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EDITOR’S TALK
สร้างคนด้วย “โอกาส”
เป็นวารสารรายเดือน จัดทำ�ขึ้น
เพือ่ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ
โดยทำ�หน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำ�เนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

แต่ละปีจะมีเยาวชนจ�ำนวนมากเข้ามาสมัครและสอบคัดเลือกซึ่งจะมีเพียง  
55 คนเท่านั้นที่สอบผ่านและได้รบั คัดเลือกให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ‘โรงเรียนช่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค’ สถานศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรในสายงาน Hotline ซึ่งเป็น
หน่วยงานส�ำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบจ่ายไฟฟ้าทั่วประเทศ
ความส�ำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตของเยาวชนจากโรงเรียนช่างการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคเหล่านี้ คือรูปธรรมที่สะท้อนความตั้งใจของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
(PEA) ได้อย่างชัดเจน ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สงั คมด้วย ‘การสร้าง
โอกาสเพื่อสร้างคน’ ขณะเดียวกัน PEA ก็ได้รับบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้
เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในการท�ำงานบริการด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนผูใ้ ช้ไฟฟ้าทัว่ ประเทศ  
โอกาสจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดส�ำหรับชีวติ ของคน ๆ หนึ่งเลยทีเดียว...
บางคนมีความสามารถ แต่ขาดโอกาส ก็ยากทีก่ า้ วสูจ่ ดุ หมาย ขณะทีอ่ กี หลายคน
ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพแถมได้โอกาสเป็นใบเบิกทางที่ดีของชีวิต ก็ยิ่งท�ำให้
เขาเหล่านั้นก้าวไปสู่ปลายทางที่วางไว้ได้ไม่ยาก
เคยมีคนพูดว่า “โอกาสเป็นสิง่ ทีล่ อยอยูใ่ นอากาศ ถ้าเราไม่คว้าไว้ คนอืน่ ก็คว้าไป”
แต่ในขณะเดียวกัน โอกาสก็เป็นสิ่งสร้างได้ เหมือนที่ PEA ได้หยิบยื่นโอกาสดี ๆ
ให้กับเยาวชนไทยมากมาย ให้พวกเขาได้รบั การศึกษา ได้ท�ำงานที่ดี และมีโอกาส
ไต่บันไดชีวิตสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ
ถ้าคิดจะสร้างคน...โอกาสคือจุดเริ่มต้นที่ดที ี่สุด
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EA Life

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

เปิดใช้งาน Smart Meeting Room

การให้ความส�ำคัญกับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท�ำงาน เป็นหนึง่ ในแนวทางที่ PEA พยายาม
สร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ จริงเป็นรูปธรรม ดังนัน้ PEA จึงได้รว่ มมือ
กับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จ�ำกัด พัฒนาห้องประชุม PEA
สู่การเป็น Smart Meeting Room ที่มีการติดตั้งระบบ Video
Conference การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าและติดตามเสียง
สนทนา ซึ่งเป็นนวัตกรรมทันสมัยเทียบเท่าระดับสากล โดย
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ PEA คนที่ 13 เป็น

ประธานในพิธีเปิดห้องประชุมดังกล่าว พร้อมด้วย นายหู กั่ง
รองประธานบริหารกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย
เทคโนโลยี จ�ำกัด ประจ�ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายเมิ่ง เฉียง ประธานบริหาร กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด พร้อม
ผู้บริหาร PEA เข้าร่วม การเปิด Smart Meeting Room
ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวของ PEA ในการเดินหน้าไปสู่การ
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยคุ ดิจิทลั อย่างแท้จริง

รับรางวัลเกียรติยศส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำ�ปี 2561

การออมเงินเปรียบเสมือนการสร้างหลักประกันให้ชวี ติ อย่างหนึง่ โดยเฉพาะผูท้ ไี่ ม่มสี วัสดิการบ�ำเหน็จบ�ำนาญ การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค (PEA) ตระหนักถึงความส�ำคัญในเรือ่ งนี้ จึงได้สง่ เสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันให้แก่ลกู จ้าง ด้วยการ
เข้าร่วมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และน�ำมาสูก่ ารลงนามความร่วมมือระหว่างกัน ทัง้ นี้ นับเป็นรัฐวิสาหกิจ
แห่งแรกทีเ่ ข้าร่วมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติอกี ด้วย ปัจจุบนั PEA มีลกู จ้างทีป่ ฏิบตั งิ านในสัญญาจ้างจ�ำนวน
ประมาณ 6,000 คน เป็นลูกจ้างทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามที่ กอช. ก�ำหนดได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจ�ำนวน 3,815 คน และ
ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนการออมอย่างมุง่ มัน่ ท�ำให้ PEA ได้รบั รางวัลเกียรติยศ ประเภทหน่วยงานทีใ่ ห้ความร่วมมือ
สนับสนุนและส่งเสริมการออม ระดับหน่วยงานความร่วมมือทีม่ กี ารลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกองทุนการออมแห่งชาติ
โดยนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผูว้ า่ การ PEA คนที่ 13 รับรางวัลจากนายวิสทุ ธิ์ ศรีสพุ รรณ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง
ในงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจ�ำปี 2561 ณ ห้องประชุมวายุภกั ษ์ 4 กระทรวงการคลัง
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เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า ปากช่อง

นายเสริมสุกล คล้ายแก้ว ผูว้ า่ การ PEA คนที่ 13 พร้อมด้วย
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอ�ำเภอปากช่อง นายคมกฤษณ์
ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง นายสมลักษณ์
กิ่งมาลา รักษาการรองผู้ว่าการ PEA ภาค 2 และหัวหน้า
หน่วยงาน ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีเปิด
สถานีอัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับยานยนต์ ณ ส�ำนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคอ�ำเภอปากช่อง
การเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับยานยนต์ดงั กล่าว
นับเป็นแห่งที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย PEA
ได้ท�ำการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
จัดท�ำระบบโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็วใน
เส้นทางหลักไปสู่หัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังจัดท�ำ
แอปพลิเคชัน ซึง่ ให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อประชาชน
เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ร่วมงาน IEEE POWER & Energy Thailand Dinner Talk 2018
ความก้าวหน้าและการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีทเี่ กิดขึน้
อยูต่ ลอดเวลา ท�ำให้ตอ้ งมีการพัฒนาไฟฟ้าและพลังงานของ
ประเทศไทยอยูเ่ สมอ จนกลายเป็นทีม่ าของงาน ‘IEEE PES
Dinner Talk 2018’ โดย ดร. ศิริ จิระพงษ์พนั ธ์ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน และนายเสริมสกุล

คล้ายแก้ว ผูว้ า่ การ PEA คนที่ 13 ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูก้ ล่าว
รายงาน ส�ำหรับงานในปีนจี้ ดั ขึน้ ภายใต้หวั ข้อ ‘Disruptive
Technology for Thailand Grid and Energy Supplies of
The Future : พลิกโฉมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานในอนาคต’
ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ จากผูท้ รงคุณวุฒิ
• ฉบับที่ 10 / 2561
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สนับสนุนเงินโครงการสระน้ำ�เพื่อชีวิต

PEA มอบเงินสนับสนุนโครงการสระน�้ำเพื่อชีวติ อุทิศถวายพ่อของแผ่นดิน โดยได้ด�ำเนินการขุดสระน�้ำในพื้นที่ 9 ชุมชน
เครือข่าย รวม 45 แห่ง ตามสภาพพื้นที่ท่มี ีความลึก 2 ระดับ คือ 3 เมตร และ 4 เมตร มีปริมาตรน�ำ้ เก็บกักสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 5,000 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้นางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็น
ตัวแทนมอบเงินจ�ำนวน 4,769,955 บาท ให้แก่มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ดูแลโครงการฯ ดังกล่าว โดยมี
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธอิ ุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รบั มอบ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา

ติดตามการซ่อมแซมสายเคเบิลใต้น้ำ� เกาะสมุย
เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ประกอบการบนเกาะสมุย
มีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคง ทั่วถึงเพียงพอต่อความต้องการ และ
มีประสิทธิภาพ PEA จึงด�ำเนินการซ่อมแซมสายเคเบิลใต้น�้ำ 
115 kV วงจรขนอม - เกาะสมุย มาโดยตลอด และในวันที่
27 ตุลาคม 2561 ได้มกี ารจัดประชุมติดตามความคืบหน้า
ของการด�ำเนินงานซ่อมแซมสายเคเบิลใต้น�้ำ 115 kV วงจร
ขนอม - เกาะสมุย (วงจร 3) โดยมีนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
4
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ผู้ว่าการ PEA คนที่ 13 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย
นายวัลลภ กิตติววิ ฒ
ั น์ รองผูว้ า่ การปฏิบตั กิ ารและบ�ำรุงรักษา
PEA นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการ PEA เขต 2
(ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้บริหารในสังกัด
เข้าร่วม ณ ห้องประชุม PEA อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

คงไม่มีโอกาสใดส�ำคัญเท่าการให้โอกาสด้านการศึกษา เพื่อให้
เยาวชนในวันนีเ้ ติบโตเป็นผู้ใหญ่ทดี่ ใี นวันหน้า ‘โรงเรียนช่างการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค’ จึงถือก�ำเนิดขึน้ มา ไม่เพียงเป็นสถานศึกษาทีน่ อกจาก
จะให้ความรู้วิชาการ บ่มเพาะทักษะชีวิตหลากหลายด้านแล้ว ยัง
ช่วยขยายโอกาสด้านอาชีพ ให้นักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในการท�ำงานร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
นี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการสร้างโอกาสแห่งชีวิต ที่ PEA ก่อร่าง
สร้างฝันของเยาวชนผู้ต้องการท�ำงานด้านไฟฟ้าให้เป็นจริงในที่สุด

• ฉบับที่ 10 / 2561
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ใคร ๆ ก็เรียก ‘โรงเรียนช่าง กฟภ.’

หากเอ่ยชื่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�ำหรับคน
ภายนอกอาจไม่คุ้นหูนัก แต่ส�ำหรับชาว PEA เองย่อมรู้จักที่แห่งนี้ดี
และเรียกกันว่า ‘โรงเรียนช่าง กฟภ.’
โรงเรียนเล็ก ๆ ที่วางตัวอยู่ข้าง ๆ ตึก LED ส�ำนักงานใหญ่
PEA แห่งนี้ ถือเป็นโรงเรียนเฉพาะด้าน เปิดขึ้นมาเพื่อผลิตบุคลากร
ให้กับ PEA โดยเฉพาะในสายงานฮอทไลน์ (Hot Line) ที่ต้องปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยอาศัยความรู้เฉพาะด้านและ
ความเชี่ยวชาญในการท�ำงานเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นต�ำแหน่งงานที่ PEA
ไม่สามารถประกาศรับสมัครจากบุคคลทั่วไปได้
ที่นี่มีหลักสูตรการเรียนการสอนคล้ายกับแผนกวิทย์ - คณิต
ในโรงเรียนสายสามัญทั่วไป แต่แตกต่างตรงที่น�ำเนื้อหาเรื่องไฟฟ้า
เข้ามาเพิ่มแทนวิชาเลือกเสรี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องไฟฟ้า
อย่างเข้มข้น จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งเดียวที่มีการสอน
เรื่องไฟฟ้าแรงสูง
โดยนับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อปี 2511 จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นระยะ
เวลา 50 ปี โรงเรียนแห่งนี้ได้ผลิตบุคลากรด้านงานฮอทไลน์ที่มี
8
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ความเชี่ยวชาญงานระบบไฟฟ้าแรงสูงและการซ่อมบ�ำรุงรักษา
สายส่งไฟฟ้านับพันคน แต่ละคนได้ท�ำงานกระจายตัวอยู่ทั่วทุก
ภูมภิ าคของประเทศไทย เพือ่ ช่วยแก้ปญ
ั หาไฟฟ้าขัดข้องให้กบั ผู้ใช้ ไฟฟ้า

3 หลักสูตรผลิต ‘มนุษย์ ไฟฟ้า’

แม้หลักสูตรหลักคือ ‘หลักสูตรช่างฮอทไลน์’ ซึ่งต้องใช้เวลา
เรียน 3 ปี ทว่าในบางปี โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังเปิด
หลักสูตรพิเศษ 1 ปี และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง 6 เดือน ตามความ
ต้องการด้านพนักงานของ PEA ด้วย ได้แก่
หลักสูตรปกติ 3 ปี เป็นหลักสูตรหลักที่เปิดเป็นประจ�ำทุกปี
รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จบหลักสูตร
วิชาทหาร (รด.) 1 ปีมาแล้ว เพื่อเข้าศึกษาระดับมัธยมปลายในสาย
วิทย์ - คณิต ซึ่งความโดดเด่นของหลักสูตรนี้ เมื่อจบหลักสูตรแล้ว
จะได้รบั วุฒมิ ธั ยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทัง้ บรรจุเป็นพนักงานฮอทไลน์
ของ PEA และหากว่านักเรียนคนใดมีคะแนนสอบได้อันดับ 1 - 5 จะ
ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และปรับระดับจากฮอทไลน์ ให้เป็นวิศวกรเมื่อจบการศึกษา

หลักสูตรพิเศษ 1 ปี แม้จะมีระยะเวลาแค่เพียง 1 ปี หากช่วง
เวลาการฝึกฝนปฏิบัติฮอทไลน์เป็นระยะเวลานาน จึงมีความเข้มข้น
ไม่แพ้หลักสูตร 3 ปีเลยทีเดียว โดยเปิดรับผู้จบการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. ไฟฟ้าก�ำลัง ไม่ได้เปิดรับทุกปี
ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านพนักงานของ PEA เป็นอีกหนึ่งทาง
เลือกของผู้สนใจศึกษาด้านไฟฟ้า และมีโอกาสร่วมงานกับ PEA
หลักสูตรช่างเฉพาะทาง อีกหนึ่งหลักสูตรที่ไม่ได้เปิดทุกปี
ให้สิทธิส�ำหรับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส.

