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  ปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับสภาวะแวดล้อม อันเน่ืองมาจากมลพิษหรือความเส่ือมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนในท่ีหน่ึงท่ีใดก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อเน่ือง
ไปถึงท่ีอ่ืน ๆ ด้วยเหตุน้ีทุกคนทุกประเทศ ในโลก จึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกัน 

ท้ังในการแก้ไข ลดปัญหา และปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อมให้กลับคืนมาสู่สภาพ
อันจะเอ้ือต่อการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขของตนเองและเพ่ือนมนุษย์ 
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 PEA Learning Center
25 Q&A with PEA
 ท�าไมถึงควรเปลี่ยนมาใช้	
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เป็นวารสารรายเดือน จัดทำาขึ้น
เพือ่พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี 
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

วินาทีแห่งความทรงจำา
	 วนันี้...คนไทยทกุคนรู้สกึยนิดกีบัการค้นพบ	13	นกัเตะทมีหมูป่าอะคาเดม	ี
ซึ่งเคยตดิอยูใ่นถ�้าหลวง	-	ขนุน�้านางนอน	จงัหวดัเชยีงราย	และสามารถช่วยพวกเขา
ออกจากถ�้าซึ่งเตม็ไปด้วยอปุสรรคนานปัการได้เป็นผลส�าเรจ็	จากความร่วมแรง
ร่วมใจของหน่วยงานทกุฝ่ายในประเทศ	รวมถงึนานาชาตทิี่พร้อมใจกนัสนบัสนนุ
ปฏบิตักิารส�าคญันี้
	 ตั้งแต่วนัแรกของเหตกุารณ์	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้มสี่วนร่วมในภารกจิ	 
‘พาน้องกลบับ้าน’	โดยรบัผดิชอบด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่	ตดิตั้งเสา
สื่อสารภายในถ�้า	ประสานงานด้านต่าง	ๆ	ตดิตั้งเครื่องตดักระแสไฟฟ้ารั่ว	RCD	
กระทั่งด�าน�้าเพื่อลากสายและวางระบบไฟฟ้า	คอยสนบัสนนุการท�างานของหน่วยซลี	
เราปฏบิตัหิน้าที่อย่างเตม็ก�าลงั	แม้ว่าการกู้ภยัครั้งนี้เตม็ไปด้วยความยากล�าบาก
หลายด้านที่ท�าให้เราต้องลุ้นอยู่ตลอดเวลา		โดยเฉพาะสภาพภูมอิากาศกลางฤดูฝน	
ซึ่งก่อให้เกดิน�้าหลากภายในถ�้า	ท�าให้ยากต่อการเข้าช่วยเหลอืกต็าม	ทว่าด้วยความ
ร่วมมอืร่วมใจ	ผสานทกัษะและความสามารถของทกุฝ่าย	จนในที่สดุ...ทมีหมูป่า
อะคาเดมกีอ็อกจากถ�้าหลวง	-	ขนุน�้านางนอนได้อย่างปลอดภยั	ถอืเป็นของขวญั
ล�้าค่าแห่งปีที่ท�าให้คนไทยทั้งประเทศมคีวามสขุกนัถ้วนหน้า
	 ‘สายใจไฟฟ้า’	ฉบบันี้	จงึขอน�าเรื่องราวของทมีงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคที่มี
ส่วนร่วมในภารกจิดงักล่าว	มาน�าเสนอเพื่อร่วมบนัทกึเหตกุารณ์ประวตัศิาสตร์
ครั้งหนึ่งในเมอืงไทยย้อนภาพประทบัใจที่ท�าให้พวกเรายิ้มได้เมื่อเหน็น้อง	ๆ	ทมี
หมูป่าอะคาเดมเีดนิกลบัสู่อ้อมกอดของครอบครวัอย่างอบอุ่น	
	 เพราะนี่คอืวนิาทแีห่งความทรงจ�าของพวกเราทกุคนอย่างแท้จรงิ

(นางกัลยา	แตงเกษม)
บรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล 
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง	Facebook	Fanpage	ได้ที่										saijaifaifa	magazine

การช่วยเหลือผู้อื่นคือ
จุดมุ่งหมายสำาคัญยิ่งของการ

มีชีวิตอยู่  หากทำาเช่นนั้น
ไม่ได้ อย่างน้อย...จงอย่า
เป็นภัยต่อพวกเขาก็พอ

Dalai Lama
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เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

EA Life

ทนัททีี่ได้รบัรายงานการขอความ
ช่วยเหลอืในการตดิตั้งระบบแสงสว่าง
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการค้นหา	13 
นกัฟตุบอลและโค้ชทมีหมูป่าอะคาเดมี	
ซึ่งตดิอยู่ในถ�้าหลวง	-	ขนุน�้านางนอน		
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้รบีด�าเนนิงาน
อย่างเร่งด่วน	โดยในวนัที่	24	มถินุายน	
2561	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ�าเภอ
แม่สาย	ได้เข้าไปตรวจสอบและตดิตั้ง

ร่วมปฏิบัติการถ้ำาหลวงฯ ย้ำาปณิธานเคียงข้างคนไทย
ระบบไฟฟ้าโดยรอบบรเิวณถ�้าหลวง	
ตดิตั้งสายไฟบรเิวณเตน็ท์เจ้าหน้าที่	
ระยะทางกว่า	2,000	เมตร	ตลอดจน
ตดิตั้งหลอดไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่าง
แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ	จากนั้น	25	มถินุายน	2561	
นายเสริมสกุล	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ได้สั่งการให้
น�าสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพเิศษป้องกนั 

ไฟฟ้ารั่วและอปุกรณ์ป้องกนัไฟฟ้ารั่วมา
ตดิตั้งเพิ่มเตมิ	เพื่อเพิ่มความปลอดภยั
ให้แก่ผู้ปฏบิตังิานในพื้นที่	พร้อมทั้ง
ช่วยเหลอืในการจดัส่งเครื่องป่ันไฟเข้า
มาสนบัสนนุระบบสูบน�้าที่ก�าลงัประสบ
ปัญหา	จนกลบัมาใช้งานได้ตามปรกติ	
รวมถงึท�าการเดนิสายไฟชนดิพเิศษรวม
ระยะทางกว่า	2,700	เมตร	เพื่อให้การ
ท�างานที่เตม็ไปด้วยความยากล�าบาก	
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อนัตราย	และส�าคญัที่สดุคอืแข่งขนักบั
เวลา	ด�าเนนิไปอย่างไม่สะดดุและมี
ความปลอดภยัแก่ผู้ปฏบิตังิาน	ในที่สดุ
ทมีช่วยเหลอื	กส็ามารถค้นหาทมีหมูป่า
อคาเดมทีั้ง	13	คน	และช่วยออกจาก
ถ�้าหลวง	-	ขนุน�้านางนอนได้ส�าเรจ็เมื่อ
วนัที่	11	กรกฎาคม	2561	
	 หลงัจากภารกจิแห่งประวตัศิาสตร์
จบลงด้วยด	ีเพื่อบอกเล่าเหตกุารณ์
และแสดงความขอบคณุน�้าใจของ

ชาวไทย	ทมีช่วยเหลอืจากนานาชาติ	
ตลอดจนหน่วยงานต่าง	ๆ	นาย
เฉลมิชยั	โฆษติพพิฒัน์	ศลิปินแห่งชาติ
ชาวเชยีงราย	ได้น�าทพัศลิปินกว่า	300	
คน	ร่วมกนัวาดภาพที่มขีนาดกว้าง	3	
เมตร	ยาว	13	เมตร	ในชื่อผลงาน	‘THE	
HERO’	ณ	ขวัศลิปะเชยีงราย	บ้าน
ขวัแคร่	ต�าบลบ้านดู	่อ�าเภอเมอืง	จงัหวดั
เชยีงราย	และการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้
รบัเกยีรตเิป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนั้น

โดยในวนัที่	2	สงิหาคม	2561	
นายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ได้เดนิทางไปชม
ผลงานดงักล่าวด้วยตวัเอง	ก่อนเดนิทาง
ไปร่วมงานเลี้ยงและมอบใบประกาศ
เกยีรตคิณุแก่พนกังานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	ลูกจ้าง	และลูกจ้างรายวนั	
จ�านวน	256	คน	ที่ร่วมกนัท�างานจน
ช่วยทมีหมูป่าอะคาเดมกีลบัสู่อ้อมอก
ครอบครวัได้อย่างปลอดภยั 
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คณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน 
        ตามที่เกิดเหตุกลุ่มนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอน ทีมหมูป่า
อะคาเดมีแม่สาย จำานวน 13 คน สูญหายภายในถ้ำาหลวง-ขุนน้ำานางนอน 
เขตวนอุทยานถ้ำาหลวงฯ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2561 โดยมีศูนย์อำานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยาน
ถ้ำาหลวง-ขุนน้ำานางนอน (ศอร.) เป็นศูนย์อำานวยการค้นหาและช่วยเหลือ 
และได้ประสบผลสำาเร็จในการนำาผู้ประสบภัยออกจากถ้ำาจนครบทั้ง 13 

คน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 แล้วนั้น
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยผู้บริหารและผู้บริหารและพนักงานของ สรก. (ภ.1) กฟน.1 กฟจ. เชียงราย กฟอ. 
แม่สาย และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าพื้นที่และเริ่มปฏิบัติงานทันทีเมื่อรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว โดยร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของ ศอร. มีภารกิจหลักสนับสนุนพลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ำาและแสงสว่างให้กับทุกหน่วยงาน อย่างเพียงพอ 
ต่อเนื่อง และปลอดภัย และยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมดำาน้ำาในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำา สำาหรับการปฏิบัติภารกิจค้นหา
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนจิตอาสาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ทุกคนช่วยกันปฏิบัติงานด้วยความมั่งมั่น ทุ่ม เท เสีสละอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด 24 ชั่วโมง 
ภายใต้สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่มีความยากลำาบากในการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ต้องเร่งรีบ
 ผมและผู้บริหาร รวมทั้งเพื่อนพนักงาน กฟภ. ทั่วประเทศได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ถ้ำาหลวงฯ เพื่อเยี่ยมเยียน นำากำาลังใจจากเพื่อน
พนักงานมามอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งบัดนี้ภารกิจที่ กฟภ. รับผิดชอบสำาเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยอย่าง
มืออาชีพอย่างดี ผลการปฏิบัติงานของ กฟภ.ดังกล่าว เป็นที่ประจักษ์รับรู้ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนไทย รวมถึงผู้ติดตามข่าวสารทั่วโลกเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่า “Together It’s Possible” หรือหากเรา
ร่วมมือร่วมแรงกันงานก็สำาเร็จได้ ไม่ว่าจะยากลำาบากสักเพียงใด แม้นว่าในช่วงแรกของการกู้ภัยภารากิจจี้เปรียบเสมือน 
“Mission Impossible” ก็ตาม ทั้งนี้ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานสรุปถอดบทเรียนและประสบการณ์จากการสนับสนุน
การกู้ภัยของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนของ กฟภ. รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้นในอนาคต
 ในโอกาสนี้ ผมขอชื่นชมและขอบคุณคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงงานทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณ
พื้นที่ถ้ำาหลวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สรก. (อ) ที่ช่วยกันจัดหาสายไฟฟ้าในภารกิจสำาคัญนี้ ขอให้ทุกท่าน
จงประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนา กฟภ. สังคม และ
ประเทศไทย ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

คำาขอบคุณจากผู้ว่าการ
ต่อผู้ปฎิบัติงานในสถานการณ์กลุ่มนักฟุตบอลเยาวชน 
และผู้ฝึกสอน ทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สายประสบเหต ุ
ภายในถ้ำาหลวง-ขุนน้ำานางนอน

(นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว)
ผูว่้าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
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พาน้องกลับบ้าน
ภารกิจแห่งประวัติศาสตร์

บทพิสูจน์พลังแห่งความสามัคคี ที่นำาพาทุกคนไปสู่ความสำาเร็จ
ของการค้นหาทีมหมูป่าอะคาเดมี

EA Special
โดย : กองบรรณาธิการ
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ปรากฏการณ์รวมพลังของคนไทยท้ังชาติกับ ‘ภารกิจช่วยชีวิตนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี’ 
ท่ีติดอยู่ภายในถ้ำาหลวง - ขุนน้ำานางนอน อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ความทุ่มเทของทุกฝ่ายในการ
ปฏิบัติภารกิจในคร้ังน้ี นำามาซ่ึงความประทับใจของประชาชนท่ีเฝ้าติดตามข่าวตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา

เตม็ความสามารถ	ตลอดระยะเวลากว่า	17	วนั	โดยเส้นทางหลกั
ในการช่วยเหลอืคอืภายในถ�้า	ซึ่งมอีปุสรรคจากธรรมชาติ	ทั้ง
เส้นทางการเดนิเข้าส�ารวจภายในถ�้าที่วกวนและเตม็ไปด้วยความ
แหลมคมจากหนิที่กดีขวางเส้นทาง	ประกอบกบัความมดืมดิไม่มี
แสงเลยแม้แต่น้อย	และฝนที่กระหน�่าลงมาอย่างไม่ขาดสายจน
เกดิน�้าป่าหลากท่วมเข้ามาภายในถ�้า	ที่มทีั้งความขุ่นและความ
เชี่ยวของน�้า	ได้สร้างอปุสรรคยิ่งใหญ่ที่ทมีงานต้องฝ่าฟันและ
ท�างานกนัอย่างหนกัหน่วง	ขณะที่ทมีงานสนบัสนนุบรเิวณรอบถ�้า
ยงัคงท�างานหนกัเพื่อเสาะหาช่องทางการเข้าถงึตวัน้อง	ๆ	ทมีหมู
ป่าอะคาเดมอีกีหลายช่องทาง
	 เบื้องต้นนั้น	นายณรงค์ศกัดิ์	โอสถธนากร	ผู้ว่าราชการจงัหวดั
เชยีงราย	(ปัจจบุนัเป็นผู้ว่าราชการจงัหวดัพะเยา)	ได้เร่งระบายน�้า

ความเพียรคือพลัง
	 ความร่วมมอืร่วมใจจากหลายภาคส่วน	รวมถงึธารน�้าใจจาก
นานาชาตทิี่ส่งผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง	ๆ	ทั้งนกัด�าน�้า	นกัปีนเขา	
ผู้เชี่ยวชาญด้านอทุกศาสตร์	พภิพศาสตร์	จากหลายประเทศ
ที่ร่วมปฏบิตัภิารกจิครั้งนี้	สะท้อนให้เหน็ถงึความสามคัคี	และ
น�้าหนึ่งใจเดยีวจากคนทั่วโลก	อนัเป็นพลงัอนัมหาศาลที่ส่งผล
ให้สามารถค้นหาจนพบน้อง	ๆ	ทั้ง	13	คนราวปาฏหิารยิ์	
โดยเป้าหมายส�าคญัคอื	การน�าน้อง	ๆ	กลุ่มนี้ออกจากถ�้าหลวง-
ขนุน�้านางนอนได้อย่างปลอดภยั	ตามแผนที่ได้วางไว้	3	ระดบั	
คอื	ค้นหา	กู้ภยั	และส่งกลบั
	 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ได้มสี่วนร่วมในภารกจิ	‘พาน้อง
กลบับ้าน’	ครั้งนี้	และได้ท�างานร่วมกบัทมีชดุกู้ภยัต่าง	ๆ	อย่าง
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ภายในถ�้าให้ได้มากที่สดุ	เพื่อแข่งกบัเวลาและธรรมชาตทิี่กระหน�่า
สายฝนลงมาอย่างต่อเนื่อง	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงึต้องวางระบบ
ไฟฟ้าให้สามารถสนบัสนนุการด�าเนนิงานที่เข้มข้นและเร่งด่วนของ
ทกุฝ่ายได้	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การวางแนวสายไฟฟ้าภายในและ
ภายนอกถ�้าหลวง	การให้แสงสว่างที่ค�านงึถงึความปลอดภยัของ
ผูกู้ภ้ยัด้วย

