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เป็นวารสารรายเดือน จัดทำาขึ้น
เพือ่พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจ
อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้า ทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

รากฐานที่แข็งแรง
	 พลงัของการท�างานร่วมกนัภายในองค์กรเพื่อให้เกดิแรงขบัเคลื่อนที่มี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลนั้น	ส่วนหนึ่งต้องอาศยั	‘ค่านยิมหลกั’	หรอื	Core	
Value	ที่เป็นเครื่องมอืส�าคญัในการผลกัดนัให้พนกังานองค์กรขบัเคลื่อนไปในทศิทาง
เดยีวกนั	เข้าใจตรงกนั	และมองเหน็ภาพเป้าหมายเดยีวกนั		
	 การปลูกฝังค่านยิมที่ดใีห้กบัพนกังานนั้น	เรยีกได้ว่าเป็นสิ่งที่องค์กรขนาดใหญ่
ตระหนกัถงึความส�าคญัอยู่เสมอ	ไม่ต่างจากต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากลงลกึสู่ผนืดนิ
เพื่อสร้างฐานที่แขง็แรง	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	กเ็ช่นกนัค่ะ	ด้วยเหตนุี้เอง	
จงึเป็นที่มาของการด�าเนนิงานด้านการปลูกฝังค่านยิมองค์กร	‘TRUST+E’	ซึ่งแต่ละ
ตวัอกัษรนั้นล้วนมคีวามหมายแตกต่างกนัออกไป	ภายใต้แผนการด�าเนนิงานที่มี
อย่างชดัเจน	เพื่อพฒันาพนกังานทกุคนอนัเป็นหน่วยส�าคญัในการขบัเคลื่อนองค์กร
ให้บรรลเุป้าหมายที่วางไว้
	 ในปี	2560	นี้	กฟภ.	มกีจิกรรมต่าง	ๆ	มากมาย	เพื่อยกระดบัศกัยภาพของ
ผู้บรหิารและพนกังานในทกุหน่วย	เพราะเราเชื่อว่ารากฐานของความแขง็แกร่งของ
องค์กรนั้น	ย่อมมาจากคณุภาพของบคุลากรภายใน	ซึ่งแน่นอนว่าต้องมคี่านยิมที่ดี
เป็นพื้นฐาน
	 พร้อมที่จะเรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจกบั	TRUST+E	ของชาว	กฟภ.	กนัหรอืยงัคะ?

นางกัลยา แตงเกษม
บรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล 
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าได้ที่ www.facebook.com/saijaifaifa-magazine

ไม่มีสตูรลบัสูค่วามสำาเร็จ เพราะ
มันคือผลลัพธ์จากการเตรียม

พร้อม การทำางานหนัก และการ
เรียนรูจ้ากความล้มเหลวอยูเ่สมอ

Colin Powell
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กิ่งไม้	ต้นไม้	ที่อยู่ใกล้กบัแนวระบบ
ไฟฟ้า	ที่ด�าเนนิงานโดยผู้รบัจ้าง
ตดัต้นไม้	ยงัผดิหลกัวชิาการและ
ขาดเทคนคิวธิกีารที่ถูกต้อง	ท�าให้
บางครั้งต้นไม้เกดิความเสยีหาย	และ
ส่งผลกระทบต่อภูมทิศัน์ของชมุชน
โดยรวม	ส่งผลให้	กฟภ.	เลง็เหน็ความ
ส�าคญัของ	‘หมอต้นไม้’	หรอืที่เรยีกว่า	
‘รกุขกร’	ซึ่งเป็นผู้มคีวามรู้และความ
เชี่ยวชาญในด้านการตดัแต่งต้นไม้ใหญ่
ตามหลกัวชิาการอย่างถูกวธิี	มาท�า
หน้าที่ดงักล่าวแทน	
	 นอกจากเป็นการปรบัทศันยีภาพ
ให้สวยงามขึ้นแล้ว	ยงัสอดคล้องกบั
นโยบายของ	พล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	

นายกรฐัมนตร	ีที่ต้องการสร้างระบบ
จดัการบรหิารต้นไม้ในเมอืง	เช่นเดยีวกบั
หลาย	ประเทศ	โดยน�าความรู้ด้าน 
รกุขกรรม	ให้ทกุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ทั้งกรงุเทพมหานคร	การไฟฟ้านครหลวง	
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	องค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดัทั้ง	76	แห่ง	กรมทางหลวง	ฯลฯ 
เพิ่มต�าแหน่งรกุขกร	เข้ามาด�าเนนิการ
กจิกรรมโดยเฉพาะ	
	 ปัจจบุนั	กฟภ.	จงึถอืเป็นหน่วยงาน
หนึ่งที่ให้ความส�าคญักบัการดูแลและ
ควบคมุการตดัแต่งต้นไม้ใกล้แนวระบบ
ไฟฟ้าอย่างถูกหลกัรกุขกรรม	มกีารจดั
อบรมหลกัสูตร	‘การบรหิารจดัการ

สนับสนุนองค์ความรู้ ‘รุกขกร’

ด้
22,000	โวลท์	และระบบแรงต�่าที่ 
พาดผ่านตามถนนสายต่าง	ๆ	มกั
ประสบกบัปัญหาต้นไม้ใกล้กบัสาย
ไฟฟ้า	หรอืกิ่งไม้แตะสายไฟฟ้า	ท�าให้
เกดิกระแสไฟฟ้าดบัจากต้นไม้บ่อยครั้ง
ในช่วงฤดูฝน	ส่งผลกระทบต่อการให้
บรกิารเป็นวงกว้าง	ซึ่งที่ผ่านมา	กฟภ.	
ได้ด�าเนนิการตดัแต่งต้นไม้ที่ใกล้แนว
สายไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อลด
ปัญหาไฟฟ้าดบัจากกรณดีงักล่าว
	 อย่างไรกต็าม	การตดัแต่งลดิรอน

life
เรียบเรียง: กองบรรณาธิการ

วยสภาพปัจจบุนั	 
ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
(กฟภ.)	ทั้งระบบแรงสูง	
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ต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า	PEA’	หรอื	
‘หมอต้นไม้’	ให้แก่พนกังาน	กฟภ.ที่
ดูแลและควบคมุการตดัต้นไม้ใกล้กบั
แนวระบบไฟฟ้าทั่วประเทศ	เพื่อให้มี
ความรู้	เทคนคิการลดิรอนตดัแต่งกิ่งไม้	
ต้นไม้	ใกล้แนวระบบจ�าหน่ายและ
สายส่งไฟฟ้าที่ถูกต้องตามหลกัวชิาการ	
และมศีลิปะการศลัยกรรมต้นไม้	รวมถงึ
การดูแลต้นไม้ใหญ่	เพื่อที่จะได้ท�า
หน้าที่เป็นรกุขกรประจ�าหน่วยงาน	
	 ตลอดจนได้จดักจิกรรมรณรงค์ตดั
แต่งลดิรอนกิ่งไม้แบบรกุขกรอยู่อย่าง
สม�่าเสมอ	เพื่อป้องกนักระแสไฟฟ้า
ขดัข้องที่อาจเกดิขึ้นจากกิ่งไม้	ที่เบยีด
ตามแนวสายไฟฟ้าแรงสูง	(หุ้มฉนวน)	

หากปล่อยทิ้งไว้อาจเกดิอนัตราย
ต่อชวีติและทรพัย์สนิ	หรอืประชาชน
ผู้สญัจรไปมา	เช่น	ที่ผ่านมา	
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัน่าน	
ร่วมกบัชดุปฏบิตังิานฮอทไลน์กระเช้า	
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัอตุรดติถ์	
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดั
ก�าแพงเพชร	ชดุปฏบิตังิานก่อสร้าง	
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัน่าน	
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ�าเภอปัว	
จ�านวน	40	คน	ท�ากจิกรรมรณรงค์
ตดัแต่งลดิรอนกิ่งไม้แบบรกุขกร	
ณ	บรเิวณศูนย์ภูฟ้าพฒันา	อ�าเภอ
บ่อเกลอื	จงัหวดัน่าน	ซึ่งสถานที่แห่งนี้	
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยาม-

บรมราชกมุารี	จะเสดจ็พระราชด�าเนนิ
มาปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ	เพื่อตดิตาม
โครงการในพระราชด�ารเิป็นประจ�าทกุปี	
ในช่วงระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ์	-	มนีาคม
	 ในขณะที่	กฟภ.เขต	3	(ภาคเหนอื)	
จงัหวดัลพบรุี	ได้ก�าหนดให้วนัศกุร์
ที่สามของเดอืนกมุภาพนัธ์ทกุปี	
เป็นวนั	‘PEA	N3	รกัษ์ต้นไม้	ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม’	โดยในวนัดงักล่าวจะมี
การจดักจิกรรมตดัแต่งต้นไม้ในจงัหวดั
ลพบรุ	ีและกฟภ.	จ.ลพบรุี	เพื่อให้เกดิ
ความสวยงามและปลอดภยัตามหลกั
รกุขกรรม	 
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ด้
เพื่อส่งเสรมิพฒันาการเดก็ไทยให้เตบิโตเป็นผู้ใหญ่อย่าง
มคีณุภาพ	เช่น	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ�าเภอพรหมพริาม	
จงัหวดัพษิณโุลก	ได้จดัอบรมให้ความรู้เรื่องของการใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยดัและปลอดภยั	ให้กบัเดก็นกัเรยีนจากโรงเรยีน
เทศบาลพริามอทุศิ	ที่แวะมาทศันศกึษาที่ส�านกังานตาม
โครงการหนูน้อยผจญภยั	ระดบัชั้นอนบุาล	ปีที่	1-2	ซึ่งทาง
โรงเรยีนได้จดักจิกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้เดก็	ๆ	ได้เรยีนรู้บรรยากาศ
นอกห้องเรยีน	เน้นการปรบัตวัเข้าสงัคม	รวมทั้งส่งเสรมิพฒันา
ภายนอกทั้งด้านร่างกาย	อารมณ์และจติใจ	ควบคู่ไปกบัการ
ส่งเสรมิพฒันาด้านสตปัิญญา	ภายในงานยงัมเีกมตอบค�าถาม	
พร้อมแจกขนม	และไอศกรมีเป็นที่สนกุสนานไปตาม	ๆ	กนั	
นอกจากนี้	ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	จงัหวดัสระแก้ว	
ยงัได้จดัโครงการ	อบรมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดัและ
ปลอดภยั	โดยให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้ากบัเดก็นกัเรยีน
จ�านวน	2	แห่งในพื้นที่	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาย่อยวงั
สมบูรณ์	ได้แก่	โรงเรยีนบ้านซบัห์สงิโต	ต�าบลวงัสมบูรณ์	
อ�าเภอวงัสมบูรณ์	จงัหวดัสระแก้ว	และโรงเรยีนบ้านวงัใหม่	
ต�าบลวงัใหม่	อ�าเภอวงัสมบูรณ์	จงัหวดัสระแก้ว	การจดักจิกรรม
ดงักล่าวเพื่อให้สอดคล้องและเป็นการด�าเนนิตามนโยบาย
หลกัของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ที่สนบัสนนุให้มกีาร
จดัโครงการอบรมเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดัและปลอดภยั
ตามโรงเรยีนต่าง	ๆ	จ�านวน	12	โรงเรยีน	ภายในปี	2560	 

วยความเชื่อในศกัยภาพของเดก็ไทย	ที่สามารถ
เตบิใหญ่เป็นคนดแีละท�าประโยชน์เพื่อสงัคมได้
ในภายหน้า	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	จงึร่วม
สนบัสนนุกจิกรรมเชงิสร้างสรรค์ของโรงเรยีนต่าง	ๆ	

PEA life
เรียบเรียง: กองบรรณาธิการ

ปลูกฝังการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
และปลอดภัย
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การไฟฟ้าภาค	4	ว่าที่พนัตรี	ไพบูลย์	
ว่องวรีะยทุธ์	ผู้อ�านวยการการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	เขต	3	(ภาคใต้)	จงัหวดั
ยะลา	และผู้บรหิารในสงักดั	รวม	28	
คน	ณ	กองบญัชาการ	กองพลทหาร
ราบที่	9	ค่ายสรุสห์ี	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดั
กาญจนบรุี
	 ส�าหรบัตราพระราชลญัจกรมหา
สรุสงิหนาทนี้	งดงามด้วยรูปพระลกัษณ์
แผลงศร	ทรงหนมุานแผลงฤทธิ์	ออกศกึ
สงคราม	เป็นตราประจ�าพระองค์ของ	
สมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาสรุสงิหนาท	
กรมพระราชวงับวรสถานมงคล	ใน
รชักาลที่	1	มเีส้นรศัมพีุ่งออกมา
โดยรอบภายในวงกลมสแีดง	หมายถงึ	
พระอจัฉรยิภาพของพระองค์	ที่แสดง
แสนยานภุาพอนัแผ่ไพศาลไปทกุ
สารทศิ	ส่วนขอบที่มลีกัษณะเป็นเส้น
ร้อยคล้องต่อกนั	หมายถงึ	ความ
ร่วมมอืร่วมใจและความสามคัคี	
ซึ่งการประดบัเขม็พระราชลญัจกร
มหาสรุสงิหนาท	จะใช้ประดบัในชดุ
เครื่องแบบทกุชนดิ	(ยกเว้นเครื่องแบบ
ฝึกและเครื่องแบบสนาม)	  

ประดับเข็มอันทรงเกียรติ

ห
กองทพั	คอืเขม็พระราชลญัจกรมหา
สรุสงิหนาท	ซึ่งจรงิ	ๆ	แล้ว	เป็น
เครื่องหมายอนัศกัดิ์สทิธิ์ของกองพล
ทหารราบที่	9		โดยกระทรวงมหาดไทย
อนมุตัใิห้ประกาศใช้มาตั้งแต่	27	
มถินุายน	พ.ศ.	2537	เขม็พระราช
ลญัจกรฯ	จงึเปรยีบเสมอืนภาระหน้าที่
ของก�าลงัพลทกุนายในกองพลทหาร
ราบที่	9	ที่ต้องปกป้องคุ้มครองประเทศ
ชาต	ิด้วยความองอาจ	กล้าหาญ	และ
มคีวามสามคัคเีป็นน�้าหนึ่งใจเดยีวกนั		
	 ล่าสดุ	พล.ต.วฒุชิยั	นาควานชิ	
ผู้บญัชาการกองพลทหารราบที่	9	
กระทรวงกลาโหม	เป็นประธานใน
พธิปีระดบัเขม็พระราชลญัจกรมหา
สรุสงิหนาท	ให้แก่ผู้ท�าประโยชน์เพื่อ
ชาตบิ้านเมอืง	ได้แก่	นายเสรมิสกลุ	
คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค	นายปิยพจน์	รธุริโก	 
รองผูว่้าการก่อสร้างและบรหิารโครงการ	 
นายมนูญ	จนัทรกัษา	รองผู้ว่าการ

นึ่งในสญัลกัษณ์อนัทรง
เกยีรต	ิที่แสดงถงึการเป็น
บคุคลส�าคญั	ท�าประโยชน์
เพื่อชาต	ิบ้านเมอืงและ
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TOUCHเรื่องไฟฟ�า

รู� ไว� แค�

PEA life

บริการแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าทาง SMS  
	 ชวีติจะง่ายขึ้น	เมื่อมเีครื่องมอืช่วยเตอืนความจ�าในเรื่องส�าคญัที่ไม่ควรลมื	
โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า	น�้าประปา	โทรศพัท์มอืถอื	และสารพดัรายจ่ายประจ�าเดอืน	
การเลอืกใช้บรกิารแจ้งเตอืนข้อความ	SMS	ทางโทรศพัท์มอืถอื	กเ็ป็นทางลัดที่
สะดวกสบายและเหมาะสมต่อยคุสมยั	ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	ได้มี
บรกิารแจ้งเตอืนค่าไฟฟ้าผ่าน	SMS	เป็นที่เรยีบร้อย	เพื่อท�าหน้าที่แจ้งเตอืนผู้ใช้
ไฟฟ้าก่อนครบก�าหนดช�าระเงนิ	รวมทั้งบรกิารแจ้งเตอืนหลงัครบก�าหนดช�าระเงนิ	
แจ้งเตอืนก่อนหกับญัชธีนาคาร	/	บตัรเครดติ	และแจ้งเตอืนกรณหีกับญัชธีนาคาร	/	
บญัชบีตัรเครดติไม่ผ่าน	โดยการให้บรกิารแจ้งเตอืนข้อมูลข่าวสารทาง	SMS	นี้	
จะช่วยป้องกนัในกรณทีี่คณุลมืช�าระค่าไฟฟ้า	รวมทั้งลดปัญหาเรื่องการโดนตดัไฟฟ้า
โดยไม่ได้ตั้งใจอกีด้วย
	 ง่าย	ๆ	เพยีงสมคัรขอรบับรกิารส่ง	SMS	แจ้งเตอืนที่	แบบฟอร์มขอรบับรกิาร	
SMS	(947)	จากนั้นให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม	แนบใบเสรจ็ค่าไฟฟ้า	(เดอืนไหน
กไ็ด้)	แล้วรอรบัข้อความแจ้งเตอืนได้ทนัที	หรอืสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิโทร.1129	
PEA	Call	Center