มาฝึกการท�ำงานด้านไฟฟ้าเป็นเวลา 6 เดือน ภาคทฤษฎี 4 เดือน
และภาคปฏิบัติ 6 เดือน โดยต้องออกไปฝึกปฏิบัติงานจริงที่ PEA
ในต่างจังหวัด เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงาน
ให้กับ PEA ได้จริง และเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานช่างปฏิบัติการระบบไฟฟ้า หรือการแก้ ไขกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องนั่นเอง และในอนาคตยังจะมีการเปิดการอบรมหลักสูตร
ช่างเฉพาะทางอื่น ๆ เช่น ช่างระบบมิเตอร์ ซ่อมบ�ำรุงระบบหม้อแปลง
ไฟฟ้า เป็นต้น

หลักสูตร 3 ปี
หลักสูตรพิเศษ 1 ปี
วุฒิที่รับสมัคร
ม.3 และ ม.4
ปวช. สาขาไฟฟ้า
ลักษณะการเปิด
เปิดทุกปี
ไม่ได้เปิดทุกปี
ระยะเวลาหลักสูตร
3 ปี (6 ภาคการศึกษา)
1 ปี (2 ภาคเรียน)
ต�ำแหน่งที่บรรจุเข้าท�ำงาน
พนักงานช่าง (ฮอทไลน์)
พนักงานช่าง (ฮอทไลน์)
			
จ�ำนวนที่รับสมัคร
55 คน
ตามอัตราที่ต้องการ
		
พนักงานของ กฟภ.

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง
ปวส. สาขาไฟฟ้า
ไม่ได้เปิดทุกปี
6 เดือน
พนักงานช่าง
(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
ตามอัตราที่ต้องการ
พนักงานของ กฟภ.
• ฉบับที่ 10 / 2561
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เฟ้นหานักเรียนที่ ‘พร้อม’

เดือนมีนาคมของทุกปีคือช่วงเวลาที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจะเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ในแต่ละปีจะรับนักเรียนแค่
55 คนเท่านั้น โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้า
มาเป็นนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น ส่วนสูง/น�้ำหนัก
ที่ได้มาตรฐาน ไม่มีการสักลวดลายตามร่างกาย ไม่มีปัญหาด้าน
สายตา สามารถว่ายน�้ำ ไม่กลัวที่สูง และยินดีไปปฏิบัติงานประจ�ำ
ณ ส�ำนักงานในส่วนภูมิภาคแล้ว การจะเป็น ‘มนุษย์ ไฟฟ้า’ ที่
สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้ ในหลักวิชาการและสามารถออกไปปฏิบัติ
งานเพื่อบริการประชาชน ต้องผ่านการทดสอบหลายขั้นตอน เริ่ม
ตั้งแต่การสอบข้อเขียน ต่อด้วยการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ความแข็งแกร่ง ทักษะการปีนเสา ความคล่องตัวและความปลอดภัย
ก่อนถึงการสอบสัมภาษณ์เพื่อให้นักเรียนแสดงทัศนะต่าง ๆ ทั้ง
ความรู้ด้านช่าง ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความคิดริเริ่ม ไหวพริบ
ทัศนะต่อองค์กร ที่มีความพร้อมเข้าสู่รั้วโรงเรียนช่างการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคและการท�ำงานในอนาคต
เมื่อก้าวเข้ามาเป็นนักเรียนแล้ว ทุกคนจะได้รับการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีจะเรียนที่โรงเรียน
ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคในกรุงเทพฯ เป็นหลัก ก่อนเข้ารับการฝึก
ภาคปฏิบัติที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง PEA จังหวัดนครปฐม
เพื่อฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานฮอทไลน์
มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท�ำงาน และสิ่งที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโรงเรียนช่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกเหนือจากครูผู้สอนประจ�ำวิชาสามัญ
เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย บุคลากร
ที่เข้ามาให้ความรู้ส่วนหนึ่งคือ บุคลากรอาสาใน PEA ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ เรื่องโซลาร์เซลล์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน
ได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์ตรง เป็นต้น

สิทธิประโยชน์ทม่ี ากกว่า

แม้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีการเรียนการสอนเฉพาะทาง เน้น
ไปที่เรื่องของไฟฟ้าแรงสูง ทว่าแต่ละปีกลับมีนักเรียนเข้ามาสมัคร
อย่างล้นหลาม บางปีเกินกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ สิ่งที่ดึงดูดความ
สนใจของบรรดาผู้สมัคร ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากสิทธิประโยชน์เมื่อ
เข้ามาเป็นนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดทั้ง 3 ปี การได้รับสิทธิการรักษา
พยาบาล เมื่อจบแล้วจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงาน PEA ทันที
น้อง ๆ หลายคนจึงมีการเตรียมตัวเป็นแรมปี เพื่อสอบเข้าให้ ได้
ภูรภิ ทั ร์ วิจติ ร์พนั ธุ์ นักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ชั้นปีที่ 1 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการเตรียมตัวเพื่อ
สอบเข้าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า “ผมเตรียมตัว 2 ปี
ตั้งแต่อยู่ ม.1 ว่าจบ ม.3 แล้วจะสอบเข้าเรียนที่นี่ให้ ได้ เพราะว่า
เรียนจบแล้วมีงานท�ำ และเมื่อได้บรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคแล้ว จะมีความมั่นคง เลยตั้งใจสอบเข้าให้ ได้ แต่ก็ ไม่ได้
หวังจะได้ทุนการศึกษาเมื่อเรียนจบ เท่านี้ก็ช่วยค่าใช้จ่ายของพ่อกับ
แม่ได้เยอะแล้ว”
เพราะต้องการรับนักเรียนทีค่ วามตัง้ ใจเรียนและท�ำงานให้กบั
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจริง ๆ จึงเป็นเหตุผลว่าท�ำไมการคัดเลือก
ถึงมีความเข้มข้น
“การคัดเลือกและฝึกปฏิบตั ขิ องเรามีความเข้มข้นมาก เพราะว่า
เราต้องการให้นกั เรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีความพร้อม
ในทุก ๆ ด้าน ทัง้ ความรู้ ความอดทน รวมถึงความแข็งแรงของ
ร่างกายและจิตใจ เนือ่ งจากต้องท�ำหน้าทีบ่ นทีส่ งู ในการแก้ ไขปัญหา
ไฟฟ้าแรงสูงโดยเฉพาะ” อาจารย์ปญ
ั ญา คล้ายเชียงราก หัวหน้า
แผนกกิจการนักเรียน กล่าวทิง้ ท้าย

ความโดดเด่นของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

เรียนฟรีตลอด
หลักสูตร 3 ปี

จบแล้วได้รับการ
บรรจุเข้าเป็น
พนักงาน PEA
ทันที ในต�ำแหน่ง
ฮอทไลน์

ผู้มีคะแนนเรียนดี
อันดับ 1 - 5 จะได้
รับทุนเรียนต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย
และปรับวุฒิเป็น
วิศวกร

ได้รับสิทธิการ
รักษาพยาบาลฟรี

ได้รับทุนการศึกษา
ส�ำหรับผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์
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ต่อยอดความรู้ สร้างโอกาสให้ชวี ติ

การได้เข้าท�ำงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถือว่าเป็นการ
การันตีอาชีพในเบื้องต้น และพิเศษขึ้นไปอีกส�ำหรับผู้ที่จบหลักสูตร
ที่ได้รับคะแนนตั้งแต่อันดับ 1 - 5 ของแต่ละรุ่น จะมีสิทธิเข้าศึกษาต่อ
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าก�ำลัง หรือสาขาคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาปีละ
40,000 บาท โดยยังคงได้รับเงินเดือนระหว่างการลาศึกษาต่อ และ
เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับการปรับวุฒิจากฮอทไลน์เป็นวิศวกรของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
‘สายใจไฟฟ้า’ ได้มีโอกาสพูดคุยกับนักเรียนช่างไฟฟ้ารุ่นที่ 44
ผู้ ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 5 คน คือ
นายวรฐ หัสชัย จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าก�ำลัง นายกฤชวัชร์ อังคุตรานนท์
จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
ไฟฟ้าก�ำลัง นายภัทรวี พุ่มไพจิตร จบจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าก�ำลัง นายสรวิศ
ช่วยบ�ำรุง จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าก�ำลัง นายจิรพงศ์ สุขโต จบจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
ก�ำลัง
พวกเขาทั้งห้าได้บอกเล่าถึงความประทับใจและสิ่งที่ได้รับจาก
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ไม่แตกต่างกัน นั่นคือโอกาสใน
การท�ำงาน โอกาสทางการศึกษาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยตั้งใจจะ
น�ำความรู้ที่ได้จากการเรียนในระดับชั้นมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ ใช้
กับงานที่ตนเองรับผิดชอบ ในขณะที่ความมีระเบียบวินัย ความเป็น
พี่เป็นน้อง ความรักที่มีต่อเพื่อน การเสียสละ ตลอดจนเรื่องท�ำงาน
เป็นทีม ก็เป็นสิ่งดี ๆ ที่โรงเรียนได้มอบให้กับพวกเขาตลอดปีการ
ศึกษา
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงไม่ต่างจากบ้านหลังที่
สอง ซึ่งท�ำหน้าที่ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านไฟฟ้าแรงสูง ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ที่ช่วยพัฒนา
ทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกันกับคนอื่น ๆ ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ภายใน
ส�ำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 - 2590 - 5598 หรือ www.pea.co.th และ
www.facebook.com/PEAEVS
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วันนี้ การทำ�ธุรกรรมกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

ไม่ตอ้ งใช้ส�ำ เนาบัตรประชาชน
และสำ�เนาทะเบี
ย
นบ้
า
น
อีกต่อไป !
(ยกเว้นกรณีมอบอำ�นาจดำ�เนินการแทน)
รวดเร็ว

สะดวก

ปลอดภัย

ลดปริมาณขยะ

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
พร้อมบริการประชาชนคนไทยให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

1129 PEA CALL CENTER

EA Scoop

โดย ฝ่ายสือ่ สารและโทรคมนาคม
กองบริหารเครือข่ายสือ่ สาร

INMS
ระบบจัดการ

โครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ
14
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เพื่องานสื่อสารที่มั่นคงขององค์กร
ยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทกับการด�ำรงชีวิต มีการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยเหลือในการท�ำงานอย่างหลากหลาย
PEA ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้ และได้น�ำมา
ปรับใช้ในส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงงานด้านโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคม
การด�ำเนินงานด้านสาธารณูปโภคระดับประเทศของ PEA  
มีความจ�ำเป็นต้องเชื่อมโยงหลายกลุ่มงาน กองบริหารเครือข่าย
สื่อสาร ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการ ดูแล
บ�ำรุงรักษา ตรวจซ่อมโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง จึงได้พัฒนา
ระบบจัดการโครงข่ายสือ่ สารแบบบูรณาการ (Integrated Network
Management System: INMS) ขึ้น เพื่อช่วยเหลือในการท�ำงาน
การแก้ปัญหาได้แม่นย�ำ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ขณะเดียวกัน
ก็เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านโครงข่าย
การสื่อสารคมนาคมในอนาคต

เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความพิเศษของระบบนี้ คือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโครงข่ายระบบสื่อสารและ
อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต
วิทยุ โทรทัศน์ โดยท�ำงานในลักษณะของการรวมศูนย์การบริหาร
จัดการ และการสั่งการจากศูนย์ควบคุมบริหารจัดการระบบ
โครงข่ายสื่อสาร (Network Operation Center: NOC) ซึ่ง
เปรียบเสมือนศูนย์บญ
ั ชาการที่มีการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
คอยรับแจ้งเหตุเสียและฉุกเฉินจากเจ้าหน้าที่หน้างาน แก้ไข
ปัญหา ประสานงาน และส่งต่อการแก้ไขปัญหาไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เข้าไปแก้ไขได้ทนั ท่วงที พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหา
หรือข้อมูลสถานะด้วยระบบการท�ำงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติระบบโครงข่ายสื่อสาร
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มีอะไรในระบบ INMS
ภายในระบบ INMS ประกอบไปด้วยระบบย่อยทีท่ �ำ หน้าทีแ่ ตกต่างกัน
ทว่าทำ�งานร่วมกันอย่างสอดคล้อง ประกอบไปด้วย

ระบบบริหารจัดการแก้ ไขข้อผิดพลาดของโครงข่าย
(Fault Management System: FMS)
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม Alarm และ Fault จากอุปกรณ์และ
ระบบย่อยต่าง ๆ ในโครงข่ายสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT
ภายในของ PEA
เฝ้าระวัง วิเคราะห์ข้อมูล กลไกภายในระบบ ช่วยให้เจ้าหน้าที่		
ทราบเหตุผิดพลาดได้อย่างแม่นย�ำ
ส่งข้อมูลไปยังระบบ Trouble Ticket System เพื่อเปิดใบงาน
(Ticket)
กรณีปัญหาโครงข่ายมีความซับซ้อน เจ้าหน้าที่จะวิเคราะห์		
สาเหตุที่แท้จริงโดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ

