไป	ฟ้าใสและสิ่งดี	ๆ	
กจ็ะเข้ามาแล้ว

พดูปฏเิสธไม่เป็น 
	 หากคณุเป็นคนหนึ่งที่เพื่อน	ๆ	
ขนานนามว่า	Mr.	หรอื	Miss	YES	!	
คณุกเ็ข้าข่ายคนที่มนีสิยัปฏเิสธคนไม่เป็น
ในข้อนี้แล้ว	ซึ่งคนท�างานที่มนีสิยันี้
มกัเป็นคนที่มพีื้นฐานจติใจดี	ชอบท�าให้
ผู้อื่นพงึพอใจ	ซึ่งผู้เขยีนบทความนี้	
ยอมรบัว่า	ถ้ามองในด้านบวก	นสิยันี้
จะช่วยผลกัให้คณุออกจาก	Comfort	Zone	

แบบนี้แล้วอย่ารอช้า	ไป
ส�ารวจตวัเองกนัว่า	คณุมี
นสิยัด้านลบเหล่านี้หรอืไม่	
ถ้าค�าตอบคอืใช่	เรามคี�า
แนะน�าจาก	จอห์น	แรมพ์ตนั	
ผู้ประกอบการผู้ประสบ

ทีม่า : https://www.entrepreneur.com/article/309098
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ของตวัคณุเองเพื่อมาท�างานที่
ผู้บงัคบับญัชามอบหมายให้	ทว่ามอง
ในแง่ลบ	นสิยัปฏเิสธคนไม่เป็นนี้
จะท�าให้ชวีติการท�างานของคณุ
ไม่สงบสขุกบังานนอกหน้าที่ที่อาจ
เพิ่มขึ้นทกุวนัจนไม่มเีวลาจดจ่อกบังาน
ในหน้าที่	ดงันั้น	คงเป็นการดไีม่น้อย	
ที่จะเรยีนรู้ที่จะปฏเิสธด้วยกลวธิทีี่
ละมนุละม่อม	เช่น	ตอนนี้มงีานที่ต้อง
รบีส่ง	หากท�างานนี้เสรจ็แล้วจะรบีแจ้ง
ทนัท	ีหรอืงานนี้เป็นงานที่ไม่ถนดัและ
ขอใช้เวลาศกึษาอกีสกัหน่อย	ถ้าพร้อม
แล้วจะรบีแจ้ง	เป็นต้น	

แคร์ทุกคนไปหมด 
	 หากการท�างานของคณุต้องตดิต่อ
ประสานงานกบัฝ่ายอื่น	คณุจงึหลกีเลี่ยง
ไม่ได้ที่จะพูดคยุ	ปฏสิมัพนัธ์กบัคนท�างาน
มากหน้าหลายตา	ซึ่งเรื่องราวที่พวกเขา
เล่าให้ฟังทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ	อาจ
ท�าให้คณุอยากมสี่วนช่วยแก้ไขปัญหา
ของพวกเขา	จนคณุต้องเกบ็ไปครุ่นคดิ
หาทางออกให้พวกเขา	ซึ่งนี่อาจเป็น
จดุเริ่มต้นท�าให้การท�างานในหน้าที่
ด้อยประสทิธภิาพลงได้	ยิ่งถ้าเกดิขึ้น
บ่อย	ๆ	ย่อมหล่อหลอมให้คณุกลาย
เป็นคนที่แคร์คนอื่นเกนิไป	ดงันั้น	ทาง
ที่ดทีี่สดุคอืการวางตวัและพูดคยุกบั
เพื่อนร่วมงานเท่าที่จ�าเป็น	และหดั
เรยีนรู้ที่จะ	‘ช่างหวัมนั’	ไปบ้างนั่นเอง
	 ทั้ง	5	นสิยัที่กล่าวมานี้	ไม่เพยีง
ท�าให้คนท�างานทกุคนเข้าใกล้ความ
ส�าเรจ็มากขึ้นเท่านั้น	หากแต่ยงัช่วย
สร้างสขุให้เกดิขึ้นในการท�างานของคณุ
ด้วย	ลองเอาไปปฏบิตักินัด	ูไม่เสยีหลาย
แน่นอน		
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สุขภาพสุข
โดย กองบรรณาธิการ

ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ คือหนึ่งในโรคร้ายที่คนเมืองในยุคนี้ป่วยกันเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะผู้หญิงไทย 
พบโอกาสเสี่ยงมากกว่าชายหลายเท่าตัว และมักจะเกิดขึ้นระหว่างอายุ 16 - 50 ปี

ที่มหีน้าที่สร้างฮอร์โมน	อย่างไรกต็าม	ในทางการแพทย์พบว่า
ผู้หญงิมโีอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าชาย	8	-	9	เท่า	โดยเฉพาะสตรี
วยัเจรญิพนัธุ์ตั้งแต่อายุ	16	-	50	ปี	ซึ่งปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัการ
เกดิโรคนั้น	มคีวามสมัพนัธ์กบัฮอร์โมนเพศหญงิ	พนัธกุรรม	และ
ภูมติ้านทานของร่างกาย	นอกจากนี้	สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	
ส่งผลให้คนเป็นภมูแิพ้เยอะขึ้น	กม็ส่ีวนท�าให้คนเกดิไทรอยด์เป็นพษิ
มากขึ้นด้วย	หรอืเฉลี่ย	4,000	-	5,000	ต่อประชากร	1	คนที่ไทรอยด์
เป็นพษิ
	 การรกัษาไทรอยด์เป็นพษินั้นมี	3	วธิ	ีที่ได้รบัความนยิมมาก
คอื	การกนิยา	แต่ต้องกนิต่อเนื่องอย่างน้อย	1	ปีขึ้นไป	ส่วนการ
ผ่าตดัมกัใช้กบัผู้ป่วยที่แพ้ยาหรอืในกรณทีี่กนิยาแล้วไม่หาย	
ซึ่งปัจจบุนัมกีารผ่าตดัผ่านกล้องทางช่องปาก	ไร้แผลเป็น	(Thyroid	
Scarless)	ซึ่งจะไม่ทิ้งรอยแผลเอาไว้	และวธิสีดุท้ายคอืการดื่มน�้า
รงัส	ีซึ่งพบว่ามปีระสทิธภิาพเทยีบเท่าการผ่าตดั	และไม่ก่อให้เกดิ
มะเรง็อย่างที่ผู้ป่วยกงัวลใจอกีด้วย		

กต็ามที่ต่อมไทรอยด์ผลติฮอร์โมนมากจนเกนิไป	กจ็ะเกดิภาวะ
ที่เรยีกว่าไทรอยด์เป็นพษิ	ส่งผลให้เกดิอาการเจบ็ป่วยตามมา	
ที่สงัเกตเหน็ง่าย	ๆ	คอื	ไปกระตุ้นระบบเผาผลาญอาหาร	เช่น	
ผอมลง	น�้าหนกัลดทั้งที่กนิจุ	ส่งผลต่อระบบประสาทอตัโนมตัิ	
ที่ถูกกระตุ้นให้ท�างานมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา	ผู้ป่วยจะมอีาการ
ตื่นเต้นตกใจง่าย	หวัใจเต้นแรง	ใจสั่น	นอนไม่หลบั	สมาธสิั้น	
ร้อนง่าย	มเีหงื่อออกตลอดเวลา
	 ส�าหรบัสาเหตขุองไทรอยด์เป็นพษิ	อาจเกดิจากผู้ป่วยมี
ภูมติ้านทานต่อมไทรอยด์ที่ผดิปกติ	ต่อมไทรอยด์อกัเสบจากการ
ตดิเชื้อไวรสั	ส่วนสาเหตอุื่น	ๆ	เช่น	ได้รบัยาฮอร์โมนไทรอยด์มาก
เกนิไป	เกดิจากเนื้องอกของต่อมไทรอยด์	หรอืเนื้องอกบรเิวณอื่น	ๆ	