ไฟฟ้าน่ารู้ เปิดดูช่อง  
PEA Channel 

แจ้งปรับค่า Ft
	 คณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังานมมีตเิมื่อวนัที่	
3	พฤษภาคม	2560	ได้ปรบัค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรบั
อตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตัิ	(Ft)	ในใบเรยีกเกบ็เงนิ
ค่าไฟฟ้าประจ�าเดอืน	พฤษภาคม	-	สงิหาคม	2560	
เท่ากบัหน่วยละ	-	0.2477	บาท	หรอื	-	24.77	สตางค์	
(ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม)

	 เรื่องราวของไฟฟ้าเป็นเรื่องใกล้ตวั
ในชวีติคนเรา	ที่ต้องท�าความเข้าใจเพื่อ
จะน�าไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภยั	การอพัเดทข้อมูลข่าวสาร
ให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลาจงึเป็นเรื่อง
จ�าเป็น	แต่การเลอืกรบัข่าวสารให้ถูก
ช่องทาง	กเ็ป็นเรื่องส�าคญัไม่น้อย	
ล่าสดุ	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้เปิด
ช่องทางให้ความรู้สู่ประชาชน	ผ่านช่อง	
PEA	Channel	ทาง	Youtube		โดยรวม
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกบัไฟฟ้าไว้มากมาย	เช่น	
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า	เทคนคิการใช้
ไฟฟ้าให้ประหยดั	วธิรีะวงัอนัตรายจาก
ไฟฟ้า	แนะน�าอปุกรณ์ไฟฟ้าต่าง	ๆ	อาท	ิ
RCD	เป็นต้น		ส�าหรบัผู้สนใจสามารถ	
subscribe	ได้ทาง	www.youtube.com/
PEAchannelThailand	หรอืเข้าจาก	QR	
Code	ด้านบนนี้	 
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TOUCHเรื่องไฟฟ�า

รู� ไว� แค�
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PEA focus
เรียบเรียง: กองบรรณาธิการ

ปรับความคิด

กระตุกค่านิยมชาว กฟภ.
เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคม จ�าเป็นต้องมีกฎกติกาและระเบียบแบบแผนในการปฏบัิติ เพ่ือให้

ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก การท�างานในองค์กรก็เช่นเดยีวกัน ทุกองค์กรต่างมีแนวคดิ 
ความเชือ่ และค่านิยมท่ีแตกต่างกันไป เพือ่ผลักดนัให้งานส�าเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้
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ค่านิยมน้ัน ส�าคญัไฉน
	 การท�างานทกุ	ๆ	องค์กรนั้น	ล้วนแล้วแต่มคี่านยิม	ความ
เชื่อ	รวมไปถงึวฒันธรรมการท�างานที่แตกต่างกนั	ซึ่งบาง
ความเชื่อและค่านยิมเป็นสิ่งดงีาม	เหมาะกบัยคุสมยั	หากแต่
บางความเชื่อ	เมื่อถงึเวลากต็้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
เช่น	ค่านยิมที่เชื่อว่า	การอยู่ดกึในออฟฟิศคอืคนขยนัท�างาน
และทุ่มเทเพื่อองค์กร	ในขณะที่คนมาท�างานและเลกิงานตรง
เวลา	เป็นคนเกยีจคร้าน	ไม่ทุ่มเทเพื่องาน	ซึ่งในความเป็นจรงิ
แล้ว	การมาท�างานตรงเวลาและเลกิงานตามก�าหนดเวลา	
อาจท�างานได้มากกว่า	และมปีระสทิธภิาพที่ดกีว่าคนท�างาน
ดกึกเ็ป็นได้
		 ค่านยิม	และวฒันธรรมองค์กร	จงึเป็นสิ่งที่พนกังานทกุคน
ควรเรยีนรู้และปรบัตวัให้เข้ากบัองค์กรนั้น	ๆ	เพื่อจะได้ท�างาน
ตามหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์และเป็นไปในทศิทางของ
องค์กร	อย่างไรกต็าม	ค่านยิมกบัวฒันธรรม	มคีวามแตกต่าง
กนัตรงที่	ค่านยิ	(Value)	คอื	แบบพฤตกิรรมของบคุลากร	
ที่เกดิจากความเชื่อร่วมกนัว่ามคีณุค่า	มปีระโยชน์	ถูกต้อง	
ดงีาม	ควรยดึถอืเป็นแนวทางประพฤตปิฏบิตัิ	เพื่อผลกัดนั
ให้งานบรรลผุลส�าเรจ็ตามวสิยัทศัน์	ภารกจิและเป้าหมาย
ขององค์กร	ส่วนวฒันธรรม	(Culture)	คอืวถิชีวีติหรอืแบบแผน
เฉพาะที่แสดงถงึค่านยิม	ความรู้	ความคดิ	ทศันคติ	ความเชื่อ	
และความศรทัธาร่วมกนัอย่างเป็นระบบ	โดยสมาชกิถอืปฏบิตัิ
ร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง	ทั้งยงัเป็นพื้นฐานให้องค์กรด�าเนนิการ
อย่างราบรื่นยั่งยนื	ค่านยิมและวฒันธรรม	จงึเป็นสิ่งส�าคญั
ที่ช่วยผลกัดนัให้องค์กรบรรลวุสิยัทศัน์และภารกจิที่ตั้งไว้

‘ทันโลก บรกิารด ีมีคณุธรรม’ ค่านยิมหลกัของ กฟภ. 
	 ส�าหรบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	ซึ่งเป็นหน่วยงาน
รฐัวสิาหกจิระดบัชั้นน�าของประเทศไทย	มภีารกจิส�าคญัในการ
จดัหา	ให้บรกิารพลงังานไฟฟ้าและด�าเนนิธรุกจิอื่นที่เกี่ยวเนื่อง	
เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้เกดิความพงึพอใจ	
ทั้งด้านคณุภาพและบรกิาร	โดยการพฒันาองค์กรอย่างต่อเนื่อง	
มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม	ได้ด�าเนนิการ
ปลกูฝังค่านยิมหลกัให้กบัพนกังานทกุคน	คอื	‘ทนัโลก	บรกิารดี	
มคีณุธรรม’	ที่ยดึถอืและปฏบิตักินัมาอย่างต่อเนื่อง	เพื่อบรรลุ
ไปสูว่สิยัทศัน์ในการท�างานที่ว่า	‘กฟภ.	เป็นองค์กรชั้นน�าที่
ทนัสมยัในระดบัภมูภิาค	มุง่มั่นให้บรกิารพลงังานไฟฟ้าและ
ธรุกจิเกี่ยวเนื่องอย่างมปีระสทิธภิาพ	เชื่อถอืได้	เพื่อพฒันา
คณุภาพชวีติ	เศรษฐกจิ	และสงัคมอย่างยั่งยนื’ 

ถึงเวลาทกัทาย TRUST+E
	 ส�าหรบัสิ่งที่จะขบัเคลื่อนให้ค่านยิม	กฟภ.	บรรลไุปสู่จดุ
มุ่งหมายนั้น	ประกอบด้วย	6	ปัจจยัหลกั	คอื	TRUST+E	โดย	
T	หมายถงึ	Technology	Savvy	R	คอื	Rush	to	Service	U	คอื	
Under	Good	Governance	S	คอื	Specialist	T	คอื	Teamwork	
และ	E	คอื	Engagement	โดยการก�าหนดค่านยิมของแต่ละ
องค์กรนั้น	จะส่งผลดใีน	2	ระดบัคอื	ระดบับคุลากร	ช่วยให้
มองเหน็ทศิทางและเข้าใจการท�างาน	สามารถปฏบิตัตินตาม
พฤตกิรรมร่วมขององค์กร	ปรบัตวัเข้ากบัองค์กรได้อย่าง 
ราบรื่นและมคีวามสขุ	อกีระดบัคอืส่งผลดตี่อองค์กร	คอืท�า 
ให้เกดิแบบแผนและมาตรฐานให้บคุคลประพฤตตินตาม 
เป้าหมายองค์กร	สร้างสรรค์บรรยากาศที่ดใีนการท�างาน	 
เพิ่มขดีความสามารถและประสทิธภิาพคนท�างานให้มากยิ่งขึ้น

การรับรู้-เข้าใจ
พนักงานรับรู้ เข้าใจและอธิบาย

เกี่ยวกับความสำาคัญและคำา
จำากัดความของพฤติกรรม

ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน

การยอมรับ 
พนักงานยอมรับนำาเอาค่านิยมที่
องค์กรมุ่งหวังมาเป็นค่านิยมใน

การดำาเนินงานของตนเอง

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
พนักงานพร้อมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเองและ

เริ่มสอดคล้องกับพฤติกรรม
ที่องค์กรมุ่งหวัง

ระยะที1่
ปี 2560-2561

ระยะที่ 2
ปี 2561-2563

ระยะที่ 3
ปี 2562-2564

  TRUST+E	คอื	การปลกูฝังค่านิยมภายในองค์กร	โดยใช้ค�าว่า	TRUST+E	เป็นเครือ่งมือหรอืแนวทางในการก�าหนดพฤตกิรรมหรอืวธิกีาร
ปฏบัิตงิานท่ีคนภายในองค์กรพึงท�า	เพือ่ให้เกิดเป็นค่านิยมร่วมกัน	ซ่ึงคนก็จะต่อยอดในการพัฒนาองค์กรในหลาย	ๆ	ด้าน	ถามว่าช่วยสร้างคน
และองค์กรได้อย่างไร	ผมคดิว่า	สิง่ส�าคญัอยู่ท่ีการปฏิบัต	ิท่ีจะท�าให้พนักงานยอมรบัและปฏบัิติไปในแนวทางเดียวกัน	ก่อให้เกิดค่านิยมร่วมกัน	

ซ่ึงองค์กรก็เชือ่ม่ันว่า	ถ้าบุคลากรมีค่านิยมร่วมกันได้แล้ว	การพัฒนาองค์กรก็จะท�าได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

สู่การปฏบัิติอย่างเป็นรปูธรรม กฟภ. ได้กำาหนดการสร้างค่านิยมไว้ 3 ระยะ ได้แก่

ปรับความคิด

กระตุกค่านิยมชาว กฟภ.
 เสยีงจากพนกังาน คุญนนท์	กองประชาสัมพันธ์
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TECHNOLOGY SAVVY
ทนัโลก เรียนรู้ เข้าใจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ

เพราะโลกไม่เคยหยดุหมนุ และความเคลือ่นไหวทางเทคโนโลยีก็ไม่เคยหยดุนิง่อยู่กับที ่เพราะฉะนัน้ 
ชาว กฟภ. จงึต้องมกีารปรับตัวเองให้เข้ากับยุคสมยัและสถานการณ์โลกทีเ่ปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  

ต่อไปนีคื้อสิง่ทีคุ่ณควรทำาและไม่ควรทำา มอีะไรบ้าง มาดกัูนเลย

DO 
  ทนัโลก	เช่น	ตดิตามข้อมลูข่าวสารอย่างสม�่าเสมอ	พยายามก้าวทนั	

	 ความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลก	และน�ามาปรบัประยกุต์ใช้	
	 กบังานให้เกดิประโยชน์มากที่สดุ

  เรยีนรู้	เข้าใจ	ศกึษา	ค้นคว้า	หาวธิกีารหรอืเทคนคิการท�างานและ	
	 เทคโนโลยใีหม่	ๆ	เพื่อพร้อมรบัมอืต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	

  ประยกุต์ใช้เทคโนโลยทีี่มอียูใ่นองค์กร	องค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลย	ี
	 ใหม่	ๆ	มาบรหิารจดัการและปรบัปรงุ	พฒันาการท�างานให้ม	ี
	 ประสทิธภิาพเพิ่มขึ้น	เพื่อเพิ่มศกัยภาพและคณุค่าให้กบัตวัเอง

DON’T
  ไม่สนใจและใส่ใจความเปลี่ยนแปลงของโลก		 	

	 เพราะคนที่หยดุนิ่งอยู่กบัที่	กไ็ม่ต่างจากผู้ที่หยดุ		
	 เตบิโตทางความคดิ	ท�าให้ไม่สามารถรบัมอืกบั 
	 ความเปลี่ยนไปของสภาวการณ์ภายนอกได้		 	
	 โดยเฉพาะในการท�างานปัจจบุนัที่มกีารแข่งขนั	 	
	 กนัสูง	ทกุคนจงึต้องปรบัตวัอยู่ตลอดเวลา	

  ไม่เปิดรบั	และไม่น�าเทคโนโลยหีรอืองค์ความรู้
	 ที่มอียู่มาพฒันาการท�างาน

 เสยีงจากพนกังาน คุญนิรัตติพงษ์		

  วิธีการที่เราจะก้าวตามเทคโนโลยีให้ทัน	เราต้องไม่หยุดอยู่กับที่	หมั่นหาความรู้ในสื่อต่าง	ๆ	ตามข่าวสารด้านเทคโนโลยี	และที่ส�าคัญต้องเปิดใจ
รับสิ่งใหม่	ๆ	วิธีการใหม่	ๆ	ในการท�างาน	โดยส่วนตัวคิดว่า	คนที่ก้าวทันเทคโนโลยี	ไม่จ�าเป็นต้องอัพเดตโทรศัพท์ใหม่ทุกรุ่น	ใช้คอมพิวเตอร์รุ่นแพง	ๆ	

หรือหาแกตเกด	ใหม่	ๆ	มาใช้ตลอดเวลา	แต่ต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่จ�าเป็น	และพอเพียงต่อการใช้ชีวิต	และการท�างาน	เท่านั้นคงเพียงพอ  
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RUSH TO SERVICE
บริการด้วยใจ รวดเร็ว เป็นธรรม ทนัสมยั ใส่ใจผูร้บับริการ

DO
  ให้บรกิารที่เป็นมติร	สภุาพ	ด้วยความเตม็ใจ	พร้อมเป็นผู้ให้	ดใีจที่ได้ช่วยเหลอื			

	 เพื่อสร้างความประทบัใจให้กบัผูร้บับรกิารอยูเ่สมอ	ตลอดจนพร้อมให้บรกิารเชงิรกุ
  ให้บรกิารด้วยความรวดเรว็	เป็นธรรม	แก้ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขให้ตรง	 	

	 ความต้องการของผู้รบับรกิารโดยไม่บ่ายเบี่ยง	ไม่แก้ตวั	ไม่ปิดบงัข้อมูลที่เป็น	 	
	 ประโยชน์หรอืปัดภาระ	ถงึแม้ไม่ใช่ความรบัผดิชอบโดยตรง

  น�าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัและนวตักรรมมาใช้ในการพฒันาเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ	 	
	 ในงานบรกิาร

  ใส่ใจผู้รบับรกิาร	เข้าใจ	เข้าถงึความต้องการและความคาดหวงัของผู้รบับรกิาร	 	
	 ทกุกลุ่ม	โดยมุ่งเน้นคณุภาพมาตรฐานการให้บรกิาร

DON’T
  แต่งกายไม่สภุาพ	ไม่กระตอืรอืร้น	

	 ให้บรกิาร
  ประสานงานล่าช้า	เลอืกปฏบิตัิ	

	 ปัดภาระ	และปิดบงัข้อมูล
  ไม่สนใจค้นคว้า	ไม่น�าเทคโนโลยมีา	

	 พฒันาประสทิธภิาพการบรกิาร
  ละเลยความต้องการและความ

	 คาดหวงัของผู้รบับรกิาร
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 เสยีงจากพนกังาน คุญวีระวรรณ	

  เราไม่ควรเกี่ยงงานว่า	งานนั้นใช่หน้าที่หรือไม่ใช่ก็ตาม	เพราะงานด้านบริการเป็นงานที่ต้องท�าด้วยใจ	ทันเหตุการณ์	พร้อมบริการอยู่เสมอ	
มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า	และเพื่อนร่วมงาน	เน้นงานส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	ไม่หวังผลตอบแทน	และขาดไม่ได้เลยคือความยิ้มแย้มแจ่มใส	

น้อมรับค�าติชม	ถือคติว่าท�าดีต้องได้ดี	ถึงแม้จะปิดทองหลังพระก็ตาม  
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UNDER GOOD  
GOVERNANCE 

DO
  ซื่อสตัย์สจุรติ	คอื	การปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุรติ	รกัษากฎระเบยีบวนิยั	ละเว้น	

	 จากอบายมขุทั้งปวง	ไม่ประพฤตตินไปในทางเสื่อมเสยีทั้งต่อตนเองและสงัคม
  มจีติรบัผดิชอบ	ตั้งใจปฏบิตัภิารกจิตามหน้าที่อย่างดยีิ่ง	กล้าตดัสนิใจ	มคีวามรบัผดิชอบ	