ระบบแสดงสถานะภาพรวม
โครงข่ายสื่อสาร
(Dashboard)
ท�ำให้ผู้ดูแลเห็นภาพรวมของ		
โครงข่ายสื่อสาร จากการน�ำ		
ข้อมูลจากระบบต่าง ๆ เช่น 		
FMS, PMS และ TIMS มา		
เชื่อมโยงและแสดงผลบน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ และ		
อุปกรณ์พกพา
สามารถติดตามสถานะของ
โครงข่ายและสถานะการ
ตรวจซ่อมบ�ำรุงรักษาได้อย่าง
สะดวกและมีประสิทธิภาพ
16
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ระบบบริหารจัดการประเมินผล
ประสิทธิภาพของโครงข่าย
(Performance Management
System: PMS)
รวบรวมข้อมูลด้านประสิทธิภาพของ
โครงข่ายสื่อสารเพื่อวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบกับค่าประสิทธิภาพ
มาตรฐาน เช่น ประสิทธิภาพในการรับส่ง
ข้อมูล ก่อนจะแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบ

ระบบจัดการการแจ้งปัญหาและบริหารงาน
บริการสื่อสาร (Trouble Ticket System &
Telecommunication Services Management
System : TTS & TSMS)
ดูแลเหตุช�ำรุด ตั้งแต่การรับแจ้ง บันทึก ส่งต่อการแก้ ไขปัญหา
จนกระทั่งปิดเหตุและการแจ้งกลับ
จัดท�ำรายงานเพื่อน�ำไปใช้ ในการวิเคราะห์และวางแผนการรับมือ
ในอนาคต ตลอดจนการขอบริการใหม่ การเปลี่ยนแปลงบริการ
การควบคุมจัดการการปรับเปลี่ยน configuration ของโครงข่าย
ทั้งจากลูกค้าและผู้ใช้บริการ ตลอดจนการซ่อมเปลีย่ นจากการ		
บ�ำรุงรักษา
ผู้เกี่ยวข้องในระบบนี้สามารถแจ้งสถานะงาน ติดตามงานและ		
ประเมินผลได้ ในคราวเดียวกัน

ระบบเฝ้าระวังโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงระยะไกล
(Remote Fiber Management System: RFMS)
เฝ้าระวังโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงที่มีระยะทางมากกว่า
32,700 กิโลเมตร ตลอด 24 ชั่วโมง
หากเกิดสายขาด การช�ำรุด ระบบ RFMS จะท�ำงานร่วมกับ
ระบบ GIS for OFM แสดงต�ำแหน่งที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว		
แม่นย�ำ
ช่วยลดเวลาในการหาต�ำแหน่งช�ำรุดที่เกิดขึ้นของเจ้าหน้าที่

ระบบภูมสิ ารสนเทศส�ำหรับ
บริหารจัดการโครงข่ายสายเคเบิล
ใยแก้วน�ำแสง (Geographic
Information System for
Optical Fiber Management :
GIS for OFM)

ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน โครงข่ายสื่อสาร
(Telecom Inventory Management
System: TIMS)
เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากร
ของอุปกรณ์โครงข่ายสื่อสาร
ท�ำให้ทราบถึงสถานะล่าสุดของอุปกรณ์ ปริมาณการใช้งาน 		
เป็นต้น

ห้องศูนย์ควบคุมระบบโครงข่าย ระบบตรวจสอบสถานะ
สื่อสาร (Network Operation สภาพแวดล้อมห้องสื่อสาร
Center : NOC)
(Environment and Facility
ศูนย์กลางควบคุมและบริหารจัดการ		 Management System :
EFMS)
ระบบโครงข่ายสื่อสาร

เฝ้าระวังเหตุเสียและฉุกเฉินจากระบบ 		 จับตาสภาพแวดล้อมในห้องสื่อสาร
รวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่จ�ำเป็น เช่น
Fault Management
เมื่อพบความผิดพลาด จะส่งข้อมูล		
ประเภท ขนาดของสายเคเบิล เส้นทาง
รับแจ้งเหตุเสียและเหตุฉุกเฉินจาก
กลับมายังห้องศูนย์ NOC ท�ำให้สามารถ
การเชื่อมต่อ ต�ำแหน่ง จุดเชื่อมต่อ
เจ้าหน้าที่หน้างาน
แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
ท่อร้อยสาย บ่อพัก รูปแบบการติดตั้ง		
แก้ ไขปัญหา ประสานงาน และส่งต่อการ		
ในสถานี
แก้ ไขปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยวางแผนออกแบบโครงข่าย
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้าน		
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ท�ำให้		
ระบบโครงข่ายสื่อสาร
สามารถคาดการณ์ ป้องกันและจัดการ		
กับข้อผิดพลาดได้ รวดเร็วยิ่งขึ้น
จะเห็นว่าระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการนี้ นอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของระบบการสื่อสารโทรคมนาคมของ
PEA แล้ว ยังช่วยลดภาระแก่เจ้าหน้าที่ ในการดูแลและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว แม่นย�ำ เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นของลูกค้าผู้ ใช้ ไฟฟ้าในระยะยาว
• ฉบับที่ 10 / 2561
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โดย กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

รูร้ อดปลอดภัย ป้องกันการตกจากที่สูง
การทำ�งานบนทีส่ งู ไม่วา่ จะเป็นก่อสร้าง งานทำ�ความสะอาด ทำ�งานบนปล่อง หรือ
เกีย่ วข้องกับเสาไฟฟ้า นับว่าเป็นงานทีเ่ สีย่ งกับอันตรายมาก นอกจากความระมัดระวัง
ทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านพึงมีแล้ว อุปกรณ์ชว่ ยป้องกันอันตรายจากการตกก็จ�ำ เป็นเช่นกัน

Safety
First
อุปกรณ์ปอ
้ งกันการตกจากทีส
่ ง
ู มีอะไรบ้าง?
1. จุดยึด - Anchor Point (Tie-off Point)
คือจุดที่ใช้ส�ำหรับเอาไว้ยึดกับฐาน หรือโครงสร้างต่าง ๆ ซึ่งตามมาตรฐานของสถาบัน
มาตรฐานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ ANSI อุปกรณ์ต้องรับแรงกระแทกได้อย่างน้อย
22 kN (5,000 lb) การใช้งานอยู่ในต�ำแหน่งเหนือศีรษะขึ้นไปและอยู่ในแนวเดียวกับผู้ ใช้ เพื่อช่วย
ลดการเหวี่ยง ป้องกันการตกกระทบกับโครงสร้างอาคาร
2. เข็มขัดแบบรัดทัง
้ ตัว - Body Wear (Full Body Harness)
ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่ทั้งตัว ไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่ง อุปกรณ์ชิ้นนี้จะช่วยดึงผู้ปฏิบัติงานกรณี
มีการตก โดยการเลือก Harness จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะการท�ำงาน มีจุดเชื่อมต่อ
อย่างน้อย 1 จุด ซึ่งปกติจะอยู่ทางด้านหลัง และสายรัดป้องกันการตกต้องท�ำจากวัสดุอ่อนนุ่ม
ทว่าทนทาน หรือท�ำจากวัสดุสังเคราะห์ เช่น โพลีเอไมด์ หรือโพลีเอสเตอร์ จะช่วยป้องกันการ
บาดเจ็บจากการตกจากที่สูง

3. อุปกรณ์เชือ
่ มต่อ - Connection Device (Lanyard & Connector)
จะมีอยู่อย่างน้อย 2 จุด คือจุดที่เชื่อมต่อกับจุดยึด (Anchor Point Connector) และจุดยึด
กับตัว Harness (Harness Conector) ซึ่งควรมีคุณสมบัติทนต่อการถูกกัดกร่อน ผิวเรียบ
ไม่มีรอยเชื่อมใด ๆ และท�ำจากเหล็กที่ผ่านการขึ้นรูป หรือปั๊มขึ้นรูป โดยตัวเชื่อมต่อจะเป็นตัว
เชื่อมระหว่างจุดยึดกับอุปกรณ์ป้องกันการตก ซึ่งต้องรองรับแรงของวัตถุได้อย่างน้อย 16 kN
(กิโลนิวตัน)
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• เชือก (Lanyard) มีด้วยกัน 2 แบบ คือ
1. เชือกในลักษณะรักษาต�ำแหน่ง (Restraint Lanyard) ความยาวเชือกควรมีระยะสั้นที่สุด
เพื่อไม่ให้ผู้ ใช้พลัดตกไปเกิน 2 ฟุต โดยเชือกนี้สามารถท�ำจากวัสดุได้หลายชนิด ทั้งลวดสลิง
โซ่ เชือกไนลอน เป็นต้น
2. เชือกส�ำหรับป้องกันการตก (Fall Absorbing Lanyard) โดยเป็นเชือกที่ท�ำจากเหล็ก
ไนลอน ซึ่งอาจมีอุปกรณ์เสริมดูดซับแรง (Shock - Absorb) เพื่อลดแรงกระแทกเวลาตก
ที่ส�ำคัญเชือกต้องช่วยไม่ให้เกิดแรงสูงสุดที่เข็มขัดรัดล�ำตัว คือไม่มากเกิน 1,800 ปอนด์
เวลาตก และความยาวเชือกสูงสุดจะต้องไม่ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานตกลงมาเกิน 6 ฟุต
• เชือกช่วยชีวิต (Lifelines) ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานให้กับระบบป้องกัน
การตก โดยใช้รว่ มกับอุปกรณ์จบั ยึดเชือก (Rope Grab) โดยเชือกช่วยชีวติ ท�ำให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
เคลื่อนไหวได้ตามความยาวของเชือกที่ขึงอยู่ แทนที่จะต้องปลดและหาจุดยึดใหม่ตลอดเวลา
ซึ่งอุปกรณ์ยึดจับเชือกจะท�ำหน้าที่ยึดจับเชือกโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดการตก นอกจากนี้ ยังมี
เชือกช่วยชีวิตแบบที่หดกลับอัตโนมัติ (Retractable Lifelines) ซึ่งเชือกแบบนี้ไม่ต้องใช้ Rope
Grab เนื่องจากจะหดกลับเองอัตโนมัติเมื่อมีการตกขึ้น
ทั้งนี้ ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ควรมีการตรวจสอบการฉีก ขาด รอยตัด ปริ ถ้าพบ
ความช�ำรุด ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือเพิ่งเกิดการตกของผู้ปฏิบัติงาน ต้องให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเสียหายและประเมินความเหมาะสมในการใช้งานต่อ
เพื่อจะได้ ไม่เกิดความเสี่ยงต่อผู้ต้องท�ำงานบนที่สูง

3 วิธก
ี ารป้องกัน เมือ
่ ต้องทำ�งานบนทีส
่ ง
ู

1. ป้องกันในสถานทีท
่ �ำ งาน
จัดระบบงานให้ดีเมื่อต้องท�ำงานบนที่สูง
ท�ำงานบนที่สูง 2 เมตรขึ้นไปต้องมี
การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกี่ตกหล่น 		
เช่น นั่งร้าน บันได ขาหยั่ง ตาข่าย
ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกที่ตัวบุคคล 		
เมื่อไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน		
การตกได้

2. ป้องกันทีต
่ ว
ั ผูป
้ ฏิบต
ั ง
ิ าน

3. ป้องกันด้วยอุปกรณ์ปอ
้ งกัน

อบรมให้ความรู้ ทักษะ กับผู้ที่ต้อง
ปฏิบัติงานบนที่สูง
ผู้ปฏิบัติงานควรมีสภาพร่างกาย
พร้อมท�ำงาน ปราศจากความประมาท
สวมใส่เสื้อผ้าให้รัดกุม พร้อมส�ำหรับ		
การท�ำงาน

เป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ในกรณี		
ที่ไม่มีมาตรฐานให้ติดต่อขอใบรับรอง		
ผลการทดสอบที่บริษัทผู้ผลิต
ไม่สร้างระบบป้องกันการตกด้วยตนเอง

ทีม่ า : www.thai-safetywiki.com/fall-protection, www.oshthai.org
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เรือ่ ง : กองบรรณาธิการ

บิลค่าไฟฟ้าหายไป...ทำ�อย่างไรดี
แม้บลิ ค่าไฟฟ้าจะหายไปก็ ไม่ตอ้ งกังวลใจ เพราะวันนี้ PEA ได้อ�ำ นวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้ ไฟฟ้ามากขึน้ ด้วยการเปิดช่องทางชำ�ระค่าไฟฟ้าได้หลากหลายวิธี

Q:

มีวธิ ชี �ำ ระค่าไฟฟ้า
อย่างไรบ้าง หาก
บิลค่าไฟฟ้าเดือน
ปัจจุบนั หายไป?
20
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A:

ผู้ใช้ ไฟฟ้าสามารถชำ�ระค่าไฟฟ้าได้หลายวิธี ดังนี้
สามารถนำ�บิลค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดือนเก่า
หรือเดือนใดก็ ได้ มาชำ�ระค่าไฟฟ้าได้ (ระบบจะเลือกเก็บ
เฉพาะเดือนที่ค้างเท่านั้น)
แจ้งชื่อ - นามสกุล หรือที่อยู่ตามบิลค่าไฟฟ้าให้พนักงานตรวจสอบ
กรณีไม่สามารถนำ�บิลค่าไฟฟ้า หรือไม่ทราบชื่อ ที่อยู่ตามบิลค่าไฟฟ้า
ให้ผู้ ใช้ ไฟฟ้าไปจดหรือถ่ายรูปหมายเลข PEA ที่ปรากฏบนมิเตอร์ เพื่อให้
พนักงานตรวจสอบค่าไฟฟ้าให้ ได้เหมือนกัน
ง่ายกว่านัน้ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ทีส่ ามารถ
เช็กยอดและชำ�ระค่าไฟฟ้าได้ ไปในตัว ทั้งยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน
ดูการใช้ ไฟฟ้าย้อนหลัง บริการ SMS แจ้งข้อมูลข่าวสาร เช่น แจ้งค่าไฟฟ้า
ก่อนถึงกำ�หนดชำ�ระค่าไฟฟ้า
เพียงเท่านี้ก็สามารถชำ�ระค่าไฟฟ้าได้ แม้ว่าจะไม่มีบิลค่าไฟฟ้าเดือน
ล่าสุดอยู่ในมือก็ตาม

EA Project

เรือ่ ง : กองประชาสัมพันธ์ ภาพ : กองประชาสัมพันธ์

ใคร
ๆ
เขาก็
ใ
ช้
หลอดไฟ
LED
กั
น
แล้
ว
LED เข้ามามีบทบาทมากขึน้ ในอาคารและบ้านเรือน ซึง่ ข้อดีของหลอด LED นี้ มีมากมาย

1

2

ปราศจากรังสี UV
ไม่ทำ�อันตรายต่อ
ร่างกายในระยะยาว

ควบคุมการกระจายแสงได้
สามารถเลือกเลนส์การ
กระจายแสงแบบ WIDE
สำ�หรับส่องสว่างบริเวณ
กว้าง หรือแบบ NARROW
สำ�หรับบริเวณที่แคบ

3
เปลี่ยนแทนหลอดประเภทเก่าได้ทันที
แค่รู้ว่าขั้วหลอดเป็นแบบไหน

4
ลดมลภาวะโลกร้อน
เพราะลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

5

6

ใช้ ไฟน้อยกว่า
เปิดแล้วติดทันที
ประหยัดพลังงาน ไม่ต้องรอ
ได้มากถึงร้อยละ 70

7
อายุการใช้งานยาวนาน ประมาณ 50,000
ชั่วโมง มากกว่าหลอดทั่วไปถึง 2.5 เท่า
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย
• ฉบับที่ 10 / 2561
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จิตอาสาทำ�ความดี เพื่อแผ่นดินพ่อปากพนัง

เมือ่ ความดีเริม่ ต้นที่ ‘ใจ’

ด้วยสภาพพืน้ ทีเ่ กินกว่าครึง่ ของอำ�เภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแม่น�ำ้ ลำ�คลอง
การตัง้ บ้านเรือนของประชาชนอยูช่ ดิ ริมน้�ำ เป็นส่วนใหญ่ เสาไฟฟ้าจึงต้องปักในน้�ำ ครัน้ ความเจริญ
คืบคลานเข้ามา ส่งผลให้รปู แบบการจราจรเปลีย่ นไป จากแม่น�ำ้ ลำ�คลองคือเส้นทางหลัก ได้ถกู แทนที่
ด้วยถนน บ้านเรือนหลายหลังจึงขยับขยายเปลีย่ นทิศหันเข้าหาถนน แต่ในขณะทีเ่ สาไฟฟ้าและมิเตอร์
ยังคงตัง้ อยูท่ เ่ี ดิม สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ...บางคนไม่เคยเห็นมิเตอร์ ไฟฟ้าบ้านของตัวเองนานนับ 30 ปี
ปัญหาทีด่ เู หมือนไร้ค�ำ ตอบ วันนีค้ �ำ ตอบนัน้ ได้เกิดขึน้ แล้ว...
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08.30 น. ทุกเช้าวันเสาร์

เวลา 08.30 น.ของเช้าวันเสาร์ พนักงาน PEA อ�ำเภอปากพนังจะรู้
ดีว่าคือเวลาอะไร...
เพราะเป็นเวลานัดหมายประจ�ำของบรรดาจิตอาสาท�ำความดี
เพื่อแผ่นดินพ่ออ�ำเภอปากพนัง กว่า 30 คน พร้อมด้วยอุปกรณ์
ท�ำงานครบมือ ทั้งอุปกรณ์ตดั กิ่งไม้ เครื่องมือปรับเสาเอน เครื่อง
ย่อยกิ่งไม้ เอกสารรับค�ำร้องเรียนและให้ความรู้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า และ
วันนี้กิจกรรมจิตอาสาได้ด�ำเนินการออกหน่วยบริการประชาชนมา
เป็นครั้งที่ 30 แล้ว โดยมีจุดหมายที่ต�ำบลขนาบนาก 1 ใน 17
ต�ำบลของอ�ำเภอปากพนัง ซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ 30 กิโลเมตร
โครงการ ‘จิตอาสาท�ำความดี เพื่อแผ่นดินพ่ออ�ำเภอปากพนัง’
เกิดขึ้นจากความตั้งใจดีของคุณภณุตส์ นาคเพ็ชร์ ผู้จัดการ PEA
อ�ำเภอปากพนัง ซึ่งมองว่าเมื่อตนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเมือง
ปากพนังก็ควรท�ำอะไรเพื่อชุมชน ประกอบกับการได้รบั เรื่องร้อง
เรียนของชาวบ้านตั้งแต่ยงั ประจ�ำอยู่ที่อ�ำเภอทุ่งสง กลายเป็นแรง
บันดาลใจให้คณ
ุ ภณุตส์ชกั ชวนพนักงาน PEA มาร่วมมือกัน
ท�ำงานนี้
“มีบ้านอยู่หลังหนึ่งเขาก็ใช้ไฟฟ้าไม่เกินหน่วยที่ไฟฟ้าก�ำหนด
มาทุกปี คือน้อยกว่า 50 หน่วย อยู่มาวันหนึ่งไฟฟ้าก็ไปยื่นเก็บเงิน
เขา 2 พันกว่าบาท เขาก็สงสัยว่าท�ำไมเรียกเก็บค่าไฟขึ้นมา
เพราะที่ผ่าน ๆ มาเขาใช้ไฟไม่เกินก�ำหนด เขาก็แจ้งร้องเรียนไป

ส่วนกลาง ซึ่งจริง ๆ แล้ว เขาใช้ไฟเกิน 50 หน่วยมาหลายเดือน
เนื่องจากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่เขาไม่เคยเห็นบิลค่าไฟฟ้า
ไม่เคยเห็นมิเตอร์เลย บางหลังไม่เคยเห็นมิเตอร์บ้านตัวเองมา
30 ปี ตอนนั้นผมยังท�ำงานอยู่ท่ที ุ่งสง ก็โทรศัพท์มาประสานกับ
ผู้จัดการเรื่องย้ายเสาไฟ”
ส่วนชื่อนั้นมาจากความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ที่ได้พระราชทานโครงการการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น�้ำปากพนัง
อันเนือ่ งจากพระราชด�ำริ เพือ่ แก้ปญ
ั หาและบรรเทาความเดือดร้อน
ของชาวบ้าน โดยโครงการจิตอาสาฯ นี้ ประเดิมครัง้ แรกทีเ่ กาะทวด
พื้นที่แอ่งกระทะที่มักจะประสบน�้ำท่วมขังทุกปี ทีมจิตอาสา PEA
ได้เข้าปรับปรุงระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า ยกระดับการติดตัง้ มิเตอร์ขนึ้ สูง
เพื่อรับมือกับน�้ำท่วมที่มาเยือนอยู่เป็นประจ�ำ พร้อมทั้งย้ายแนว
เสาไฟฟ้าบางส่วนที่อยู่ในน�้ำขึ้นมาบนบก นอกจากเป็นการ
ช่วยเหลือชาวบ้านให้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างสบายใจ ไร้กงั วลเกี่ยวกับ
ไฟดับ ไฟตกแล้ว ยังช่วยให้การท�ำงานของ PEA เรื่องการจด
หน่วยค่าไฟฟ้าถูกต้องมากขึ้น ลดการสูญเสียหน่วยไฟฟ้าจากการ
ลักลอบใช้ไฟฟ้า อีกทั้งง่ายต่อการซ่อมบ�ำรุงเมื่อเกิดความผิดปกติ
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แต่ละครั้งมีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ การให้ค�ำแนะน�ำการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การรับฟังความ
คิดเห็นและปัญหาของประชาชน ช�ำระค่าไฟฟ้า ซึง่ หากงานส่วนไหน
สามารถท�ำได้เลย เช่น การปรับแต่งเสาไฟฟ้า แป้นไม้มเิ ตอร์ช�ำรุด
เปลีย่ นกล่องใส่ใบแจ้งค่ากระแสไฟฟ้า ปรับเสาเอน สายหย่อนยาน
ตัดแต่งกิ่งไม้ เจ้าหน้าที่ก็ไม่รีรอ รีบลงพื้นที่จัดการให้ชาวบ้าน
โดยที่ชาวบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

‘ลงพื้นที่น้อย ปัญหามาก ลงพื้นที่มาก ปัญหาน้อย’

ผู้จัดการ PEA อ�ำเภอปากพนังบอกว่า นี่คอื ปรัชญาการ
ท�ำงานที่ไม่ซับซ้อน และเป็นหลักยึดมั่นเดียวกันทั้งองค์กร ระยะ
เวลา 1 ปีท่ผี ่านมา ได้เกิดความส�ำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรม คือการ
ด�ำเนินการที่แล้วเสร็จกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ทั้งเรื่องการย้ายเสา
ไฟฟ้ากว่า 50 ต้น ขึ้นมาบนบก แก้ปัญหาการไม่มไี ฟฟ้าของ
ประชาชนกว่า 20 หลังคาเรือน ด้วยการขยายเขตบริการให้มี
ความทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ลดเรื่องร้องเรียนที่เคยมีเกือบ 20 เรื่อง
เหลือเพียงเรื่องเดียวในปี 2561 รวมไปถึงความสุขของผู้ใช้ไฟฟ้า
ก็เปรียบเหมือนก�ำลังใจและรางวัลในการท�ำงานอย่างดีเยี่ยม
ความประทับใจนี้คงไม่มีใครบอกเล่าได้ดกี ว่าคนในชุมชน
ผู้รับบริการจากจิตอาสาในโครงการ ‘จิตอาสาท�ำความดี เพื่อ

รอยยิ้มคือพลัง

รอยยิ้มและความสุขของการมีไฟฟ้าใช้อย่างราบรื่นของ
ชาวบ้าน เรื่องร้องเรียนที่หายไป ซึ่งรับรู้ได้ตั้งแต่การออกหน่วย
ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2560 เสมือนแรงผลักดันให้เหล่า
จิตอาสาตั้งใจด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องและไม่มีก�ำหนดจบ
โครงการ ยังคงเดินหน้าออกส�ำรวจพื้นที่ เพื่อจะได้เข้าใจบริบท
เงื่อนไข ความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะเรื่องย้าย
เสาไฟในน�้ำ ที่มีจ�ำนวนมากถึง 300 - 400 ต้นขึ้นบก แม้เป็นงาน
ยากและยังเหลือแนวเสาจ�ำนวนมากที่ต้องท�ำให้สำ� เร็จ ทว่าทุกคน
ก็ไม่ท้อถอย ด้วยมุ่งหวังจะเห็นไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้าง
ความเป็นอยู่ท่ดี ีของชาวบ้าน เกษตรกร ผู้ประกอบการต่าง ๆ
ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกทางหนึ่ง
สิ่งที่คุณภนุตส์ถ่ายทอด ท�ำให้เราเห็นภาพการท�ำงานของ
จิตอาสาท�ำความดีฯ และชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อมีโอกาสลงพื้นที่ร่วมกัน
ที่ต�ำบลขนาบนาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ประสานงานกับ
ผู้น�ำชุมชนเพื่อแจ้งไว้ก่อนหน้า โดยครั้งนี้เป็นการออกหน่วยตาม
แนวทางการบูรณาการลงพื้นที่ท�ำงานเชิงรุกในการให้บริการ และ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เกี่ยวกับการใช้
ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่อ�ำเภอปากพนัง
ศาลาหลังย่อม อันเปรียบเสมือนศูนย์กลางของชุมชนเนืองแน่น
ไปด้วยชาวบ้าน คุณภณุตส์และพนักงานซึ่งเสียสละวันหยุดมา
ร่วมออกหน่วยบริการโดยไม่ได้รบั ค่าตอบแทนใด ๆ เข้าประจ�ำ
ต�ำแหน่งของตัวเอง ก่อนกล่าวทักทายชาวบ้านเป็นภาษาท้องถิ่น
ชี้แจงจุดประสงค์ของการมา รวมถึงติดตามปัญหาที่ชาวบ้าน
ส่งค�ำร้องไว้ในครั้งก่อนหน้า กิจกรรมหลัก ๆ ในการลงพื้นที่
24
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สะดวกมากเลย การที่ไฟฟ้ามาลงพื้นที่ ทำ�ให้ ไม่ต้องเดินทางไปถึงสำ�นักงาน เพราะค่อนข้าง
อยู่ไกล ต้องนั่งรถโดยสารเข้าไป พอเจ้าหน้าที่มาอย่างนี้ก็สะดวก
แผ่นดินพ่ออ�ำเภอปากพนัง’ ไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐพัฒน์ อ่อนสีทอง
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลขนาบนาก เผยว่า “ที่นี่อยู่ห่าง
จากอ�ำเภอเกือบ 30 กิโลเมตร ซึ่งบางทีชาวบ้านก็ไม่เข้าใจว่าจะ
ต้องแจ้งยังไง ท�ำยังไงเมื่อมีปัญหาการใช้ไฟเกิดขึ้น อย่างน้อยการ
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคลงมาออกหน่วย ชาวบ้านก็จะได้รู้ว่าเขา
จะต้องพึ่งใคร ส่วนที่จะเข้ามาด�ำเนินการแก้ไขปัญหาปัจจุบัน
แก้ไขไปได้เยอะพอสมควร ทุกวันเสาร์ควรเป็นวันหยุด ควรจะได้
พักผ่อนกับครอบครัว แต่เขาก็มา เป็นความทุ่มเทที่เราไม่เคยเห็น
ถ้าอันไหนแก้ได้เขาก็จะไปช่วย อันไหนที่รับเรื่องไว้เขาก็จะมา
แก้ไขให้ภายหลัง เป็นเรื่องที่ดีมาก อยากให้มโี ครงการนี้ต่อไป
เรื่อย ๆ เพราะมีประโยชน์กับชาวบ้านมาก”
ส่วนคุณดาว แก้วสุริยงค์ ที่เดินทางมาแจ้งเรื่องเสาเอนหน้า
บ้าน ก็รู้สกึ ไม่แตกต่างกัน “สะดวกมากเลย การที่ไฟฟ้ามาลง
พื้นที่ ท�ำให้ไม่ต้องเดินทางไปถึงส�ำนักงาน เพราะค่อนข้างอยู่ไกล
ต้องนั่งรถโดยสารเข้าไป พอเจ้าหน้าที่มาอย่างนี้ก็สะดวก” และ
คุณสมพิตร เมืองแดง ก็เป็นชาวบ้านอีกคนหนึ่งที่มองว่าการเข้า
มาของ PEA อ�ำเภอปากพนัง สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่าง