รงิ	ๆ	แล้วหน้าที่ของต่อมไทรอยด์	คอืการผลติฮอร์โมน
ไทรอยด์	ซึ่งท�าหน้าที่ควบคมุระบบการท�างานของ
ร่างกายให้มปีระสทิธภิาพ	ไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญ
อาหารหรอืรกัษาระดบัอณุหภูมใิห้เหมาะสม	แต่เมื่อไหร่

ไทรอยด์เป็นพษิ 
โรคใกล้ตวัท่ีต้องสังเกต

จ
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หมุนไปโลก
โดย วรทรรศน์ วงษ์ไทย

ากนัว่าในปี	2018	ที่ใกล้เข้ามานี้	
เราจะได้ยนิค�าค�าหนึ่งหนาหูขึ้น
เรื่อย	ๆ	นั่นกค็อืค�าว่า	Deep	Tech	
หรอื	Deep	Technology	นั่นเอง	

คดิค้นขึ้นมาใหม่จากนวตักรรมเชงิวศิวกรรม
และวทิยาศาสตร์	โดยลกัษณะของ	Deep	
Tech	เป็นเทคโนโลยทีี่มาแก้ไขปัญหาที่
เทคโนโลยซีึ่งมอียู่ในปัจจบุันยงัแก้ไม่ได้	
เช่น	โทรศพัท์มอืถอืที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่	
รถยนต์ที่ไม่ต้องใช้น�้ามนั	การใส่เลนส์ที่
ดวงตาโดยสามารถซูมเข้าออกได้	เป็นต้น
	 และเพราะความใหม่ของ	Deep	Tech	
นั่นเอง	จงึท�าให้ขณะนี้ยงัไม่มกีารแบ่ง
ประเภทที่ชดัเจนลงไปว่าคอือะไรกนัแน่	
แต่เท่าที่พอน�ามาหยบิยกตวัอย่างได้	เช่น	
Artificial Intelligence	หรอื	AI	เทคโนโลย	ี
Blockchain, Big Data	เป็นต้น	และบรษิทั
ใหญ่	ๆ	ทั่วโลกกใ็ห้ความสนใจในการน�า

เทคโนโลยเีหล่านี้มาใช้	ที่ส�าคญั	Deep	
Tech	สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง
แบบพลกิหน้ามอืเป็นหลงัมอืได้	โดยเฉพาะ 
วงการสตาร์ตอพัในเมอืงไทยต่างให้
ความสนใจเทคโนโลยขีั้นสูงนี้กนัทั่วหน้า	
เพราะจดุแขง็ของ	Deep	Tech	ที่เหน็ได้
ชดัเจนคอื	เป็นสิ่งที่ลอกเลยีนแบบกนัได้ยาก
เพราะเป็นเทคโนโลยทีี่ซบัซ้อน	ท�าให้
สามารถสร้างผลติภณัฑ์และบรกิารที่
เหนอืกว่าประสทิธภิาพของคู่แข่งใน
ท้องตลาดได้	ซึ่งหลายบรษิทัก�าลงัวจิยั
เรื่องนี้กนัอย่างเข้มข้น	เชื่อว่าในอนาคต
ข้างหน้าเราคงได้เหน็ความน่าตื่นเต้นตื่นตา 
ของวงการสตาร์ตอพัเมอืงไทยแน่นอน		

ว่
และทกุคนในแวดวงเทคโนโลยตี่างยกให้
ปี	2018	เป็นปีแห่ง	Deep	Tech	ที่เราควร
เรยีนรูแ้ละปรบัตวัรบัสิ่งที่ก�าลงัจะเกดิขึ้น
	 แน่นอนว่า	Deep	Tech	ก�าลงัมคีวาม
ส�าคญัมากขึ้น	เพราะโลกทกุวนันี้ขบัเคลื่อน 
ด้วยเทคโนโลยี	ไม่เพยีงท�าให้ชวีติสะดวก
สบายขึ้น	แต่ยงัถกูพฒันาเพื่อช่วยแก้ปัญหา
มากมาย	ซึ่ง	Deep	Tech	คอือะไรนั้น	ผู้รู้
ให้นยิามไว้ว่า	คอื	เทคโนโลยรีะดบัสูงที่มี
ความซบัซ้อน	ผ่านการค้นคว้าวจิยั	และ