	 ต่อความบกพร่องของตน	และพร้อมปรบัปรงุแก้ไขได้ทนัท่วงที	โดยไม่กล่าวโทษผู้อื่น
  โปร่งใส	ตรวจสอบได้	เปิดเผยข้อมลู	ข่าวสารต่าง	ๆ	และวธิกีารที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ผูม้ี

	 ส่วนได้ส่วนเสยีได้รบัทราบโดยไม่ต้องร้องขอ	รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี	มช่ีอง	
	 ทางในการเข้ามามส่ีวนร่วมให้ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะในการท�างาน

  ต่อต้านทจุรติ	ยดึถอืและเชื่อมั่นในความถูกต้อง	ไม่เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง		
	 ไม่นิ่งเฉยต่อการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง	โดยแจ้งเบาะแสเมื่อเหน็การกระท�าผดิ	และกล้าบอก	
	 กล่าว	พูดเตอืน	ให้เพื่อนร่วมงานปฏบิตัติามระเบยีบ	หรอืข้อบงัคบัขององค์กร

  ยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ปฏบิตังิานและด�าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ	
	 พอเพยีง	หมายถงึ	มคีวามพอประมาณ	มเีหตผุล	และมภีูมคิุ้มกนัที่ดี

ซือ่สตัย์สจุรติ มจีติรบัผดิชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้  
ต่อต้านทจุรติ ยึดหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

DON’T 
  ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

	 ในหน้าที่
  ไม่รบัผดิชอบ	และกล่าวโทษ

	 ผู้อื่น
  ปกปิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์		

	 เพกิเฉยต่อข้อร้องเรยีนหรอื		
	 ข้อเสนอแนะ

  เหน็แก่ผลประโยชน์ของ	 	
	 ตนเองและพวกพ้อง

  ใช้ทรพัยากรขององค์กร 
	 อย่างฟุ่มเฟือย
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 เสยีงจากพนกังาน คุญชัชฎา	

  พนักงานทุกคนควรตะหนักถึงการปฏิบัติงานภายใต้กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับที่องค์กรก�าหนด	และใส่ใจในหลักการท�างานด้วยความโปร่งใส	
ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส	2.0	เพื่อให้องค์กรของเรามีการบริหารจัดการที่สอดคล้องตามหลักธรรมมภิบาล	 

และสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรให้มากที่สุด  
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SPECIALIST

DO
  รอบรู้	โดยการใส่ใจศกึษา	ค้นคว้าหาความรู้	และพฒันาตนเองอย่าง		

	 สม�่าเสมอ
  เชี่ยวชาญในงานที่ท�า	โดยพยายามฝึกฝนทกัษะการปฏบิตังิาน	สามารถ	

	 ท�างานให้ส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์	ตรงเวลาและมปีระสทิธภิาพ
  แบ่งปัน	เตม็ใจถ่ายทอด	แลกเปลี่ยนเรยีนรู้	สามารถสอนงาน	ตอบข้อ	

	 ซกัถาม	และให้ค�าปรกึษาแนะน�าที่เป็นประโยชน์
  สร้างสรรค์และพฒันา	กล้าคดิ	รเิริ่ม	สร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างโดดเด่น		

	 รวมถงึสามารถวเิคราะห์	ปรบัปรงุวธิปีฏบิตังิานให้ดยีิ่งขึ้น	โดยไม่ยดึตดิ	
	 กบัรูปแบบวธิกีารเดมิ	ๆ	พร้อมหาแนวทางป้องกนั	แก้ไขปัญหาในการ	 	
	 ท�างาน	ไม่ให้เกดิซ�้าอกี	เพื่อให้เกดิผลด	ีและสร้างมลูค่าเพิ่มต่อองค์กร

รอบรู้ เชีย่วชาญในงานทีท่ำา แบ่งปัน สร้างสรรค์และพัฒนา

DON’T
  ไม่ขวนขวายเรยีนรู้สิ่งใหม่	ๆ	เพราะการ	

	 หยดุนิ่งไม่พฒันาตนเอง	ไม่ต่างจากคน
	 ไร้ค่าที่มชีวีติอยูเ่พื่อท�างานให้จบไปเป็นวนั	ๆ

  ขาดความรู้หรอืทกัษะในงาน	ท�างานต�่า	
	 กว่ามาตรฐานที่ก�าหนด

  ไม่ถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้แก่ผู้อื่น	
	 รวมทั้งไม่ให้ข้อมูลและแนะน�าวธิกีารที่เป็น	
	 ประโยชน์ต่องาน

  ไม่คดิรเิริ่มสร้างสรรค์	ปรบัปรงุวธิกีารท�างาน	
	 ที่จะท�าให้ตวัเองพฒันาในอาชพี

 เสยีงจากพนกังาน คุณณัฐเนตร

  เราควรใฝ่หาความรู้รอบด้านเกี่ยวกับงานที่เราท�า	อย่างเราเป็นนักประชาสัมพันธ์	สิ่งที่ควรเรียนรู้คือเราต้องสร้างสรรค์งานของเรา
ให้เป็นสิ่งแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร	เช่นการใช้	IT	มาช่วยในงานของเรา	ท�าให้เกิดความรวดเร็ว	ฉับไว	ทันสมัย	และมีการพัฒนา  
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DO 
  มุ่งมั่นท�างานเป็นทมี	หมายถงึ	เข้าใจในบทบาทของตวัเอง	มคีวามรบัผดิชอบ	 	

	 ในส่วนที่ได้รบัมอบหมายให้ส�าเรจ็ลงุล่วง	พร้อมร่วมผลกัดนัภารกจิ	เป้าหมาย	 	
	 และการด�าเนนิงานของทมี

  มนี�้าใจ	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	สร้างความสมัพนัธ์อนัดี	อ่อนน้อมถ่อมตน	ยกย่อง
	 ให้ก�าลงัใจ	และแสดงความเชื่อมั่นในศกัยภาพของเพื่อนร่วมงาน	ทั้งต่อหน้า	 	
	 และลบัหลงั	ให้เกยีรตกิบัทมี	เพื่อนร่วมงาน	หน่วยงาน	และบคุคลที่ตดิต่อ	 	
	 ประสานงานด้วยความจรงิใจ

  เปิดใจกว้าง	ยอมรบัความต่าง	และรบัฟังความคดิเหน็ของสมาชกิในทมี
	 เพื่อนร่วมงาน	หน่วยงาน	และบคุคลที่ตดิต่อประสานงาน

  แบ่งปันทกัษะ	เรยีนรู้	แลกเปลี่ยน	ให้ค�าปรกึษา	แนะน�าเพื่อแก้ปัญหาให้กบัทมี		
	 อย่างสร้างสรรค์	และสามารถน�าเสนอวธิกีารที่ดทีี่สดุ	

DON’T
  ละเลยเป้าหมายของการท�างาน

	 เป็นทมี	
  ใช้ค�าว่า	‘ไม่’	จนเป็นนสิยั	ไม่รู้	

	 ไม่ได้	ไม่ท�า	ไม่ให้เกยีรตคินอื่น
  ไม่รบัฟังความคดิเหน็ที่แตกต่าง
  ไม่แลกเปลี่ยนเรยีนรู้	ไม่ให้

	 ค�าแนะน�าปรกึษากบัคนในทมี

TEAMWORK
มุง่มัน่ทำางานเป็นทมี มนีำา้ใจ เปิดใจกว้าง แบ่งปันทกัษะ

 เสยีงจากพนกังาน คุญวริษฐา	

  สิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับทีมเวิร์ก	คือ	ทุกคนในทีมต้องเห็นเป้าหมายตรงกัน	ท�าหน้าที่ของตัวเอง	ไว้ใจซึ่งกันและกัน	สร้างบรรยากาศการท�างานที่ดี	
เป็นกันเอง	แต่เวลาเกิดปัญหาขึ้นมา	ขอให้กล้าแสดงความคิดเห็น	ช่วยเหลือกัน	แล้วก็ยอมรับความคิดเห็นนั้นถ้ามันช่วยได้จริง	ๆ	

ถ้าท�าเช่นนี้ต่อเนื่อง	ทีมจะเวิร์กเอง	  
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ENGAGEMENT
รักองค์กร ทุม่เท เสยีสละ ทำางานอย่างเต็มกำาลงัความสามารถ

DO
  รกัองค์กร	หมายถงึ	มคีวามรกัอย่างจรงิใจ	ผูกพนัและภูมใิจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง	 	

	 ขององค์กร	อกีทั้งมคีวามเชื่อมั่นในทศิทางการด�าเนนิงานขององค์กร	พร้อม	 	
	 ปกป้อง	เชดิชู	เป็นแบบอย่างที่ดี	และช่วยกนัรกัษาผลประโยชน์ขององค์กร	

  ทุ่มเท	เสยีสละ	ท�างานอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ	มคีวามขยนั	อดทน	
	 มทีศันคตทิี่ดตี่อองค์กร	พร้อมทั้งทุ่มแรงกายแรงใจ	และกระตอืรอืร้นในการ	 	
	 ท�างาน	เพื่อความส�าเรจ็ขององค์กรเป็นหมาย	ตลอดจนค�านงึถงึประโยชน์
	 ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

DON’T
  ไม่เชื่อมั่น	มององค์กรในแง่ลบ	

	 และเพกิเฉยต่อปัญหา	
  เข้างานและ/หรอืเลกิงานไม่ตรงตาม	

	 เวลาที่ก�าหนดโดยไม่จ�าเป็น
  ขี้เกยีจ	ไม่อดทน	ไม่กระตอืรอืร้น		

	 ไม่ทุ่มเทในการท�างาน
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 เสยีงจากพนกังาน คุญณัทธร	

  ความผูกพันที่มีต่อองค์กร	ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ความอยากอยู่ในองค์กรนี้	แต่มันคือสิ่งที่เราท�าในหน้าที่ของพนักงานคนหนึ่ง	
และมันไม่ใช่ท�างานแต่ในหน้าที่เท่านั้น	แต่เราต้องมีความคิดทุ่มเท	เพื่อสร้างผลงานในสิ่งที่เป็นด้านบวกให้กับองค์กร	โดยไม่ได้สนใจว่า	

ต้องมีภาระความรับผิดชอบมากขึ้นหรือไม่	หรือจะเหนื่อยขึ้นหรือเปล่า	และ	‘ท�า’	ด้วยความ	‘เต็มใจ’  
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 การเสรมิสร้างค่านยิมและ
วัฒนธรรมองค์กรนัน้ นอกจาก
จะเกิดผลดต่ีอบคุลากร ทำาให้มอง
เหน็ทศิทาง เข้าใจและสามารถปฏิบติั
ตนตามทีอ่งค์กรมุง่หวังได้อย่าง
ชดัเจนแล้ว ยังช่วยให้บคุลากร
ปรบัตัวเข้ากับองค์กรได้ง่ายขึน้ 
สามารถใช้ชีวิตในการทำางานได้
อย่างมคีวามสขุ 
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ปฏบิตัขิองบคุลากรในองค์กร	แต่ด้วย
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	ท�าให้
ต้องปรบัเปลี่ยนทศิทางการด�าเนนิงาน	
ให้สามารถปรบัตวัได้ทนัต่อสภาวการณ์
ในอนาคต	ซึ่งเราเชื่อว่าศนูย์กลางความ
ส�าเรจ็ที่จะท�าให้การปฏบิตังิานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	กค็อืบคุลากร	
ปัจจบุนั	กฟภ.	จงึมุง่เน้นการสร้าง
ค่านยิมองค์กรใหม่	คอื	ทนัโลก	บรกิารดี	
มคีณุธรรม”	ผูว่้าการ	กฟภ.	กล่าว
	 แม้ค�าว่า	‘ค่านยิม’	จะฟังดูเข้าใจ
ยากและเป็นนามธรรม	หากเมื่อต้องน�า
มาใช้ปฏบิตัจิรงินั้น	กฟภ.	มวีธิอีย่างไร
ที่จะท�าให้บคุลากรเกดิความเข้าใจ	
เข้าถงึ	และสามารถน�าไปปฏบิตัไิด้
อย่างเหมาะสมตรงตามเป้าหมาย?	
คณุเสรมิสกลุ	อธบิายว่า	ปัจจบุนั	กฟภ.	
ได้มกีารก�าหนดปัจจยัขบัเคลื่อนค่านยิม
และวฒันธรรมขององค์กรขึ้น	เพื่อให้
บคุลากรเกดิความเข้าใจและเหน็ภาพ
ชดัเจนยิ่งขึ้น	นั่นกค็อื	TRUST+E	
 T – TECHNOLOGY SAVVY	คือ	ทันโลก	
เรียนรู้	เข้าใจ	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	และ
องค์ความรู้ใหม่	R – RUSH TO SERVICE 
บริการด้วยใจ	รวดเร็ว	เป็นธรรม	ทันสมัย 
ใส่ใจผู้รับบริการ	U – UNDER GOOD  
GOVERNANCE	ซ่ือสัตย์สุจริต	มีจิต 
รับผิดชอบ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	ต่อต้าน
ทุจริต	ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
S – SPECIALIST		รอบรู้	เช่ียวชาญ	ใน 
งานท่ีท�า	แบ่งปัน	สร้างสรรค์และพัฒนา	
T – TEAMWORK	มุ่งม่ันท�างานเป็นทีม	มี 
น�า้ใจ	เปิดใจกว้างแบ่งปันทักษะ	และ	 

ก
หนึ่งในความส�าเรจ็ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาค	(กฟภ.)	ยงัเกดิจากทศิทางของ
ค่านยิมและวฒันธรรมองค์กร	อนัเป็น
แนวทางด�าเนนิงานที่สบืทอดกนัมาจาก
รุ่นสู่รุ่น	แล้วค่านยิมส�าคญัอย่างไร?	
ลองมาฟังค�าตอบจาก	คณุเสรมิสกลุ	
คล้ายแก้ว	ผูว่้าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
ในมมุมองของผู้น�าองค์กรที่ต้องน�าพา
พนกังานและองค์กรไปสู่เป้าหมาย
	 โลกของการท�างานในทกุวนันี้	
ทกุองค์กรไม่ว่าเลก็หรอืใหญ่	ต่าง
มธีรรมเนยีมปฏบิตัทิี่ยดึถอืกนัมา
ยาวนาน	เรยีกว่า	‘วฒันธรรมองค์กร’	
ซึ่งเป็นสิ่งที่หลอมรวมให้บคุลากรใน
องค์กรนั้น	ๆ	มคีวามเป็นเอกภาพและ
น�้าหนึ่งใจเดยีวกนั	องค์กรยกัษ์ใหญ่
อย่าง	กฟภ.	กเ็ช่นเดยีวกนั	ต่างมคี่า
นยิมและวฒันธรรมองค์กรที่ถอืปฏบิตัิ
กนัมา	โดยเชื่อกนัว่าเป็นส่วนหนึ่งที่
ท�าให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรระดบั
ประเทศ	และสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ที่
ว่า	เป็นองค์กรชั้นน�าที่ทนัสมยัในระดบั
ภูมภิาค	มุ่งมั่นให้บรกิารพลงังานไฟฟ้า	
และธรุกจิเกี่ยวเนื่องอย่างมปีระสทิธภิาพ	
เชื่อถอืได้	เพื่อพฒันาคณุภาพชวีติ
เศรษฐกจิและสงัคมอย่างยั่งยนื	
	 “กฟภ.	เป็นองค์กรที่ให้บรกิารด้าน
ระบบไฟฟ้าทั่วประเทศมานานกว่า	50	ปี	
จงึมวีฒันธรรมหรอืแบบแผนการประพฤติ

ารเป็นองค์กรที่แขง็แกร่ง
และมั่นคงมายาวนานกว่า	
50	ปี	นอกจากเพราะมผีู้น�า
ที่มวีสิยัทศัน์ก้าวไกลแล้ว	

E - ENGAGEMENT  รักองค์กร	ทุ่มเท	เสียสละ 
ท�างานอย่างเต็มก�าลัง	ความสามารถ	 
	 ท้ังน้ี	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
อธิบายอย่างน่าฟังว่า	“ปัจจัยท่ีขับเคล่ือน
ค่านิยมท้ัง	6	ปัจจัย	หรือ	TRUST+E	น้ี	
มาจากสมรรถนะหลักขององค์กร	อย่าง	
TRUST	มาปรับปรุงและพัฒนาเป็นปัจจัย
ขับเคล่ือน	และได้เพ่ิม	+E	หรือ	Engage-
ment	เข้ามาเพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนัก
ถึงองค์กรในทางท่ีดี	รักและทุ่มเทท�างาน
เพ่ือประโยชน์ขององค์กรในภาพรวม	
โดยในแต่ละหัวข้อ	จะมีแบบแผนทาง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์	(Do)	และไม่
พึงประสงค์ในการด�าเนินงาน	(Don’t)	
สามารถน�าไปปรับใช้ในเชิงปฏิบัติได้
อย่างเห็นภาพและง่ายข้ึน”
	 ส�าหรบัประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
จากการเสรมิสร้างค่านยิมและวฒันธรรม
องค์กรนั้น	นอกจากจะเกดิผลดต่ีอ
บคุลากร	ท�าให้มองเหน็ทศิทาง	เข้าใจ
และสามารถปฏบิตัตินตามที่องค์กร
มุง่หวงัได้อย่างชดัเจนแล้ว	ยงัช่วยให้
บคุลากรปรบัตวัเข้ากบัองค์กรได้ง่ายขึ้น	
สามารถใช้ชวีติในการท�างานได้อย่างมี
ความสขุ	ในแง่ประโยชน์ต่อองค์กร	
การสร้างค่านยิมและวฒันธรรมองค์กร	
ยงัท�าให้เกดิแบบแผนและมาตรฐานใน
การผลกัดนัให้บคุลากรประพฤตตินเพื่อ
ให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร	เสรมิสร้าง
บรรยากาศการท�างานที่สอดประสานกนั	
ช่วยเพิ่มขดีความสามารถการท�างานของ
บคุลากร	น�าไปสูก่ารเป็นองค์กรที่แขง็แกร่ง 
สร้างสรรค์	และยั่งยนืในที่สดุ	 

ถึงเวลาที่องค์กรต้องพัฒนาด้วย ‘ค่านิยม’

เสริมสกุล คล้ายแก้ว
อีกหนึ่งมุมคิดจาก...

 ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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กขกร	(Arborist)	เป็นศพัท์ใหม่ที่พฒันามาจากค�าว่า	
‘หมอต้นไม้’	เปรยีบเสมอืนคณุหมอที่มหีน้าที่ดูแล
รกัษาต้นไม้ด้วยการตดัแต่งกิ่งไม้ต้นไม้อย่างถูกวธิี
ตามหลกัรกุขกรรม	เพื่อให้ต้นไม้เจรญิเตบิโต
งอกงามตามสภาพ	อยู่ในทศิทางที่เหมาะสม	โดยไม่

อย่างถูกต้อง	โดยไม่ไปท�าลายหรอืตดัวงจรการเจรญิเตบิโต
ของต้นไม้ในทางอ้อม	แต่เป็นการตดัแต่งให้ต้นไม้มทีศิทาง
การงอกงามได้อย่างเหมาะสม	ซึ่งปัจจบุนั	การตดัแต่งกิ่งไม้
ในเมอืงใหญ่	มหีลายวตัถปุระสงค์	เช่น	ลดความหนาแน่น
ของต้นไม้ทรงพุ่ม	เพื่อให้แสงและลมผ่านได้สะดวก	ป้องกนั
ความอบัทบึและเป็นที่สะสมของเชื้อโรคหรอืสตัว์ต่าง	ๆ	ก�าจดั
กิ่งแห้งและกิ่งที่ไม่แขง็แรงออกไป	เพราะอาจหกัร่วงลงมาจน
เกดิอนัตรายกบัผู้สญัจรบนถนน	ตลอดจนเพื่อตดัแต่งรูปทรง
ให้เกดิเส้นสายของกิ่งก้านสาขาที่สวยงาม	
	 ส�าหรบักิ่งไม้ที่จะถูกก�าจดัตามหลกัรกุขกรรมนั้น	ประกอบ
ด้วย	กิ่งตอที่เหลอือยู่	กิ่งที่แห้งหรอือ่อนแอเป็นโรค	กิ่งกระโดง	
กิ่งที่เสยีดสหีรอืไขว้กนั	กิ่งที่ขึ้นบรเิวณมมุแคบและเสยีดสกีบั
ล�าต้น	กิ่งที่ขึ้นอยู่ตามโคนต้น		รวมไปถงึกิ่งย่อย	ๆ	ที่แตกออก

เม่ือต้นไม้ใหญ่ในป่าต้องมาอยู่อาศยัร่วมกบัคนในเมือง เพ่ือให้ร่มเงา ผลิตก๊าซออกซเิจน 
และสร้างภมิูทัศน์สีเขยีว แม้การด�ารงชีพของต้นไม้ในเมืองไม่ใช่เรือ่งง่าย หากการดูแล
ต้นไม้ให้เติบใหญ่ โดยไม่บดบัง เสียดสี หรอืเป็นอนัตรายต่อส่ิงปลูกสร้าง กลับเป็นเรือ่งยาก
ย่ิงกว่า และด้วยเหตุน้ี ปัจจบัุนจงึมีอาชพีท่ีเรยีกว่า ‘หมอต้นไม้’ หรอื ‘รกุขกร’ เกิดขึน้

รุ
เป็นการไปเบยีดเสยีดอาคารบ้านเรอืน	สิ่งปลูกสร้าง	ป้าย
จราจรต่าง	ๆ	โดยเฉพาะเสาไฟฟ้า	ซึ่งมกัตั้งอยู่ในระนาบเดยีว
กบัแนวต้นไม้	และมกัถูกเกาะเกี่ยวไปด้วยกิ่งก้านของต้นไม้ที่
แตกแขนงสาขา	จนเป็นสาเหตอุนัดบัต้น	ๆ	ที่ท�าให้เกดิไฟฟ้า
ขดัข้อง	ไฟดบั	หม้อแปลงระเบดิ	ฯลฯ	
	 ทว่า	การตดัแต่งต้นไม้อย่างถูกหลกัวธินีั้น	มใิช่เรื่องง่าย	ๆ	
ที่ใครจะท�าได้	รกุขกร	จงึต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมในเรื่อง
การตดัแต่งต้นไม้ตามหลกัวชิา	สามารถดูแลตดัแต่งกิ่งไม้ได้

เมืองสวยด้วย‘รุกขกร’
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ปัญหาไฟฟ้าดับ...เริ่มคลี่คลาย
 ข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ระบุว่า  
สาเหตุที่ทำาให้ ไฟฟ้าขัดข้องในระบบสายส่งและจำาหน่าย
ของ กฟภ. นั้น มีหลายสาเหตุ แต่หลัก ๆ เกิดจากต้นไม้ 
อุปกรณ์ระบบ และสัตว์ ทาง กฟภ. มิได้นิ่งนอนใจ 
ได้ดำาเนินงานในเรื่องการตกแต่งและลิดรอนกิ่งไม้ ที่พาด
ผ่านสายไฟอยู่เรื่อยมา เพื่อลดปัญหาไฟฟ้าดับ (ที่เกิด
จากต้นไม้) ซึ่งการดำาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทำาให้สถิติ
ไฟฟ้าดับในปี 2558 ลดลง 14% จากปี 2557 อีกทั้ง
จำานวนครั้งการเกิดไฟฟ้าดับ โดยภาพรวมลดลงประมาณ 
9% ส่งผลให้การใช้ ไฟฟ้าในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและ
บ้านเรือนประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น

บรเิวณปลายกิ่ง	อย่างไรกต็าม	การตดัที่ถูกวธิี	รกุขกรจ�าเป็น
ต้องสงัเกต	‘คอกิ่ง’	ของต้นไม้ให้ออก	ซึ่งจะมลีกัษณะคล้ายกบั
กระเปาะที่อยู่บรเิวณโคนกิ่งตดิกบัล�าต้น		โดยบรเิวณนี้เป็นที่
สะสมพลงังานและอาหาร	หากตดัถูกที่	คอกิ่งจะสร้างเปลอืก
ขึ้นมาห่อหุ้มและปิดรบัแสง	ท�าให้หยดุการแตกยอดตรงกิ่งนั้น	
แต่หากตดัไม่ถูก	บรเิวณที่ถูกตดัอาจมเีชื้อโรคเข้าไปอยู่อาศยั	
ท�าให้ต้นไม้ป่วยเป็นโรคและตายได้	เฉกเช่นกบัค�ากล่าวของ
ของ	ศ.กติตคิณุ	เดชา	บญุค�้า	ศลิปินแห่งชาต	ิสาขาทศันศลิป์	
ที่เคยบอกไว้ว่า	รกุขกรจ�าเป็นต้องรู้จกัการด�ารงชวีติและสรรีะ
ของต้นไม้ว่ามกีารท�างานอย่างไร	จะได้ตดัให้ถูกจดุ	ถูกที่	
และถูกฤดูกาล	เพื่อช่วยให้ต้นไม้แขง็แรงและไม่แตกใหม่	
	 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	เลง็เหน็ความส�าคญัของ
รกุขกร	และการอยูร่่วมกนัอย่างราบรื่นระหว่างต้นไม้กบัเสาไฟ	
จงึก�าหนดให้เรื่องนี้เป็นวาระส�าคญัขององค์กร	และจดัให้มี
รกุขกรในพื้นที่บรกิารทั่วประเทศ	เพื่อช่วยป้องกนัความ 
เสยีหายจากการตดัแต่งกิ่งไม้ที่ไม่ถกูวธิ	ีตลอดจนเพิ่มต�าแหน่ง
รกุขกรเข้ามา	เพื่อด�าเนนิการกจิกรรมดงักล่าวโดยเฉพาะ	
		 ที่ผ่านมา	กฟภ.	ได้จดักจิกรรมอบรมหมอต้นไม้ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทั่วประเทศ	เพื่อให้พนกังาน	กฟภ.	ที่เกี่ยวข้อง	มี
ความรู้ที่ถูกต้องตามหลกัวชิารกุขกรรม	เช่น	หลกัสูตร	
‘การบรหิารจดัการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า	PEA’	ปี	2559	
มเีจ้าหน้าที่ของ	กฟภ.	เข้าร่วมอบรมกว่า	300	คน	โดย	

ศ.กติตคิณุ	เดชา	บญุค�้า	และคณะผู้เชี่ยวชาญ	เป็นวทิยากร
ให้ความรู้	ณ	แหล่งสมาคมหน่วยบญัชาการสงครามพเิศษ
	 ปัจจบุนั	ทมีรกุขกรต้นไม้ประจ�า	กฟภ.	ส�านกังานต่าง	ๆ
มจี�านวนรวมทั้งสิ้น	96	ชดุ	ในพื้นที่	12	เขต	กระจายปฏบิตังิาน
ลดิรอนกิ่งไม้ในพื้นที่ให้บรกิารของ	กฟภ.	ทั้ง	74	จงัหวดัทั่ว
ประเทศ	ส�าหรบัต้นไม้ที่ถูกลดิกิ่งลงมาแล้ว	ชดุปฏบิตังิานจะ
ท�าการย่อยกิ่งไม้เหล่านั้น	เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนน�าไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ	อาทเิช่น	ย่อยท�าปุ๋ย	ท�าถ่านส�าหรบั
หงุต้มอาหาร	ท�าน�้าส้มควนัไม้	หรอืท�าฟืนไว้ใช้ส�าหรบัเตา
ประหยดัพลงังานได้อกีทางหนึ่ง	 
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Q
A
ค่า Ft หมายถึง FUEL ADJUSTMENT CHARGE 
หรือการปรับค่าไฟฟ้าตามราคาเชื้อเพลิงที่มี
ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า  ซึ่งโดยปกติ
จะมีการเปลี่ยนแปลงค่า Ft ทุก 4 เดือน เพื่อไม่ให้
ค่าไฟฟ้าผันผวนมากเกินไป  

ค่า Ft คืออะไร ?

Q&A with PEA
เร่ือง: กองประชาสัมพันธ์

เวลาดูใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าแล้ว	เรามักเห็นตัวอักษรว่า	Ft 
หลายคนคงสงสัยว่าค่าน้ีคืออะไรกันแน่ ? เรามีค�าตอบ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ 
https://www.pea.co.th หรือ โทร. 1129 PEA Call Center
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PEA project
ภาพ: กองประชาสัมพันธ์
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PEA safety
โดย กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ชวนคดิกับกิจกรรมส�าคญัท่ีไม่ควรละเลยก่อนเริม่งานในแต่ละวนั เพ่ือคณุภาพงาน
และความปลอดภัยอนัเป็นหัวใจขององค์กร

SAFETY TALK
การสนทนาความปลอดภัย
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ก ข้อดีของการ SAFETY TALK
  เป็นการให้	หรอืแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกนัและกนั	
	 	 ได้อย่างรวดเรว็
  กระตุ้นให้เกดิความคดิกลุ่ม	และสร้างปฏสิมัพนัธ์	
	 	 ระหว่างผู้ปฏบิตังิานกบัผู้บงัคบับญัชา
  เป็นการสอนงานและขั้นตอนการท�างาน
  เพิ่มแรงกระตุ้นในการท�างานอย่างปลอดภยั
  ช่วยสร้างบรรยากาศในการตดิต่อสื่อสารและ
	 	 ความร่วมมอืในการท�างาน

การเลือกหัวข้อในการ SAFETY TALK 
	 เนื่องจากในการ	Safety	Talk	จะใช้เวลาไม่มาก	(เวลา 
ที่เหมาะสมประมาณไม่เกนิ	15	นาท)ี	หวัข้อที่น�ามาพูด
อาจจะเป็นในเรื่องของการเน้นย�้าหลกัปฏบิตังิานด้วยความ
ปลอดภยั	หรอืถ้ามขี้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบั	การเกดิอบุตัเิหตุ
ของหน่วยงานอื่น	หรอือาจเป็นของหน่วยงานเราเอง	ก็
สามารถน�ามาพูดเพื่อเป็นการเน้นย�้าในเรื่องการระวงัจดุเสี่ยง	
หรอืจดุอนัตรายในงานที่จะปฏบิตัิ	เป็นต้น	ทั้งนี้	ในการพูด	ให้
พูดไปในแนวเป็นการปลกุใจ	กระตุ้นเตอืน	หรอืเน้นย�้า	ให้มี
ความระมดัระวงัในการท�างาน	 

เพื่อเกดิผลโดยตรงกบัพนกังานและองค์กร	การด�าเนนิการ
ให้การสนทนาความปลอดภยัเป็นไปด้วยดไีด้นั้น	จะต้อง
อาศยับคุลากรหรอืผู้น�าที่มปีระสบการณ์	มคีวามรู้ความ
ช�านาญ	พร้อมมวีธิกีารที่ชาญฉลาดเพื่อชกัจูง	แนะน�าให้กบั
ผู้ร่วมรบัฟังได้เหน็ภาพ	และจดุประสงค์ของการพฒันาได้
อย่างชดัเจน	ทั้งสามารถน�าไปปฏบิตัไิด้ถูกขั้นตอนของงาน
ในแต่ละวนั	ผู้บรหิารของแต่ละหน่วยงานควรที่จะเหน็ความ
จ�าเป็น	และให้ความส�าคญักบักจิกรมนี้	และควรจะมกีาร
ปรบัปรงุ	แนะน�าส�าหรบัผู้ที่จะท�าการกล่าวน�าการ	Safety	Talk	
ให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น	ซึ่งหากด�าเนนิการอย่างเหมาะสม
จะท�าให้เกดิผลดแีละมปีระสทิธภิาพ

ารสนทนาความปลอดภยั	หรอืที่เรานยิมเรยีกว่า	
‘Safety	Talk’	เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส�าคญัของ
กระบวนการความปลอดภยัที่องค์กรจะต้อง
ยดึถอื	และท�ากจิกรรมดงักล่าวให้ต่อเนื่อง 
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ไปทั่วเที่ยว
โดย โกสินทร์ สุขุม
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ความสลับซับซ้อนของทิวเขา
เหมือนเป็นปราการซ่อนความ
เร้นลับของดอยเชียงดาวเอาไว้
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ชมความงดงามและสัมผัสความเร้นลับที่ซุกซ่อนอยู่กลางดอยสูง  
ที่ครั้งหนึ่ง เคยมีผู้เปรียบเปรยว่าเป็นดั่งเมืองลับแล

ความลับ...บนดอยสูง
เชียงดาว

ห
เพราะด้วยความสูง	2,275	เมตรเหนอืระดบัน�้าทะเลปานกลาง
ของยอดดอย	สูงเป็นอนัดบัสามรองจากดอยอนิทนนท์และ
ดอยผ้าห่มปก	ท�าให้รู้สกึได้ว่าหมู่ดาวอยู่ใกล้ตาจนแทบจะ
เอื้อมมอืไปคว้าได้	กลายเป็นที่มาของค�าว่า	เพยีงดาว	หรอื	
เชยีงดาว	