มาก “ดีมากเลยนะ เขามาเขาก็จะได้รู้ปัญหาของชาวบ้านด้วย
ที่นี่บางครั้งก็ไฟตก ดับบ่อย พอเขามารับฟังปัญหา ท�ำให้เรา
เข้าใจมากขึ้นว่าเกิดจากอะไร และอันไหนที่เขาท�ำได้แก้ไขได้ เขา
ก็ท�ำให้ชาวบ้านเลย” เธอบอกเราเป็นภาษาปักษ์ใต้ด้วยรอยยิ้ม
นอกจากนี้ เพื่อการเข้าถึงและดูแลชาวบ้านได้อย่างทั่วถึงและ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ยังมีการน�ำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้
เช่น การแจ้งปัญหาและติดตามการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์ (Line) และการใช้ PEA Smart Plus เป็นช่องทาง
ในการติดต่อเพิม่ เติม ควบคูก่ บั การลงพืน้ ทีใ่ นการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่
หลังจากติดตามการท�ำงานของหน่วยจิตอาสาฯ มาตลอด
ช่วงเช้า ตั้งแต่การรับยื่นค�ำร้อง การให้ค�ำแนะน�ำ ตอบปัญหา
คาใจเรือ่ งการใช้ไฟฟ้า การเข้าไปช่วยปรับเสาเอน ตัดกิง่ ไม้ ลงเรือ
ส�ำรวจเสาไฟเพื่อตรวจสภาพของเสาไฟฟ้าที่จะต้องย้ายในอนาคต
ท�ำให้เราได้เห็นถึงความตั้งใจและเต็มที่ในการท�ำงานบริการ
ประชาชนของพนักงาน PEA อ�ำเภอปากพนัง ที่ท�ำด้วยหัวใจและ
ความดีนั้นไม่ต้องเริ่มต้นที่ไหนเลย...เริ่มต้นจาก ‘ใจ’ เรานี่เอง
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ทีย่ วไปทัว่

เรือ่ งและภาพ : โกสินทร์ สุขมุ
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เรียนรูแ้ ละอยูอ่ ย่างเรียบง่ายที่

บ้านเกาะกลาง

อาจไม่ได้มีหาดทรายขาวยาวสุดลูกหูลูกตา น�้ำทะเลใส ๆ หรือพรั่งพร้อมไปด้วย
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกสบายเหมือนเช่นหลาย ๆ เกาะมีชื่อของกระบี่ แต่วิถีอันเรียบง่าย
คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ท้องถิ่นเหมือนเช่นวันวาน ท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์
กลับท�ำให้ ‘บ้านเกาะกลาง’ ชุมชนชาวไทยมุสลิมขนาดไม่กี่พันครัวเรือน มีเสน่ห์ล้นเหลือ
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ารเดินทางสู่เกาะกลางท�ำได้ง่าย และใช้เวลาสัน้ ๆ
ด้วยเรือข้ามฟากจากตัวเมืองกระบี่ ลัดเลาะไปตาม
แม่น�้ำผ่าน ‘เขาขนาบน�้ำ’ เขาหินปูนคู่ สัญลักษณ์
เมืองกระบี่ ซึ่งมีสิ่งน่าสนใจหลายอย่างอยู่ภายใน
เช่น ประติมากรรมหินงอกหินย้อยแปลกตา และ
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของการมีมนุษย์โบราณเคยอาศัยอยู่
ก่อนทีเ่ รือจะเทียบท่ายังเกาะกลาง หมูบ่ า้ นชาวไทยมุสลิม ซึง่ เป็นเกาะ
ขนาดย่อม ๆ ประกอบไปด้วย 3 หมูบ่ า้ น ซึง่ นับรวมประชากรแล้ว
อยู่ที่ราว ๆ 5,000 คน ยังคงด�ำรงชีพแบบเรียบง่ายและผูกพันกับ
ธรรมชาติ ตามแนวทางภูมปิ ัญญาดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการประมง
เกษตรกรรม หัตถกรรม ซึ่งเน้นการพึ่งพากันเองในชุมชนเป็นหลัก

ประมงชายฝั่ง วิถียังชีพแบบดั้งเดิม

การท�ำประมงน�ำ้ ตืน้ หรือการท�ำประมงชายฝัง่ ไม่วา่ จะเป็นการ
วางลอบปู การสักหอย อวนปลา หรือการท�ำโป๊ะน�ำ้ ตืน้ ยังคงเป็น
วิถกี ารด�ำรงชีพทีช่ าวเกาะกลางสืบต่อจากบรรพบุรษุ ขณะเดียวกันก็
เปิดโอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามามีสว่ นร่วมในการเรียนรูก้ ารท�ำประมง
โป๊ะน�ำ้ ตืน้ โดยโป๊ะเป็นเครือ่ งมือจับปลาคล้ายโพงพางและลอบ จะถูก
น�ำไปวางบริเวณปากแม่นำ�้ หรือในทะเลทีม่ กี ระแสน�ำ้ ขึน้ น�ำ้ ลง เมือ่ ถึง
28
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เวลาจับปลา ชาวบ้านจะน�ำเรือไปจอดใกล้ ๆ โป๊ะ แล้วใช้สวิงช้อนปลา
ขึน้ มา ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนับพันไร่บริเวณปากแม่นำ�้
กระบี่ เสมือนแหล่งชุมนุมของสัตว์นำ�้ หลายชนิด เช่น ปลาจะละเม็ด
หมึกกล้วย ปลาทราย ปลาแป้น ปูมา้ กุง้ แชบ๊วย ช่วงเวลาทีด่ ที สี่ ดุ
คือช่วงน�ำ้ ลงสุดของวันข้างแรมระหว่างเดือนธันวาคม - มกราคม

ข้าวสังข์หยด ข้าวรสชาติเฉพาะตัว

สมัยก่อนไม่มกี ารท�ำนา ท�ำให้ต้องซื้อข้าวจากที่อื่นมากิน
คนรุ่นก่อนซึ่งมองการณ์ไกล จึงเกิดไอเดียการท�ำนาขึ้นบนเกาะ
แห่งนี้ มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวมาเรื่อย ๆ จนเหมาะสมกับพื้นที่ปลูก
คือ ข้าวสังข์หยด ทุกขั้นตอนผลิตแบบอินทรีย์ อาศัยน�้ำฝนตาม
ธรรมชาติ จึงผลิตได้เพียงปีละครัง้ ท�ำให้ขา้ วสังข์หยดของเกาะกลาง
ไม่มีวางขายที่ไหน หากอยากลิ้มลองต้องมาที่นี่ และนอกจาก
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภาพความร่วมมือ
ร่วมใจของชาวบ้าน ทัง้ ในการเตรียมพืน้ ทีเ่ พาะปลูก ร่วมกันลงแขก
เกี่ยวข้าว สร้างเขื่อนดินกั้นน�้ำเค็ม ก็ยังเป็นสิ่งที่พบเห็นได้โดย
ทั่วไป โดยจะเริ่มปักด�ำในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน และเก็บ
เกี่ยวในเดือนธันวาคม - มกราคม อยากชมนาข้าวสังข์หยดแบบ
ใกล้ชิด บนเกาะมีรถสามล้อให้บริการเช่าด้วยนะ

เรือหัวโทง ประมงคู่อันดามัน

เรือหัวโทงเป็นภูมปิ ัญญาชาวประมงที่พยายามปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมทางทะเลฝั่งอันดามันที่มีคลื่นสูงลมแรง จึงได้
ออกแบบเรือให้มรี ูปทรงยาว สูง หัวเชิด พร้อมแพนเรือยื่นออกมา
ทางท้ายเพื่อช่วยพยุงเรือให้สามารถฝ่าคลื่นสูงได้ ทว่าทุกวันนี้
ด้วยวิถชี ีวิตที่เปลี่ยนไป อาชีพการท�ำเรือหัวโทงน้อยลง อีกทั้ง
เรือหัวโทงรูปแบบเดิม ๆ ก็แทบไม่หลงเหลือให้เห็นอีกแล้ว ชาวบ้าน
เกาะกลางจึงรวมกลุ่มกันจัดตั้ง ‘กลุ่มผลิตเรือหัวโทงจ�ำลองชุมชน
บ้านเกาะกลาง’ เพื่อสืบสานและบอกเล่าเรื่องราวของพาหนะ
ที่ใช้ท�ำประมงและเดินทางสัญจรในสมัยก่อนแก่คนรุ่นหลัง
ซึ่งขั้นตอน ความละเอียด และความสวยงาม ปัจจุบันเรือหัวโทง
จึงกลายเป็นสินค้าโอท็อป 4 ดาว ที่สร้างรายได้ให้กบั ชาวบ้าน
พร้อมทั้งเป็นกิจกรรมเรียนรู้ส�ำหรับผู้สนใจ

ผ้าปาเต๊ะ สร้างสีสันบนผืนผ้า

เอกลักษณ์ผ้านุ่งของคนใต้ ผ้าปาเต๊ะ หรือผ้าบาติก เป็นค�ำที่
ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มกี ารท�ำโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้
ติดสีและใช้วธิ ีการแต้มระบายสีหรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ตดิ สี
ความพิเศษของผ้าปาเต๊ะที่นี่เป็นการผสมผสานระหว่างการท�ำผ้า
ปาเต๊ะแบบมาเลย์และการท�ำผ้าบาติกที่ได้วิธีการมาจากจังหวัด
ปัตตานี ท�ำให้ได้ลายผ้าสีสันสวยงาม ทั้งผ้านุ่ง ผ้าคลุมไหล่  
ผ้าพันคอ ผ้าเช็ดหน้า ที่สามารถซื้อหาติดมือเป็นที่ระลึกหรือเป็น
ของฝากคนที่บ้านได้
นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย อีกหนึ่งเสน่ห์ของ
บ้านเกาะกลางที่ถ่ายทอดออกมาให้นกั ท่องเที่ยวได้สมั ผัสคือ  
วิถชี วี ติ และวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมทีร่ กั สันติ สงบและเรียบง่าย
ท่ามกลางกระแสสังคมและกระแสโลกที่หมุนไปอย่างไม่หยุดยั้ง

รู้ก่อนไป

การเดินทาง : สามารถเดินทางโดยนั่งเรือหางยาว
ข้ามฟาก จากฝั่งตัวเมือง ใช้บริการได้ 2 ท่า คือ ท่าเรือ
สวนสาธารณะธารา มายังท่าเรือท่าเล ใช้เวลา 5 นาทีกับ
ท่าเรือเจ้าฟ้า มายังท่าเรือท่าหิน ใช้เวลา 15 นาที ส่วนการ
เดินทางบนเกาะสามารถใช้บริการรถสามล้อ เช่าจักรยาน
บริเวณท่าเรือท่าเลไปยังแหล่งท่องเที่ยวและจุดต่าง ๆ
โดยระยะทางรอบเกาะอยู่ที่ประมาณ 11 กิโลเมตร
ฤดูกาลท่องเที่ยว : สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี และ
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ เดือนธันวาคม - พฤษภาคม
Tips : การพายเรือคายัคหรือเช่าเรือหางยาวชม
ป่าโกงกางบริเวณปากน้ำ�กระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งชุ่มน้ำ�สำ�คัญ
อันดับที่ 1,100 ของโลก เนื้อที่ 100,000 ไร่ ก็เป็นกิจกรรม
พิเศษของการมาเที่ยวที่เกาะกลาง
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รดกไทย