สร้างขวัญและกำาลังใจ
	 เมื่อวนัที่	6	กรกฎาคม	2561	นายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้
ก�าลงัใจแก่พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	และได้กล่าวถงึการ
ท�างานอย่างหนกัหน่วงของทมีงานทกุคนว่า	“ข่าวดทีี่เราทราบกนั
มาเมื่อเวลา	4	ทุ่ม	ของวนัที่	2	กรกฎาคมที่ผ่านมา	เมื่อทมีค้นหา
ได้พบน้องทั้ง	13	คนที่ปลอดภยั	ดงันั้นภารกจิแรกของเรากเ็สรจ็
สมบรูณ์	ส่วนวนันี้ผมตั้งใจมาเยี่ยมทมีงานของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
ที่ได้ร่วมปฏบิตังิานดูแลด้วยความเข้มแขง็และต่อเนื่องมาตั้งแต่
วนัที่เราทราบข่าว	ตอนนี้ภารกจิแรกผ่านไปได้	กด็ใีจแล้ว	แต่จะ
วางใจกต็่อเมื่อเราพาน้อง	ๆ	ส่งถงึบ้านด้วยความปลอดภยั	
ซึ่งภารกจิในการน�าน้อง	ๆ	ออกมา	ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย	และหน้าที่
หลกัของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคคอืสนบัสนนุเรื่องของการสูบน�้า
รวมทั้งเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างที่จ�าเป็น	หรอืตามจดุที่ร้องขอ	รวมทั้ง
การท�างานประสานงานร่วมกบัหน่วยซลีอย่างใกล้ชดิว่าจะให้เรา
ด�าเนนิการอย่างไร	เพราะที่ผ่านมาเราได้ลากสายไฟฟ้าตดิตั้ง
อปุกรณ์เตรยีมพร้อมที่บรเิวณโถงกลาง	หรอืถ้าให้เราลากต่อไป	
หรอืเดนิเครื่องสูบน�้า	เรากพ็ร้อมที่จะสนบัสนนุเตม็ที่	ผมคาดว่า
ทกุอย่างจะจบลงในเวลาอนัสั้น	และน้อง	ๆ	กจ็ะได้ออกมาอย่าง
ปลอดภยั”
	 นอกจากนี้	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคยงัเผยต่อว่า	
“ขณะที่ตลอดสปัดาห์แห่งการค้นหา	ผมพบว่าปัญหาเกี่ยวกบั
ภยัธรรมชาตเิป็นปัญหาใหญ่	เพราะช่วงอาทติย์ที่ผ่านมาฝนตก
เกอืบทั้งวนัทั้งคนืทางเรากต็้องเร่งสูบน�้าแข่งกบัธรรมชาติ	แต่ก็
ได้รบัความร่วมมอืกบัหลายหน่วยงานที่ได้มาช่วยกนั	นอกจากนี้	
สิ่งที่เราไม่อาจละเลยได้เลย	คอื	เรื่องของความปลอดภยั	เรากไ็ด้
วางแผนไว้เรยีบร้อย	ทั้งนี้	การวางสายไฟฟ้าใกล้น�้ามคีวามเสี่ยงสงู	
ซึ่งเราใช้สายไฟฟ้าชนดิพเิศษที่สามารถตดิตั้งในน�้าได้	เราตดิตั้งอปุกรณ์
ป้องกนักระแสไฟฟ้ารั่วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กบัผู้ปฏบิตังิาน	
แต่งานของเรากย็งัไม่จบเพยีงแค่ส่งน้อง	ๆ	กลบัสู่อ้อมกอดของ
ผู้ปกครองเท่านั้น	เพราะหลงัจากน�าน้องออกมาแล้วเรากต็้องรื้อ
ถอนจดัเกบ็ระบบต่าง	ๆ	ให้กลบัคนืสู่สภาพปกตติามเดมิ	หรอื
อาจจะต้องประสานกบัอทุยานแห่งชาตวิ่าต้องการไฟฟ้าแสงสว่าง
ไว้ในระดบัไหน	เรากพ็ร้อมจะตดิตั้งไว้	เพราะในอนาคตเราเชื่อว่า
วนอทุยานถ�้าหลวง	-	ขนุน�้านางนอน	แห่งนี้จะกลายเป็นจดุที่มี
ชื่อเสยีงระดบัโลก	เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รอการมาเยอืนจาก
นกัท่องเที่ยวได้”

อำานาจ ยอดผ่านเมือง (พี่แตงโม)
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ผู้ดำาน้ำาลากสายไฟฟ้าสนับสนุนหน่วยซีล
อย่างใกล้ชิด
 “ผมได้ทำางานร่วมกับหน่วยซีลต้ังแต่คืนแรก ต่ืนเต้นมาก 
ทุกคนที่เข้าไปทำางานก็มีหน้าที่ของแต่ละคน ผมก็อาสาสมัคร
ร่วมไปทำางาน หน่วยซีลก็ทำาหน้าที่ค้นหาเส้นทาง วางเบสไลน์ 
วางเชือกผ่านเข้าออก อย่างช่างประปาทำาหน้าที่เดินท่อติดตั้ง
ปั๊มน้ำา ไฟฟ้าเราก็ลากสายเข้าไปให้ในจุดที่เขาต้องการ อยาก
ใช้งานตรงไหน เราก็ทำาหน้าที่ลากไปให้ถึงทางเดินแต่ละช่วงน้ัน 
บางจุดเป็นช่องทางแคบ ๆ ต้องเอียงตัว ตะแคงตัว ค่อย ๆ ลอด
ลงไป บางจุดก็ต้องปีนไต่หน้าผากันข้ึนไป  ปีนข้ึนไปตามช่องทาง 
ภายในถ้ำา แต่บางจุดก็สบายเพราะเป็นทางเดินน้ำาเก่า เป็น
ลำาธารที่แห้งแล้ว อย่างไรก็ตาม ในบางช่วงที่ต้องดำาน้ำาเข้าไป 
ผมเองก็ไม่เคยดำาน้ำา ทางเจ้าหน้าที่หน่วยซีลก็สอนดำาน้ำาแบบ
เร่งรัด ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง เขาสอนผมให้รู้จักอุปกรณ์ 
สอนทักษะการดำาน้ำา การแก้ปัญหา ซึ่งสิ่งสำาคัญเลยคือ  
เราต้องมีสติ...
 ในครั้งแรก พวกเราก็สามารถเดินระบบไฟฟ้าไปได้ถึง
โถง 3 เพราะตอนนั้นยังไม่มีน้ำาเข้ามา แต่จากนั้นน้ำาก็เริ่มมา 
พวกเราก็พยายามสูบน้ำาอย่างต่อเนื่องในคืนวันแรก แต่หลัง
จากนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง พอน้ำาท่วมทำาให้การ
ทำางานยากลำาบากมากขึ้นเรื่อย ๆ...
   ถึงจะเหนื่อยแค่ไหน พอผลออกมาอย่างนี้ ดีใจมากเลย
หลังจากทราบข่าวว่าพบน้อง ๆ ทั้ง 13 คนแล้ว และทุกคน
ปลอดภัยดี ความเหน็ดเหนื่อยหลายวันหลายคืนติดกัน 
มันหายไปหมดเลย”

เปิดใจมนุษย์ไฟฟ้า
ภารกิจกู้ชวีติ 13 นกัเตะหมปู่าอะคาเดมี
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วรวุฒิ ดวงสิงห์คำา 
ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 “พวกเราทำางานเป็นทีม อย่างผมก็
ทำาหน้าที่ดึงสาย- ลำาเลียงสายไฟฟ้าเข้าไป
ภายในถ้ำา เพราะสายไฟฟ้าเส้นหนึ่งช่วงสั้น
ก็หนักกว่า 10 กิโลกรัม ถ้าแบกลากคนเดียว
ก็เหนื่อย ก็หนัก แต่นี่เราช่วยกัน ทุกคนอยาก
ให้มีไฟฟ้าใช้ภายในถ้ำา ถ้ามีไฟฟ้า มีพลังงาน 
ก็จะทำาให้การทำางานข้างในรวดเร็วมากขึ้น 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่เฉพาะในถ้ำาเท่านั้น 
บริเวณรอบ ๆ กเ็จออะไรเยอะแยะ อย่างช่วงท่ี
ต้องวางสายไฟฟ้ารอบถ้ำา ก็ต้องบุกป่าฝ่าดง 
เจอแตนต่อยก็มี บางทีต้องลุยป่าเข้าไปข้างถ้ำา 
ตอนน้ันทุกคนทำางานหนักเพราะอยากให้น้อง ๆ 
ปลอดภัยทุกคน พอทราบข่าวว่าเจอตัวน้อง ๆ 
แล้ว พวกเราดีใจมาก”

วีรเดช เชื้อเมืองพาน 
เจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้ ลากสายไฟฟ้า
 “ผมทำางานร่วมกับน้อง ๆ ท่ีลากสายไฟฟ้า
ต้องถางพงเข้าไปวางตำาแหน่งสายไฟฟ้าเพ่ือ
จะได้เอาไฟฟ้าไปในจุดท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องการใช้ 
สภาพพื้นที่นั้นมีฝนตก เดินลำาบากมาก ถนน
หนทางเป็นโคลน เราเดินเท้ากันร่วมหลาย
กิโลเมตร เพื่อวางแนวสายไฟรอบถ้ำา ตอน
ทำางานก็เหนื่อยเป็นธรรมดานะ แต่พอทราบ
ข่าวน้อง ๆ ปลอดภัย ความเหน่ือยก็หายไปเลย 
ดีใจด้วยกับน้อง ๆ เราคิดเสมอว่าน้อง ๆ เป็น
ลูกเป็นหลาน เราจึงต้องทำางานอย่างว่องไว 
อยากช่วยพวกเขาให้รวดเร็วที่สุด” 

ปาริชาติ พรหมเศรณี 
ผู้อำานวยการกองระบบสื่อสารฝ่ายปฏิบัติการและบำารุงรักษา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

 “ในส่วนของกองระบบส่ือสารก็ได้รับมอบหมายภารกิจให้ช่วยสนับสนุนด้านระบบไฟฟ้า
ท้ังหมด ซ่ึงงานด้านระบบไฟฟ้าท้ังหมดก็ถือเป็นส่วนงานสำาคัญท่ีสนับสนุนการทำางานของ 
เจ้าหน้าท่ี และดูแลประชาชนในบริเวณของถ้ำาหลวง ซ่ึงตรงน้ีในส่วนงานของกองงานระบบ 
ส่ือสารฯ เข้าไปดูแลต้ังแต่วันแรกท่ีเกิดเหตุ เน่ืองจากมีความชุลมุนมาก ฉะน้ัน กองงานด้าน 
ส่ือสารฯ ก็เป็นเร่ืองท่ีสำาคัญ อย่างการส่ังการ การรายงานการทำางานของเจ้าหน้าท่ีภายใน 
ถ้ำาประสานกับกองบัญชาการ รวมท้ังการรายงานความคืบหน้า ข่าวจากภายในถ้ำาส่งถึง 
ผู้บังคับบัญชาของหัวหน้างานในเขตการทำางาน ในตอนแรกมีปัญหามาก พ่ี ๆ ท่ีทำางานในถ้ำา
ต้องเดินข้ึนลง เข้าออกถ้ำา เพ่ือมารายงานสถานการณ์และรับทราบแผนงาน เน่ืองจากในถ้ำา 
ไม่มีสัญญาณ ซ่ึงถือเป็นอุปสรรคมาก แล้วเราก็รู้สึกกังวลใจอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าทำางานช้า 
แล้วน้องท้ัง 13 คนจะเป็นอย่างไร จะรอเราไหวไหม เราจะทำาอะไรได้อีกไหม จึงเป็นการทำางาน
ภายใต้แรงกดดัน จะย้ิมก็ย้ิมไม่สุด จะดีใจก็ดีใจไม่สุด มันหน่วง ๆ อยู่ในใจ
 พอเราเข้ามาก็เร่ิมวางระบบส่ือสารท้ังหมดท่ีใช้การส่ังงานในบริเวณน้ีใช้การได้ไหม  
ใช้วิทยุช่องอะไร อุปกรณ์เพียงพอไหม จากน้ันโครงข่ายภายนอก ก็มาระดมกันต้ังเบส เพ่ือ
ให้การส่ือสารภายในสามารถส่ือสารด้วยโทรศัพท์มือถือออกไปสู่ภายนอกได้ ตรงน้ีช่วย
บรรเทาเบาบางลงได้  จากน้ันเราก็ยกระดับการทำางานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็คือให้ 
เกิดการจ่ายไฟฟ้าให้ดีมากย่ิงข้ึน ระบบการจ่ายไฟฟ้าเราซับซ้อนมากข้ึน มีคนมาเช่ือมระบบ
มากข้ึน มีติดต้ังวิทยุเบส สเตช่ัน เพ่ือให้สามารถส่ือสารครอบคลุมบริเวณในถ้ำาได้ชัดเจนย่ิงข้ึน
แต่พอเราทราบข่าวดี ก็รีบเข้ามาทำางานต้ังแต่ตีห้าเลย ทุกคนย้ิมแย้มแจ่มใส ทุกคนมีความหวัง 
บรรยากาศการทำางานดีข้ึน คลายความกดดันไปได้ ซ่ึงก็เป็นกำาลังใจให้ทุกคนทำางานอย่างมี
พลังต่อไป และพร้อมท่ีจะไปต่อ...
 พ่ีคิดว่าทุกคนท่ีมาทำาหน้าท่ีตรงน้ีมีความสำาคัญในทุก ๆ ส่วน เราเองก็มีหน้าท่ีของเรา 
พ่ี ๆ เขาก็มีหน้าท่ีของเขา ไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาท่ีเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนการทำางาน 
เหมือนจุดเล็ก ๆ ท่ีย่ืนมือออกมาเกาะเก่ียวกันช่วยเหลือกัน คิดว่าทุกส่วนงานมีความสำาคัญ
และควรจะช่ืนชมกับความสำาเร็จคร้ังน้ีอย่างเท่าเทียมกัน...
 ไม่เคยมองว่าการท่ีเราเป็นผู้หญิงจะเป็นอุปสรรคกับการทำางาน ในภาวะวิกฤตมีความ 
ซับซ้อน และมีบุคลากรชายจำานวนมาก เพราะตอนท่ีมาเราไม่รู้หรอกว่าในพ้ืนท่ีมีผู้หญิงไหม 
รู้แต่ว่าเม่ือเป็นภาระงาน เราก็มีหน้าท่ีนำาทีมงานของเราให้มาทำาภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ถ้าเรามองรอบข้างหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ก็มีผู้หญิงท่ีน่ังสนับสนุนงานอีกหลายหน่วยงาน
ในบริเวณน้ีเช่นกัน ทุกคนก็ทำางานหนักเหมือนกัน ฉะน้ันก็เป็นเหมือนเรามาทำางาน ความเป็น
ผู้หญิงไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำางานเลย อีกท้ังทีมงานก็ช่วยดูแลซ่ึงกันและกัน เพราะทุกคน
ต้องการให้ทำางานลุล่วงไปได้” 
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ปฏิบัติการแห่งความภาคภูมิใจ
	 ส่วนคณุสพุจน์	ค�าเหลอืง	รองผู้อ�านวยการฝ่ายปฏบิตักิาร
และบ�ารงุรกัษา	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เขต	1	(ภาคเหนอื)	จงัหวดั
เชยีงใหม่	ได้เล่าถงึปฏบิตักิาร	13	ชวีติต้องรอด	ตั้งแต่วนัแรกของ
การท�างานให้ฟัง	“แรกสดุเลยนั้น	เราส่งทมีการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
แม่สาย	จงัหวดัเชยีงราย	เข้ามาช่วยเพื่อสนบัสนนุจงัหวดัในเรื่อง
ของแสงสว่างซึ่งถูกร้องขอมาในพื้นที่ถ�้า	เนื่องจากว่าแสงสว่างไม่
ทั่วถงึ	นั่นคอืภารกจิแรก	แต่พอเข้ามาวนัที่สอง	เรากเ็ริ่มการประเมนิ
เรื่องการท�างานในถ�้า	หลงัจากนั้นหน่วยงานทางราชการเข้ามา
ช่วยกนัท�างานมากขึ้น	ทั้ง	ปภ.	ประปา	กรมอทุยาน	หรอือย่าง
รอบถ�้าจะมกีลุ่มจติอาสาที่คอยสนบัสนนุการท�างานของเจ้าหน้าที่	
เราเองกม็หีน้าที่สนบัสนนุแสงสว่างและพลงังานให้สามารถท�างาน
ได้ภายในถ�้า	นั่นคอืภารกจิหลกั	แต่รองลงมาเรากด็ูแลระบบไฟฟ้า
รอบถ�้า	อย่างภายในถ�้ากค็อืภารกจิกู้ชวีติน้อง	ๆ	ทั้ง	13	คน	คอื	
การส่งพลงังานไฟฟ้าไปในถ�้า	ในจดุที่หน่วยงานร้องขอให้มไีฟฟ้า
ใช้อย่างเพยีงพอตามต้องการ	ต้องการจดุไหนเท่าไหร่	เรากจ็่าย
ให้ได้	เบื้องต้นการท�างานเป็นไปอย่างยากล�าบาก	การประเมนิ
ค่อนข้างยาก	เพราะงานที่เราเจอส่วนใหญ่คอืการแก้ปัญหา