ขอต้อนรับสู่ยุคแห่ง Deep Tech
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รักษ์โลกPEA
โดย วชิช ุชาญณรงค์
ภาพประกอบ : ข้าวตู

จากการศกึษาข้อมูลพบว่าเหตผุลหลกั	ๆ	ของการตดัสนิใจใช้
มาตรการภาษคีาร์บอนน่าจะมอียู	่2	ประการ	ประการแรกคอื	เพื่อยก
ระดบัความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัสงิคโปร์บนเวทโีลก
หลงัข้อตกลงระหว่างประเทศ	ว่าด้วยการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภมูอิากาศทั่วโลกมผีลบงัคบัใช้	
	 อกีประการต่อมากเ็พื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาค
อตุสาหกรรม	ซึ่งเป็นสาเหตหุนึ่งของปัญหาโลกร้อน	ทั้งนี้	อ้างองิจาก
รายงานข่าวหลายส�านกัระบวุ่า	นายเฮง	สว	ีเกยีต	รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงการคลงัของสงิคโปร์	ได้ออกมากล่าวถงึแผนงบประมาณ
ประจ�าปี	2018	ว่า	“มาตรการภาษสีิ่งแวดล้อมใหม่	จะเรยีกเกบ็ภาษี
จากผูป้ระกอบการทกุภาคส่วนอตุสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
มากกว่า	25,000	ตนัต่อปี	โดยในปี	2019	-	2023	รฐับาลจะจดัเกบ็ภาษี
คาร์บอนในอตัรา	5	เหรยีญสงิคโปร์	(ประมาณ	120	บาท)	ต่อการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก	1	ตนั	แต่หลงัจากนั้นจะมกีารทบทวนอตัราภาษใีหม่	
ซึ่งคาดว่าอาจเพิ่มระหว่าง	10	-	15	เหรยีญสงิคโปร์ต่อตนัภายในปี	2030”

	 อย่างไรกต็าม	ในยคุ	80’s	เป็นต้นมา	สงิคโปร์พึ่งพงิการผลติภาค
อตุสาหกรรมเพื่อดงึดูดการลงทนุจากต่างชาต	ิแต่ทั้งนี้ประเทศอื่น	ๆ	
ในภูมภิาคต่างกใ็ช้วธิเีดยีวกนั	ไม่แปลกที่สงิคโปร์จะตระหนกัเรื่องการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมตามเทรนด์ความยั่งยนืของโลก	เป้าหมายของการท�า
เช่นนี้	จะท�าให้สงิคโปร์มส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาโลกร้อนมากขึ้น	
รฐับาลคาดว่าจะสามารถจดัเกบ็ภาษคีาร์บอนได้จ�านวนหนึ่ง	โดยจะ
น�าเงนิส่วนนี้ไปใช้จ่ายในโครงการที่ส่งเสรมิการลดปรมิาณก๊าซเรอืน
กระจกจากกจิกรรมของมนษุย์	ได้แก่	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
ก๊าซมเีทน	ก๊าซไนตรสัออกไซด์	ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน	
ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน	และก๊าซซลัเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์
	 เรื่องนี้จงึเป็นอะไรที่น่าตดิตาม	เพราะแสดงให้เหน็ถงึความ
พยายามในการบรรเทาปัญหามลพษิ	การตระหนกัถงึคณุภาพชวีติ
ของประชากร	ขณะเดยีวกนักน่็าจะเป็นอกีหนทางของการสร้าง
ความได้เปรยีบในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิของสงิคโปร์อกีทางหนึ่ง	 