โดย วิชชุ ชาญณรงค์ ภาพประกอบ : มัชมณ เฉิน
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เถียงนา

สถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ กลางท้องทุง่
ความงามของทุง่ ข้าวเขียวขจี วิถชี าวนา ไม่เพียงสะท้อนความงดงามแห่งวิถชี วี ติ กลางท้องทุง่
ได้นา่ ประทับใจเท่านัน้ หากเสน่หแ์ ห่งทุง่ นาบ้านเราคงไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นกั
หากปราศจากภาพของ ‘เถียงนา’
เมืองไทยปลูกข้าวเป็นหลักมาช้านาน ชีวติ ผู้คนตั้งแต่อดีตจึง
สัมพันธ์กับการอยู่หากินในสังคมกสิกรรมและเกษตรกรรมที่มี
แรงงานในครัวเรือนเป็นส�ำคัญ นอกจากการมีเรือนใหญ่ เหย้า
และยุ้งข้าวแล้ว เถียงนาก็มีความส�ำคัญไม่น้อยส�ำหรับไว้พกั ผ่อน
หลังจากท�ำสัมมาชีพ
ในอดีตชาวนาใช้ร่มเงาจากต้นไม้ในการพักอาศัยมาก่อน
กระทั่งมีการน�ำภูมิปัญญาบวกกับความคิดสร้างสรรค์  สร้าง
เพิงพิงพักอย่างง่าย ๆ โดยใช้วสั ดุธรรมชาติในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่
กิ่งไม้ หญ้า ใบไม้ ต่อมารูปแบบเริ่มหันมาใช้โครงสร้างและวัสดุ
คงทนหาง่ายรอบตัวและวัสดุเหลือใช้จากการสร้าง หรือการ
ซ่อมแซมเรือนใหญ่ มีการพัฒนารูปแบบตามล�ำดับ แต่กย็ ังเน้น
ความเรียบง่าย เถียงนาจึงเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราว เป็นตัวแทน
ของความสมถะ ด้วยขนาดไม่ใหญ่นกั วิธีสร้างไม่ยุ่งยาก สามารถ
ใช้งานได้ทนแดดทนฝนนานขึ้น
ส�ำหรับประโยชน์ของเถียงนา คือเป็นทั้งที่พกั ในเวลากลางวัน
ของชาวนาหรือพักขณะออกไปเลี้ยงวัวควาย เป็นที่พักผ่อนของ

คนที่ว่างงาน หลังจากพ้นผ่านฤดูกาลเกี่ยวข้าวแล้ว
ซึ่งสถาปัตยกรรมลักษณะเช่นนี้คล้ายคลึงกับ ‘ห้างนา’ ของ
ภาคเหนือ ‘โรงนา’ ของภาคกลาง และ ‘ขนํานา’ ของภาคใต้
ลักษณะส�ำคัญของเถียงนามีท้งั เถียงนาพื้นติดดิน หรือใช้แคร่
เป็นพื้นนั่ง นอกจากนี้ยังมีเถียงนายกพื้นสูงจากดินระดับเดียว
เถียงนายกพื้นสูงจากดินสองระดับ เถียงนายกพื้นสูงจากดินหลาย
ระดับ และเถียงนาเคลื่อนที่ได้ แต่ท่สี �ำคัญคือ ต้องโล่งแจ้ง เย็น
สบายในเวลากลางวัน ในบรรยากาศสงบเงียบ รูปแบบของเถียงนา
ประยุกต์จึงถูกปรับเปลี่ยนไป เกิดเป็นเถียงนาที่มีความซับซ้อน
มากขึ้น ท�ำให้เกิดเรือนโรงที่ใช้อยู่อาศัยได้แบบกึ่งถาวร คล้ายกับ
‘เรือนเหย้า’ หรือ ‘เรือนเครื่องผูก’ ของภาคกลาง ทว่า บาง
ครอบครัวถึงกับยกครอบครัวพร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ไม้สอยไปพักอาศัยอยู่ในเถียงนาในช่วงเก็บเกี่ยวกันเลยทีเดียว
เถียงนาจึงดูมชี วี ติ ชีวาเสมือนเป็นบ้านหลังทีส่ อง แต่เมือ่ พ้นฤดูทำ� นา
เถียงนาจะเป็นเพียงที่พักผ่อนในบางโอกาสของคนเดินทางและ
คนที่ออกไปเลี้ยงวัวควายเท่านั้น

อ้างอิง : สมชาย นิลอาธิ. (2541) วิถคี วามคิด วิถชี าวนาอีสาน. มหาสารคาม : อาศรมวิจยั คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
www.lib.ru.ac.th/journal/isan/witee/tiengna.html
www.arch.su.ac.th/images/book/3archjournal/2560/B_Vernacular_004.pdf
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วะชิมริมทาง

เรือ่ ง : ชายกาง ภาพ : วิวฒ
ั น์ ศรีเพ็ญ

ย

ลุงหลิว่

ผัดกะเพรากุ้งกระต่อม เมืองแม่กลอง

ามที่นึกไม่ออกว่าจะกินอะไรดี หลาย ๆ ท่านอาจ
จะคิดถึง ‘ผัดกะเพรา’ ขึ้นมาเป็นอย่างแรก ซึ่งมี
สารพัดกะเพราให้เลือกตามแต่จะคิดประดิษฐ์กัน
ขึ้นมา หรือเรียกได้ว่าไม่ว่าอะไรก็สามารถน�ำมา
ปรุงเป็นเมนูน้ไี ด้
ชายกางเดินทางมาที่เมืองแม่กลอง เพื่อลัดเลาะเสาะหา
น�้ำตาลมะพร้าวตามกรรมวิธีดั้งเดิม ไม่เติมสารปรุงแต่งใด ๆ
จนได้เวลาพระอาทิตย์ตรงหัว รู้สึกหิว จึงต้องหาอะไรใส่ท้อง
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ก่อนแล้ว โดยได้ทราบมาว่าในละแวกบางช้าง อัมพวา มีร้าน
อาหารแบบพื้นบ้าน เก่าแก่ และใช้วตั ถุดบิ ท้องถิ่นที่เหลือ
เพียงไม่ก่รี ้าน ไม่กี่คน ที่รู้จักวัตถุดิบนี้ นั่นคือ กุ้งกระต่อม
จากค�ำบอกเล่าของลุงตี๋ ลูกเขยของลุงหลิว่ ทีจ่ บั กุง้ กระต่อม
มาหลายสิบปีเล่าว่า กุ้งกระต่อม คือวัตถุดิบจากธรรมชาติ
เป็นกุ้งสามน�้ำ อยู่ได้ท้งั น�้ำจืด น�้ำกร่อย และน�้ำเค็ม โตเต็มที่
ตัวไม่เกินหัวแม่มือ เปลือกแข็ง แต่ปอกง่าย โดยมีคุณป้า
คู่ชีวิตของลุงตี๋ ผู้เป็นแม่ครัวประจ�ำร้าน ควงตะหลิวอยู่เพียง

ร้านผัดกะเพรากุง้ กระต่อม บ้าน
ลุงหลิว่ เป็นร้านอาหารแบบประจำ�ถิน่
ทีค่ งบรรยากาศแบบเดิม ๆ มีคณ
ุ ค่า
ทางวัฒนธรรมด้านการกินแบบพืน้ ถิน่
ผู้เดียว ท�ำให้อาหารอาจจะช้า ในยามที่ลูกค้ามากันเต็มร้าน
แต่ก็มีวิวสบายตาให้นง่ั มองผ่อนอารมณ์กนั พอเพลิน ๆ ครับ
ร้านนีจ้ านเด่นก็คอื ข้าวราดผัดกะเพรากุง้ กระต่อม ซึง่ คุณป้า
ก็ผดั แบบง่าย ๆ เครือ่ งปรุงไม่มากอย่าง แต่ออกมารสกลมกล่อม
เผ็ดก�ำลังดี ยิ่งถ้ามีไข่ดาวอีกสักฟองก็จะอร่อยยิ่งขึ้น
ข้าวผัดนรก เสิร์ฟพร้อมกับไข่เค็ม เพียงแค่บีบมะนาว
เสริมรสเข้าไปนิด คลุก ๆ เสียหน่อย ก็อร่อยได้งา่ ย ๆ แล้วครับ
รสเด็ด เผ็ดเบา ๆ ได้อารมณ์ดเี หลือเกิน
หอยแมลงภู่ทอด เป็นหอยทอดแบบบ้าน ๆ แป้งที่ผสม
มากรอบก�ำลังดี มีรสชาติในตัวบ้างแล้ว ยิ่งได้ซอสพริกยี่ห้อ
พื้นถิ่นราดลงไปเพิ่มรสด้วย ก็จะลงตัวโดยอัตโนมัติครับ
นอกจากอาหารจานผัดแล้ว ร้านนี้ยงั มีก๋วยเตี๋ยวแบบ
พื้นบ้านง่าย ๆ ให้ท่านได้ชมิ อีกด้วยนะครับ เครื่องเคราไม่
มากมาย น�ำมาเติมรสเองอีกนิดก็ไปวัดไปวากับเขาได้เหมือน
กันครับ และอย่าลืมน�้ำชงสารพัด ทั้งโอเลี้ยง ชาด�ำเย็น
ชาเย็นใส่นม ก็ซดกันได้ช่นื ใจก่อนไปเที่ยวกันต่อครับ

ร้านผัดกะเพรากุ้งกระต่อม บ้านลุงหลิ่ว เป็นร้านอาหาร
แบบประจ�ำถิ่น ที่คงบรรยากาศแบบเดิม ๆ ไว้นะครับ
ร้านไม่ได้สวยหรู แต่มคี ุณค่าทางวัฒนธรรมด้านการกินแบบ
พื้นถิ่น และมีการอนุรักษ์ศิลปะแบบพื้นถิ่นไว้ให้รุ่นหลัง ๆ
ที่แวะมาเยือนได้รู้จักอาหารดั้งเดิมของท้องถิ่นกันครับ
การเดินทางมาร้านลุงหลิ่วนั้นไม่ยาก เมื่อท่านมาถึง
อ�ำเภออัมพวา ให้ใช้เส้นทางมุง่ หน้าอ�ำเภอด�ำเนินสะดวกช่วง
อ�ำเภอบางช้าง ชายกางแนะน�ำให้ใช้ Google Map พิมพ์ค�ำ
ว่า ‘ร้านกะเพรากุ้งกระต่อม’ ก็สามารถไปถึงร้านได้ง่าย ๆ
แล้วครับ
วันหยุด วันว่าง พาครอบครัวออกมาพักผ่อนกันบ้างนะครับ
อย่าลืมพระในบ้านของทุกบ้าน พาท่านออกมาเทีย่ วบ้าง  
มากับคนทีท่ า่ นรักทุก ๆ คนในชีวติ ท่าน กอดท่านบ้าง หอมแก้ม
ท่านบ้าง เราเองห้ามเขิน ห้ามอายนะครับ คิดถึงตอนเรา
เด็ก ๆ ครับ เวลาท่านกอดเรา เราสุขใจแค่ไหน ตอนนี้ถ้า
เรากอดท่าน ท่านจะชื่นใจมากมายนักครับ
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ข สุขภาพ

เรียบเรียง กองบรรณาธิการ

เสียน้ำ�มาก
ดื่มน้ำ�มาก
เสี่ยงเป็นภาวะ

โซเดียม
ในเลือดต่�ำ

โซเดียมเป็นเกลือแร่ที่สำ�คัญมากต่อร่างกาย เพราะช่วยควบคุมระดับความดันเลือด กล้ามเนื้อ
และเซลล์ประสาทให้ทำ�งานได้เป็นปกติ ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเกิดภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ�
ขั้นรุนแรง อาจทำ�ให้หมดสติ และเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
ภาวะโซเดียมในเลือดต�ำ 
่ (Hyponatremia) คือภาวะทีร่ า่ งกายมีปริมาณ
โซเดียมในเลือดต�ำ่ กว่าปกติ (ค่าต�ำ่ กว่า 135 มิลลิอิควิวาเลนท์/ลิตร  
โดยปกติจะอยูท่ ี่ 135 - 145 มิลลิอคิ วิวาเลนท์/ลิตร) ส่งผลให้
ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ กล้ามเนื้ออ่อนแรง เกร็ง กระตุก สับสน
มึนงง คลื่นไส้อาเจียน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั ความรุนแรงและปริมาณ
การลดลงของระดับโซเดียมในเลือด ซึ่งหากลดลงมากหรือรวดเร็ว
เกินไป อาจท�ำให้มอี าการชัก หมดสติ ไม่ตอบสนองต่อการกระตุน้
และเสียชีวิตได้
สาเหตุของภาวะโซเดียมในเลือดต�่ำ (Hyponatremia) เกิดจาก
การขาดน�้ำ เช่น อาเจียนหรือท้องเสียรุนแรง หรือการดื่มน�้ำมาก
เกินไป ซึ่งพบบ่อยในนักวิ่งมาราธอนหรือนักไตรกีฬา หรือฮอร์โมน
ท�ำงานผิดปกติ เช่น ต่อมหมวกไต ซึ่งมีหน้าที่หลั่งฮอร์โมนเพื่อ
รักษาสมดุลของน�้ำ โซเดียม และโพแทสเซียม เมื่อเกิดการท�ำงาน
34
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ที่ผิดปกติ ก็อาจท�ำให้ระดับฮอร์โมนไทรอยด์ต่�ำลง สาเหตุอื่น ๆ
อาจเกิดจากการใช้ยาบางชนิด เช่น ยาซึมเศร้า ยาแก้ปวด ยาขับ
ปัสสาวะ และการใช้สารเสพติด เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม หากอยากเพิ่มปริมาณโซเดียมในเลือด ให้ลอง
เปลีย่ นจากการดืม่ น�ำ้ ธรรมดาไปดืม่ น�ำ้ ทีม่ เี กลือแร่สงู แทน ทีส่ ำ� คัญ
คือปริมาณของเหลวที่ออกจากร่างกาย (ปัสสาวะ/เหงื่อ) ต้อง
สัมพันธ์กับปริมาณของเหลวที่ร่างกายได้รบั ส�ำหรับผู้ป่วยที่มี
อาการรุนแรง ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อหาวิธีการรักษาที่เหมาะสม
เช่น การให้โซเดียมเข้าทางหลอดเลือดด�ำ งดให้ยาที่อาจท�ำให้
ระดับโซเดียมในเลือดลดลง งดให้ของเหลวชั่วคราว และให้ใช้ยา
ขับปัสสาวะ เพื่อช่วยเพิ่มระดับโซเดียมในเลือด (หากสาเหตุคือ
การรับน�้ำเข้าสู่ร่างกายมากเกินไป)

กษ์์โลก

เรือ่ ง : วิชชุ ชาญณรงค์ ภาพประกอบ : ข้าวตู

งดเนือ้ สัตว์

ลดโลกร้อนได้จริงหรือ ?