	 ด้วยเหตนุี้	แทบไม่ต้องสงสยัเลย	เหตใุดคนโบราณจงึ
บอกว่า	ดอยแห่งนี้คอืเมอืงลบัแล	เพราะคนภาคเหนอืเชื่อว่า	
ดอยเชยีงดาวเป็นที่สงิสถติของเทพอารกัษ์	เจ้าหลวงค�าแดง	
ผู้เป็นเจ้าแห่งผทีั้งหลาย	เป็นที่เคารพสกัการะของชาวเหนอื
มาหลายชั่วอายคุน	หลายคนถงึกบัยกย่องให้ดนิแดนแห่งนี้
คอื	ภูเขาหนิปูนที่สวยที่สดุในประเทศ	เนื่องจากถูกปกคลมุ
ด้วยเมฆหมอกตลอดปี	โดยเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาว	หมอก
หนาจดัลอยยกตวัสูง	อกีทั้งความสมบูรณ์ของพชืพนัธุ์ไม้
หลากหลายชนดิสามารถพบได้แห่งเดยีว	ท�าให้ดอยเชยีงดาว
กลายเป็นแหล่งล่าแต้มของเหล่านกัท่องเที่ยวผู้พชิติ	

ากมโีอกาสขบัรถจากตวัเมอืงเชยีงใหม่	ไป
ตามเส้นทางอ�าเภอแม่รมิ-อ�าเภอฝาง	กระทั่ง
เข้าสู่เขตอ�าเภอเชยีงดาว	สงัเกตทางซ้ายมอื	
จะเหน็ภูเขาโดด	ๆ	ลูกหนึ่งสูงตระหง่านมา
แต่ไกล	แต่ก่อนเรยีกภูเขานี้ว่า	‘เพยีงดาว’	
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ระหว่างเดินขึ้นไปจะได้เห็นอะไรที่หลากหลาย น่าสนใจและชวนพิศวง ด้วยเหตุนี้จุดหมายหนึ่งของ
นักเดินทางซึ่งฝ่าฟันขึ้นไปจึงเฝ้าตามหาเสน่ห์เชียงดาวใน ‘แง่งามของพรรณไม้’ ที่พิเศษกว่าที่อื่น ๆ

แมลงแปลกตาที่
พบเห็นระหว่างทาง

ต้นพญาดง พันธุ์ ไม้
ที่พบในเชียงดาว

ถ่ายรูปทะเลหมอกเก็บไว้
เป็นที่ระลึกยามเช้า
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และด้วยความที่บรเิวณนี้ได้รบัการประกาศให้เป็นเขตรกัษา
พนัธุ์สตัว์ป่าเชยีงดาวมายาวนานกว่า	38	ปี	(ประกาศเมื่อ
วนัที่	24	สงิหาคม	2521)	กนิอาณาบรเิวณ	325,625	ไร่	ท�าให้
ประจกัษ์ชดัว่าผนืป่าแห่งนี้ได้รบัการอนรุกัษ์ไว้อย่างดี	เพื่อ
คุ้มครองทรพัยากรธรรมชาตแิละสตัว์ป่า	ดงันั้น	ในแต่ละปีจงึ
มกีารจ�ากดัจ�านวนนกัท่องเที่ยวที่จะเดนิทางขึ้นมาชมความ
งดงามของดอยเชยีงดาว
	 ผู้ชื่นชอบการพชิติดอยสูงยงักล่าวเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า	
เชยีงดาวไม่เพยีงเผยให้เหน็ววิไกลสดุลูกหูลูกตาตลอด	 
360	องศา	จากมมุมองในต่างอ�าเภอหรอืข้ามจงัหวดั	กย็งั
มองเหน็	‘ดอยเชยีงดาว’	ที่ยงัไม่ลดความยิ่งใหญ่ลงแม้แต่น้อย		
ทศันยีภาพที่เหน็อยู่ตรงหน้าปลกุให้หวัใจพองโต	เป็นความสขุ
จดจ�าไปตราบนานเท่านาน		ไม่รู้จะสรรหาค�าบรรยายใด	ๆ	
มาได้หมด	ทว่า	คณุต้องลองไปเยอืนสกัครั้ง	ถงึจะเข้าใจ
ความใหญ่โตอลงัการของดอยหลวงแห่งนี้	 

  TRAVEL TIPS
  การขึ้นดอยหลวงเชียงดาวต้องมีความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ เพื่อจะได้สัมผัสความงามในขุนเขาแห่งตำานาน
อย่างลึกซึ้ง  
  ที่นี่เปิดให้ท่องเที่ยวได้เป็นเวลา 5 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 
ถึง 31 มี.ค. ของทุกปี ควรเตรียมความพร้อมไว้แต่เนิ่น ๆ หากมี
เวลา ควรเดินทางไปถึงก่อนขึ้นดอย 1 วัน เพื่อเที่ยวชมและศึกษา
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และหากจะเก็บบรรยากาศได้ครบ 
ควรใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน
  การท่องเที่ยวดอยเชียงดาว ถ้าเที่ยวเองควรติดต่อ
ลูกหาบและรถรับจ้างและจัดการเรื่องอาหารเอง นอกจากนี้
มีบริการทัวร์ท้องถิ่นในอำาเภอเชียงดาว และบริการทัวร์เดินป่า
จากกรุงเทพฯ จัดทริปให้ 
  ดอยเชียงดาวจำากัดคนเดินทางขึ้นสู่ยอด รับได้ไม่เกิน 
150 คน เริ่มด้วยการติดต่อขออนุญาตเข้าเขตฯ ล่วงหน้า 
อย่างน้อย 15 วัน
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว 
โทร. 08-9955-1417 สำานักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติ 
และพันธุ์พืช เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2561-4832

บนยอดเชียงดาวมีอะไร ? 
	 ด้วยระยะทางไกลและสูงชนั	ท�าให้นกัท่องเที่ยวต่างพากนั
เดนิขึ้นดอยเชยีงดาว	เพยีงเพื่อมาพชิติยอดเขา	แถมยงัต้องใช้
การเดนิทางด้วยเท้าเท่านั้น	และต้องเดนิขึ้นเขาอย่างน้อยราว	
7	ชั่วโมง	ระหว่างเดนิขึ้นไปจะเหน็สภาพหนิปูนเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอด	คณุจะได้เหน็อะไรที่หลากหลาย	น่าสนใจและชวน
พศิวง	ด้วยเหตนุี้จดุหมายหนึ่งของนกัเดนิทางซึ่งฝ่าฟันขึ้นไป
จงึเฝ้าตามหาเสน่ห์เชยีงดาวใน	‘แง่งามของพรรณไม้’	พเิศษ
กว่าที่อื่น	ๆ	นอกจากจะมปี่าเตง็รงั	ป่าเบญจพรรณ	ป่าสนเขา	
ป่าดบิแล้ง	ป่าดบิเขาและพชืเฉพาะถิ่นซึ่งผ่านการปรบัตวัเพื่อ
ความอยู่รอดมานบัล้านปี
	 ดอยเชยีงดาว	ยงัมสีงัคมพชืป่าละเมาะเขาสูง	(ป่ากึ่ง
อลัไพน์)	ซึ่งมทีี่เดยีวในเมอืงไทย	อาทเิช่น	ค้อเชียงดาว 
หรอืปาล์มรกัเมฆ	หน้าตาคล้ายต้นปาล์มสูงหลายสบิเมตร	
แต่กลบัเจรญิเตบิโตบนยอดดอยท้าลมแรง	น�้าน้อย	และผนื
ดนิอนัไร้แร่ธาตไุด้มั่นคง	ชมพูพิมพ์ใจ	ดอกเลก็มกีลิ่นหอม
พบได้ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน	-	มกราคม	แสงแดง	ดอกมสีี
แดง	พบบนยอดดอยหลวงเชยีงดาวและกิ่วลม	เดอืนธนัวาคม	
–	มกราคมและอื่น	ๆ	อกีมากมาย	รบัรองว่าใครหลงใหล
พนัธุ์ไม้คงจะเพลดิเพลนิเสยีจนไม่อยากถอนตวัไปไหน
	 ขณะที่สตัว์ป่าหายากจ�าพวก	กวางผา	ผเีสื้อสมงิเชยีงดาว	
ไก่ฟ้าหางลายขวางกย็งัมใีห้พบเหน็	ทั้งหมดเป็นสตัว์ป่าสงวน	

บรรยากาศสงบงาม
ของบ้านเชียงดาว

‘ค้อเชียงดาว’ 
ป่ากึ่งอัลไพน์ ซึ่งมี
ที่เดียวในเมืองไทย
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ดื่มด�่าจินตนาการสร้างสรรค์ของผู้คนสมัยก่อน ผ่าน ‘ตุ๊กตาชาววัง’ จ�าลองวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมในรั้วในวัง ทั้งยังถ่ายทอดให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของพืช ผัก ผลไม้ 

การละเล่นไทย ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต อาชีพพื้นบ้าน และสุภาษิต
ค�าพังเพยไทยผ่านเจ้าตุ๊กตาจิ๋ว ราวกับว่าแต่ละตัวล้วนมีชีวิต

มรดก ไทย
โดย วิชชุ ชาญณรงค์

ตุ๊กตาชาววัง
ปั้นอดีตด้วยดินเผา
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ทำาไมถึงเรียกตุ๊กตาชาววัง ?  
	 เพราะตุ๊กตาจิ๋วเหล่านี้	ถูกปั้นด้วยดนิเหนยีวก้อนเลก็	ๆ		
มลีกัษณะพเิศษคอื	ขนาดเลก็เท่านิ้วก้อย	ขนาดเลก็สดุเท่า
ที่พบ	คอืมสี่วนศรีษะโตกว่าหวัไม้ขดีไฟ	ตวัสูงประมาณ	
1.5	เซนตเิมตรเท่านั้น	ส่วนใหญ่ปั้นเป็นรูปผู้หญงิ	ผู้ชาย	
บางตวัเป็นเดก็	ๆ	หน้าตาสดใส	สวมใส่เสื้อสฉีดูฉาด	แต่งแต้ม
ทาปาก	บ้างเล่นมอญซ่อนผ้า	เป่ากบ	ควบม้าก้านกล้วยเรงิร่า
อยู่ในสนาม	ลกัษณะท่าทาง	หน้าตา	ทรงผม	การแต่งตวั	
เครื่องประดบั	และอากปักริยิาเลยีนแบบมาจากชาววงัหรอื
ข้าราชบรพิารฝ่ายใน	ซึ่งการท�าดนิเเหนยีวปั้นนั้นเป็นของเล่น
อยู่ในกลุ่มข้าหลวงชาววงั	ต่อมาข้าหลวงบางคนได้ออกมา
อาศยักบัครอบครวันอกวงั	จงึรเิริ่มท�าตุ๊กตาชาววงัเผยแพร่	
กลายเป็นที่รู้จกัของประชาชนทั่วไป	

ของเล่นสุดโปรดแห่งยุคสมัย
	 ตุ๊กตาชาววงัเป็นของเล่นแพร่หลายกนัมาก	โดยเฉพาะ
ในหมู่เจ้านายในพระบรมมหาราชวงั	สมยัรชักาลที่	5	
มคีวามคกึคกัมาก	เพราะภายในเตม็ไปด้วยสาว	ๆ	ทั้งที่เป็น
ชายาเจ้าจอม	พระราชธดิา	ได้รบัความนยิมถงึขั้นว่า	ข้าหลวง
หลายพระองค์เปิดพระต�านกัท�าเป็นร้านค้า	ส�าหรบัช่างปั้น
ตุ๊กตาชาววงัมชีื่อเสยีงเป็นที่ยอมรบัมากอนัดบัต้น	ๆ	อาทเิช่น	
เฒ่าแก่กลบี	เฒ่าแก่หุ่น	ซึ่งอาศยัอยู่ด้านล่างพระต�านกักรม

สมเดจ็พระสดุารตันราชประยูร	รวมถงึเจ้าจอมมารดา	
ม.ร.ว.ทองย้อย		อศิรางกูร	อกีผู้หนึ่งซึ่งมคีวามสามารถในการ
ปั้นตุ๊กตาชาววงัถวายพระราชธดิา	คอื	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอรพนิท์เพญ็ภาค	ทว่า	เจ้านายองค์น้อยเมื่อได้
เหน็ตุ๊กตาชาววงักโ็ปรดปรานมากเป็นพเิศษ	เจ้าจอมมารดา
ย้อยจงึได้ปั้นและวางจ�าหน่ายในพระต�านกัของท่านเอง	
สอดคล้องกบัข้อมูลที่หม่อมราชวงศ์คกึฤทธิ์	ปราโมช	
เขยีนไว้ในหนงัสอืโครงกระดูกในตู้ว่า	“…คณุเถ้าแก่กลบี	
ผู้เป็นต้นคดิท�าตุ๊กตาชาววงัขึ้นจ�าหน่ายจนเป็นที่รู้จกัแพร่
หลายทั่วไป...”		อย่างไรกต็าม	ตุ๊กตาชาววงัสูญหายไปช่วง
เวลาหนึ่ง	เนื่องจากเป็นตุ๊กตาที่ท�ายาก	บางตวัเลก็เท่าหวั
ไม้ขดี	การปั้นจงึต้องอาศยัฝีมอืที่ประณตีบรรจงมาก

จากในรั้ววังสู่ภายนอก
	 เมื่อสิ้นรชักาลที่	5	คณุจอมบางท่านได้รบัพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ	ให้ทูลลากลบัไปอาศยัอยู่กบัมารดาหรอืญาติ
พี่น้องยงับ้านเดมิ	ทั้งนี้	หมู่ข้าหลวงซึ่งลาออกไป	มชี่างปั้น
ตุก๊ตาชาววงัฝีมอืดคีนหนึ่ง	เป็นข้าหลวงของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอรพนิท์เพญ็ภาค	กลบัไปอยู่บ้านเดมิบรเิวณ
ตกึดนิ	ถนนดนิสอ	มารดามอีาชพีปั้นตุ๊กตาแก้บนส่งจ�าหน่าย
โดยใช้ดนิเหนยีวในคลองตกึดนิอนัเป็นคลองแยกมาจาก
คลองหลอด	ข้าหลวงผู้นั้นจงึได้ถ่ายทอดวชิาให้แก่น้องสาว	
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คอื	‘นางแฉ่ง	สาครวาส’ี	กระทั่งมกีารจ�าหน่ายตุ๊กตาชาววงั
ในงานภูเขาทอง	ผู้คนจงึได้รู้จกัตุ๊กตาชาววงัอย่างกว้างขวาง		
ส�าหรบันางแฉ่ง	นบัเป็นศลิปินผู้ปั้นตุ๊กตาชาววงัคนสดุท้าย
ก่อนถงึแก่กรรม	ได้มอบวชิาการปั้นตุ๊กตาชาววงัให้แก่อาจารย์
มหาวทิยาลยัศลิปากร	2	ท่าน	เพื่อน�าไปเผยแพร่ตามโครงการ
ศลิปาชพีของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	ตุก๊ตาจิ๋ว
จงึได้รบัการฟื้นฟูเมื่อปี	2519	โดยฝีมอืของชาวบ้าน	หมู่บ้าน
วดัท่าสทุธาวาส	ต�าบลบางเสดจ็	อ�าเภอป่าโมก	จงัหวดัอ่างทอง	
ตุ๊กตาชาววงัรุ่นใหม่นี้	ท�าโดยกรรมวธิโีบราณ	แต่เป็นฝีมอื
ชาวบ้าน	ไม่ใช่ชาววงั	จงึไม่ได้มลีกัษณะเลยีนแบบท่าทาง
ของคนในวงัอกีต่อไป	ส่วนใหญ่เน้นรูปแบบสะท้อนวถิชีวีติ	
เป็นตุ๊กตาชดุประเพณตี่าง	ๆ	เช่น		ชดุแต่งงาน	ชดุดนตรไีทย	
การละเล่นไทย	การค้าขายในตลาดน�้า	การสุ่มปลา	การเกี่ยว
ข้าว	เป็นต้น

ท่องเที่ยวเรียนรู้ปั้นตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
	 ทกุวนัชาวบ้านจะมารวมตวักนัที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววงับ้าน
บางเสดจ็จนเป็นกจิวตัร	ส�าหรบัคนที่สนใจอยากเข้าไปเรยีนรู้	
ท�าความรู้จกัลกึซึ้งมากขึ้น	ที่นี่เปิดประตูต้อนรบัอย่างกนัเอง	
การท�าตุ๊กตาในหมู่บ้านบางเสดจ็นี้	ใช้วสัดอุปุกรณ์ที่มอียู่ตาม
พื้นบ้าน	กล่าวคอื	ใช้ดนิเหนยีวตามทุ่งนาที่ไม่มทีรายปน	
ผสมกบักระดาษป่นเพื่อให้ดนิเหนยีวไม่แตกง่าย	เริ่มปั้นตุ๊กตา
ส่วนขาก่อนแล้วจงึขึ้นตวั	จากนั้นจงึน�ามาต่อแล้วปั้นหวั	ส่วน
หวัจะเป็นส่วนที่เลก็มากต้องอาศยัแม่พมิพ์	สมยัก่อนใช้แม่พมิพ์
ทองเหลอืง	แต่ปัจจบุนัหนัมาใช้แม่พมิพ์พลาสตกิ	เมื่อได้หวั 
จงึน�ามาแปะกบัตวั	น�าดนิไปผึ่งให้แห้ง	ต้องระวงัไม่ให้ถูก 