หน้างานตลอดเวลา	มกีารปรบัเปลี่ยนแผนงานกนัตลอดเพื่อให้
เหมาะกบัสถานการณ์	อย่างภารกจินี้เราระดมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาคจากทั้งอ�าเภอแม่สาย	อ�าเภอแม่จนั	อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	
อ�าเภอเชยีงแสน	จงัหวดัเชยีงใหม่	จงัหวดัเชยีงราย	และหน่วยงาน 
การไฟฟ้าในสงักดักม็าช่วยสนบัสนนุ	มาช่วยผลดัเปลี่ยนเวรกนั	
ซึ่งในครั้งนี้เราใช้เจ้าหน้าที่ร่วมร้อยกว่าคน	อย่างตวัผมเองกท็�างาน 
มาทกุวนั	ทกุคนื	พอทราบข่าวว่าพบน้อง	ๆ	แล้ว	เราเองกม็คีวามสขุ	
ตื้นตนัใจมากกบัผลที่ออกมา	หลงัจากที่เราทุม่เทกนัมาทกุหน่วย
งานดใีจกนัหมด	ผมน�้าตาไหลเลย	ดใีจ	สิ่งที่เราทุ่มเทกนัมาตลอด
สมัฤทธผิล	ไม่เสยีเปล่า”
	 ความยนิดทีี่ทกุฝ่ายมรี่วมกนันั้น	คอืการค้นพบทมีหมูป่า
อะคาเดมทีั้ง	13	คนที่ตดิอยู่ภายในถ�้า	โดยการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
ได้ร่วมมอืกบัทมีงานชดุต่าง	ๆ	ในการน�าทั้ง	13	คนนั้นกลบัคนืสู่
ครอบครวัของพวกเขาอย่างปลอดภยั

	 และนี่คือเรื่องราวของภารกิจแห่งประวัติศาสตร์	
‘พาน้องกลับบ้าน’	ที่จะถูกเล่าขานและอยู่ในความทรงจ�า
ของชาวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกคน  

คุณสุพจน์ คำาเหลือง
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สรุปภารกิจ ‘พาน้องกลับบ้าน’ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

26 มิถุนายน 2561
ระดมทีมงานก่อสร้างและอุปกรณ์กว่า  
70 คน ดำาเนินการดำาน้ำาลากสายไฟฟ้า 
กันน้ำา จำานวน 4,000 เมตรเข้าไปในถ้ำาหลวง 
สำาหรับใช้กับระบบให้แสงสว่าง และใช้กับ
เคร่ืองสูบน้ำาขนาดใหญ่ ตลอดจนจัดเตรียม
อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ให้พร้อมสำาหรับภารกิจ
ค้นหาอย่างต่อเน่ือง

29 มิถุนายน 2561
ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าร่ัว (RCD) 
เพ่ิมเติมให้กับวงจรแสงสว่างของทหาร ท้ังน้ี 
ยังได้ทำาการทดสอบวงจรไฟฟ้าในเร่ืองของ
ไฟฟ้าร่ัวเพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
ทุกฝ่าย

27 มิถุนายน 2561 
ประกอบเคร่ืองสูบน้ำาเข้าระบบไฟฟ้าและ
ทดลองจ่ายกระแสไฟฟ้าจาก Mobile Gen. 
จัดเจ้าหน้าท่ีประจำาเบรกเกอร์ พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าดูด (RCD) และ
จ่ายกระแสไฟฟ้าจากเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้า
สำารอง ขนาด 60 กิโลวัตต์ ให้กับเคร่ือง 
สูบน้ำาซับเมอร์ส

25 มิถุนายน 2561
หลังจากได้รับรายงานกรณีของเด็ก ๆ  
ทีมฟุตบอล ‘หมูป่า’ พร้อมผู้ฝึกสอนรวม 
13 คน ติดอยู่ในถ้ำาหลวง - ขุนน้ำานางนอน 
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้กำาชับให้ติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด และมอบหมายให้การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคอำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
เข้าไปติดต้ังระบบไฟฟ้าท้ังภายนอกและในถ้ำา
เพ่ืออำานวยความสะดวก

28 มิถุนายน 2561

1 กรกฎาคม 2561 
  หลังจากได้รับแจ้งกรณีไฟฟ้าสำารองของกรมทรัพยากรธรณีขัดข้อง จึงมีการสับเปล่ียน 

 การจ่ายกระแสไฟฟ้ามาเข้ากับเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สามารถ 
 จ่ายกระแสไฟฟ้าเร่งระบายน้ำาได้ตามปกติ 

  ติดต้ังระบบส่ือสารทวนสัญญาณ (Repeat) บริเวณปากถ้ำาหลวง – ขุนน้ำานางนอนเพ่ิม 
 ประสิทธิภาพในการส่ือสารระหว่างพนักงานผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในถ้ำาหลวง

  ติดต้ังเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ เพ่ือจ่ายให้กับระบบสูบน้ำาในถ้ำาท้ังหมด
  จัดกำาลังเจ้าหน้าท่ีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานจำานวน 100 คน สับเปล่ียน

 ปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง

2 กรกฎาคม 2561
วันแห่งความยินดี  
พบทีมหมูป่า 13 คนปลอดภัย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมแสดงความยินดี 
ขอบคุณทุกหน่วยงาน และพนักงานท่ี
ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างทุ่มเทและเสียสละ 
พร้อมกำาชับว่าภารกิจของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคยังไม่เสร็จเรียบร้อย จนกว่าจะ
นำาน้อง ๆ และโค้ชกลับสู่อ้อมอกครอบครัว
อย่างปลอดภัย

23 มิถุนายน 2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับแจ้ง
ให้ไปช่วยสนับสนุนแสงสว่าง

24 มิถุนายน 2561
ประเมินการทำางานในถ้ำา ระดม
เจ้าหน้าท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดเชียงราย และพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
กว่า 100 คนมาช่วยเหลือ

ทำาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ
เคร่ืองสูบน้ำาไดโว่จำานวน 6 เคร่ือง 
โดยใช้เวลาในการสูบน้ำา 3 ช่ัวโมง 
45 นาที และทำาการหยุดพักเพ่ือ
เปล่ียนทิศของท่อระบายน้ำาท้ิง
บริเวณปากถ้ำา และดำาเนินการ 
สูบน้ำาในถ้ำาอย่างต่อเน่ือง

30 มิถุนายน 2561
ระดมทีมงาน 100 ชีวิต สลับสับเปล่ียน
ตลอด 24 ช่ัวโมง ในการทำางานติดต้ังแสง
สว่าง เดินสายเพ่ิมเติมเพ่ือใช้กับเคร่ืองสูบน้ำา 
ติดต้ังระบบไฟฟ้าเพ่ือใช้งานอำานวยการ และ
ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการใช้งาน 
ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าร่ัว (RCD)  
เพ่ิมเติมให้กับทีมแพทย์ เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน
ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย



ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติใด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ไมทอดท้ิงประชาชน พร้อมช่วยเหลือ ฝ่าฟันวิกฤติน้ัน

เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน
เพ่ือรอยย้ิมแห่งความสุขของทุกคน
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เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
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18	วัน แห่งความมุ่งม่ันและศรัทธา

ทความพิเศษ
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	 การปฏบิตังิานครั้งนี้	พวกเราทกุคนท�างานได้อย่างสมศกัดิ์ศรี	
เรามบีคุลากรเชี่ยวชาญที่สดุในแต่ละด้านท�างานด้วยกนัเป็นทมี
เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างมั่นคงและมเีสถยีรภาพตลอด	24	
ชั่วโมง	ไม่ว่าจะเป็นทมีปฏบิตักิาร	ทมีดูแลเครื่องก�าเนดิไฟฟ้า	
ทมีวศิวกรรมที่ต้องดูแลด้านความปลอดภยัต่าง	ๆ	พนกังานตาม
สถานไีฟฟ้าคนใดที่ไม่เข้าเวร	ต่างยนิดมีาช่วยเหลอืกนัเตม็ที่	
	 ในช่วงสปัดาห์แรกนั้น	การลากสายไฟเข้าไปในถ�้าเป็นไปด้วย
ความยากล�าบาก	ถงึแม้มพีนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคนบัร้อยคน	
แต่กย็งัต้องอาศยัแรงสนบัสนนุจากกองก�าลงัผาเมอืงเข้ามาช่วย
ในภารกจินี้	อกีทั้งธรรมชาตกิด็ูเหมอืนไม่เป็นใจต่อการท�างานของ
พวกเราเท่าไหร่	ทั้งยงักลายเป็นอปุสรรคที่ไม่อาจเลี่ยงได้	นั่นคอื
ฤดูฝนซึ่งมฝีนตกหนกัตลอดเวลา	ท�าให้เกดิน�้าท่วมขงั	ส่งผลให้
ทมีงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคต้องระมดัระวงัเป็นพเิศษ
	 ปฏบิตักิารครั้งนี้เราต้องประเมนิสถานการณ์นาทตี่อนาที	
ไม่เพยีงเฉพาะการจ่ายไฟฟ้าเข้าไปภายในถ�้าเพื่อใช้ส�าหรบัส่องสว่าง
และท�าให้หน่วยซลีสามารถอดัอากาศเข้าถงัออกซเิจนได้เท่านั้น	
เรายงัต้องดูแลทกุหน่วยงานที่มาปฏบิตัหิน้าที่อยู่โดยรอบถ�้าให้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถงึและมเีสถยีรภาพ	ป้องกนัทกุวถิทีางเพื่อไม่ให้
ไฟฟ้าตก	ไฟฟ้าดบั	และป้องกนัไม่ให้เกดิเหตไุฟฟ้ารั่วได้	การเชื่อม
ต่อระบบไฟฟ้ากต็้องท�าโดยไม่มกีารดบัไฟ	ทั้งนี้	ได้มกีารวางแผน
ตั้งแต่ช่วงกลางวนัว่าต้องใช้รถกระเช้าฮอทไลน์เข้ามาด�าเนนิการ	
และในส่วนของการป้องกนัอนัตรายจากการใช้ไฟฟ้านั้น	ได้มกีาร
ตดิตั้งชดุป้องกนักระแสไฟฟ้ารั่ว	หรอื	RCD	ที่เบรกเกอร์ต้นทาง	
รวมทั้งปลั๊กไฟตามเตน็ท์ที่พกัของหน่วยซลี	พ่อแม่ญาตพิี่น้องของ

แ
ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจะต้องน�าไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่ในถ�้า	
นั่นหมายถงึว่าภารกจิที่ยิ่งใหญ่ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว	ทว่า	ภารกจินี้
มาพร้อมกบัความกดดนัที่ท้าทายในชวีติการท�างาน	เนื่องจาก
เป็นการเดนิสายไฟฟ้าเข้าไปภายในถ�้าที่มดืมดิ	ท่ามกลางฝนที่
ตกกระหน�่าท�าให้เกดิน�้าท่วมขงัภายในถ�้าที่เป็นอปุสรรคอย่าง
ใหญ่หลวง	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงึต้องระดมทมีงานและมกีาร
วางแผนอย่างรดักมุรอบคอบที่สดุ
	 ภายใต้ความกดดนัทั้งเงื่อนไขเรื่องเวลาและความปลอดภยั
ของระบบไฟฟ้าที่มตี่อทมีงานผู้เปี่ยมด้วยจติอาสามาช่วยเหลอื
เดก็	ๆ	ใครที่มคีวามสามารถเฉพาะในการโรยตวัจากที่สูง	กเ็ข้ามา
รบัผดิชอบต่อปฏบิตักิารนั้นเพื่อช่วยเหลอื	13	ชวีติภายในถ�้าให้
ออกมาอย่างปลอดภยั	ส่วนพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ทกุคน
ต่างทุ่มเทแรงใจแรงกาย	มุ่งมั่นท�าภารกจิส�าคญัครั้งนี้ให้ส�าเรจ็	
สิ่งใดที่ไม่เคยท�ามาก่อน	กต็้องเรยีนรู้ไปด้วยกนั	เช่น	การด�าน�้า
ร่วมกบัหน่วยซลี	(Seal)	เพื่อลากสายไฟฟ้าเข้าไปภายในถ�้าพร้อม
จ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อให้มไีฟฟ้าใช้	รวมทั้งเพื่ออดัออกซเิจนจนเตม็ถงั
	 ทกุนาททีี่ผ่านไปยิ่งใหญ่ราวนาทชีวีติ...
	 ทกุภาพความทรงจ�าที่เกดิขึ้นเตม็ไปด้วยความรู้สกึน�้าหนึ่ง
ใจเดยีวกนัของคนไทยอย่างที่ไม่เคยเกดิขึ้นมาก่อน...