“A man can live and be healthy without killing animals for food; therefore, if he eats meat, he participates
in taking animal life merely for the sake of his appetite - มนุษย์มสี ขุ ภาพดีได้โดยไม่ตอ้ งฆ่าสัตว์เพือ่ เป็นอาหาร
หากเรากินเนือ้ สัตว์ เท่ากับว่าเรามีสว่ นร่วมในการฆ่าสัตว์เพือ่ สนองความอยากของตัวเอง” – ลีโอ ตอลสตอย

ห

ากพูดถึงเรื่องโลกร้อน ปัจจุบันการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากภาคเกษตรกรรมคิดเป็น 24% ของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก นอกจากนี้ รายงาน
ของกรีนพีซยังได้รวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและสุขภาพไว้วา่ ตัง้ แต่ชว่ งปี พ.ศ. 2500
เป็นต้นมาคนทั่วโลกบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น 4 เท่า ราวกับว่าเรา
ฆ่าสัตว์ในระบบปศุสตั ว์ 7.6 หมืน่ ล้านตัวต่อปี โดยพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
ของโลกมากกว่า 3 ใน 4 เลีย้ งสัตว์เหล่านี้ น�ำมาซึ่งปัญหาการ
ตัดไม้ท�ำลายป่า รวมถึงพฤติกรรมการกินอาหารของเราเปลี่ยนไป
มากในช่วง 2 - 3 ทศวรรษที่ผ่านมา แม้จะแตกต่างกันในแต่ละ
ภูมภิ าค แต่การบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพิม่ ขึน้ เหมือนกันทัว่ โลก
อย่างมีนยั ส�ำคัญ ยกตัวอย่างปี พ.ศ. 2532 - 2543 การบริโภค
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ท่วั โลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าในเขตชนบท
และเกือบ 4 เท่าในเขตเมือง
ขณะเดียวกัน นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ‘อ๊อกซฟอร์ด’ ของ
อังกฤษพากันออกมายืนยันว่า ถ้าคนเรา
เลิกรับประทานเนื้อสัตว์ จะช่วยลด
ภาวะโลกร้อนได้ โดยผลงานวิจัย
ล่าสุดระบุว่า ถ้าคนบนโลกนี้

เลิกกินเนื้อสัตว์ เเล้วหันมากินมังสวิรัติ ภายในปี ค.ศ. 2050 จะมี
คนรอดตายหรือมีชีวิตยืนยาวขึ้นอีก 8 ล้านคน แถมยังช่วย
ประหยัดงบประมาณจากการรักษาพยาบาลที่ทาง ‘อ๊อกซฟอร์ด’
มองว่าต้องใช้งบประมาณเป็นหลักล้านล้านเหรียญสหรัฐทีเดียว
ส่วนประเด็นเรื่องภาวะโลกร้อน เนื่องจากปศุสัตว์เป็น
อุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซมีเทนมหาศาลสู่ช้นั บรรยากาศโลก
โดยนักวิจัยชี้ว่า หากคนทั่วโลกร่วมกันงดบริโภคเนื้อสัตว์คนละนิด
อาจช่วยกันลดภาวะโลกร้อนลงไปด้วยถึง 1 ใน 3 ภายในปี ค.ศ. 2050
เเต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็น vegan หรือคล้าย ๆ การกินเจที่จะได้ผล
มากกว่าการกินมังสวิรัติ โดยสัตว์ท่ปี ล่อยมีเทนหรือก๊าซเรือน
กระจกขึ้นสู่ช้นั บรรยากาศมากที่สุด วัดกันที่การปล่อยก๊าซมีเทน
110 กิโลกรัม พบว่า หมู 74 ตัว เเพะ 22 ตัว เเกะ 14 ตัว วัวเนื้อ
2 ตัว เเละที่มากสุดคือ วัวนม เพียง 1 ตัว ปล่อยมีเทน 110
กิโลกรัมต่อปี ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าวัวเคี้ยวเอื้องจะมีส่วนท�ำให้โลกร้อน
ได้มากขนาดนี้
ที่สุดแล้ว เราอาจคิดไม่ถึงว่าการบริโภคเนื้อสัตว์จะเชื่อมโยง
ไปถึงการท�ำลายสิ่งแวดล้อมได้ขนาดนี้ ค�ำว่า ‘กินอะไรดี’ น่าจะ
เป็นค�ำถามส�ำคัญที่จะช่วยก�ำหนดอนาคตของคนรุ่นหลัง
ได้บ้าง

อ้างอิง : www.greenpeace.org
www.pptvhd36.com

• ฉบับที่ 10 / 2561

35

โดย แม่มะลิ

อบโต๊ะทำ�งาน

แนะเทคนิค ปรับทักษะการทำ�งาน

รับยุค AI ครองเมือง
ต้องยอมรับว่าในยุคนี้มีคนจำ�นวนไม่น้อยที่กำ�ลังกังวลว่า ในอีกไม่ช้าไม่นาน AI หรือปัญญาประดิษฐ์
รวมทั้งหุ่นยนต์ จะรุกคืบเข้ามาแย่งงานมนุษย์ และเชื่อว่าหุ่นยนต์จะกลายมาเป็นแรงงานพรีเมี่ยม
ที่หลายบริษัทยินดีทุ่มเงินลงทุนมหาศาล เพื่อพัฒนากลไกนี้แทนที่แรงงานมนุษย์ ทว่า ยังมีคน
อีกกลุ่มหนึ่งที่กลับมองในแง่ว่า หุ่นยนต์หรือ AI ไม่มีทางมาทำ�งานแทนที่มนุษย์ ได้ ในทุกสาขาอาชีพ
เพราะบางทักษะจำ�เป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนและความเชี่ยวชาญของมนุษย์อย่างแท้จริง
36
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ที่

กล่าวมานี้ ไม่ได้ต้องการ
มาตัดสินว่าความคิดไหน
ถูกหรือผิด ทว่า เป็นการ
เกริ่นเพื่อให้เห็นมุมมอง
ของคนในสังคมต่อ
ปรากฏการณ์ที่ AI และหุ่นยนต์เข้ามา
มีบทบาทในการทำ�งานของคนยุคนี้
กันแล้ว ซึ่งหนทางที่ดีที่สุดของการ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ คือการ
รู้เท่าทันและพลิกวิกฤตินี้เป็นโอกาส
ในการพัฒนาทักษะการทำ�งานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างน้อยก็เพื่อ
ความไม่ประมาทและอยู่รอดในยุค
AI ครองเมืองนี้
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย หรือ TDRI เคยกล่าวถึง
แนวทางการปรับตัวในการทำ�งานให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไว้ดังนี้

มองภาพรวมให้เป็น

เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาได้ทีละเรื่อง แต่ไม่มี
ทักษะในการมองภาพรวมจนเข้าใจและ
วางแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์เหมือน
มนุษย์ได้ ดังนั้นถ้าจะเอาชนะโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จึงควรพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวางแผน การคิดอย่างเป็น
ระบบ เพื่อสามารถวางแผนกลยุทธ์
ในภาพรวมให้ได้นั่นเอง
ใช้ประโยชน์จาก AI ให้ ได้
คนทำ�งานควรต้องรู้วิธีการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ หรือ AI
ทุกประเภทให้เป็น โดยใช้สง่ิ เหล่านีเ้ ป็น
เครื่องมือหรือผู้ช่วยที่ทำ�ให้เราทำ�งาน
ง่ายขึ้น ยกตัวอย่าง กรณีที่มีคนกล่าว
ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมาทำ�หน้าที่
วิเคราะห์ฟิล์มเอกซเรย์แทนนักรังสีวิทยา
หากคุณทำ�อาชีพนั้น ก็ต้องพลิกวิกฤติ
เป็นโอกาส พัฒนาศักยภาพตัวเองให้
ตอบคำ�ถามและอธิบายฟิล์มเอกซเรย์
นัน้ ในแง่มมุ ทีล่ กึ ทีโ่ ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทำ�ไม่ได้

สุดท้าย เป็นอีกหนึ่งคำ�แนะนำ�จาก
แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง
และหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
เว็บไซต์ JobThai.com ที่ระบุว่า โลก
ของการทำ�งานหลายอาชีพยังจำ�เป็น
ต้องพึ่งพามนุษย์ในการขับเคลื่อนเป็น
หลักอยู่ เพราะมนุษย์มีทักษะ Soft Skill
สำ�คัญที่เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ยังไม่
สามารถเทียบเท่าได้ นั่นคือ
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์
(Creative Thinking) เพราะสมอง
ของมนุษย์มีความซับซ้อนและมีความ
สามารถในการคิดได้หลากหลายรูปแบบ
จนนำ�ไปสูก่ ารคิดค้นและสร้างสิง่ ประดิษฐ์
ใหม่ ๆ ได้ ซึง่ ทักษะนีย้ ากทีจ่ ะถูกแทนที่
ด้วย AI
ทักษะทางสังคม (Social Skills)
เพราะมนุษย์รู้จักที่จะเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน มีปฏิสัมพันธ์ พึ่งพาอาศัยกัน
ผ่านการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง
การแสดงออก ซึ่งมีความละเอียดอ่อน
มากกว่าที่หุ่นยนต์จะเข้าใจ

ทักษะทางอารมณ์ (Emotional
Intelligence) มนุษย์มีความตระหนักรู้
ได้ทั้งความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น ซึ่ง
นำ�มาใช้ต่อยอดสร้างอารมณ์พึงพอใจ
ให้กับการทำ�งานได้
จริง ๆ แล้ว ทุกทักษะที่กล่าวมา
ล้วนเกิดจากการเรียนรู้โดยธรรมชาติ
ของมนุษย์ที่มีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
จึงเป็นจุดแข็งที่ปัญญาประดิษฐ์และ
หุ่นยนต์ยังไม่สามารถทำ�ได้ดีในระดับ
เทียบเท่า ด้วยเหตุนี้คนทำ�งานทุกคน
จึงไม่ควรหยุดเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ของตนเองตลอดเวลา เพื่อให้โลกการ
ทำ�งานในอนาคตของทั้งมนุษย์และ
หุ่นยนต์สามารถทำ�งานและอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข

อ้างอิง : เนือ้ หาบางส่วนจาก งานสัมมนา ‘ทักษะ 4.0
เมือ่ เทคโนโลยีพลิกอุตสาหกรรม ทักษะทีค่ นและธุรกิจ
ต้องมีคอื อะไร’ จัดโดย บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์
พับลิชชิง่ จำ�กัด (มหาชน)
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คิดรู้ใช้