เกร็ดน่ารักจากตุ๊กตา
  รู้หรือไม่? เพราะความน่ารักของตุ๊กตาชาววัง 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพลถนอม กิตติขจร ได้
ใช้ตุ๊กตาชาววังจัดคู่กับดอกไม้ตกแต่งโต๊ะอาหาร 
เลี้ยงแขกสำาคัญ ซึ่งมาเยี่ยมเยียนเมืองไทย เป็นที ่
ชื่นชอบอย่างมาก จนถึงขั้นนำามาแจกเป็นของชำาร่วย

  ท�าไมตุ๊กตาชาววังจึงมีขนาดเล็ก? เพราะบ้าน
เรือนและห้องหับ อันเป็นที่อยู่อาศัยของชาววังมีขนาด
เล็ก เม่ือนำาออกมาเล่นหรือเก็บไว้ดู ก็จะไม่เปลืองเน้ือท่ี 
ของจำาลองและย่อส่วนมักน่ารักน่าเอ็นดู ฉะนั้นตุ๊กตา
ชาววังจึงทำาตัวขนาดเล็กให้เป็นของเล่นท่ีน่ารักพึงช่ืนชม 
ได้นาน และการนิยมปั้นเป็นขนาดเล็กนั้น บางครั้ง
เป็นการประกวดประชันฝีมือและความสามารถของ 
ผู้ปั้นด้วย (อ้างอิงจากคำากล่าว อาจารย์จุลทรรศน์  
พยาฆรานนท์) 

  อยากรู้เพิ่มเติม สามารถหาอ่านเรื่องราวของ
ตุ๊กตาชาววังเพิ่มเติมได้จากหนังสือ ‘แรกมีในสยาม’ 
สำานักพิมพ์แสงแดด โดยเอนก นาวิกมูล ‘ตุ๊กตา
ชาววัง’ สำานักพิมพ์ต้นอ้อ โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ 

แดดจดั	ถ้าถูกแดดจดัดนิจะร้าว	แล้วจงึน�าไปเผาในเตา	ก่อน
น�าตุก๊ตานั้นมาลงสผีวิ	สทีี่ใช้ระบายนี้ส่วนใหญ่เป็นสฝีุน่ผดัหน้า
หรอืฝุ่นจนี	น�ามาละลายน�้าจนข้น	บรรจงแต่งหน้า	ทาปาก	
เขยีนเสี้อผ้าโดยใช้สตีามความนยิมของชาววงั	อาท	ิเสื้อผ้า
ของผู้ใหญ่	ผูห้ญงิจะต้องนุง่ห่มสตีดักนัตามวนั	ส่วนสทีี่ระบาย
เสื้อผ้า	นยิมใช้สนี�้ามนัซึ่งมคีวามมนัวาว	ทว่า	นอกจากตุ๊กตา
เดี่ยวแล้ว	ยงัมตีุก๊ตาชดุตามเรื่องราวในวรรณคด	ีทั้งรามเกยีรติ์	
ละครนอก	และละครในด้วย	ตุ๊กตาชาววงัจงึมรีูปแบบอย่างที่
เหน็ทกุวนันี้ 
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เหล่านกัธรุกจิในไทยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ว่า	ภายในปี	2018	ประชากรในเอเชยี	
จะเป็นกลุ่มคนเมอืงถงึ	50%	ดาเนยีล	
ได้สรปุกระแสนยิมหรอืเทรนด์ซึ่งมี
ผลต่อพฤตกิรรมผู้บรโิภคเกี่ยวกบั
เทรนด์สเีขยีวไว้อย่างน่าสนใจ	โดย
เฉพาะหนุ่มสาวรุ่นใหม่อยากให้โลกน่า
อยู่ขึ้นมากกว่าในยคุที่พวกเขาเตบิโต	
ถงึแม้บางประเทศอาจมกีระแสเบาบาง
ด้วยยงัมขี้อจ�ากดัเรื่องวฒันธรรมประจ�า
ท้องถิ่น	แต่เทรนด์นี้ยงัไงกม็า!
	 เทรนด์เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมและ
รกัธรรมชาติ	(Green	and	Nature)	เป็น
กระแสที่ได้รบัความสนใจมาตั้งแต่	 
10	ปีก่อน	เช่นเดยีวกบัในไทย	กระแส
รกัษ์โลกเริ่มเพิ่มมากขึ้น	โดยราคายงั

พู
จงึส�าคญักบัแทบทกุวงการ	และเทรนด์
สเีขยีว	ไลฟ์สไตล์กรนี	ๆ	หรอืห่วงใย
ใส่ใจธรรมชาต	ิกย็งัคงมาแรงตลอดปี	
2017-2018	ไม่แพ้เทรนด์แฟชั่นทเีดยีว
	 ดาเนยีล	ลาวนี	(Daniel	Levine)	 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนด์ระดบัโลก	ผูบ้รหิาร
สถาบนั	Avant-Guide	บรรณาธกิารของ
เวบ็ไซต์	WikiTrend.org	เวบ็ไซต์ที่มชีื่อ
เสยีงด้านการวเิคราะห์เทรนด์ทางสงัคม
และทางเศรษฐกจิ	กล่าวเมื่อครั้งเดนิทาง 
มาเวริ์กชอ็ปทศิทางเทรนด์โลกให้กบั

รักษ์โลกPEA
โดย วิชชุ

ดถงึ	‘เทรนด์’	หรอืสิ่งใหม่
ซึ่งก�าลงัจะเกดิขึ้นนั้น
ท่ามกลางการแข่งขนั	
ท�าให้ผู้คนส่วนใหญ่ต้อง
เปลี่ยนแปลง	ดงันั้นเทรนด์

อินเทรนด์ข้ามป ี
‘กรีนคอนเซ็ปต์’ ใส่ใจโลก

เป็นตวัพลกิเกมส�าหรบัตลาดในไทย	
เดเนยีลยกตวัอย่างการล่องเรอืให้เราได้
เหน็	แบรนด์ที่บอกตวัเองว่าเป็นเรอื
ส�าราญรกัษ์โลกจะถกูเลอืกถงึ	90%	ทว่า	
แบรนด์ซึ่งท�าเพื่อโลกแล้วธรุกจิเตบิโต	
คอื	ดสิโก้	หรอื	คลบัวตัต์	(Club	WATT)	
ไนท์คลบัชื่อดงัในฮอลแลนด์	เจ้าขององิ
กบักระแสกรนี	จนหนัไปคดิค้นฟลอร์
เต้นร�า	ยิ่งเต้นมากเท่าไหร่	กม็สี่วนช่วย
ผลติกระแสไฟฟ้ามาใช้ในร้านมากขึ้น
เท่านั้น	ลูกค้าจงึรู้สกึสนกุและเตม็ใจ
มาใช้บรกิารอย่างล้นหลาม	แถมงานนี้
เจ้าของร้านถงึขั้นยอมลงทนุขยาย
ธรุกจินี้ไปทั่วโลก	ขณะที่วฒันธรรมดื่ม
กาแฟออร์แกนกิโดยใช้พนัธุ์เมลด็กาแฟ
มาจากธรรมชาติ	กด็งึความสนใจให้คน
รกักาแฟมาลิ้มรสกาแฟออร์แกนกิกนั
พอสมควร	รวมถงึรถเมล์ซึ่งปรบัแต่งให้
มสีวนบนหลงัคา	เป็นตวัอย่างดี	ๆ	ที่
หยบิเอากระแสธรรมชาตมิาใกล้ชดิ
กบัผู้คนมากขึ้น
	 นอกจากนี้เทรนด์สขุภาพ	(Health)	
ก�าลงัเตบิโตสูง	สนิค้าต้องล้อไปกบั
กระแสเหล่านี้	อาทเิช่น	โค้ก	(Coca	
Cola)	ได้ออกผลติภณัฑ์ใหม่	สลดัคราบ
ของเครื่องดื่มเดมิ	ๆ	กลายเป็นโค้ก
สูตรใหม่	น�าความหวานจากหญ้า
หวานมาเป็นส่วนผสม	ไม่ใช้สารเคม	ี
ตอบโจทย์เทรนด์คนรกัสขุภาพไปเตม็	ๆ	
แบบไม่ขดัแย้งกบักระแสใหม่	หรอืการ
พกัผ่อนของคนเดนิทาง	สนามบนิใหญ่	ๆ 
หลายแห่งมพีื้นที่ส�าหรบัโยคะ	อาทิ	
สนามบนิในซานฟรานซสิโก	ชคิาโก	
ดลัลาส	ลอนดอน	และฮ่องกง	ส่วน
เทรนด์ซึ่งบ่งบอกเนื้อแท้จากแหล่ง
ก�าเนดิสนิค้าท้องถิ่น	(Local	Authenticity)	
สนิค้าหรอืของที่หาได้เฉพาะพื้นที่	
ยิ่งเป็นงานท�ามอื	ยิ่งมมีนต์ขลงั	คนจะ
รู้สกึพเิศษถงึคณุค่าของสิ่งนั้น	เช่น	
โรงแรมในโตรอนโต	เนรมติดาดฟ้าให้
เป็นพื้นที่ปลูกผกั	เลี้ยงผึ้งเพื่อเอามาใช้
ในโรงแรม	โรงแรมแห่งนี้จงึไม่ได้ขาย
เฉพาะห้องพกัแต่ขายประสบการณ์
แปลกใหม่	หรอืแบรนด์	จมิ	ทอมป์สนั	
ผ้าไหมก้องโลก	มดีไีซน์เฉพาะท้องถิ่น
กไ็ด้รบัความสนใจอย่างมากมาย 
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กบั’	ซึ่งเป็นที่นยิมในหมู่คนใช้แรงงานมาก	จนมคี�าเปรยีบ
เปรยที่ว่า	‘หมดแรงข้าวต้ม’		นั่นแล
	 แต่หากเป็นข้าวต้มที่ใส่เนื้อสตัว์ลงไปด้วย	แล้วใส่เครื่องเครา
อนัพงึม	ีทั้งตงัฉ่าย	กระเทยีมเจยีว	ข่าแก่ป่น	ต้นหอม	ผกัชี	
และใบขึ้นฉ่าย	ตกัน�้าซบุที่เคี่ยวไว้ดี	ๆ	มรีสชาตกิลมกล่อม	
จะเรยีกว่า	‘ข้าวต้มเครื่อง’	โดยที่เจ้าของร้านข้าวต้มเครื่องเจ้าดงั 

ใ

ริมทางแวะชิม
เร่ือง ชายกาง  ภาพ วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

ข้าวต้มเจ็กตง หน้าเก๋ง เจ้าเก่า เมืองชลบุรี
เป็นคนไทยเชื้อสายจนีเสยีส่วนใหญ่หรอืแทบทั้งหมด
	 ร้านข้าวต้มเครื่องส่วนใหญ่จะมขี้าวต้มปลาเป็นเมนูหลกั	
ซึ่งในกรงุเทพฯ	เองกม็รี้านอร่อย	ๆ	อยู่หลายร้าน	หากท่าน
ผู้อ่านสนใจชายกางจะน�ามาบอกเล่าให้ได้ทราบกนั	แต่วนันี้
ชายกางขอพาไปชมิข้าวต้มปลาที่เลื่องชื่อของหวัเมอืงชายทะเล	
ฝั่งตะวนัออกที่จงัหวดัชลบรุคีรบั
	 ร้านเจก็ตง	หน้าเก๋ง	ขายข้าวต้มปลา	ข้าวแห้ง	มายาวนาน
หลายสบิปี	หลายรุน่หลายสมยั	โดยการเดนิทางมาที่ร้านเจก็ตง
ให้ตั้งเขม็ทศิมาที่ตลาดหน้าเก๋ง	เมอืงชลบรุี	ตรงเสาที่ปักป้าย
ว่าตลาดหน้าเก๋ง	จะมตีรอกเลก็	ๆ	อยู่	เดนิเข้าไปอกี	30	เมตร
โดยประมาณ	กจ็ะถงึจดุหมายของเรา	โดยร้านเปิดให้บรกิาร

ร้านเจก็ตง เป็นร้านข้าวต้มปลาเก่าแก่ทีอ่ยู่
คู่เมอืงชลบรีุมายาวนาน และมลูีกค้าประจำา
มากมาย มชีือ่ทัง้ข้าวต้มและข้าวแห้ง

นอดตี	ชาวจนีที่เดนิทางเข้ามาขายแรงงานในประเทศไทย
นยิมกนิข้าวต้มกนัมาก	ด้วยมรีาคาถูก	และเน้นปรมิาณ
น�้ามากกว่าปรมิาณข้าวเพื่อเป็นการประหยดัค่าใช้จ่าย	
หากกนิกบัอาหารจ�าพวกของเคม็หรอืของดอง	เช่น	
กระเทยีม	หวัหอมดอง	ลูกหน�าเลี๊ยบจะเรยีกว่า	‘ข้าวต้ม
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ตั้งแต่เวลา	16.00	น.	เรื่อยไปจนค�่านะครบั	บรเิวณหน้าร้าน
จะคกึคกัตั้งแต่เปิดร้านกนัเลย	เพราะจะวางโชว์ของอร่อยไว้
เพยีบ	ทั้งเนื้อปลาสด	กุ้งสด	ปลาหมกึสด	ๆ	ไข่ปลา	หนงัปลา	
หวัปลา	กระเพาะหมู	และที่ขาดไม่ได้เลยกค็อื	บะเตง็	ที่ร้าน
ข้าวต้มเครื่องชั้นดจีะต้องมทีกุร้าน	และเป็นสูตรต�ารบัของ
แต่ละร้านอกีด้วย
	 ร้านเจก็ตงมชีื่อทั้งข้าวต้มและข้าวแห้ง	ซึ่งเราจะสั่งข้าว
แห้งเป็ดมาประเดมิ	ตามด้วยข้าวต้มรวมมติรทะเลหรอืจะเป็น
ข้าวต้มปลา	ใส่ไข่ปลา	หนงัปลา	กม็ผิดิกตกิาอนัใด	หวัปลา
ของร้านกใ็ช้หวัปลาเก๋าตวัโต	ๆ	คอลลาเจนครอบคลมุทั้งหวั
กนัเลยทเีดยีวครบั
	 รวมมติรทะเลลวกจิ้ม	อกีหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาด	เพราะ
เจก็ตงมนี�้าจิ้มที่เป็นต้นต�ารบัของร้านเอง	แบ่งเป็นสองแบบ	
สองสไตล์	น�ามาผสมกนัจะเลศิมาก	ท่านที่ชอบรสเผด็จดัจ้าน	

แนะน�าให้ใส่พรกิป่นผดัน�้ามนัของทางร้านอกีนดิ	รบัรองได้ว่า
ตาสว่างครบั
	 ร้านเจก็ตง	เป็นร้านข้าวต้มปลาเก่าแก่ที่อยู่คู่เมอืงชลบรุี
มายาวนาน	และมลีูกค้าประจ�ามากมาย	แม้แต่ชายกางที่เป็น
คนกรงุยงัอดไม่ได้เมื่อยามที่ขบัรถมาถงึชลบรุใีนเพลาที่เจก็ตง
เปิดร้านแล้ว	จะต้องแวะเวยีนมาหาเจก็ตงเสมอครบั	ย่าน
ตลาดหน้าเก๋งยามเยน็	ๆ	โพ้ลเพล้ไปแล้ว	ของกนิของอร่อยมี
ให้ท่านเลอืกชมิกนัอย่างสนกุสนานมากครบั
	 ลองดูนะครบั	จดัวนั	จดัเวลาวนัหยดุพกัผ่อนของท่านให้
ตรงกนั	พาพระในบ้าน	พาสมาชกิในบ้านไปท่องเที่ยวไหว้พระ
ท�าบญุ	พกัผ่อนกบัลมทะเลใกล้กรงุเทพฯ	แล้วมาทานของอร่อย	
ราคาย่อมเยาที่ร้านเจก็ตงกนัให้พร้อมหน้า	รบัรองว่าสมาชกิ
ในบ้านต้องชอบแน่	ๆ	ครบั	ความสขุอยู่รอบตวัเราครบั	มอง
ให้เหน็และท�าครบั	อย่ารอเวลาอะไรเลย	สวสัดคีรบั 
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ทำางานรอบโต๊ะ
โดย แม่มะลิ

ต้อง	ประสทิธผิล	คอื	การท�าสิ่งที่ถกูต้อง’ 
ค�ากล่าวของ	Peter	Drucker	กูรูระดบั
โลกด้านการบรหิารการจดัการนี้	
ต้องการสื่อให้ทกุคนเหน็นั่นเองว่า	
‘ประสทิธภิาพ’	และ	‘ประสทิธผิล’	มี
ความหมายที่ดูจะเหมอืนกนั	แต่แท้จรงิ
แล้วแตกต่างกนั
	 เพราะตามความหมายที่	
ราชบณัฑติยสถานได้บญัญตัไิว้	
ประสทิธภิาพ	(Efficiency)	หมายถงึ	