ละแล้ววนัหนึ่ง...กก็ลายเป็นจดุเริ่มต้นแห่งความทรงจ�า
อนัยิ่งใหญ่ในชวีติของพวกเราชาวการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
ทกุคน
 วนันั้น...เราได้รบัแจ้งว่า	มโีค้ชและน้อง	ๆ	นกัฟตุบอลทมี
หมปู่าอะคาเดม	ี13	ชวีติ	ตดิอยู่ในถ�้าหลวง	-	ขนุน�้านางนอน 

เพราะภารกิจหลักของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือการบริการพี่น้องประชาชนทุกคนให้มีโอกาส
ได้ใช้ ไฟฟ้าอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญต่อรากฐานการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

ของประเทศ รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น ไม่ว่าพี่น้องชาวไทยจะอยู่ใกล้หรือไกล 
เราในฐานะคนทำางานด้านนี้ต้องปฏิบัติทุกภารกิจให้สำาเร็จสมตามเป้าหมาย
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ทมีหมูป่าอะคาเดม	ีโรงครวัพระราชทาน	หน่วยพยาบาล	และ
จดุอื่นๆ	ซึ่งพนกังานช่างได้เดนิพนัเทปทกุจดุเพื่อป้องกนัอนัตราย	
แม้เป็นจดุเลก็จดุน้อยกไ็ม่อาจมองข้ามได้
	 ผู้บรหิาร	พนกังาน	และลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคทกุคน
ได้ท�างานกนัอย่างห่างไกลค�าว่าเหนด็เหนื่อย	นอนกลางดนิ
กนิกลางทราย	ไม่มใีครรู้สกึย่อท้อ	เพราะรู้ว่าไฟฟ้าคอืสิ่งส�าคญั
และเป็นพื้นฐานของการน�าพาปฏบิตัภิารกจินี้ไปสู่ความส�าเรจ็	
ไม่ว่าจะต้องลากสายไฟลกึเข้าไปแค่ไหนเรากต็้องท�าให้ได้เพื่อ	
13	ชวีติที่อยู่ในถ�้าได้กลบัออกมาคนืสู่อ้อมอกของครอบครวัของ
พวกเขาอย่างอบอุ่นและปลอดภยั

นายประพันธ์ วิธุรวานิชย์ 
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำาเภอแม่สาย

 ส่ิงท่ีกดดันทันทีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจ คือ การหาสายไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพและมีความยาว
มากพอท่ีจะลากเข้าไปในถ้ำา เพ่ือจ่ายไฟให้มีไฟฟ้าใช้ภายในถ้ำาได้ ซ่ึงสำานักรองผู้ว่าการอำานวยการได้หรือ
จัดหามาให้ และส่งมาได้ใช้ หลังจากท่ีเข้าปฏิบัติการได้ 2 วัน
 ทำาไมเราจึงให้ความสำาคัญกับภารกิจน้ี เพราะ 1. เราทำางานเพ่ือพิสูจน์ศักยภาพ์ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 2. เราต้องส่งกระแสไฟฟ้าไปท่ีป๊ัมน้ำาซ่ึงเป็นภารกิจท่ีสำาคัญท่ีสุด ต้องสูบน้ำาออกจาถ้ำาให้
ได้ตามเป้าหมายท่ีศูนย์อำานวยการร่วมส่ังการ 3. ต้องไม่เกิดเหตุไฟฟ้าดับ เพ่ือให้หน่วยซีลได้ใช้ในการ
อัดก๊าซออกซิเจนเข้าถัง 4. ระบบไฟฟ้าต้องมีเสถียรภาพ เพ่ือให้โรงครัวพระราชทานได้ทำาอาหารเล้ียง 
ทุกชีวิตท่ีอยู่ ณ บริเวณถ้ำาหลวง - ขุนน้ำานางนอน และ 5. ต้องให้ทุกคนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ เช่น 
หน่วยพยาบาล เต็นท์ผู้ปกครอง เต็นท์อำานวยการ เต็นท์ส่ือมวลชน  

	 อย่างไรกต็าม	แม้	13	ชวีติได้รบัการช่วยเหลอืจนปลอดภยัทกุ
คนแล้ว	เรายงัคงต้องดูแลระบบไฟฟ้าให้ทกุหน่วยงานจนวนิาที
สดุท้าย	ต่อเมื่อทกุหน่วยงานออกจากพื้นที่จนครบ	จงึได้ด�าเนนิการ
หยดุจ่ายกระแสไฟฟ้า	เมื่อวนัที่	11	กรกฎาคม	2561	เวลา	10.10	น.	
ซึ่งเป็นเวลาของการปิดฉากภารกจิแห่งประวตัศิาสตร์ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ทกุคนกลบับ้านด้วยรอยยิ้ม	เปี่ยมด้วย
ความภาคภูมใิจที่ได้ท�างานสมศกัดิ์ศรแีห่งองค์กรผู้ให้บรกิารด้าน
ไฟฟ้าชั้นน�าของประเทศ	
	 ซึ่งเป็นฉากสดุท้ายที่จะอยู่ในความทรงจ�าของพวกเราทกุคน
ตลอดไป 

จากใจ...
นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ 
ผู้อำานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือท่ีพ่ึงแห่งแรกๆ ตอนเกิดวิกฤต เราต้องทำางานแข่งกับเวลาให้ทันกับความ
ต้องการในการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปรียบเสมือนลมหายใจของภารกิจน้ี ผมรู้สึกภูมิใจท่ี 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ หรือ กฟน. 1 เป็นตัวแทนทำางานให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้อย่างมีศักด์ิศรี มีความภาคภูมิใจ และยังกำาชับให้พนักงานใน กฟน. 1 ทุกคน 
รักษาช่ือเสียงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบันทึกเหตุการณ์คร้ังน้ีไว้ในจิตใจของชาวการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคตลอดไป  
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ท่านผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน กฟภ. ทุกท่าน
 ตามที่มีข่าวจากสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดีย เรื่องการจัดตั้ง บริษัท Regional Power System (APS) 
โดยให้ กฟผ. กฟภ. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ร่วมกันจัดตั้ง
บริษัท APS เพื่อผลิต จำาหน่าย และควบคุมระบบไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ นั้น
 ผวก. ได้ติดตามและประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร และผู้แทน สร.กฟภ. มาโดยตลอด โดยเมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2561 ผวก. ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารจาก กฟผ. และ สนพ. ซึ่ง กฟภ. ได้นำาเสนอในที่ประชุม
ว่า บริษัท APS ควรเป็นผู้ลงทุนในส่วนของการผลิตไฟฟ้าและจำาหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ ให้แก่ กฟภ. ใน
รูปแบบเดียวกับ VSPP เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอและต่อเนื่องในการจ่ายไฟฟ้า
ให้แก่พ้ืนท่ี  3 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงการให้วิสาหกิจชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและ
มีรายได้จากการจำาหน่ายเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงท่ีประชุมมีความเห็นพ้องกับข้อเสนอของ กฟภ.
 ทั้งนี้ กฟภ. ได้ย้ำาเจตจำานงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า กฟภ. เห็นด้วยกับการจัดตั้ง APS ที่มุ่งเน้น
เพียงการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบโรงไฟฟ้าประชารัฐ และจำาหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ ให้กับ กฟภ. ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการกินดีอยู่ดีของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นโมเดล
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากกว่ารูปแบบอื่น โดยจะต้องไม่มีการโอนย้ายพนักงาน สินทรัพย์ 
หรือผู้ ใช้ ไฟฟ้า ของ กฟภ. ไปให้แก่ APS
 จึงแจ้งมาเพื่อให้ผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน กฟภ. ทราบ และเผยแพร่ให้เพื่อนพนักงานทราบโดยทั่วกัน 
หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ผวก. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้ทุกท่านทราบต่อไป 
ถ้ามีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติมให้สอบถามที่ สรก.(ย)

สารผู้ว่าการ
ชี้แจงกรณี Regional Power System (APS)

(นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว)
ผูว่้าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

๕ ก.ค. ๒๕๖๑
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EA Focus
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

เปิดประตูสู่ ‘ความยั่งยืน’

การเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กร ไม่ใช่มีแค่มิติทางเศรษฐกิจหรือสร้างผลกำาไร
เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องคำานึงถึงมิติสังคม นึกถึงประโยชน์สุขของประชาชน

และทุกคนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุขไปด้วยกัน
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 นอกจากมุ่งพัฒนาสู่ความทันสมัย มั่นคง มีมาตรฐานเป็นเลิศ 
การเติบโตอย่างยั่งยืน ยังถือเป็นแนวทางสำาคัญในการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2557 - 2566 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
บนแนวคิดเรื่อง Towards Sustainable CSR หรือการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการ
บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เข้ากับ
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล และการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำางานของ
องค์กร และท้ายที่สุดแล้วสิ่งนี้จะผลักดันให้เกิดการสร้างคุณค่า
ร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value: CSV) 
และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
อย่างสมดุล อันได้แก่ ภาครัฐ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และชุมชน 
สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่เพียงเป็นองค์กรท่ีมีภารกิจจัดหา จำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า 
ปรับปรุงการบริการพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และรวดเร็วทันต่อความต้องการ

ของผู้ใช้บริการไฟฟ้าเท่าน้ัน หากความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) ยังเป็นอีก
พันธกิจสำาคัญท่ีได้รับการสานต่อและดำาเนินโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ

เติบโตอย่างยั่งยืน คือเป้าหมาย
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นโยบาย CSR สอดคล้องกับ ISO 26000
เพ่ือตอกย้ำาภาพการเป็นองค์กรแห่งความย่ังยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

อันเป็นพ้ืนฐานท่ีดีของการดำาเนินงานกิจการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงกำาหนดนโยบาย
ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล หรือ ISO 26000 ดังน้ี

1. รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บนหลักการความโปร่งใส   
 จริยธรรม ปฏิบัติตามแนวทางสากล และเคารพต่อผลประโยชน์  
 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. มีโครงสร้างที่ดี ง่ายในการติดตามความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
 สิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างเป็นระบบ 

3. บุคลากรทุกระดับขององค์กรเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก 
 ถึงความสำาคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 ในการดำาเนินงานประจำาวัน

4. ให้ความสำาคัญและเป็นธรรมต่อบุคลากรขององค์กร ทั้งการ 
 จ้างงาน สภาพแวดล้อมการทำางาน สุขภาพ ความปลอดภัย   
 ตลอดจนได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ

5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ การปฏิบัติงาน อันจะนำาไปสู่การ 
 ป้องกัน รักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี  
 ความยั่งยืน และให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึง 
 มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

7. ยึดมั่นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ทั้งคำานึงถึงสุขภาพ 
 ความปลอดภัย ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์   
 เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน

8. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนรอบสถานที่ปฏิบัติงาน  
 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ   
 สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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กางแผนภารกิจสำาคัญ
จากการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส อุปสรรคในการทำางานด้าน CSR เพ่ือให้เป็นไปตาม

หลักสากลของ ISO 26000 นำามาสู่แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ีประกอบด้วย 4 เร่ืองสำาคัญ ได้แก่

 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติงานสู่มาตรฐาน
สากล พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ 
ที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพต่าง ๆ เพื่อ 
ยกระดับการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมในการแสดงความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น
  แผนงานโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) 
  โครงการสว่างไสวทั่วไทยจ่ายไฟทุกครัวเรือน 
  แผนงานปรับปรงุระบบไฟฟ้าเป็นเคเบลิใต้ดนิ (Underground Cable)
  การให้ความรู้ด้านการตัดลิดกิ่งไม้ เช่น โครงการ 

 ‘หมอต้นไม้ลดไฟดับ ปรับสมดุลธรรมชาติ’ 
  โครงการสถานอีดัประจไุฟฟ้าสำาหรบัรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 

 (PEA EV Station)

 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
สากล ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า พัฒนาฐานข้อมูลการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการปลูกฝัง 
สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริหารและพนักงาน เช่น
  โครงการสำานักงานสีเขียว (Green Office)
  การเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรภายในองค์กร (ปริมาณ

 การใช้นำ้าและไฟฟ้า)
  อบรมเสริมสร้างจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดล้อม
  การบริหารจดัการเศษไม้ที่ได้จากการตัดลดิรอน ระหว่างแนว

 สายไฟฟ้า

 3. สร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วม เพิ่มศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อความต้องการ 
และความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ส่งเสรมิการใช้พลงังาน
อย่างประหยัดและปลอดภยั ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมและช่วยเหลอื
สาธารณประโยชน์กับชมุชนสำาคัญ สร้างความสมัพนัธ์กับทกุ
ภาคส่วนในการดำาเนนิงานตามภารกิจองค์กร สนบัสนนุและ
สร้างความเข้มแขง็ให้กับชมุชน ส่งเสริมการลงทนุและใช้ประโยชน์
ความร่วมมอืเพือ่พัฒนาธรุกิจด้านพลงังาน เช่น
  โครงการเยี่ยมเยือนผู้ ใช้ ไฟฟ้ารายใหญ่
  แผนงานสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่สำาคัญของ

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  โครงการ Safety Child by PEA
  โครงการ PEA หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
  โครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

 4. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน เน้นการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชน พัฒนาสังคมต้นแบบตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ส่งเสรมิเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางพระราชดำาริของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ เช่น
  โครงการโรงเรือนปลูกพืช (Greenhouse)
  โครงการ PEA สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใช้พลังงานทดแทน
  โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะตามแนวพระราชดำาริ
  โครงการสถานีสูบนำ้าด้วยไฟฟ้า  
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 การให้ความรู้...เป็นการให้ท่ีย่ังยืนและสามารถต่อยอดออกไปอย่างไม่มีส้ินสุด ไม่ว่าจะเป็นแขนงใดก็ตาม 
เช่นเดียวกับความรู้เร่ืองการไฟฟ้า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่ใกล้ตัวเราทุกวัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงสร้าง

ศูนย์การเรียนการรู้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA Learning Center) แห่งแรกของประเทศไทยข้ึนท่ี
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป

EA Society
โดย กองบรรณาธิการ

ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
PEA LEARNING CENTER

ความรู้เรื่องไฟฟ้าเริ่มต้นที่นี่
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การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	เพื่อให้เป็นแหล่งเรยีนรูด้้านไฟฟ้าในทกุด้าน	
ตั้งแต่ประวตัคิวามเป็นมา	แหล่งก�าเนดิไฟฟ้า	เทคโนโลยกีารอนรุกัษ์
พลงังาน	ตลอดจนการด�าเนนิกจิการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
ในการสร้างแสงสว่างและอ�านวยความสะดวกสบายแก่คนไทย
มาเกอืบ	6	ทศวรรษ	
	 นทิรรศการถาวรครอบครองชั้นที่	5	-	7	ของอาคารส�านกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดันครราชสมีา	มพีื้นที่กว่า	2,850	
ตารางกโิลเมตร	แต่ละนทิรรศการและมมุความรู้ต่าง	ๆ	ถกู
สร้างสรรค์ให้ง่ายต่อการท�าความเข้าใจภายใต้แนวคดิ	Interactive	
Approach	ด้วยสื่อสาธติ	เทคโนโลยอีนัทนัสมยัที่ผู้เยี่ยมชม
สามารถมปีฏสิมัพนัธ์	จบั	สมัผสั	และทดลองได้	อนัจะท�าให้การ
เรยีนรู้เรื่องราวของไฟฟ้าไม่เป็นเรื่องน่าเบื่อ	เกดิความสนกุสนาน
ตลอดการเข้าชม	โดยที่นี่ได้เปิดให้บรกิารมาตั้งแต่เดอืนมนีาคม	
พ.ศ.	2555	

แ ม้การคดิค้น	พฒันา	ตลอดจนเรื่องของนวตักรรมและ
เทคโนโลยใีหม่	ๆ	เกี่ยวกบัไฟฟ้าจะเกดิขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมคีวามก้าวหน้า	แต่กลบัขาดสถานที่ในการ
เกบ็รวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบ	ในปี	พ.ศ.	2555	
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงึได้สร้างศูนย์การเรยีนรู้