ทราบไหมว่า ภาษคีาร์บอนเป็นหนึง่ในเครือ่งมอืทีร่ฐับาลหลายประเทศน�ามาใช้เพือ่แก้ปัญหามลพษิ ปัจจบุนัมี
ประมาณ 67 ประเทศท่ัวโลกทีบ่งัคับใช้หรือเตรียมประกาศใช้มาตรการดงักล่าว อาท ิจนี สหภาพยุโรป ญ่ีปุน่ 
และล่าสุดประเทศเพือ่นบ้านไม่ใกล้ไม่ไกลอย่าง ‘สงิคโปร์’ เตรียมออกประกาศมาตรการจดัเก็บภาษคีาร์บอน
ออกมาอย่างจรงิจงัในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2018

มองเพือ่นบ้าน 
‘สงิคโปร์โมเดล’ 
เตรียมเก็บภาษีคาร์บอนปี 2019

ห

ท่ีมา 
 http://www.straitstimes.com/…/carbon-tax-will-affect-mainly…
 http://www.theindependent.sg/carbon-tax-to-affect-electric…/
 https://www.channelnewsasia.com/…/budget-2018-carbon-tax-gr…
 https://www.dailynews.co.th

ลายคนอาจสงสยัอะไรเป็นแรงขบัให้ดนิแดนเมอืงลอดช่อง
ประกาศเตรยีมจดัเกบ็ภาษคีาร์บอนออกมาอย่างจรงิจงั
เช่นนี้	?	โดยจะเริ่มบงัคบัใช้ตั้งแต่ปี	2019	คาดว่ารฐับาลจะมี
รายได้เข้าคลงัเพิ่ม	1	พนัล้านเหรยีญสงิคโปร์ในช่วง	5	ปีแรก	
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ภาพประกอบ : ภทัรดีา ประสานทอง
PEA for kids

 ช่วงนีท้ีบ้่านน้อง ๆ  ต้องจดัปาร์ต้ีบ่อยกันแน่ ๆ  เลย ซึง่ก็ต้องใช้ไฟฟ้ามากขึน้ 
เป็นธรรมดา และคุณพ่อคุณแม่คงต้องใช้ปลัก๊สามตามาเป็นตัวช่วยแน่ ๆ 
ต่อจากฉบบัทีแ่ล้วนะคะ พีแ่ตงเลยมีเทคนิคการใช้ปลัก๊สามตาให้ปลอดภัย
มาฝากกนัค่ะ
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ปลัก๊สามตา ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

		 ไม่ควรเสยีบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้ากบัปลั๊กสามตาให้เตม็ทกุช่อง	และไม่ควรเปิดสวติช์
	 ปลั๊กสามตาก่อนเสยีบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า
		 ไม่ควรเสยีบปลั๊กสามตาต่อพ่วงกนัหลาย	ๆ	จดุ	ข้อนี้ห้ามท�าเลยนะคะ
		 ไม่ควรใช้ปลั๊กสามตาที่สายไฟขาดช�ารดุ	และควรถอดปลั๊กออกทกุครั้งหลงัการใช้งาน
		 หากเกดิประกายไฟที่ปลั๊กสามตา	สายไฟร้อน	มเีสยีงดงั	ต้องหยดุใช้งานทนัที
		 และสดุท้าย	กรณทีี่มปีลั๊กสามตาแบบสองรู	กไ็ม่ควรหกัขาที่	3	ของปลั๊กทิ้งไป	แต่ควรหา	 	

	 ปลั๊กสามตาใหม่ที่มรีูเสยีบสามรู	เพราะหากที่บ้านของน้อง	ๆ	ไม่ได้เดนิสายดนิ	อาจเกดิ	 	
	 อนัตรายได้ค่ะ	 
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PEA photo club
เรือ่งและภาพ : จลุล์ จงูวงศ์