โดย Money Move

ทบทวนอีกนิด ก่อนคิดเป็นผู้ค้ำ�ประกัน

เงินทองเป็นของนอกกายก็จริง แต่ปฏิเสธไม่ได้วา่ มีความจำ�เป็น
ในชีวิต และกว่าจะหามาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ฉะนั้น นอกจากจะ
ใช้จา่ ยอย่างระมัดระวัง เก็บออม ไม่กอ่ หนีส้ นิ การจะเป็นผูค้ า้ํ ประกัน
ให้ใคร ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งต้องคิดให้หนัก ไม่เช่นนั้นอาจจะต้องตก
เป็นผู้แบกภาระหนี้ก้อนโต ทั้ง ๆ ที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนก่อ รู้คิดรู้ใช้
ฉบับนี้ เลยชวนคิดทบทวนอีกสักนิด ก่อนจะตัดสินใจเป็นผูค้ า้ํ ประกัน
ให้ใคร
ใจต้องแข็งแม้แต่กบั คนใกล้ตวั อย่างทีร่ ู้ ๆ กันว่าสังคมไทยเป็น
สังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยเฉพาะคนใกล้ชิด ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง
แต่ถ้าเกิดถูกขอให้ไปคํ้าประกันต้องคิดให้รอบคอบ ฟังข้อมูลรอบ
ด้าน และศึกษาบริบทการใช้ชีวิต การใช้จ่ายเงินทอง เพื่อความ
แน่ใจว่าคนคนนั้นจะสามารถชำ�ระหนี้ โดยไม่ทิ้งให้เป็นภาระของ
เราในภายหลัง เรื่องเงินทองไม่เข้าใครออกใคร ดังนั้นแม้จะสนิท
แค่ไหน ก็ต้องใจแข็งไว้ก่อน
นึกถึงผลเสียทีจ่ ะตามมา ก่อนจะรับปากเป็นผูค้ า้ํ ประกันให้ใคร
ลองพิจารณาเงื่อนไขและขอบข่ายการชำ�ระหนี้แทนสักนิด ว่าถ้า
หากผู้ที่เราไปคํ้าประกันให้เกิดเบี้ยวหนี้ขึ้นมาจริง ๆ เราจะต้อง
38
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รับผิดชอบอะไรบ้าง กระทบต่อค่าใช้จ่าย ตลอดจนการดำ�เนินชีวิต
หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีภาระหนี้สินระยะยาว อย่างการ
ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ยิ่งไม่ควรไปเป็นผู้คํ้าประกันให้ใครเลย
อย่าสนับสนุนการใช้เงินที่ไม่ถกู ทาง บางคนมีนสิ ยั คิดด่วนใจเร็ว
อยากได้นั่นอยากได้นี่ มีไลฟ์สไตล์การใช้เงินไปกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือย
ฉะนั้น เมื่อรู้อยู่แล้วว่าเขามีนิสัยการใช้เงินอย่างไร การที่เขาคนนั้น
มาขอให้เราช่วยเหลือให้คา้ํ ประกัน เช่น กูซ้ อ้ื รถ ขอเงินกู้ ต้องคิดดี ๆ
ว่าที่จริงแล้วเขามีความจำ�เป็นมากน้อยแค่ไหน หากรู้ว่าจะใช้เงิน
ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือฟุ่มเฟือยก็ไม่ควรสนับสนุน
หัดปฏิเสธให้เป็น ถ้าคุณสมบัติของเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ตัว
ซึ่งเป็นผู้ที่จะขอกู้และคุณสมบัติเราที่จะเป็นผู้คํ้าประกันไม่พร้อม
ก็อย่ากลัวที่จะกล้าปฏิเสธกันตรง ๆ ถึงเหตุผลความไม่พร้อม
เพราะถ้าเขายังอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเราอยู่ เขาก็ต้อง
ยอมรับและเข้าใจเหตุผลของเราด้วยเช่นกัน
เงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ก่อนจะไปค�้ำประกันให้ใคร ต้อง
มองทุกอย่างให้รอบด้าน จะได้ไม่เดือดร้อนและสูญเสียความ
สัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างกัน  

EA for Kids

เรือ่ ง : พีอ่ อ้ ม ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ในบ้านด้วยตัวเอง

อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของเรา ใช้ไป
นาน ๆ ย่อมเสื่อมสภาพเป็นธรรมดา หากไม่มี
การตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ อาจ
เกิดไฟรั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้ วันนี้พี่อ้อมเลย
อยากจะชวนน้อง ๆ ช่วยคุณพ่อคุณแม่ตรวจ
สอบระบบไฟฟ้าในบ้านอย่างง่าย ๆ
ไปด้วยกัน
มิเตอร์ ไฟฟ้า ให้ลองปิดสวิตช์ไฟทุกจุด
และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในบ้าน
ออก แล้วลองดูว่ามิเตอร์ยังหมุนอยู่หรือเปล่า
ถ้าหมุนอยู่แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่ว ต้องให้
คุณพ่อคุณแม่แจ้งช่างมาซ่อมแซมแล้วละ
สวิตช์ตดั ไฟ ตรวจสอบง่าย ๆ ด้วยการ
กดปุ่มทดสอบ ถ้ายังใช้ได้ดีสวิตช์หรือคันโยก
จะตกลงมาทันที เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า
สายไฟ เป็นอีกสิ่งที่น้อง ๆ ต้องเตือน
คุณพ่อให้ตรวจสอบ โดยเฉพาะส่วนที่อยู่บน

ฝ้าเพดาน อาจมีรอยหนูและแมลงกัด เปื่อย
กรอบ แตก เพราะใช้งานมานาน เจอจุด
ผิดปกติต้องรีบแก้ไขก่อนเกิดอันตราย
เต้ารับ - เต้าเสียบ เมื่อเสียบปลั๊กแล้วต้อง
แน่นพอดี ไม่หลวม หรือถ้ามีรอยไหม้ แตกร้าว
เปลี่ยนใหม่จะดีกว่า
สวิตช์ ไฟ ตรวจสอบการเปิด - ปิดสวิตช์
หน้าสัมผัสต้องปิดสนิทหรือไม่คา้ งเวลาเปิด - ปิด
เครือ่ งใช้ ไฟฟ้าต่าง ๆ ในบ้าน เช่น เครื่อง
ซักผ้า มีเสียงแปลก ๆ ระหว่างใช้งานหรือไม่
หรือใช้ไขควงลองไฟแตะลงบนเครื่องใช้ไฟฟ้า
นั้น ๆ ถ้าไฟติดแสดงว่ามีไฟรั่วเกิดขึ้น
เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในบ้านอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ ก็จะท�ำให้เราใช้งานด้วยความ
มั่นใจ คลายความกังวลเรื่องไฟรั่ว ไฟฟ้า
ลัดวงจรไปได้เยอะเลยค่ะ
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EA Photo Club

โดย จุลล์ จูงวงศ์

เ

CHALLENGE
ความท้าทาย คือ จุดเริ่มต้นของนวัตกรรรมที่น่าทึ่ง

มื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา แคนนอนได้เผยแพร่คลิปวิดีโอหนึ่งที่เล่าถึง
จุดก�ำเนิดของ ‘เลนส์ตวั หนึ่ง’ ที่ทีมออกแบบเลนส์ของแคนนอนลงความเห็น
ว่าเป็นหนึ่งในเลนส์ท่อี อกแบบยากมากที่สุด จุดเริ่มต้นของเลนส์ตวั นี้มาจาก
คุณ Ivo Nörenberg ซึ่งเป็นช่างภาพวิดโี อแนวสัตว์ป่า (Wildlife Filmmaker)
มืออาชีพระดับโลก ที่ติดต่อทีมออกแบบเลนส์ของแคนนอนเมื่อปี พ.ศ. 2553
แจ้งความประสงค์ของเขาที่อยากจะได้เลนส์ซูมส�ำหรับงานถ่ายท�ำสารคดีสตั ว์ป่า
ของเขาเอง ที่ถ่ายท�ำในฟอร์แมต Super 35mm (ใกล้เคียงกับเซ็นเซอร์ APS-C) และ
ความละเอียดระดับ 4K
Nörenberg อยากได้เลนส์ท่ี ‘สามารถซูมไปเก็บภาพสัตว์ป่าที่มีขนาดความสูง
ประมาณ 1.2 - 1.5 เมตร ที่อยู่ห่างออกไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรได้สวยเต็มเฟรม
พอดี’ และสามารถซูมถอยกลับออกมาเก็บ ‘ภาพภูมิทศั น์ที่สวยงาม’ จากจุด
เดียวกันนั้นได้ทันที และถ้าโจทย์น้นั ยังดูไม่ยากพอ Nörenberg ยังขอให้ทีมออกแบบ
ออกแบบเลนส์ตวั นี้ให้มีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปส�ำหรับการท�ำงานของเขา คือ
มีน�้ำหนักไม่เกิน 15 ปอนด์ (ประมาณ 6.8 กิโลกรัม) และมีความยาวไม่เกิน 16 นิ้ว
(ประมาณ 40 เซนติเมตร หรือไม้บรรทัดกว่า ๆ เท่านั้นเอง) นอกจากนั้นยังต้องมี
ชุดควบคุมรูรับแสง การปรับทางยาวโฟกัส (ซูม) และการปรับโฟกัสที่มีคุณภาพสูง
ทนทานและท�ำงานได้อย่างนุ่มนวลอีกด้วย
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Larry Thorpe ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ
เลนส์ของบริษัทแคนนอนอเมริกา ในคลิปวิดีโอ
แนะนำ�เลนส์ตัวนี้

Ivo Nörenberg ช่างภาพสารคดีชื่อดัง กำ�ลังเล่าถึง
จุดเริ่มต้นที่เขาได้คุยกับทีมออกแบบเลนส์ของ
แคนนอนและประสบการณ์การใช้งานเลนส์ตัวนี้

โฉมหน้าของเลนส์แคนนอน Canon CINE-SERVO 50-1000mm T5.0-8.9 ที่มีความยาว 40.52 เซนติเมตร
และน้ำ�หนัก 6.6 กิโลกรัม ใกล้เคียงกับความต้องการของ Nörenberg มากที่สุด

ทีมออกแบบของแคนนอนมองโจทย์
ทีส่ ดุ จะหินนีว้ า่ มันคือ ‘ความท้าทายอย่าง
ที่สุด’ โดยพวกเขาได้ตดั สินใจรับโจทย์นี้
และได้ทุ่มเททั้งเวลาและทรัพยากรที่มี
บวกกับความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ของสมาชิกทุกคนในทีม ออกแบบเลนส์
ตัวนี้อย่างสุดความสามารถ จากโจทย์ของ
Nörenberg ทีมงานออกแบบได้ค�ำนวณว่า
ทางยาวโฟกัสที่เหมาะสมกับการเก็บภาพ
สัตว์ป่าจากระยะที่ Nörenberg บอกมา คือ
ช่วงทางยาวโฟกัสประมาณ 1,000 มิลลิเมตร
และถอยมาที่ 50 มิลลิเมตร ส�ำหรับการ
เก็บภาพทิวทัศน์ ซึ่งมันจะเป็นเลนส์ซมู ทีม่ ี
อัตราขยายถึง 20 เท่า ในขณะทีเ่ ลนส์ซูม
ทัว่ ไปจะมีอตั ราขยายอยูร่ ะหว่าง 8 - 10 เท่า
เท่านั้น
พวกเขาใช้เวลาในการออกแบบและ
พัฒนาถึง 4 ปี จนได้เลนส์ ‘Canon
CINE-SERVO 50-1000 mm T5.0-8.9’ ออกมา
ตรงตามความต้องการของ Nörenberg เป๊ะ
ทั้งช่วงทางยาวโฟกัส ขนาด น�้ำหนัก และ
คุณภาพ นอกจากนั้นยังได้เพิ่มความ
สามารถในการเพิม่ ทางยาวโฟกัส (Extender)
อีก 1.5 เท่าเข้าไปด้วย ท�ำให้ทางยาวโฟกัส
สูงสุดของเลนส์ตวั นี้อยู่ที่ 1,500 มิลลิเมตร
กลายเป็นเลนส์คณ
ุ ภาพสูงที่มีขนาดซูม
ถึง 30 เท่า ซึ่งเหนือความคาดหวังของ
Nörenberg ไปอีก
หลังจากที่ได้ส่งมอบเลนส์ตัวนี้ให้แก่

Nörenberg ไปใช้งานในสภาพแวดล้อมและอากาศที่สุดโหดกับการถ่ายสารคดีชีวติ ของ
หมาป่าในเขตอาร์กติกที่มีอากาศหนาวจัด Nörenberg กลับมาพร้อมกับผลงานที่เขาพอใจ
มาก (สามารถชมได้จากลิงก์นี้ : youtu.be/xpF_fV4Sm4g) นอกจาก Nörenberg แล้ว ทีม
สารคดีระดับโลกอย่าง BBC ก็ได้ใช้เลนส์ตวั นีใ้ นการถ่ายท�ำสุดยอดสารคดี Planet Earth II
และ National Geographic ก็ได้ใช้เลนส์ตวั นี้ถ่ายท�ำสารคดีของพวกเขาเช่นกัน และ
เมื่อปี 2560 เลนส์ตวั นี้ก็มีส่วนอย่างมากที่ท�ำให้แคนนอนได้รบั รางวัล Technology &
Engineering Emmy Award ด้านการพัฒนาและนวัตกรรมอุปกรณ์การถ่ายภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม จาก Academy of Television Arts & Sciences (ATAS) ซึ่งเป็นสถาบันศิลปะ
และวิทยาศาสตร์ด้านภาพยนตร์ระดับโลกอีกด้วย
ถ้าเพื่อน ๆ ได้ดูผลงานจากเลนส์ตัวนี้แล้ว และสนใจอยากได้เลนส์พิเศษตัวนี้มา
ครอบครอง ก็สามารถสั่งซื้อได้ ในราคาประมาณสองล้านสี่แสนบาท (70,200 เหรียญ
สหรัฐ) เท่านั้น!

Nörenberg กับหมาป่าอาร์กติก ที่เขาใช้เวลาถ่ายทำ�สารคดีชีวิตของพวกมันนานจนกระทั่งพวกมันคุ้นเคย
กับทีมถ่ายทำ� และเข้ามาใกล้ในระยะเพียงไม่กี่เมตร

READER SURVEY!
ทุกความคิดเห็นของคุณมีคา่ เพือ่ พัฒนาเนือ้ หาวารสารสายใจไฟฟ้า
เพียงตอบแบบสอบถามจาก QR CODE ด้านล่างนี้

พิเศษสุด! 100 ท่านแรกทีร่ ว่ มแสดงความคิดเห็น
รับของกำ�นัลจากเราทันที

‘กระเป๋าผ้ารักษ์โลกสายใจไฟฟ้า’ ดี ไซน์นา่ รักไม่ซ�ำ้ ใคร