‘E ความสามารถที่ท�าให้เกดิผลในการ
ท�างาน	ขณะที่	ประสทิธผิล	(Effective-
ness)	นั้น	มองไปที่ผลส�าเรจ็และผลต่าง	ๆ 
ที่เกดิขึ้น	ดงันั้นค�าอธบิายที่ถูกต้อง	จงึ
เป็นว่า	ประสทิธผิล	หมายถงึ	การบรรลุ
ตามวตัถปุระสงค์หรอืเป้าหมายที่พงึ
ปรารถนา	หรอืเป็นไปตามที่คาดหวงัไว้	
พูดให้เข้าใจง่าย	ๆ	คอื	ประสทิธผิล	
พจิารณาจากการน�าผลของงาน	โครงการ 
หรอืกจิกรรมที่ได้รบั	ไปเทยีบกบั
วตัถปุระสงค์	หรอืเป้าหมายว่าสอดคล้อง
ตรงกนัเพยีงใด	ขณะที่ประสทิธภิาพ	
หมายถงึ	ผลส�าเรจ็ที่พจิารณาในแง่
ของเศรษฐศาสตร์	ที่มตีวับ่งชี้	ได้แก่	
ความประหยดั	หรอืคุ้มค่าในทกุด้าน

fficiency is doing things 
right. Effectiveness is 
doing the right things’
‘ประสทิธภิาพคอืการ
ท�าสิ่งต่าง	ๆ	อย่างถูก

ตลอดกระบวนการทั้ง	Input	และ	
Output	เช่น	ประหยดัต้นทนุ	ประหยดั
ทรพัยากร	ประหยดัเวลา	
	 ดงันั้น	ทั้งประสทิธผิล	และ
ประสทิธภิาพ	จงึมคีวามส�าคญัต่อผล
ส�าเรจ็ของการท�างานทั้งคู่	จงึไม่น่า
แปลกใจที่ในปัจจบุนัองค์กรต่าง	ๆ	ทั้ง
ราชการ	รฐัวสิาหกจิ	หรอืเอกชน	ต่างก็
ตระหนกัถงึการปรบัเปลี่ยนกระบวนการ
การท�างานใหม่	เพื่อให้การท�างานมี
ประสทิธภิาพ	และบรรลถุงึประสทิธผิล
สูงสดุ	นั่นแสดงว่าองค์กรทั้งหลายต่าง
กม็คีวามเหน็ตรงกนัว่า	องค์กรจะมี
ความเจรญิก้าวหน้าหรอืพฒันาไปสูค่วาม
เป็นเลศิได้นั้น	สิ่งส�าคญัประการหนึ่งอยู่

เม่ือ ‘ประสิทธิผล’ 
เจอ ‘ประสิทธิภาพ’

งานดีจึงเกิด

34  • ฉบับท่ี 3 / 2560



 • ฉบับท่ี 3 / 2560  35

ใช้เวลากบังานบางอย่างมากเกนิไป	
จนลมืงานอกีอย่างที่รออยู่	ดงันั้นงาน
ทกุอย่างจงึควรมกี�าหนดเวลาเสรจ็ที่
ชดัเจน	และการบรหิารเวลาที่ถูกต้อง
เหมาะสมจะช่วยลดความไม่เป็น
ระเบยีบและข้อผดิพลาดในการท�างาน
ได้มาก	ท�าให้เข้าใกล้ประสทิธผิล
ของงานที่ตั้งไว้ได้เรว็ขึ้น

 เปิดใจ ปรับตัว เพื่อทีมเวิร์กที่
แข็งแกร่ง	ควรเปิดใจ	สร้างทศันคตทิี่ดี
ต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน		รกังานที่ท�า 
นอกจากนั้นให้วเิคราะห์ตวังานออกมา
ให้ชดัเจนว่า	งานที่ท�าอยู่ต้องท�าเป็นทมี	
หรอืงานเดี่ยว	ในกรณทีี่เป็นการท�างาน
เป็นทมี	ความเข้มแขง็ของทมีงานเป็น
กญุแจส�าคญัสู่ความส�าเรจ็	ซึ่งต้อง
มาจากรากฐานความรบัผดิชอบงาน
ส่วนตวัให้ชดัเจน	มปีระสทิธภิาพก่อน	
เมื่อถงึเวลาที่ต้องท�างานร่วมกนัเป็น
ทมี	งานนั้นจงึจะท�าออกมาได้ตรงตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้	
	 อยากให้เทคนคิที่น�ามาแชร์	เป็น
จดุเริ่มต้นของแรงบนัดาลใจส�าหรบัคน
ท�างานทกุคน	ที่จะปรบัตวั	ปรบัใจ	ปรบั
เปลี่ยนการท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ	
เพราะที่สดุแล้ว	ประโยชน์ของการ
ท�างานเช่นนี้	ไม่ได้ตกอยู่แค่กบัองค์กร
ที่คณุท�างานด้วยเท่านั้น	ทว่าผลลพัธ์
ด	ีๆ	นี้จะแปรเปลี่ยนเป็นความสขุใน
การท�างานทกุวนัของคณุ	ถ้าไม่เชื่อ	
ลองลงมอืท�าดูค่ะ 

อ้างอิง
• http://www.thailibrary.in.th/2014/12/11/
effectiveness/
• http://www.manpowerthailand.com (บทความ
เร่ือง เทคนิคข้ันเทพสู่การทำางานทรงประสิทธิภาพ)

ที่ผู้ปฏบิตังิานมคีณุภาพ	และสามารถ
ท�างานให้เกดิประสทิธภิาพสูงสดุ
ถ้าคณุอยากเป็นพนกังานที่ได้ชื่อว่า
ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	สร้าง
ประสทิธผิลที่ดใีห้กบับรษิทั	เทคนคิ
การท�างานต่อไปนี้จะช่วยให้คณุไปถงึ
เป้าหมายนั้นได้ไม่ยาก
 เป้าหมาย มีไว้พุ่งชน	คนท�างาน
ทกุคนต้องรู้จกัตั้งเป้าหมายทกุครั้ง 
ก่อนเริ่มท�างานอย่างใดอย่างหนึ่ง	โดย
เป้าหมายต้องชดัเจน	สามารถปฏบิตัิ
ได้จรงิ	ประกอบด้วย	เป้าหมายระยะสั้น	
ระยะกลาง	และระยะยาว	อนัเป็นการ
วางแผนการท�างานไว้ล่วงหน้า	ท�าให้
การท�างานมทีศิทางที่ถูกต้อง	ตรง
เป้าหมายและประสทิธผิลที่ตั้งไว้ของ
องค์กร	และควรท�างานให้ผดิพลาดน้อย	
จงึจะดทีี่สดุ
 บริหารเวลาให้เป็น	แน่นอนว่า
ทกุคนมเีวลาเท่ากนัในหนึ่งวนั	แต่การ
จะตดัสนิว่าใครท�างานมปีระสทิธภิาพ
มากกว่ากนั	ต้องพจิารณากนัที่เทคนคิ
การบรหิารเวลาของแต่ละคน	ว่าจะมี
หลกัการบรหิารเวลาอย่างไรให้เหมาะสม
กบังานที่ตนท�าอยู่	พนกังานหลายคน 
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หมุนไปโลก
โดย วรทรรศน์ วงษ์ไทย
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 การออกกำาลังกายนั้นเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายอย่างแน่นอนครับ ถ้าเรารู้จักการออกกำาลังกายแต่พอดี และมีความเหมาะสมต่อ
สภาพร่างกายของแต่ละคน การเลือก Gadget ในการออกกำาลังกายก็เช่นกันครับ จริงอยู่ที่มันทำาให้เราสนุก ทำาให้เราไม่เบื่อไม่ท้อ
ต่อความเมื่อยล้าเอาง่าย ๆ แต่เราต้องเลือกในสิ่งที่เราจ่ายไหว และความจริงจังในการนำาไปใช้ด้วยนะครับ 

  SMART WRISTBAND
	 Smart	Wristband	เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยคุ้นเคย
กนันกั	ซึ่งเครื่องมอืตวันี้คดิค้นขึ้นมาเพื่อกระตุ้น
การออกก�าลงักาย	นบัก้าวเดนิ	วดัชพีจร	รวม
ไปถงึวดัระดบัการนอนของผู้ใช้	โดย	Smart	
Wristband	เน้นไปที่การใช้งานประจ�าวนั	อย่าง
เช่น	เวลาที่เรานั่งโต๊ะท�างานนาน	ๆ	เราอาจลมื
ว่าเรานั่งแช่นานเท่าไหร่แล้ว	อปุกรณ์นี้จะแจ้ง
เตอืนว่าคณุควรลกุเดนิได้แล้ว	รวมถงึการนบัก้าว
เดนิต่อวนั	ซึ่งเราสามารถตั้งเป้าหมายว่า	ควรเดนิ
กี่ก้าวต่อวนัถงึจะดต่ีอสขุภาพ	ที่ส�าคญัคอื	ถ้าหาซื้อ 
Smart	Wristband	อย่าลมืรุ่นที่มี	HR	หรอื	Heart	
Rate	Sensor	ด้วยนะครบั	เพื่อวดัอตัราการเต้นของ
หวัใจเป็นของแถม	(ราคาอยู่ที่	800	-	5,000	บาท)

SMART WATCH  
	 ส�าหรบัผู้ออกก�าลงักายแบบจรงิจงั	
ต้องการอปุกรณ์ที่แสดงผลชดัเจน	
วดัผลได้ต่อเนื่อง	อยากให้ลองพจิารณา	
Smart	Watch	ซึ่งน่าตอบโจทย์ได้ดี	
เกณฑ์ในการเลอืก	Smart	Watch	นั้น	
ต้องถามตวัเองก่อนเลยว่า	เล่นกฬีา
หลายประเภท	หรอืว่าเล่นกฬีาแบบ
เดยีว	ไม่ว่าจะเป็นสายปั่น	สายวิ่ง	
สายว่าย	นั่นเพราะนาฬิกาว่ายน�้าอย่าง
เดยีว	จะนบั	Stroke	ในการว่าย	นบั
ระยะในการว่าย	ส่วนนาฬิกาส�าหรบั
สายวิ่ง	จะมกีารนบั	Pace	ของการวิ่ง
ว่าคณุวิ่งได้ระยะทางกี่กโิลเมตรต่อ
ชั่วโมง	มกีารเกบ็ข้อมูล	GPS	ถ้าเป็น
สายปั่นกม็กีารเชื่อมต่อกบัไมล์จกัรยาน	
ในรุ่นที่ราคาสูง	ๆ	จะมกีารวดัระดบั
ความสูงจากพื้นโลก	มกีารวดัอตัรา
การเต้นของหวัใจที่แม่นย�ามากขึ้นไปอกี	
(ราคาอยู่ที่	5,000	-	25,000	บาท)

BLUETOOTH SPORT HEADSET  
	 รู้ไหมว่าการออกก�าลงักายกบัการฟังเพลง
ในสภาวะปกตทิั่วไป	มขี้อแตกต่างเป็นอย่าง
มาก	เวลาเราออกก�าลงักาย	เรามเีหงื่อครบั	
ฉะนั้นความแตกต่างของหูฟังส�าหรบัการออก
ก�าลงักายจงึอยู่ที่สามารถกนัความชื้นได้	และ
หูฟังส�าหรบัการออกก�าลงักายมกัออกแบบ
ไดรเวอร์ของหูฟังเน้นเสยีงย่านต�่าซึ่งช่วย
กระตุ้นให้กระฉบักระเฉงมากขึ้น	เวลาเลอืกซื้อ	
ควรดูแบตเตอรี่ที่อายกุารใช้งานยาวนาน	
โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่	6	-	9	ชั่วโมง	และบางรุ่นมี
ระบบชาร์จเร่งด่วนส�าหรบัใช้งานระยะสั้น	ๆ	
(ราคาอยู่ที่	500	-	9,000	บาท)

3 ตัวช่วยออกกำาลังกาย
สุดฮ็อตที่ต้องมี

การออกกำาลังกายไม่ได้ช่วยให้มีสุขภาพดีเท่านั้น แต่เป็นกิจกรรมที่บ่งบอกไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน 
บางคนชอบเล่นฟิตเนสในห้องแอร์ บางคนขอวิ่งสูดอากาศในสวนสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ผู้รัก 

การออกกำาลังกายส่วนใหญ่ต้องมี Gadget อย่างน้อยคนละชิน้ ซึง่ในยุคนีม้ใีห้เลอืกใช้ต้ังแต่หวัจรดเท้า
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รู้ ใช้รู้คิด
โดย Money Move

เล่นหุ้น...ถ้าไม่โลภก็เริ่มได้
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หลายคนอาจมองว่า ‘หุน้’ เป็นเรือ่งทีไ่กลตัวและดเูอือ้มไม่ถงึสำาหรบัตัวเอง แต่อยากให้ลองเปลีย่น
มมุมองใหม่ เพราะความจรงิทกุคนสามารถเป็นนกัลงทนุได้ ย่ิงยคุ 4.0 นี ้ย่ิงต้องปรับตัว เพราะโลกยุคนี้
การลงทุนถือเป็นเรือ่งใหญ่ และไม่ใช่เรือ่งยากอีกต่อไปแล้ว แต่ทกุคนมกัจะตกม้าตายเมือ่ม ี‘ความโลภ’

ดูคนทำาสำาเร็จ เป็นแค่แรงบันดาลใจ
	 ทกุวนันี้หนงัสอืลงทนุอย่างไรให้ประสบความส�าเรจ็ใน
ตลาดหุ้นมใีห้เหน็มาก	รวมถงึคอร์สเรยีนตามหน้าเพจหรอื
เวบ็ไซต์ต่าง	ๆ	ซึ่งบางคอร์สราคาไม่เบา	เราสามารถเรยีนรู้
จากสิ่งที่อยู่ในกระแสหรอืสื่อได้	แต่ขอให้ยดึเป็นแรงบนัดาลใจ
เท่านั้น	อย่าหวงัที่จะเหมอืนเขาทั้งหมด	เพราะจรงิ	ๆ	ชวีติใคร
ชวีติมนั	บรบิทการใช้ชวีติไม่เหมอืนกนั	การลงทนุกเ็ช่นกนั	
พอเริ่มต้นจรงิมนัไม่ง่ายขนาดนั้น	ที่เรยีนแล้วพอลงสนามจรงิ
จะได้ก�าไรเป็นกอบเป็นก�าเลย	ต่างเคยบาดเจบ็มากหรอืน้อย
ตามความโลภจากตวัเรานี่แหละที่เป็นกบัดกัชั้นดทีี่จะท�าให้เรา
เป็นนกัลงทนุหรอืนกัหวงัผลประโยชน์
	 ยิ่งทกุวนันี้สามารถเปิดดูพอร์ตจากโปรแกรมซื้อขายหุ้น
ด้วยสมาร์ตโฟนได้ทกุที่ทกุเวลา	การห้ามใจไม่ให้โลภกลาย
เป็นเรื่องยากเยน็	แม้จ�านวนเงนิลงทนุน้อยกต็าม	แต่เมื่อเหน็
เปอร์เซน็ต์ที่พ่วงท้ายมา	ทกุคนย่อมยิ้มมมุปาก	และบอก
ตวัเองว่าขอก�าไรมากกว่านี้	สิ่งนี้มกัตามมาด้วยค�าว่า	‘ไม่มี
วนิยั’	เพราะแม้ได้ตั้งเป้าหมายของผลตอบแทนที่เพยีงพอแล้ว	
แต่เมื่อก�าไรพอกพูนอยู่ตรงหน้ากม็กัจะไม่ท�าตามวถิทีี่ก�าหนด
ไว้ในช่วงแรกว่า	‘ควรพอแค่นี้’	
	 ‘หน้าใหม่’	ไม่ว่าจะเริ่มต้นในวงการไหนใจต้องแกร่งเสมอ	
อย่าให้ความโลภน�าพาจนท�าให้เราเดนิหลงทาง...ฉบบัหน้าจะ
มาแนะน�าวธิเีปิดบญัชหีุ้นกนัค่ะ 

ปรับความคิดว่าอยากเรียนรู้มากกว่าหวังกำาไร
	 ควรตั้งหลกัว่า	จดุเริ่มต้นของการเล่นหุ้นครั้งนี้มาจาก
ความอยากเรยีนรู้การลงทนุ	มากกว่าเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าให้
ตวัเองว่าจะได้ผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหุ้นครั้งแรก
กี่เปอร์เซน็ต์	เพราะการก�าหนดอย่างนั้นจะท�าให้เรามองเพยีง
ด้านเดยีวคอื	‘ก�าไร’	มากกว่า	‘ขาดทนุ’	ท�าให้เราไม่มอง
บรบิทของความเสี่ยงที่จะเกดิขึ้นในอนาคต	ซึ่งไม่ว่าเซยีนหุ้น
กี่คนต่อกี่คน	เขากผ็่านจดุเหน็ผลประโยชน์มาก่อน	แล้วกเ็จ๊ง
ตามมาด้วยกนัทั้งนั้น	เพราะความ	‘โลภ’	ที่อยากจะได้เป็นตวั
ตั้งต้น	ท�าให้หลายคนเข้ามาแล้วเขด็กบัตลาดหุ้นไปเลย