 การเยี่ยมชมศนูย์ฯ	แห่งนี้	ต้องไล่ล�าดบัตั้งแต่ชั้นที่	7	ซึ่งจดัแสดง
นทิรรศการไฟฟ้าหลากหลายรปูแบบ	เริ่มตั้งแต่จดุก�าเนดิของไฟฟ้า	
ที่มาจากการช่างสงัเกตและการทดลองของนกัวทิยาศาสตร์	
จนกลายมาเป็นสิ่งที่มนษุย์ขาดไม่ได้ในปัจจบุนั	ตดิกนัเป็นส่วน
ความรู้เรื่องสิ่งประดษิฐ์	(Invention)	หรอืนวตักรรมไฟฟ้าที่
มนษุย์สร้างขึ้น	เช่น	ไฟฟ้าสถติ	วงจรไฟฟ้า	ฉนวน	ชนดิของไฟฟ้า	
หม้อแปลงไฟฟ้า	หลอดไฟฟ้าชนดิต่าง	ๆ	เทคโนโลยแีละการส่งจ่าย 
กระแสไฟฟ้า	ซึ่งอธบิายถงึเส้นทางของไฟฟ้าที่เดนิทางจาก
แหล่งผลติจนถงึบ้านเรอืนด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว	ท�าให้เหน็ภาพ
ได้อย่างชดัเจนยิ่งขึ้น	
	 ในห้องเดยีวกนันี้ยงัแบ่งเป็นนทิรรศการเรื่องลดโลกร้อน	
โซนนทิรรศการพลงังานทดแทน	พลงังานแสงอาทติย์	เทคโนโลยี
โซลาร์เซลล์ที่มพีฒันาการตอบโจทย์แก่ผู้ใช้งาน	ราคาถูกลง	
สามารถผลติไฟฟ้าได้ปรมิาณมากด้วยทรพัยากรทางธรรมชาติ
ที่สามารถน�ามาหมนุเวยีนใช้ได้อย่างไม่มวีนัหมด	
	 ถดัไปอกีหน่อย	เป็นการสาธติวธิกีารผลติไฟฟ้าซึ่งเปิดโอกาส
ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ออกแรงปั่นจกัรยานเพื่อท�าให้ไฟฟ้าตดิ	เป็นการ
เรยีนรู้โดยการลงมอืท�า	ขณะที่ด้านหลงัของจกัรยาน	คอื	โซนบ้าน
ประหยดัพลงังาน	มมุเลก็	ๆ	ที่ท�าให้เราได้ตระหนกัถงึการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้นนั้น	ได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา
ท�าลายโลกมากแค่ไหน	หรอืแม้กระทั่งการสร้างบ้านด้วยวสัดทุี่
ต่างกนัทั้ง	อฐิมอญ	คอนกรตีบลอ็ก	คอนกรตีมวลเบา	คอนกรตี
ผสมเมด็โฟม	ต่างกส็มัพนัธ์กบัการถ่ายเทความร้อนภายในบ้าน	
และเชื่อมโยงไปถงึการท�างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วย	
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	 เดนิลงมาถงึบรเิวณชั้นที่	6	จะพบความตื่นตาตื่นใจจากการ
ท�างานของหม้อแปลงเรโซแนนซ์	และบรเิวณทั้งชั้นยงัเป็นสถานที่
จดัแสดงเรื่องราวกจิการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ซึ่งท�าให้เราได้เรยีนรู้
ว่ากจิการไฟฟ้าในส่วนภูมภิาคนั้น	เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อ
ทางราชการได้ตั้งแผนกไฟฟ้าขึ้นในกองบรุาภบิาล	กรมสาธารณสขุ	
กระทรวงมหาดไทย	และได้ก่อสร้างไฟฟ้าเทศบาลเมอืงนครปฐมขึ้น	
เพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนเป็นแห่งแรกเมื่อปี	2473	จาก
นั้นไฟฟ้าได้แพร่หลายไปสู่หวัเมอืงต่าง	ๆ	และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ
เป็นกองไฟฟ้าภูมภิาค	ในปี	2477	ทยอยก่อสร้างไฟฟ้าให้ชมุชน
ขนาดใหญ่ระดบัจงัหวดัและอ�าเภอต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	แม้
ขาดแคลนอะไหล่และน�้ามนัเชื้อเพลงิ	ระบบผลติช�ารดุทรดุโทรม	
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่	2	ทว่าปี	2490	สภาวะเศรษฐกจิเริ่มดขีึ้น	
ประเทศไทยเริ่มพฒันาท้องถิ่นให้เจรญิขึ้น	ดงันั้น	ภารกจิของ
กองไฟฟ้าภูมภิาคจงึหนกัหน่วงขึ้น	รฐับาลเริ่มเหน็ความจ�าเป็น
ในการเร่งขยายการก่อสร้างกจิการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	และด�าเนนิ
กจิการไฟฟ้าที่มอียู่เดมิให้ดขีึ้น	จงึจดัตั้งองค์การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
เมื่อปี	2497	และได้รบัการสถาปนาตามพระราชบญัญตักิารไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคปี	2503	เพื่อรบัผดิชอบด�าเนนิกจิการไฟฟ้าใน
ส่วนภูมภิาค	ครอบคลมุทั่วทั้งประเทศ	74	จงัหวดัในปัจจบุนั	
	 นอกจากประวตัศิาสตร์แห่งการมไีฟฟ้าใช้อย่างเท่าเทยีมและ
ทั่วถงึทกุภูมภิาคแล้ว	ชั้นนี้ยงัพาเราไปท�าความเข้าใจถงึการ
ท�างาน	และการบรกิารประชาชนในด้านต่าง	ๆ	ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	ซึ่งไม่เคยหยดุนิ่ง	หยดุคดิค้น	พฒันาเทคโนโลยี
มากมายเพื่อรองรบัความเปลี่ยนแปลงของสงัคม	ตลอดจนสร้าง
ความพงึพอใจสูงสดุแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า	
	 ครั้นเดนิลงมาถงึชั้นที่	5	กย็งัคงอดัแน่นไปด้วยเรื่องราวของ

เทคโนโลยไีฟฟ้า	อนัเป็นสถานที่จดัแสดงเครื่องมอื	อปุกรณ์อนั
ทนัสมยัที่ถูกน�ามาใช้เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการให้บรกิาร	
จ�าหน่ายไฟฟ้าไปยงัภูมภิาคต่าง	ๆ	ทั่วประเทศไทย
	 อย่างไรกต็าม	แม้ออกจากตวัอาคารศูนย์เรยีนรู้การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคมายงัลานจอดรถแล้ว	ความรู้กย็งัไม่ได้จบลง	เพราะ
บรเิวณลานจอดรถยงัได้รบัการจดัเป็นศูนย์สาธติการผลติกระแส
ไฟฟ้าด้วยพลงังานทดแทน	ประกอบไปด้วยโรงจอดรถ	Solar	
Rooftop	แสดงให้เหน็ถงึปรมิาณการผลติไฟฟ้าบนจอมอนเิตอร์
แบบเรยีลไทม์	กงัหนัลมขนาด	1	กโิลวตัต์ที่ต่อเข้าสู่ระบบการ
ใช้งานในอาคาร	และไม่กี่ก้าวเดนิคอืสถานอีดัประจไุฟฟ้าส�าหรบั
รถจกัรยานยนต์	รถยนต์	ซึ่งเป็นเทคโนโลยสีะอาดที่รฐับาลก�าลงั
สนบัสนนุให้มกีารใช้เพิ่มมากขึ้น
	 สิ่งเหล่านี้ไม่เพยีงแสดงให้เหน็ถงึพฒันาการของให้บรกิาร
พลงังานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเท่านั้น	หากแต่ยงัเป็น
ภาพสะท้อนความมุ่งมั่นของการบรกิารพลงังานไฟฟ้าอย่างมี
ประสทิธภิาพ	เพื่อคณุภาพชวีติ	เศรษฐกจิ	และสงัคมที่ยั่งยนื	
ขณะเดยีวกนัยงัส่งต่อความรู้ด้านไฟฟ้าเพื่อสร้างประโยชน์
ต่อสงัคมอย่างไม่มสีิ้นสดุ	 

 2 ถนนมุขมนตรี ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา 
 จังหวัดนครราชสีมา

 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 
 0 - 4421 - 4334 - 5 ต่อ 10964 - 5 มือถือ 09 - 1831 - 8002
 peane3learningcenter
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Q
 ดูเผิน ๆ หลอดไฟ LED อาจไม่แตกต่างจากหลอดไฟทั่วไป 

อย่างหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ แต่เมื่อ
เปรียบเทียบคุณสมบัติของหลอด LED แล้วจะพบว่ามีข้อดี
หลายอย่าง เช่น 

  ปราศจากรังสีอินฟราเรดและรังสีอัลตราไวโอเลต จึงไม่ทำาลาย 
  ผิวหนังและสายตา
  อายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 - 50,000 ชั่วโมง  
  เป็นมิตรต่อผู้ ใช้และสิ่งแวดล้อม ไม่มีส่วนประกอบของโลหะหนัก
  เป็นอันตราย เช่น ปรอท ตะก่ัว 
  ความร้อนระหว่างใช้งานเกิดขึ้นน้อยกว่าหลอดชนิดอื่น 
  จึงลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
  ประหยัดค่าไฟฟ้ามากสุดถึง 85% เมื่อเทียบกับการใช้หลอดไส้
  และหลอดตะเกียบ
  เปิดสวิตช์แล้วติดทันที 
  ควบคุมการกระจายแสงได้ และการพุ่งของแสงมีทิศทางเดียว จึงมีความเข้ม 
  สูงและสว่างมากกว่าหลอดแบบเก่าที่แสงกระจายรอบทิศทาง  

หลอดไฟ LED 
มีข้อดีอย่างไร ทำาไม
ถึงควรเปล่ียนมาใช้
หลอดไฟชนิดน้ี 

A

&A with PEA
เร่ือง : กองประชาสัมพันธ์

หากต้องการคำาแนะนำาเพ่ิมเติม สามารถปรึกษาได้ท่ี โทร. 1129 PEA Call Center

สภาวะโลกร้อนท่ีทวีความรุนแรง 
ก่อให้เกิดกระแสต่ืนตัวเร่ือง
ประหยัดพลังงานข้ึนท่ัวโลก 
นอกจากการรณรงค์ให้ใช้
พลังงานอย่างรู้คุณค่าแล้ว ยังมี
การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ 
เพ่ือช่วยประหยัดพลังงานกัน
มากมาย รวมถึงหลอดไฟ LED 
ซ่ึงกำาลังได้รับความนิยมและ
นำามาใช้งานมากข้ึน

รู้จัก LED 
ให้ดีกว่าเดิม
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ท่ียวไปท่ัว
เร่ืองและภาพ : โกสินทร์ สุขุม
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จดุให้กระโดดลงเล่นน�้าได้อย่างสนกุ	คอืความใสของน�้า	โดย
เฉพาะเมื่อยามแสงแดดตกกระทบจะเหน็เป็นสเีขยีวอมมรกต
งดงามกว่าปกติ	ตวัน�้าตก	7	ชั้น	มคีวามสูงรวมกนัราว	ๆ	
2	กโิลเมตร	หากว่าอยากชมจนครบทกุชั้นคงต้องใช้เวลาขึ้น	
-	ลงสกั	3	-	4	ชั่วโมง	โดยแต่ละชั้นมเีอกลกัษณ์และแปลกตา
แตกต่างกนัไป	เช่น	ชั้นที่	2	วงัมจัฉา	แหล่งชมุนมุปลาพลวง	
ลกัษณะเป็นแอ่งน�้าขนาดใหญ่จงึเหมาะกบัการลงเล่นน�้า	
คล้าย	ๆ	กบัชั้นที่	4	อกผเีสื้อ	หนิสองก้อนคล้ายหน้าอกของ
ผู้หญงิ	มสีายน�้าตกไหลผ่าน	ส่วนไฮไลต์อยู่ชั้นที่	7	ภูผา
เอราวณั	แม้เส้นทางจะสูงชนั	ยากแก่การเข้าถงึมากกว่าชั้น
อื่น	ๆ	แต่รบัรองคุ้มค่ากบัความสวยและใสของสายน�้าที่ไหล
ลงสู่แอ่งกว้างที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแน่นอน

บางที่อาจจะงดงามในหน้าร้อน ส่วนบางสถานที่ก็มีสีสันช่วงฤดูหนาว ขณะที่อีกหลาย ๆ แห่ง
กลับชวนให้หลงใหลในยามฝนมาเยือน เฉกเช่นเดียวกับ ‘กาญจนบุรี’ เมืองที่โอบล้อมด้วย

ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ แม่นำ้า ภูเขา นำ้าตก และผืนป่ารอบทิศทาง

กาญจนบุรี
ฝนน้ี...ต้องท่ี

ค
รกัธรรมชาตแิละการผจญภยั	แบบไม่กลวัเปียก	กลวัเปื้อน	
กบัเส้นทางสเีขยีวตั้งแต่อ�าเภอศรสีวสัดิ์	อ�าเภอทองผาภูม	ิ
สู่อ�าเภอสงัขละบรุี	

น้ำาตกเอราวัณ ความงามใกล้กรุง
	 เริ่มต้นผจญภยัที่	‘น�้าตกเอราวณั’	ภายในอทุยานแห่ง
ชาตเิอราวณั	ความฟินของที่นี่	นอกจากขนาด	และมหีลาย

วามครบเครื่องทั้งเรื่องราวทางประวตัศิาสตร์	
วฒันธรรม	และธรรมชาติ	ที่ผสมกลมกลนืเข้า
ด้วยกนั	ท�าให้กาญจนบรุมีคีวามหลากหลายมติิ
ด้านการท่องเที่ยว	และกลายเป็นจดุหมายยอด
นยิมของนกัเดนิทางอยู่เสมอ	วนันี้ขอเอาใจคน
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สุดยอดแห่งสายน้ำานาม ‘ห้วยแม่ขมิ้น’
	 มาต่ออกีที่	‘น�้าตกห้วยแม่ขมิ้น’	ซึ่งจดัอยู่ใน
ลสิต์	Must	Visit	ของเมอืงกาญจน์	ทั้ง	7	ชั้นมชีื่อ
เรยีกขานไม่ซ�้า	ตั้งแต่ดงว่าน	ม่านขมิ้น	วงัหน้าผา	
ฉตัรแก้ว	ไหลจนหลง	ดงผเีสื้อ	ไปจนถงึร่มเกล้า	
เกดิจากน�้าที่ไหลมาจากล�าห้วยแม่ขมิ้น	ผ่านความ
ลาดชนัหลายระดบั	ซึ่งตะกอนหนิปูนที่ไหลมากบั
สายน�้านี้ได้เกดิการทบัถมกนัเป็นเวลานาน	และ
กลายเป็นความงามทางธรรมชาตอิย่างที่เหน็	
ความสูงที่ไม่เท่ากนัตั้งแต่	400	-	500	เมตร	ในชั้นที่	
1	-	4	ไปจนถงึกว่า	1,000	เมตร	ในชั้นที่	5	-	7	
ท�าให้น�้าตกแต่ละชั้นมคีวามสวยงามแตกต่างกนั	
เป็นสถานที่โปรดปรานของนกัถ่ายภาพ	โดย
ระหว่างทางขึ้นไปแต่ละชั้นยงัเปิดโอกาสให้ศกึษา
ธรรมชาติ	ต้นไม้	สมนุไพรที่อยู่รอบด้านไปพร้อม
กนัด้วย	

สบาย ๆ ริม สายน้ำาแควน้อย 
	 แม่น�้าแควน้อยมตี้นก�าเนดิจากเทอืกเขาตะนาวศรี	เปรยีบเสมอืนเส้นกั้นพรมแดนด้าน
ตะวนัตก	ระหว่างประเทศไทยกบัพม่า	กจิกรรมยอดนยิมคงหนไีม่พ้นการล่องแพไม้ไผ่	
ลดัเลาะไปตามเส้นทางคดเคี้ยวของแม่น�้าแควน้อย	โดยตลอดเส้นทางเราจะได้เพลดิเพลนิ
และผ่อนคลายกบัธรรมชาตขิองป่า	ภูเขา	อนัอดุมสมบูรณ์	วถิชีวีติความเป็นอยู่ของผู้คน
รมิน�้า	รวมไปถงึสสีนัของแพที่พกัในบางช่วงของแม่น�้า	เป็นอกีหนึ่งกจิกรรมห้ามพลาด
เมื่อมาถงึเมอืงกาญจน์