ดจิทิลั’	ตวัแรกของโลกขึ้นมา	ซึ่งมขีนาดใหญ่เทอะทะ	และดู
ไม่เหมอืนกล้องถ่ายรูปเอาเสยีเลย	สตฟีไปสรรหาชิ้นส่วน
ต่าง	ๆ	จากหลากหลายฝ่ายในบรษิทั	เขาได้เลนส์เก่ามาจาก
สายการผลติกล้องบนัทกึภาพยนตร์แบบ	Super	8	ถอดเอา
ส่วนบนัทกึเทปคาสเซต็มาจากเครื่องอดัเสยีง	ใช้เซน็เซอร์
รบัภาพแบบ	CCD	ที่ยงัไม่ค่อยเสถยีรนกั	และใช้พลงังานจาก
ถ่านไฟฉายแบบนกิเกลิ	-	แคดเมยีม	จ�านวน	16	ก้อน	น�ามา
ประกอบเข้ากบัแผงวงจรอกีประมาณ	6	แผง	มสีายระโยงระยาง 

ย้
INNOVATION 

THAT CHANGED THE PHOTOGRAPHY WORLD

‘นวัตกรรมเปลี่ยนโลก’ 
คุณสตีฟ แซสสัน กับกล้องดิจิทัล
ตัวแรกของโลกที่เขาประดิษฐ์ขึ้น

การดัดแปลงฝาหลังของกล้อง เพื่อติดตั้งเซ็นเซอร์รับภาพ 
ภาพโดย : Jim McGarvey

อนกลบัไปในปี	ค.ศ.	1975	หรอืกว่าสี่ทศวรรษ
มาแล้ว	วศิวกรมอืดคีนหนึ่งของอสีต์แมน	โกดกั	
(Eastman	Kodak)	ที่มนีามว่าคณุสตฟี	แซสสนั	
(Steve	Sasson)	ได้ออกแบบและสร้าง	‘กล้อง

แต่กอ็อกมาเป็นกล้องดจิทิลัตวัแรกของโลก	ที่มคีวามละเอยีด	
0.01	ล้านพกิเซล	น�้าหนกัราว	3.6	กโิลกรมั	และใช้เวลาบนัทกึ
ภาพถงึ	23	วนิาที



	 หลงัจากนั้นมาอกี	16	ปี	โกดกัจงึได้เปิดตวักล้องดจิทิลั	
SLR	ออกวางขายในเชงิพาณชิย์	นั่นกค็อื	Kodak	Professional	
DCS	รุน่	DC3	ที่มเีซน็เซอร์ซึ่งสามารถบนัทกึภาพสคีวามละเอยีด 
1024	x	1280	พกิเซล	และรุ่น	DM3	ที่บันทกึภาพขาว	-	ด�า
ด้วยความละเอยีดที่เท่ากนั	โดยโกดกัใช้สโลแกนว่า	‘Convert	
to	a	new	digital	system	without	switching	cameras’	ซึ่ง	
Kodak	Professional	DCS	DC3/DM3	จะใช้บอดี้กล้องนคิอน	
F3	มาดดัแปลงให้เป็นกล้องดจิทิลั	โดยเชื่อมต่อกบักล่อง
ประมวลผลและเกบ็บนัทกึภาพ	คล้ายกบัเอากล้องมาพ่วงกบั
เครื่องคอมพวิเตอร์อย่างไรอย่างนั้น	ชดุกล้อง	DC3/DM3	มี
หน่วยเกบ็ความจ�าขนาด	200	MByte	ที่สามารถเกบ็ภาพได้
จ�านวน	160	ภาพแบบไม่บบีอดั	(Uncompressed)	หรอื	600	ภาพ
แบบบบีอดั	(Compressed)	สนนราคาเริ่มที่	20,000	เหรยีญ
สหรฐั	ไปจนถงึ	25,000	เหรยีญสหรฐั	มบีนัทกึว่าโกดกัได้ขาย
กล้องรุ่นนี้ไปทั้งหมด	987	ชดุ	ระหว่างปี	ค.ศ.	1991	-	1994	
 