ที่พึ่งหลัก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
	 แม้บทบาทหลกัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ท�าให้เกดิการซื้อขายในตลาดทนุแล้ว	อกีด้านหนึ่งที่ด�าเนนิงาน
มาตลอด	42	ปี	คอื	ให้ความรู้ผู้ลงทนุและเตอืนเสมอว่า	ต้องรู้
ก่อนที่จะเริ่ม	เพราะของฟรยี่อมไม่มใีนโลก	ผลตอบแทนที่ได้
มาสูงกย็่อมตามมาด้วยความเสี่ยงสูงเช่นกนั	ดงันั้นต้องเริ่ม
จากตวัเราเอง	ลงมอืศกึษา	ซึ่งห้องสมดุมารวย	ชั้นใต้ดนิของ	
ตลท.มหีนงัสอืที่ผ่านการคดัเลอืกมาแล้วทั้งจากหน่วยงานใน
ตลท.เอง	จากผู้เชี่ยวชาญ	และผู้ที่ประสบความส�าเรจ็หรอื
บาดเจบ็กบัการลงทนุทั้งในประเทศและต่างประเทศ	มาให้
ปูพื้นฐาน	หรอืคลกิไปที่	www.set.or.th/education	กถ็อืเป็น
ที่พึ่งให้ผู้เริ่มต้นใหม่ได้อย่างดี	
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สุขภาพสุข
โดย กองสถานพยาบาล

ท�าให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก	ส่งผลให้
เชื้อไรฝุ่นเจรญิเตบิโตได้ดี
	 ส�าหรบัอาการของโรคภูมแิพ้นั้น	
จะแสดงออกแตกต่างกนั	โดยขึ้นอยู่กบั
ชนดิของสารก่อภูมแิพ้ที่ได้รบั	และการ
ตอบสนองของอวยัวะนั้น	ๆ	เช่น	หาก
เกดิบรเิวณจมูก	จะท�าให้เกดิโรคภูมแิพ้
อากาศ	ซึ่งมอีาการจาม	คนัจมูก	คนั
เพดานปากหรอืคอ	น�้ามูกไหล	หากเกดิ
บรเิวณหลอดลม	ผู้ป่วยจะมอีาการไอ	
แน่นหน้าอก	หอบ	หายใจขดัหรอืหายใจ
เรว็	หากเป็นภูมแิพ้บรเิวณผวิหนงั	จะ
ท�าให้มอีาการคนั	มผีดผื่นตามตวั	ผื่น
มกัแห้ง	แดง	มสีะเกด็	หรอืมนี�้าเหลอืง	
หากเกดิกบัระบบทางเดนิอาหาร	กจ็ะมี
อาการแพ้อาหาร	คลื่นไส้	อาเจยีน	
ท้องเสยี	ปากบวม	ปวดท้อง	ท้องอดื	
ที่ส�าคญั	โรคภมูแิพ้เป็นโรคที่ไม่หายขาด	
บางครั้งอาการทเุลาจนเกอืบหายสนทิ	
แต่หากดูแลสขุภาพไม่ดหีรอืมสีิ่งมา
กระทบ	อาการกจ็ะก�าเรบิขึ้นมาได้
	 วธิปี้องกนัโรคที่ดทีี่สดุ	คอืการดูแล

โรคใกล้ตัวในช่วงฤดูฝน
แม้ภมูแิพ้จะไม่ใช่โรคร้ายแรง แต่ก็ถือเป็นโรคเรือ้รงัทีส่ร้างความน่ารำาคาญใจให้กับผูป่้วยมใิช่น้อย ยิง่ในช่วง

อากาศเปลีย่นแปลงบ่อย ก็ต้องใส่ใจดแูลสขุภาพให้มากขึน้ โดยเฉพาะผูท้ีเ่ป็นภมูแิพ้อยู่แล้ว อาจทำาให้ป่วยได้
ง่ายขึน้ด้วย เราจงึนำาความรูเ้ก่ียวกับโรคภูมแิพ้มาฝาก เพ่ือจะได้หลกีเลีย่งและป้องกันตัวเองอย่างถูกวิธี

สขุภาพให้แขง็แรง	หมั่นออกก�าลงักาย
อย่างน้อยสปัดาห์ละ	3-4	ครั้ง	เพื่อให้
ร่างกายมภีูมติ้านทาน	และช่วยลด
อาการภูมแิพ้	นอกจากนี้	ควรหลกีให้
ไกลจากสิ่งที่แพ้ทั้งทางตรงและทางอ้อม	
หมั่นน�าเครื่องนอนออกไปตากแดดทกุ	
15	วนั	และเปิดหน้าต่างให้แสงแดด
ส่องเข้ามาในห้องทกุ	ๆ	เช้า	หมั่น
ท�าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
ของเครื่องปรบัอากาศ	ใบพดัลมและ
พรมเป็นประจ�าทกุสปัดาห์	เพราะพรม
เป็นแหล่งสะสมชั้นดขีองเชื้อโรค/ไรฝุ่น	
พยายามท�าความสะอาดบ้านทกุวนั	
เพื่อป้องกนัเชื้อโรคและลดความอบัชื้น	
ในกรณทีี่แพ้ขนสนุขัหรอืขนแมว	
หลกีเลี่ยงการสมัผสัและไม่ควรเลี้ยง
สตัว์ไว้ในบ้าน	เมื่ออยู่นอกบ้านอาจ
ใช้หน้ากากปิดจมูก	หลกีเลี่ยงฝุ่น
ละออง	ควนัรถยนต์	ควนัก๊าซจาก
โรงงาน	ควนับหุรี่	ส�าหรบัผู้แพ้อาหาร	
ควรระวงัอาหารที่ก่อให้เกดิการแพ้ได้
ง่าย	เช่น	กุ้ง	ปู	หอยทะเล	เป็นต้น  

ภูมแิพ้ถอืเป็นโรคยอดฮติที่เกดิได้กบัทกุคน	โดยเฉพาะ
คนเมอืงที่ต้องผจญกบั
สภาวะแวดล้อมเป็นพษิ	
รบัประทานอาหารที่ขาด
โภชนาการอยู่เป็นประจ�า	

หรอืผู้ที่ใช้ชวีติไม่ถูกสขุลกัษณะ	ท�าให้
ร่างกายขาดภูมติ้านทานและป่วยบ่อย	
ปัจจบุนั	ผู้ที่เป็นโรคภูมแิพ้จงึมแีนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น	3-4	เท่า	ซึ่งเกดิได้จากหลาย
สาเหต	ุเช่น	กรรมพนัธุ	์มกีารเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมจากสงัคมชนบทเป็น
สงัคมเมอืง	ต้องเผชญิกบัมลภาวะจาก
อตุสาหกรรม	การจราจร	และการสูบ
บหุรี่	ชวีติขาดการออกก�าลงักาย	ท�าให้
ร่างกายอ่อนแอ	จนเกดิการตดิเชื้อได้
ง่าย	ในวยัเดก็กนินมแม่น้อย	รบั
ประทานอาหารจานด่วนมากเกนิไป	ท�าให้
ได้รบัสารอาหารไม่ครบถ้วน	ตลอดจน
การเลี้ยงสตัว์ในบ้านหรอืตกแต่งบ้าน
ด้วยการปูพรม	ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของ
ฝุน่ละออง	และการตดิเครื่องปรบัอากาศ	



 • ฉบับท่ี 3 / 2560  39

ภาพประกอบ ภัทรีดา ประสานทอง
PEA for kids

มาใช้ ‘เตารีด’ อย่างถูกวิธีกันดีกว่า
	 •		ขณะใช้เตารดี	ควรยนือยูบ่นฉนวน	เช่น		
	 	 แผ่นยางหรอืแผ่นไม้ก็ได้	เพือ่ป้องกนั	
	 	 ไฟฟ้าดดู	เพราะอาจมีไฟฟ้ารัว่ทีเ่ตารดีได้
	 •	 ข้อนีส้�าคญัมากเลยค่ะ	เมือ่เลิกใช้งาน	
	 	 แล้ว	ต้องถอดปล๊ักออกทนัที
	 น้อง	ๆ	คงพอจะทราบถึงวิธีการใช้ที่
ถูกวิธีแล้ว	ต้องหม่ันปฏิบัตติาม	เพือ่ความ
ปลอดภัย	และความอุน่ใจภายในบ้านนะคะ	

	 	 สายเข้าเตารดี	อย่าให้เป่ือยและช�ารดุด้วย
	 •	ปล๊ักต้องเสียบกับเต้ารบัให้แน่น	เพือ่	 	
	 	 ป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสูงทีป่ล๊ักเสียบ	
	 •	 อย่าวางเตารดีใกล้ส่ิงทีจ่ะตดิไฟได้ง่าย		 	
	 	 เพราะอาจเกิดเพลิงไหม้ได้	
	 •	 ห้ามใช้สายไฟฟ้าแบบอ่อนธรรมดา	เลือก		
	 	 ใช้สายไฟฟ้าเฉพาะของเตารดีซ่ึงมฉีนวน			
	 	 2	ชัน้	และชัน้นอกทนความร้อนได้ 

	 มีใครเคยช่วยคณุพ่อคณุแม่รดีผ้าบ้าง
หรอืเปล่าคะ...	น้อง	ๆ	รูไ้หมว่าวธิีใช้เตารดี
ให้ปลอดภยันัน้	ต้องท�าอย่างไร	?	เอาล่ะ	
ลองมาตรวจดกูนัเลยนะคะ
	 •	 เต้าเสยีบ	(ปลัก๊เสยีบ)	ต้องไม่แตกร้าว		
	 	 สายทีข้ั่วปลัก๊ไม่หักพบัและเป่ือยช�ารดุ	
	 •	 สายไฟทีต่่อเข้าเตารดีต้องแน่น	และ	
	 	 อย่าลืมตรวจสอบปลอกฉนวนยางทีหุ่ม้	
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กล้องถ่ายภาพกล้องแรกของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ กล้อง CORONET MIDGET ซึ่งสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพระราชทานให้ตั้งแต่ทรงมีพระชนมพรรษาเพียง 8 พรรษา ครั้งยังประทับที่ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ กล้องรุ่นนี้ผลิตโดยบริษัท CORONET CAMERA CO. เมืองเบอร์มิ่งแฮม สหราช
อาณาจักร เป็นกล้องที่มีขนาดเล็กมาก มีความสูงเพียง 6.5 เซนติเมตร และกว้างเพียง 2.6 เซนติเมตร 
ตัวกล้องทำาจากเรซินชนิด BAKELITE มีน้ำาหนักเพียง 71 กรัม ถ่ายภาพได้ 6 ภาพ ขนาด 13 X 18 มม. 
ออกวางตลาดในปี พ.ศ. 2478 ด้วยราคา 5 ชิลลิ่ง 6 เพนซ์ (0.275 ปอนด์)

‘กล้องของพ่อ’ตอนท่ี 1

 เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ของพวกเรา ทรงโปรดปรานการถ่ายภาพ
อย่างยิ่งตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ พระองค์ได้รับพระราชทาน 
กล้องถ่ายภาพกล้องแรกจากสมเด็จพระบรมราชชนนี ตั้งแต่ทรงม ี
พระชนมพรรษาเพียง 8 พรรษา ครั้งยังประทับที่ประเทศสวิต- 
เซอร์แลนด์ พระองค์ทรงโปรดที่จะถ่ายภาพสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดา โดยเฉพาะ
เม่ือได้เสด็จแปรพระราชฐานไปท่ีต่าง ๆ นอกจากน้ันยังทรงถ่ายภาพ
ในขณะทรงงาน เพื่อนำาภาพถ่ายเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศอีกด้วย ภาพของพระองค์ท่านขณะทรงงานโดยมี
กล้องถ่ายภาพห้อยอยู่ท่ีพระศอ คงเป็นภาพท่ีปวงชนชาวไทยทุกคน
เห็นกันจนชินตา พระองค์ทรงสะพายกล้องถ่ายภาพไปทรงงาน
ทุกหนแห่ง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แห่งใดก็ตาม เพราะกล้องถ่ายภาพคือ
หนึ่งในเครื่องมือทรงงานของพระองค์ท่าน ‘ในหลวงรัชกาลที่ 9’
 พวกเราคงทราบกันดีว่า พระองค์ท่านทรงใช้ ‘กล้องถ่ายภาพ’ 
มาหลากหลายรุ่น หลายย่ีห้อ ท้ังกล้องสัญชาติเยอรมัน ญ่ีปุ่น หรือแม้ 
กระท่ังรัสเซีย (‘กล้องถ่ายภาพ’ เป็นคำาราชาศัพท์ สำาหรับกล้องถ่ายรูป) 
ผมจึงขอใช้โอกาสน้ีนำาเสนอข้อมูลท่ีน่าสนใจของกล้องบางรุ่นท่ี
พระองค์ท่านเคยทรงใช้งาน เพ่ือเป็นเกร็ดความรู้แก่ผู้อ่านทุกท่าน

จดุเด่นคอื	เป็นกล้องที่รวมเอากลไกในการโฟกสั	(Rangefinder)	
มาอยู่ในช่องมองภาพ	(Viewfinder)	ท�าให้การใช้งานสะดวก
ขึ้นมาก	นอกจากนั้นตวักล้องยงัมขีนาดเลก็	ใช้วสัดทุี่ทนทาน	
ท�าจากอลูมเินยีมที่มนี�้าหนกัเบาแต่แขง็แรง	และมเีลนส์	Carl	
Zeiss	คณุภาพสูงให้เลอืกใช้อกีด้วย	ซึ่งเลนส์มาตรฐานที่มา
กบักล้องคอื	Carl	Zeiss	Sonnar	5cm	f/1.5	หรอื	Sonnar	5cm	
f/2	เลนส์ทั้งสองตวัได้รบัค�าวจิารณ์ว่าคมกว่าเลนส์	Leitz	
50mm	f/1.5	Xenon	และ	50mm	f/2	Summar	ของไลก้า
	 Contax	II	มชีตัเตอร์แบบโลหะเคลื่อนที่แนวดิ่ง	ท�าความ
เรว็ชตัเตอร์ได้ตั้งแต่	B	ไปจนถงึ	1/1250	วนิาที	ซึ่งถอืเป็น
กล้องที่มคีวามเรว็ชตัเตอร์สูงที่สดุในขณะนั้น	สูงกว่าคู่แข่ง	
Leica	III	ที่ท�าได้	1/1000	วนิาที	และมรีะบบหน่วงเวลา
ถ่ายภาพด้วย	(Self	timer)	มเีลนส์ขนาดต่าง	ๆ	ให้เลอืกใช้	
ตั้งแต่	28	มม.	ไปจนถงึ	500	มม.

	 ขอเริ่มต้นด้วยภาพ
ของพระองค์ท่านภาพนี้	
ซึ่งเป็นภาพเมื่อครั้งเสดจ็	
นวิตัพิระนคร	เมื่อปี	
พ.ศ.	2488	ในภาพนี้	
พระองค์ทรงถอืกล้อง	
Contax	II	ซึ่งผลติโดย

บรษิทั	Zeiss	Ikon	ประเทศเยอรมนี
 กล้องตระกลู Contax II	นี้	เปิดตวัครั้งแรกในปี	พ.ศ.	2479	
โดยมเีป้าหมายเพื่อชงิส่วนแบ่งตลาดจากไลก้า		(ซึ่งในขณะนั้น
กล้องรุน่	Leica	III	ได้รบัความนยิมอย่างมาก)	และมกีารปรบัปรงุ
ต่อมาเรื่อย	ๆ	จนหลงัช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง	ได้ออกรุน่	
Contax	II	ซึ่งในหลวงของเราได้น�ามาใช้งานในปี	พ.ศ.	2493
	 Contax	II	เป็นกล้องเร้นจ์ไฟน์เดอร์ที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้	

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



หรือสมัครสมาชิกได้ท่ี

www.pea.co.th/saijaifaifa

หลากหลายความรู้คู่ความเพลิดเพลิน
วันน้ี สามารถติดตามอ่าน วารสาร                       ผ่านทาง

saijaifaifa magazine

‘กล้องของพ่อ’ตอนท่ี 1



รุกขกรเมืองสวยด้วยฝีมือ

1129 PEA CALL CENTER

อีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส่งเสริมและสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อการตัดต้นไม้ต้องอาศัย 
ความรู้ที่ถูกต้อง
ทางด้านรุกขกรรม

ไม่เพียงสร้างสรรค์เมืองให้มีทัศนียภาพงดงาม  
หากยังส่งเสริมด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจรไปมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่