ชมวิวที่ เขื่อนเขาแหลม
	 หลงัจากการสร้างเขื่อนวชริาลงกรณ	
(เขื่อนเขาแหลม)	แล้วเสรจ็	ท�าให้บรเิวณ
หลงัเขื่อนเกดิอ่างเกบ็น�้าขนาดใหญ่	มวีวิ
ทวิทศัน์ของแอ่งน�้าที่สงบงดงาม	รวมถงึ
เกาะแก่งและหน้าผาหนิ	กรมป่าไม้จงึเสนอ
ต่อคณะกรรมการอทุยานแห่งชาติ	เพื่อให้
พื้นที่บรเิวณป่าเหนอืเขื่อนวชริาลงกรณ
เป็นเขตอทุยานแห่งชาต	ิโดยมจีดุชมววิ
ป้อมป่ีเป็นจดุขาย	ซึ่งเป็นค�าที่เพี้ยนมาจาก
ค�าว่า	‘เปอปี่’	ในภาษากะเหรี่ยง	แปลว่า
ต้นอ้อ	เนื่องจากมกีลุ่มต้นอ้อกระจายอยู่
มากมาย	ไม่เพยีงชมววิพาโนรามา	บรเิวณนี้
ยงัเป็นจดุกลางเตน็ท์	จดุชมพระอาทติย์ขึ้น
ที่จดัว่าสวยที่สดุแห่งหนึ่งในภาคตะวนัตก
เลยทเีดยีว
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ตื่นตา น้ำาพุร้อนหินดาด
	 น�้าพรุ้อนหนิดาด	หรอืน�้าพรุ้อนกยุมั่ง
ในภาษาชาวบ้าน	เป็นบ่อน�้าร้อนธรรมชาติ	
แหล่งรวมแร่ธาตหุลายชนดิ	เชื่อกนัว่า
ช่วยบ�าบดัรกัษาโรคหลากหลายอย่าง	
และให้ความผ่อนคลายไปในคราวเดยีวกนั	
ซึ่งถูกค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นผู้คมุเชลยศกึ
มาสร้างทางรถไฟสายมรณะ	ตั้งแต่สมยั
สงครามโลกครั้งที่	2		มดี้วยกนั	3	บ่อ	3	
ระดบัความร้อน	เกดิจากตาน�้าที่อยู่ใต้ดนิ
ไหลอยู่ตลอดทั้งปี	ดงันั้น	การมาน�้าพุ
หนิดาดจงึท�าได้ทกุฤดูกาล	ตดิกนัมลี�าธาร
น�้าเยน็ไหลมาจากน�้าตกผาตาดคั่นตรง
กลาง	ใครไม่อยากแช่น�้าร้อน	สามารถลง
เล่นน�้าเยน็สบายในล�าธารนี้ได้เหมอืนกนั

สุดทางที่ ‘สังขละบุรี’
	 ผจญภยัมาจนเหนื่อยแล้ว	คราวนี้เปลี่ยนบรรยากาศมา
สมัผสัความเรยีบง่าย	และสบาย	ๆ	ของพี่น้องชาวมอญ	ไทย	
พม่า	ซึ่งด�ารงวถิชีวีติร่วมกนัอย่างกลมกลนืและกลมเกลยีวมา
ยาวนาน	ความโดดเด่นทั้งวฒันธรรมและธรรมชาติ	เหมอืนเป็น
สิ่งดงึดูดให้ดนิแดนแห่งนี้ไม่เคยร้างราจากนกัท่องเที่ยวทั้งไทยและ
เทศ	เช่น		‘สะพานมอญ’	หรอืสะพานอตุตมานสุรณ์		สะพานไม้ 

ยาวที่สดุในไทยสร้างขึ้นจากพลงัศรทัธาของคนในชมุชน	เพื่อข้าม
แม่น�้าซองกาเรยีไปยงัหมู่บ้านมอญ	เป็นจดุที่นยิมถ่ายรูป	ชมวถิี
ชวีติของผู้คนที่นี่	และร่วมตกับาตรในยามเช้าตรู่	นอกจากนี้	
‘เจดยี์พทุธคยา’	เจดยี์องค์ใหญ่	สเีหลอืงทอง	ตั้งตระหง่านอยู่บน 
เนนิเขาใกล้รมิฝ่ังแม่น�้าซองกาเรยี	‘วดัใต้น�้า’	หรอืวดัวงัก์วเิวการาม
เดมิ	ซึ่งจะปรากฏให้เหน็ในช่วงหน้าแล้งระหว่างมนีาคม	-	มถินุายน	
กล็้วนงดงามและรอการมาเยี่ยมเยอืนอยู่เสมอ 
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รดกไทย
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โดย วิชชุ ชาญณรงค์ ภาพประกอบ : มัชมณ เฉิน
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ดนตรีไทย...นอกจากก่อให้เกิดรากฐานทางวัฒนธรรมแล้ว ยังสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นชาติ 
ทั้งนี้ ยังมีเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่ง ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องดนตรีเทวดา…

นั่นคือ ‘พิณเปี๊ยะ’ หรือ ‘เปี๊ยะ’ เครื่องดีดตระกูลพิณที่ไพเราะ เสียงเบา และเล่นยากที่สุด
อย่างหนึ่งในบรรดาเครื่องดนตรีทั้งมวล

โคนใหญ่	มคีวามยาวประมาณ	75	-	90	เซนตเิมตร	ปลายสดุของ
พณิเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ	1	-	1.5	เซนตเิมตร	นยิมท�าด้วย
หวัโลหะส�ารดิ	หล่อเป็นรูปนกหสัดลีงิค์	(เป็นนกตามความคดิของ
คนโบราณ	ปรากฏเป็นนกที่มลีกัษณะพเิศษ	มจีมูกเป็นงวงช้าง	
มงีา	มปีีกอย่างนก	(ค�าว่า	หสัดี	แปลว่า	ช้าง)	ยาวประมาณ	
14	-	15	เซนตเิมตร	ส�าหรบัผูกและพาดสายที่ท�าให้เกดิเสยีง
ไปยงัลูกบดิที่ท�าไว้ส�าหรบัเร่งเสยีง
	 เปี๊ยะเป็นเครื่องดนตรทีี่นยิมเล่นกนัแต่ในราชส�านกัฝ่ายเหนอื
ในอดตี	ต่อมาได้แพร่มาสู่กลุ่มชาวบ้านที่พอมฐีานะและฝีมอืทาง
ดนตรี	เพราะหวัเปี๊ยะซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส�าคญันั้นหายากและ
มรีาคาแพง	ประกอบกบัเป็นเครื่องดนตรทีี่เล่นยาก	และมเีสยีง
ไพเราะมาก
	 ดงันั้น	ใครที่เล่นเปี๊ยะได้กจ็ะเป็นที่ยกย่องชื่นชมเป็นพเิศษ	
ท�าให้หนุ่ม	ๆ	ล้านนาสมยัก่อนนยิมเสาะแสวงหาเปี๊ยะมาเล่นกนั	
เพราะจะได้เปรยีบเครื่องดนตรชีนดิอื่น	ๆ	เวลาไปแอ่วสาวยาม
ค�่าคนืนั่นเอง 

คีตศิลป์ล้านนาสุดคลาสสิก

“
ดนตรไีว้อย่างลุ่มลกึเช่นนั้น	
	 กล่าวกนัว่า	‘พณิเปี๊ยะ’	เป็นเครื่องดนตรแีห่งสรวงสวรรค์ของ
ล้านนา	เป็นเครื่องดนตรโีบราณที่มอีายเุก่าแก่มาก	ตระกูลเดยีว
กบัพณิน�้าเต้า	ซึ่งเป็นพณิสายเดยีวที่นยิมใช้เล่นประกอบพธิกีรรม
ของศาสนาพราหมณ์แต่โบราณ	ปัจจบุนัหาชมได้ยาก	ช่างดนตรี
ทางเหนอืพูดเปรยีบเปรยให้เข้าใจได้ง่ายว่า	‘หดัเปี๊ยะ	3	ปี	หดัปี่	
3	เดอืน’	เพราะการจะบรรเลงให้ได้ดนีั้น	ต้องใช้เทคนคิและความ
ช�านาญเป็นอย่างมาก	ผู้หดัจ�าต้องมพีื้นฐานทางดนตรทีี่ดมีาก่อน	
	 ส่วนประกอบของพณิเปี๊ยะนยิมใช้กะลามะพร้าวซกีเป็นกล่อง
เสยีงยดึตดิกบัคนัพณิที่ต�าแหน่งประมาณสองส่วนสามจากปลาย
พณิ	แต่เดมิมี	2	สาย	ต่อมาจงึพฒันาเป็น	3	สาย	4	สาย	จนถงึ	
7	สาย	ด้ามคนัทวนท�าด้วยไม้เนื้อแขง็	สายที่ท�าให้เกดิเสยีงเดมิ
ใช้เส้นลวดธรรมดา	ภายหลงัพฒันามาใช้เส้นลวดทองเหลอืง	
	 ส่วนคนัเปี๊ยะ	ท�าจากไม้เนื้อแขง็เพื่อความแขง็แรงและเกดิ
เสยีงที่ไพเราะ	โดยเหลาไม้กลมมนได้สดัส่วน	ปลายเรยีวเลก็	

พิณเปีย๊ะ

เ สยีงของพณิเป๊ียะมคีวามใสและกงัวานเหมอืนกบัน�้า	
ฟังแล้วนกึถงึความรกัความทรงจ�าในอดตีที่แว่วมา
อกีครั้ง	และเวลาเล่นกเ็หมอืนเป็นเสยีงที่มาจาก
หวัใจของชายหนุ่ม”	อนชุา	บญุยวรรธนะ	ผู้ก�ากบั
ภาพยนตร์เรื่อง	มะลลิา	เคยฉายภาพเรื่องราวของ

อ้างอิง 
http://tkapp.tkpark.or.th/
https://www.silpa-mag.com
https://www.matichon.co.th
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ไม่มใีครที่จะไม่รู้จกั	‘ป้าปุ๊	คลองเจ้าเจด็ใน’	แน่นอนครบั
	 ป้าปุ๊	ในวนันี้วยั	83	ปี	ขายก๋วยเตี๋ยวเรอืแบบไก่ฉกีมาตั้งแต่
อายยุงัไม่ถงึ	20	ปีเสยีด้วยซ�้าไป	โดยที่บ้านของป้าปุ๊จะอยู่ใน
คลองเจ้าเจด็ใน	ตอนเช้าป้าปุ๊จะจดัของลงเรอืกนัสองคนพี่น้องกบั
ป้าแป๊ะ	พอได้เวลา	ป้าปุ๊จะพายไปทางซ้าย	ป้าแป๊ะกจ็ะพายไป
ทางขวา	เป็นเช่นนี้เรื่อยมา	จนมาขึ้นบกด้วยกนัทั้งคู่เมื่อ	20	กว่าปี
มานี้เองครบั
	 พดูถงึรสชาตติามรสมอืแล้วนั้น	ป้าปุจ๊ะล�้าหน้า	รสเด่นกว่าใคร 

วะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

ก๋วยเต๋ียวไก่ฉีกป้าปุ๊	 
วัดเจ้าเจ็ดใน

ล�าน�้าแห่งหนึ่ง	ย่านอ�าเภอเสนา	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	ซึ่งเป็น
ก๋วยเตี๋ยวเรอืรสเดด็ที่หาที่ใดมาเทยีบเคยีงได้ยากจรงิ	ๆ	จนเรยีก
ได้ว่า	ถ้าพูดถงึก๋วยเตี๋ยวเรอืในย่านนี้เมื่อครั้ง	60	-	70	ปีที่แล้ว	

มื่อพูดถงึวถิชีวีติคนไทยในสมยัก่อน	ที่การสญัจรจะใช้แม่น�้า
ล�าคลองเป็นหลกัแทบจะทกุพื้นที่นั้น	การปลูกบ้าน	สร้างเรอืน 
จงึหนัหน้าบ้านออกไปทางรมิน�้าเสมอ	เพื่อความสะดวกใน
การด�าเนนิชวีติ
			วนันี้ชายกางจะพาท่านมาพบกบัวถิคีวามอร่อยตาม

ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดที่หาที่ใดมาเทียบ
เคียงได้ยากจริง ๆ จนเรียกได้ว่า 
ถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือในย่านนี้
เมื่อครั้ง 60 - 70 ปีที่แล้ว ไม่มีใคร
ที่จะไม่รู้จัก ‘ป้าปุ๊ คลองเจ้าเจ็ดใน’

เ
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ในย่านเจ้าเจด็ในแห่งนี้	ท�าให้ยกเรอืขึ้นมาขายในวดัเจ้าเจด็ใน	
ตรงศาลารมิน�้าของวดัมาตั้งแต่บดันั้น	ราวเกอืบ	25	ปี	จนล่าสดุนี้	
ป้าปุ๊ได้ย้ายออกมาจากวดัเจ้าเจด็ใน	มาตั้งร้านอยู่ก่อนถงึวดัราว	
200	เมตร	เป็นร้านโล่ง	ๆ	เปิดรบัลมจตรุทศิ	เยน็สบายจากลมชายทุง่
	 ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉกีของป้าปุน๊ั้น	ชายกางได้ชมิครั้งแรกเมื่อราว	28	ปี
ที่ผ่านมา	ยงัจ�ารสชาตใินครั้งแรกนั้นได้ดี	และขบัรถมาหาป้าปุ๊
เองเสมอ	ในยามที่คดิถงึก๋วยเตี๋ยวไก่ฉกีรสจดัจ้าน	ไม่ต้องปรงุใด	ๆ	
เพิ่ม	ทั้งแบบแห้งและน�้าแบบต้มย�า	เดด็มาก
	 มาร้านป้าปุแ๊ล้ว	ชายกางขอแนะน�า	Appetizer	ชั้นด	ีเป็นไก่สบั	
จิ้มกบัน�้าจิ้มที่ป้าปุป๊รงุมาให้รสเด่นเป็นสง่า	หรอืจะเป็นลกูชิ้นหมป้ิูง	
ที่น�้าจิ้มหวานน�านดิ	ๆ	พชิติใจคณุหนู	ๆ	
	 จากนั้น	แนะน�าให้เริ่มจากแบบแห้งก่อนเป็นแม่นมั่น	จะไล่
เรยีงครบเส้นมากม็แิปลก	ตั้งแต่บะหมี่เปาะ	เส้นเลก็	เส้นใหญ่	
และเส้นหมี่	สั่งมาให้เป็นชดุกม็ผิดิกตกิาอนัใด

	 ก่อนจะไปต่อกนัที่ต้มย�าน�้าขลกุขลกิ	สั่งเส้นตามที่เราชอบ	
หรอืจะจดัเยน็ตาโฟ	บะหมี่หมูแดงตามอกีนดิ	กส็บายพงุกนัได้
ง่าย	ๆ	ในราคาชามละ	15	บาท	เป็นมติรกบักระเป๋ามากมาย
	 การเดนิทางไปนั้นไม่ยากครบั	ให้เราไปที่อ�าเภอเสนา	แล้วมุ่ง
หน้าตามเส้นทางที่จะไปจงัหวดัสพุรรณบรุี	เมื่อถงึเทศบาลเจ้าเจด็	
ให้กลบัรถตรงเข้ามาจนก่อนจะถงึวดัเจ้าเจด็ใน	ร้านป้าปุ๊จะตั้งอยู่
ในโค้งนั้นพอดี	เหน็ได้ชดัเจน	มทีี่จอดรถด้านหลงั	สะดวกสบาย
ครบั
	 เข้าหน้าฝนแล้ว	อากาศกย็ิ่งแปรปรวน	เราต้องดูแลสมาชกิใน
บ้านกนัให้ด	ีๆ	ยิ่งพระในบ้านแล้ว	สอบถาม	พดูคยุกบัท่านบ่อย	ๆ 
ให้ท่านอุ่นใจ	ไม่คดิว่าตนเป็นภาระกบัลูกหลานนะครบั	กอดท่าน
บ้าง	หอมแก้มท่านบ้าง	ท่านจะได้สขุใจครบั	
	 เวลาไม่เคยคอยใคร	มอีะไรที่ท�าต่อกนัได้	ท�าเลยครบั	สวสัดี
ครบั	
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ข สุขภาพ
โดย วีณา บารมี