	 นอกจากนคิอนแล้ว	โกดกัยงัได้ร่วมมอืกบัแคนนอน	เพื่อ
พฒันากล้องดจิทิลัที่ผนวกเอาทกุชิ้นส่วนอยู่ในตวักล้องจรงิ	ๆ	
ซึ่งใช้ตวักล้องรุ่น	EOS-1N	กบัดจิทิลัแบ๊ก	(digital	back)	ของ
โกดกั	ใช้เซน็เซอร์ที่มคีวามละเอยีด	2	ล้านพกิเซล	สามารถ
ถ่ายภาพต่อเนื่องได้ถงึ	3.6	ภาพต่อวนิาที	จงึเป็นที่หมายปอง
ของช่างภาพอาชพีสายข่าวและกฬีา	กล้องรุ่นนี้เปิดตวัในงาน	
PMA	ปี	ค.ศ.	1998	ทั้งโดยค่ายโกดกัและแคนนอน	ฝั่งโกดกั
วางตลาดในชื่อ		Kodak	Professional	DCS	520	และ	DCS	560	
ฝั่งแคนนอนวางตลาดในชื่อ		EOS	D2000	และ	D6000	โดยมี
เซน็เซอร์ที่มคีวามละเอยีด	1152	x	1728	และ	2008	x	3040	

กล้อง Kodak 
Professional DCS 
รุ่นแรกที่วางขาย
เชิงพาณิชย์ ตัวกล้อง
จะต้องพ่วงกับ
ชุดกล่องบันทึกข้อมูล
และแบตเตอรี่ตลอด
เวลาในขณะใช้งาน 
สนนราคาในตอนนั้น
ราว 5 - 6 แสนบาท

กล้อง Kodak 
Professional DCS 
560 ใช้บอดี้กล้อง
แคนนอน รุ่น EOS-1N 
สนนราคาในตอนนั้น
เกือบ 4 แสนบาท 

ตามล�าดบั	โดยมรีาคาเริ่มต้น	14,995	เหรยีญสหรฐั
	 จากวนัแรกที่กล้องดจิทิลัตวัแรกของสตฟีได้ถูกสร้างขึ้น	
จนถงึวนันี้ที่อาจกล่าวได้ว่า	‘ใคร	ๆ	กใ็ช้กล้องดจิทิลั’	จาก
เซน็เซอร์รบัภาพที่มคีวามละเอยีดเพยีงหมื่นพกิเซล	มาจนถงึ
ความละเอยีดในระดบัหลายสบิล้านพกิเซล	เกดิขึ้นได้ด้วย
ความทุ่มเทของเหล่านกัวจิยัและพฒันา	จนออกมาเป็น
นวตักรรม	ที่เปลี่ยนโลกแห่งการถ่ายภาพไปอย่างสิ้นเชงิ	
	 พวกเราในฐานะช่างภาพผู้ใช้นวตักรรมเหล่านั้น	กน็่าจะ
ใช้มนัไปในทางสร้างสรรค์	และเกดิประโยชน์แก่ส่วนรวม	
ไม่ทางใดกท็างหนึ่ง	ดงัพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดชที่ว่า	“การถ่ายภาพเป็นงาน
ศลิปะ	เป็นของดมีปีระโยชน์	ขออย่าได้ถ่ายภาพกนัเพื่อความ
สนกุสนานหรอืความสวยงามเท่านั้น	จงใช้ภาพให้เกดิคณุค่า
แก่สงัคมให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม	งานศลิปะจะได้ช่วย
พฒันาประเทศให้เจรญิก้าวหน้าได้อกีแรงหนึ่ง”		



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1129 PEA CALL CENTER

WIND LENS

อกีส่ิงด ีๆ ท่ีการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคสร้างสรรค์สู่สังคมเสมอมา

จากการศกึษาและวจิยัการผลิตกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงานลมอย่างต่อเน่ือง
การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ได้ติดต้ังกังหันลม 
โมเดลต้นแบบ ณ บ้านพังเสม็ด อ�าเภอสทิงพระ 
จงัหวดัสงขลา น�าไปสู่กระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาด 
ท่ีส่งเสรมิคณุภาพชวีติ สร้างเศรษฐกิจและ 
รกัษาส่ิงแวดล้อม

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ปลอดภยัและยัง่ยืน