ชนดิเต้นเรว็ผดิปกติ	มกัรกัษาด้วยการรบัประทานยา	ซึ่งยาที่ใช้
ส่วนใหญ่จะมฤีทธิ์ลดความดนั	แต่หากเป็นโรคหวัใจเต้นผดิ
จงัหวะชนดิเต้นช้า	แพทย์มกัใช้วธิรีกัษาโดยการใส่เครื่องกระตุ้น
หวัใจด้วยไฟฟ้า	ซึ่งในอดตีเคยมกีารใช้ยาในการรกัษา	แต่ปัจจบุนั
พบว่ามกัไม่ได้ผลหรอืได้ผลเพยีงชั่วระยะเวลาสั้น	ๆ	และส่งผลเสยี
ในระยะยาวมากกว่า	นอกจากนี้	ยงันยิมการจี้สกดักั้นทางเดนิ
ไฟฟ้าผดิปกตดิ้วยคลื่นความถี่สูง	ซึ่งถอืว่ามปีระสทิธภิาพสูงและ
ผู้ป่วยมโีอกาสหายขาดจากโรคหวัใจเต้นผดิจงัหวะบางประเภท
ได้เกอืบ	100%
	 ส�าหรบัใครที่ไม่อยากป่วยด้วยโรคหวัใจ	แพทย์แนะน�าให้
ปรบัเปลี่ยนการใช้ชวีติประจ�าวนั	เช่น	รกัษาสขุภาพให้แขง็แรง
ตามมาตรฐานทั่วไป	กนิอาหารให้ครบ	5	หมู่	และออกก�าลงั
อย่างสม�่าเสมอ	จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกดิโรคหวัใจและ
หลอดเลอืด	รวมทั้งโอกาสของการเป็นโรคหวัใจเต้นผดิจงัหวะ
กจ็ะลดลงตามไปด้วย		

ปั
ความผดิปกตขิองระบบอื่น	ๆ	ที่ท�าให้ระบบไฟฟ้าหวัใจสูญเสยี
หน้าที่ไป	เช่น	ผู้ป่วยที่มโีรคหลอดเลอืดหวัใจตบีเฉยีบพลนั	หรอื
ผูป่้วยโรคไทรอยด์เป็นพษิ	ส่วนความผดิปกตขิองระบบไฟฟ้าหวัใจ
เองกอ็าจท�าให้เกดิภาวะหวัใจเต้นผดิจงัหวะได้หลากหลายรูปแบบ	เช่น 
ผูป่้วยบางรายมเีนื้อเยื่อที่น�าไฟฟ้าได้	เชื่อมระหว่างหวัใจห้องบนกบั
ห้องล่าง	จงึเปรยีบเสมอืนมสีายไฟเกนิขึ้นมา	กอ็าจท�าให้เกดิการ
ลดัวงจรไฟฟ้าและเป็นโรคหวัใจเต้นผดิจงัหวะชนดิเต้นเรว็มากได้	
	 อย่างไรกต็าม	ปัจจบุนัการรกัษาโรคหวัใจเต้นผดิจงัหวะมี
หลายวธิี	ขึ้นอยู่กบัว่าเป็นชนดิใด	เช่น	โรคหวัใจเต้นผดิจงัหวะ

เม่ือหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
โรคน่ากลัวและใกล้ตัว

ปกติแล้วหัวใจของคนเราจะเต้นอยู่ระหว่าง 50 - 100 คร้ังต่อนาที แต่หากเม่ือใดก็ตามท่ีมีอัตรา
การเต้นผิดเพ้ียนไปจากน้ี อีกท้ังมีอาการวิงเวียน หน้ามืด ตาลาย หายใจขัด เจ็บแน่นบริเวณหน้าอก 

จนถึงข้ันเป็นลมหมดสติ สันนิษฐานได้ว่าน่ันคือสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
จจยัเสี่ยงพบว่าการดื่มเหล้า	เบยีร์	ชา	กาแฟ	
ต่างเป็นตวักระตุ้นการท�างานของหวัใจ	และ
ท�าให้เป็นโรคหวัใจเต้นผดิจงัหวะได้	นอกจากนี้	
ยงัรวมไปถงึภาวะเครยีด	สูบบหุรี่	และนอนหลบั
พกัผ่อนไม่เพยีงพอเป็นระยะเวลานาน	อกีทั้ง	
โรคหวัใจเต้นผดิจงัหวะยงัอาจเกดิขึ้นได้จาก
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โดย Money Move

จุดประสงค์ก็เพื่อประนอมหนี้	ซึ่งมักจะมีเงื่อนไขหลายทางมาให้ 
ลูกหนี้เลือก	ตั้งแต่การลดหนี้	(แฮร์คัต)	การลดเงินต้น	การลด
ดอกเบี้ย	การให้ระยะเวลาผ่อนช�าระในระยะยาวที่เหมาะกับความ
สามารถในการช�าระหนี้แต่ละเดือนได้	หรือการช�าระหมดภายใน
ครั้งเดียว
 คลินิกแก้หนี้ช่วยได้ เรื่องนี้เป็นนโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที่ออกมา	ภาพใหญ่คือต้องการลดปัญหาหนี้ครัวเรือน
ที่สูงและมีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ	แต่มุมปัจเจกบุคคล
ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีไม่น้อย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีหนี้เสียกับ
สถาบันการเงินหลายแห่ง	และตั้งใจจะแก้ปัญหาหนี้สินของตัวเอง 
อย่างจริงจัง	เพราะสามารถปรึกษาและวางแผนผ่อนช�าระตาม
ความสามารถของตัวเอง	ตามสโลแกน	‘คลินิกแก้หนี้	หนี้บัตร	 
หน้ีบุคคล	จบท่ีเดียว’	ดูรายละเอียดได้ท่ี	www.คลินิกแก้หน้ี.com 
หรือ	www.debtclinicbysam.com					
 เรียนรู้การบริหารเงินมุ่งอิสระจากหนี้ ซึ่งจะเริ่มต้นจากศึกษา
ข้อมูลบนโลกออนไลน์	เพียงแต่ตัวแปรหลักอยู่ที่ตัวเราว่าจะเริ่ม
และหนักแน่นที่จะท�าหรือเปล่า	เพราะสิ่งแรกของการก่อหนี้คือ	
ความอยากได้	ท�าให้ต้องไปใช้เงินล่วงหน้าหรือขอสินเช่ือมา	จากน้ี
ตั้งสติก่อนสตาร์ตในการหยิบจับเงินหรือบัตรเครดิตต่าง	ๆ	ให้ดี	
และนึกถึงความจ�าเป็นทุกครั้งที่ความอยากเกิดขึ้น	ถ้าควบคุม
ตรงนี้ได้	รับรองจะอิสระจากค�าว่าหนี้ได้แน่นอน	แล้วจะพบว่า	
‘ความสุขที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร’		

เรามาเริ่มสะสางหนี้และเป็นไทจากมันกันเถอะค่ะ
 ปรับทัศนคติว่าหนี้แก้ได ้เวลาเป็นหนี้ย่อมเครียดเป็นธรรมดา
ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาช�าระ	ยิ่งหนี้ก้อนใหญ่ระดับความเครียดก็ยิ่ง
มากขึ้น	ขั้นแรกต้องเปิดใจว่า	เรามีสถานะเป็นลูกหนี้ของสถาบัน
การเงิน	เขามีสิทธิใช้ข้อกฎหมายด�าเนินคดีความกับเราเมื่อไหร่
ก็ได้	สถาบันการเงินหลายแห่งมักใช้บริษัทอื่นรับช่วงต่อในการ 
ติดตามหนี้	เมื่อเขาติดต่อมาปกติเขาต้องการเจรจาหนี้	และ 
ช่วยหาวิธีการตามมูลหนี้	เงื่อนไข	และสภาพการณ์ของลูกหนี้
แต่ละคนอยู่แล้ว	ก็เพื่อทั้งสองฝ่ายไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินการทางศาล	แต่ส่วนใหญ่เมื่อเจ้าหนี้โทรศัพท์มาหรือติดต่อ
ลูกหนี้ได้	ลูกหนี้มักรู้สึกว่า	ฉันถูกจับได้	แล้วพยายามบ่ายเบี่ยง
หรือไม่อยากเจรจา	คุณควรปรับมุมมองเรื่องนี้เสียใหม่	เพราะหาก
ลูกหนี้หนีโดยเจ้าหนี้ติดต่อไม่ได้	ความเสี่ยงของลูกหนี้จะถูกบันทึก
ว่าติดแบล็กลิสต์ที่เครดิตบูโรมีสูง	ซึ่งมีผลต่อการไม่มีเครดิตในการ
กู้ยืมกับสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อ	กว่าจะปลดล็อกเรื่องนี้ได้
ก็ใช้เวลาไม่น้อยเลย
 เริ่มเจรจาเจ้าหนี้ ปกติเวลาเจ้าหนี้ติดต่อให้มีการช�าระหนี้	 

ราต่างเคยมี	‘หนี้สิน’	ทั้งนั้น	แม้ต้นทางของการไม่เกิดหนี้	
คือการไม่ก่อหนี้	แต่เมื่อมาเจอปัญหาเมื่อปลายเหตุแล้ว	
ก็ควรต้องแก้ไขทันที	อย่าหนีปัญหา	ทุกวันนี้การแก้ไข
ปัญหานี้ยังคงมีมุมมองต่างกัน	และอีกมากมายที่ไม่รู้
ว่าการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีนั้นควรท�าอย่างไร	จากนี้ไป

สุขใจเม่ือไม่มีหน้ี
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เ
คิดรู้ใช้
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อบโต๊ะทำางาน
โดย แม่มะลิ

หลายคนมักชอบใช้เหตุผลว่า ‘ไม่มีเวลา’ กับหลากหลายสิ่งในชีวิตที่ต้องทำา แต่ลึก ๆ แล้ว
ไม่อยากทำา หรือไม่มีเวลาที่จะทำามันจริง ๆ เนื่องจากภารกิจในชีวิตที่มีมากมาย ซึ่งเหตุผลนี้
หากนำาไปใช้เป็นครั้งคราวคงไม่เป็นไร แต่หากใช้บ่อยอาจติดเป็นนิสัย เหตุผลอาจกลายเป็น

ข้ออ้าง ถ้าเป็นเช่นนี้ ต่อให้วันหนึ่งมี 48 ชั่วโมง ก็คงบ่น ‘ไม่มีเวลา’ อยู่วันยังค่ำา

รวมเทคนิคทวงเวลาคืน 
ฟื้นชีวิตให้เข้าใกล้ความสำาเร็จ
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ต้องไปเสียเวลาจัดการกับความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นโดยไม่จ�าเป็น
สุดยอดเทคนิคเรียกคืนเวลา the 
Eisenhower Matrix 
	 ดไวต์	เดวิด	ไอก์	ไอเซนฮาวร์	อดีต
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา	ผู้ได้ชื่อว่าเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเวลา	
ได้น�าเสนอกฎ	the	Eisenhower	Matrix	ที่
ได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่
น�าไปปรับใช้ในการบริหารเวลาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	ซึ่งกฎนี้เชื่อว่า	‘เรื่องส่วน
ใหญ่ที่เร่งด่วนมักจะไม่ส�าคัญ	ขณะที่สิ่ง
ส�าคัญมักไม่ได้เร่งด่วน’	ด้วยเหตุนี้คุณต้อง
ตัดสินให้ได้ว่าอะไรเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วน	
แล้วบริหารจัดการเวลาไปกับภารกิจนั้น	ๆ	
ให้เหมาะสม	หากสามารถท�าแบบนี้ได้จน
เป็นนิสัย	คุณย่อมสามารถจัดล�าดับภารกิจ
ในชีวิตที่ต้องท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
และถ้าเป็นเช่นนั้นได้	ที่สุดแล้วคุณอาจมี
เวลาเหลือมาใช้จัดการงานอ่ืนโดยไม่รู้ตัว
ก็ได้		  

ท่ีมา : https://www.plecto.com/blog/sales-
performance/12-time-management-tips-from-
successful-ceos/ 

เทคโนโลยีต่าง	ๆ	มากมายที่ถูกสร้างขึ้น
เพื่อช่วยให้คุณบริหารจัดการเวลาในชีวิตได้
สะดวกขึ้น	นาฬิกาอัจฉริยะก็นับเป็นอีกตัว
ช่วยหนึ่ง	ที่ถ้าคุณมีศักยภาพซื้อหามาใช้ได้	
เจ้าสิ่งนี้ก็จะมาเป็นผู้ช่วยในการจัดระเบียบ
ชีวิตของคุณได้เช่นกัน	เพราะนาฬิกาล�้ายุค
นี้สามารถแจ้งเตือนเวลามีอีเมล	มีคนโทร.
มา	หรือมีใครส่งข้อความมาถึงคุณ	เป็น
อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ไม่พลาดทุกการสื่อสาร
ที่ส�าคัญ	ท�าให้หลายงานคุณสามารถ
สะสางได้ในทันที	ไม่สะสมไว้จนหลงลืม
ที่จะท�ามัน
แบ่งประเภทเรื่องที่ต้องคิด & ตัดสินใจ 
ป้องกันความผิดพลาด
	 เจฟ	เวียนเนอร์	ซีอีโอของ	LinkedIn	
เคยแชร์เทคนิคการท�างานของเขาไว้ข้อหนึ่ง
ว่า	หากต้องตัดสินใจท�าอะไรสักอย่าง	
ยิ่งถ้าเป็นเรื่องใหญ่ที่การตัดสินใจนั้นส่ง
ผลกระทบกับคนและทุกฝ่ายในวงกว้าง	
เขาจะใช้เวลาไปกับการคิดไตร่ตรองให้
ถี่ถ้วนและรอบด้านถึงข้อดี	ข้อเสีย	ในทาง
กลับกันให้หมั่นเตือนตัวเองเสมอว่า	เมื่อ
ตัดสินใจจะท�าอะไรอย่าบุ่มบ่าม	รีบตัดสินใจ	
เพราะนั่นจะน�ามาซึ่งความผิดพลาด	ท�าให้

หากสถานการณ์ที่กล่าว 
มาข้างต้นก�าลังเกิดขึ้น 
กับชีวิตคุณ	ขอแนะน�า 
ว่าอย่านิ่งนอนใจ	ลุกขึ้น 
มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ตนเอง	เพื่อเรียกเวลาในชีวิตคืน	โดยเรามี 
ตัวช่วยเป็นหลากหลายเทคนิคเรียกเวลาคืน 
ที่รับรองว่าทุกเทคนิคท�าง่าย	ได้ผลจริง	
เพราะพิสูจน์ด้วยการน�าไปปฏิบัติจริงแล้ว
จากบุคคลผู้ประสบความส�าเร็จจากทั่วโลก	
Say NO ! ให้เป็น
 “นวัตกรรมเกิดข้ึนได้ด้วยการกล่าวปฏิเสธ
กับสิ่งต่าง	ๆ	ให้ได้ถึง	1,000	สิ่งด้วยกัน”	
	 นี่เป็นถ้อยความที่ผู้ร่วมก่อตั้ง	Apple	
สตีฟ	จ๊อบส์	เคยกล่าวไว้	เพื่อน�าเข้าสู่
เทคนิคการเรียกคืนเวลาที่เขาอยากแชร์	
จากประสบการณ์การอยู่ในต�าแหน่งซีอีโอ 
Apple	ที่การจัดล�าดับความส�าคัญในการ
ท�างานเป็นสิ่งที่เขาให้ความส�าคัญที่สุด	
โดยเคล็ดลับหนึ่งที่เขาใช้และได้ผลนั่นคือ	
กล่าวปฏิเสธให้เป็นกับเรื่องราวหลายสิ่ง
ที่มารบกวนในระหว่างท�างาน	ไม่ว่าจะเป็น	
โทรศัพท์หลายสายที่โทร.เข้ามาขอความ
ช่วยเหลือ	โทร.มาพูดคุย	ขอค�าแนะน�า	
ซึ่งคุณมีสิทธิที่จะกล่าวปฏิเสธกับการพูด
คุยที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดกับชีวิต	
แค่ต้องรู้วิธีกล่าวปฏิเสธอย่างสุภาพ	เพื่อ
รักษาน�้าใจของฝ่ายตรงข้ามและไม่ก่อศัตรู
เท่านั้น
ใช้กฎ 2 minute rule จัดระเบียบชีวิต
	 กฎ	2	minute	rule	เป็นแนวคิดที่
ผู้ประสบความส�าเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและ
การท�างานมักน�าไปปรับใช้ในการบริหาร
จัดการชีวิต	เพราะกฎนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อ
ที่ว่า	เมื่อคุณตัดสินใจจะเริ่มท�าอะไรแล้ว	
ให้ลงมือท�าอย่างมุ่งมั่น	แล้วปัจจัยต่าง	ๆ	
ก็จะเริ่มพัฒนาไปตามครรลองที่น�าสู่ความ
ส�าเร็จได้ไม่ยาก	และจริง	ๆ	แล้วมีหลายสิ่ง 
ในชีวิตที่คุณเลือกที่จะบอกปัดและไม่ท�า 
ด้วยข้ออ้างว่าไม่มีเวลา	ทั้ง	ๆ	ที่หากคุณ
ลงมือท�า	สิ่งนั้นสามารถท�าส�าเร็จได้ใน
เวลาไม่ถึง	2	นาทีก็ได้	ดังนั้น	หากใคร
สามารถปรับเอากฎ	2	minute	rule	ไปใช้ได้	
รู้ตัวอีกทีคุณอาจรู้สึกว่าสามารถเคลียร์งาน
หลายชิ้นไปได้โดยไม่รู้ตัวเลย
มีนาฬิกาอัจฉริยะเป็นของตัวเอง
	 ในยุคดิจิทัลนี้	มีนวัตกรรมและ
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กษ์์โลก
เร่ือง : วิชชุ ชาญณรงค์  ภาพประกอบ : ข้าวตู

รไีซเคลิได้	แต่จ�านวนมากกย็งัถูกน�าไปฝังกลบ	การศกึษาโดย
นกัวทิยาศาสตร์	น�าโดยโรแลนด์	จเียอร์	(Roland	Geyer)	จาก	
Bren	School	of	Environmental	Science	&	Management	ประจ�า	
University	of	California	พบว่า	พลาสตกิ	6,300	ล้านตนั	กลายเป็น 
ขยะพลาสตกิ	ประมาณ	9%	ของขยะพลาสตกิดงักล่าวถูกน�ามา
รไีซเคลิ	ขณะที่อกี	79%	ถูกทิ้งในหลมุฝังกลบหรอืกระจดักระจายอยู่
ในธรรมชาต	ิ	
	 อย่างไรกต็าม	ขวดพลาสตกิส่วนใหญ่ประกอบด้วย	พอลเิอทลินี 
เทเรฟทาเลต	หรอื	PET	(Polyethylene	Terephthalate)	ซึ่งมคีวาม
สามารถในการย่อยสลายพลาสตกิโดยปกตใิช้เวลาหลายร้อยปี	
แต่ที่ผ่านมามกีารคดิค้นวธิเีปลี่ยนพลาสตกิเป็นเส้นใยผ้า	อาทิ	
การผลติเสื้อผ้าจากพลาสตกิรไีซเคลิของยโุรป	โดยพลาสตกิจะถูก

กวนันี้หลายประเทศพยายามหาทางที่จะลด
ปรมิาณพลาสตกิลง	ซึ่งองค์กรต่าง	ๆ	ได้เริ่ม
ตระหนกั	และพร้อมปรบัตวัด้วยการลดปรมิาณ
พลาสตกิในบรรจภุณัฑ์ของตวัเอง	เพื่อให้ง่ายต่อ
การก�าจดัทิ้ง	...ล่าสดุ	ดูเหมอืนว่ามนษุย์โลกจะมี
ทางออกที่ดกีว่าการก�าจดัทิ้งแล้ว	
			อย่างที่รู้กนัว่าขวดพลาสตกิใช้แล้วสามารถน�ามา

เม่ือขวดพลาสติก	แปลงร่างเป็นผ้ารักษ์โลก

ท่ีมา 
www.theguardian.com,  https://www.emirates.com/th/thai
http://www.aecplastic.com,  http://www.greenpeace.org

ทุ น�ามาหลอมให้กลายเป็นเส้น	แล้วผ่านกระบวนการโดยใช้
เครื่องจกัรหลายอย่าง	ขณะที่แบรนด์	Levi’s	กเ็คยผลติคอลเลก็ชั่น
หนึ่งจากขวดพลาสตกิ	3.5	ล้านขวดเช่นกนั	
	 นอกจากนี้	ยงัมไีอเดยี	‘ผ้าห่มรกัษ์โลก’	โดยสายการบนิ	
Emirates	ท�าจากขวดพลาสตกิรไีซเคลิ	100%	เรยีกว่าเป็นผ้าห่มที่
ตอบโจทย์ความยั่งยนืของสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จรงิ	ด้วยเทคนคิทอ
เส้นใย	ecoTHREAD	โดยใช้ขวดพลาสตกิทั้งหมด	28	ขวดต่อ	1	ผนื 
	ทั้งยงัตั้งเป้าหมายไว้ว่า	ภายในสิ้นปี	2019	ผ้าห่มรกัษ์โลกนี้จะ
ช่วยรไีซเคลิขวดพลาสตกิไปกว่า	88	ล้านขวดเลยทเีดยีว	ทว่า	
แนวคดิไอเดยีการรไีซเคลิขวดพลาสตกิแบบนี้เคยเกดิขึ้นมาก่อน	
โดยบรษิทัแรกที่น�าร่องคอื	สายการบนิ	Jetstar	และส�าหรบั 
สายการบนิอื่น	เช่น	KLM	กน็�าชดุยูนฟิอร์มของบรษิทัมารไีซเคลิ
เป็นพรมบนพื้นเครื่องบนิ	มากไปกว่านั้น	สายการบนิ	Air	France	
กย็งัเคยเอาพลาสตกิมาท�าเป็นของเล่นแจกเดก็	ๆ	เช่นเดยีวกนั	
เรยีกได้ว่าทั้งหมดคอื	ไอเดยีของแนวคดิใส่ใจกบัปัญหา
สิ่งแวดล้อม	เอาใจเหล่าคนรกัษ์โลกที่มหีวัใจสเีขยีวอย่างแท้จรงิ	 
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EA for Kids
เร่ือง : พ่ีอ้อม  ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง
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	 น้อง	ๆ	รู้หรอืไม่คะ	ว่าพลงังานทดแทนจากธรรมชาตทิี่ใช้ผลติ
ไฟฟ้าในบ้านเรา	ไม่ได้มาจากแสงอาทติย์เพยีงอย่างเดยีว	แต่ยงั
มาจากพลงังานลมได้ด้วย	โดยผ่าน	‘กงัหนัลม’	ซึ่งเป็นอปุกรณ์
ชนดิหนึ่งที่น�ามาใช้สกดัพลงังานจลน์ของกระแสลม	แล้วเปลี่ยน
ให้เป็นพลงังานกล	ก่อนที่เราจะน�ามาใช้ประโยชน์อย่างหลาก
หลาย	เช่น	การบดสเีมลด็พชื	การสูบน�้า	หรอืแม้แต่ผลติเป็น
พลงังานไฟฟ้า	การน�าลมธรรมชาตทิี่พดัอยู่รอบตวัมาใช้งานนั้น	
มมีาตั้งแต่สมยัอยีปิต์โบราณเมื่อหลายพนัปีจนถงึปัจจบุนั	
ในบ้านเรามกีารตดิตั้งกงัหนัลมเพื่อผลติกระแสไฟฟ้าอยู่หลาย
แห่งด้วยกนั	เช่น	แหลมพรหมเทพ	จงัหวดัภูเกต็	ศูนย์การเรยีนรู้

สถานกีงัหนัลมผลติไฟฟ้า	อ�าเภอสทงิพระ	จงัหวดัสงขลา	เป็นต้น	
ซึ่งเป็นสถานที่ที่มลีมพดัผ่านตลอดเวลา	เพราะลมที่จะใช้ผลติ
ไฟฟ้าได้ต้องมคีวามเรว็ลมสม�่าเสมอ	หรอืมกี�าลงัลมเฉลี่ยทั้งปี
ไม่น้อยกว่าระดบั	6.4	-	7.0	เมตรต่อวนิาที	อนัได้จากลมประจ�าปี	
ลมประจ�าฤดู	ลมประจ�าเวลา	และลมประจ�าถิ่นนั่นเอง
	 นอกจากลมจะเป็นพลงังานธรรมชาตทิี่สะอาดและบรสิทุธิ์	
ใช้แล้วไม่มวีนัหมดสิ้นไปจากโลก	น้อง	ๆ	รู้หรอืเปล่าว่า	พลงังาน
ลมนั้นยงัเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม	และการตดิตั้งกงัหนัลมกท็�าได้
ง่ายในเวลารวดเรว็มาก	ๆ	ด้วยละ		

ลม...ก็ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้นะ
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EA Photo Club
โดย จุลล์ จูงวงศ์

เดยีวกนัจากผู้ผลติรายอื่นคอืที่	F/3.8	-	4.0	ในขณะที่เจ้าอื่น	ๆ	จะ
เป็น	F/4.0	-	5.6	และที่โดดเด่นคอื	ความสามารถในการโฟกสัได้
ค่อนข้างใกล้	ท�าให้ได้อตัราขยายสงูถงึ	1:2.8	ถ้าใส่เทเลคอนเวอร์เตอร์
ขนาด	2X	เข้าไปกจ็ะได้อตัราขยายถงึ	1:1.4	ใกล้เคยีงเลนส์มาโคร
เลยทเีดยีว
	 นอกจากนั้นยงัสามารถเปลี่ยนเมาท์เลนส์ได้อกี	ซึ่งเป็นการ

วันวานยังหวานอยู่
ลนส์มอืหมนุตวัหนึ่งที่ผมมโีอกาสได้ใช้งานแล้วรู้สกึชอบ	
และตอนนี้กย็งัมอียู่	คอื	เลนส์เทเลซูมของ	Tamron	
(แทมรอน)	ทางยาวโฟกสั	80-210	มม.	โมเดล	103A	ซึ่งเป็น
เลนส์ที่โด่งดงัและเป็นที่นยิมมากในช่วงทศวรรษที่	1980	
ด้วยการออกแบบให้มรีูรบัแสงกว้างสดุ	กว้างกว่าเลนส์ช่วง

ตอน TAMRON 80-210MM F/3.8-4 MODEL 103A
ออกแบบเลนส์เฉพาะของแทมรอนที่มชีื่อเรยีกว่า	‘Adaptall’	และ
ด้วยความเป็นเลนส์ในตระกูล	Adaptall	นี่เองที่ท�าให้เลนส์ตวันี้
เป็นที่น่าสนใจในปัจจบุนั	เพราะสามารถหาอะแดปเตอร์	(Lens	
Mount	Adapter)	มาแปลงเมาท์ให้สามารถใช้ได้กบักล้อง	D-SLR	
และ	Mirrorless	ไม่ว่าจะค่ายไหนกต็าม	ในราคาเพยีงไม่กี่ร้อยบาท	
เลนส์ตวันี้ของผมเองได้มาเป็น	เมาท์โอลมิปัส	(OM)	แล้วใช้
อะแดปเตอร์	Adaptall	to	EOS	แปลงมาใช้กบักล้อง	D-SLR	ของ
แคนนอน	และอะแดปเตอร์	Adaptall	to	EOS	M	ส�าหรบัแปลงมา
ใช้กบักล้อง	Mirrorless	ตระกูล	M	ของแคนนอนได้
	 เลนส์ตวันี้ถูกออกแบบมาเป็นเลนส์ซูมวงแหวนเดี่ยว	คอื	
วงแหวนที่ใช้ซูมเปลี่ยนทางยาวโฟกสั	และวงแหวนที่ใช้โฟกสัคอื

เ



วงแหวนเดยีวกนั	โครงสร้างกระบอกเลนส์เป็นโลหะ	แขง็แรง	วงแหวน
ซูมมคีวามหนดืพอเหมาะ	ให้ความรู้สกึดมีากเวลาใช้งาน
	 ด้วยคณุสมบตัทิี่สามารถโฟกสัได้ค่อนข้างใกล้	ผมจงึมกัใช้เลนส์
ตวันี้ในการถ่ายภาพระยะใกล้	หรอืโคลสอพั	(Close-Up)	แต่ไม่ถงึกบั
ขนาดมาโคร	เพราะเลนส์ไม่สามารถถ่ายทอดรายละเอยีดได้สูงมากถงึ
ขนาดเลนส์มาโครแท้	ๆ	ภาพตวัอย่างที่น�ามาให้ดูจงึเป็นภาพแนว
โคลสอพัเสยีเป็นส่วนใหญ่
	 เพื่อน	ๆ	ที่สนใจเลนส์ตวันี้สามารถหาได้จากเวบ็ขายเลนส์มอืหมนุ	
หรอืในเวบ็อเีบย์	(ebay.com)	สภาพดหีน่อย	ราคาจะอยูป่ระมาณ
สองพนับาทเท่านั้น	อย่าลมืหาอะแดปเตอร์แปลงเมาท์เลนส์มาใช้กบั
กล้องเราด้วยนะครบั	ขอให้สนกุกบัการถ่ายภาพครบั		

 Lens Model 103A
 Focal Length 80-210 mm
 Aperture Range f/3.8~4-32
 Angle of View 30°~11°
 Optical Construction (Groups / Elements) 10 / 13
 Min. Focus from Film Plane 35.4" (0.9m)
 Macro Mag. Ratio [w/2X Converter] 1:2.8 [1:1.4]
 Filter Size 58 mm
 Diameter 2.5" (64.5 mm)
 Length at [w/Nikon mount] 5.4" (137.7 mm) [5.6" (142.2 mm)]
 Weight 22.4 oz. (634 g)
 Lens Hood Screw-in type #29FH, optional
 Accessory Accepts SP 2X tele-converter #01F

ภาพผีเสื้อและแมลงปอที่ถ่ายโดยใช้เลนส์ตัวนี้ ด้วยความที่เป็นเลนส์ช่วงเทเลโฟโต้ 
(ทางยาวโฟกัสสูง) จึงทำาให้ส่วนที่อยู่นอกระนาบโฟกัสมีความเบลอได้ง่าย หรือ
พูดง่าย ๆ คือ มีความสามารถในการละลายฉากหลังได้ดีนั่นเอง

ภาพตัดส่วนมาให้ดูเฉพาะตัวแมลงปอ ว่าเลนส์ตัวนี้สามารถถ่ายทอด
ความคมชัดได้มากน้อยขนาดไหน

LENS SPECIFICATIONS



ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติใด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ไมทอดท้ิงประชาชน พร้อมช่วยเหลือ ฝ่าฟันวิกฤติน้ัน

เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน
เพ่ือรอยย้ิมแห่งความสุขของทุกคน


