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‘สร้างปะการังเทียม’
คืนระบบนิเวศใหม่ให้เกาะสีชงั

ทีย่ วไปทัว่

เรียนรู้ เรียนรัก(ษ์)
พักใจที่ ‘สุโขทัย’

อบโต๊ะทำ�งาน

Complex Problem Solving
ทักษะช่วยรอด ในการทำ
�งานกับ
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องค์กรแห่งอนาคต

…งานของหน่วยงานต่าง ๆ หลายส่วนมักจะซ้�ำ และซ้อนกันอยู่ ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือ
ขลุกขลัก ขัดแย้ง ทำ�ให้เสียประโยชน์ ไปได้มากมาย ฉะนัน้ เมือ่ ทราบอยูแ่ ล้วว่าจะประสบ
เหตุการณ์เช่นนี้ แต่ละคน จึงควรต้องถือเป็นหน้าที่ ทีจ่ ะต้องแก้ ไข คือร่วมใจร่วมมือกัน
เปลีย่ น ‘การซ้�ำ ซ้อน’ นัน้ เสียใหม่ให้เป็น การประสานและร่วมมือ…
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ณ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2522
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พฤศจิกายน 2561 คือช่วงเวลาส�ำคัญที่ชาว PEA ทุกคนจะได้ท�ำหน้าที่ต้อนรับ
คุณสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ PEA คนที่ 14 ผู้เข้ามารับไม้ต่อจาก คุณเสริมสกุล
คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ PEA คนที่ 13 ที่สิ้นสุดวาระการท�ำงานลงไปอย่างสง่างาม
สิ่งที่เราชาว PEA ทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบตั ิตามในชีวิตการท�ำงานต่อ ๆ ไป
ก็คือ นโยบาย KEEN 14 ของผู้ว่าการ PEA คนที่ 14 ที่เน้นการยกระดับศักยภาพ
ขององค์กรในทุกมิติ และเป็นนโยบายส�ำคัญที่จะน�ำพาองค์กรก้าวสู่การเป็น PEA
Digital Utility อย่างแท้จริง ซึง่ ปลายทางฝันทีว่ า่ นี้ จ�ำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาทุกด้าน
ทุกระดับ ทัง้ การท�ำงานภายนอกทีเ่ ผชิญการแข่งขันและการเปลีย่ นแปลงรอบด้าน ซึง่
PEA ได้วางแนวทางรองรับทุกมิติ ด้วยการส่งเสริมด้านธุรกิจใหม่ ขยายผลในความ
ร่วมมือกับพันธมิตร การน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการบริหารสินทรัพย์ท่มี ีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการที่จะรองรับมิติต่าง ๆ ข้างต้นได้น้นั ต้องอาศัยศักยภาพของทรัพยากร
บุคคล...PEA จึงได้วางกลยุทธ์การเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ แก่พนักงาน ปรับ
โครงสร้างการท�ำงานให้ทนั สมัยและยั่งยืน รวมไปถึงสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ด้วยเชื่อว่า ความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความสุขของพนักงาน
ย่อมน�ำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้ไฟฟ้าได้เช่นกัน
KEEN 14 คือรากฐานอันแข็งแกร่งขององค์กรและพนักงานทุกคน และเป็น
สิ่งส�ำคัญที่พนักงาน PEA ทุกคนควรท�ำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อมองเห็น
ภาพจุดหมายเดียวกัน และพร้อมที่จะเดินไปบนเส้นทางสายเดียวกัน
เพราะวันนี้...มิติใหม่ของ PEA ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

โอกาสไม่มีทาง
เกิดขึ้นได้ ถ้าคุณ
ไม่สร้างมันขึ้นมาเอง

(นางกัลยา แตงเกษม)
บรรณาธิการ

Chris Grosser

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook Fanpage ได้ที่

สายใจไฟฟ้า
ปีที่ 58 ฉบับที่ 11/2561
เจ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2589-0100-1
โทรสาร 0-2589-4850-1
https://www.pea.co.th

ที่ปรึกษา
รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

กองบรรณาธิการ
แผนกผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
กองประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บรรณาธิการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ออกแบบ
บริษัท นะโม คิดดี จ�ำกัด

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้อ�ำนวยการกองประชาสัมพันธ์

saijaifaifa magazine

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

ส่งมอบตำ�แหน่งให้กับ ‘ผู้ว่าการ PEA คนที่ 14’
กว่า 3 ปี 5 เดือน 6 วัน ทีน่ ายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผูว้ า่ การ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (PEA) คนที่ 13 ได้ปฏิบตั งิ านด้วย
ความทุม่ เท มุง่ มัน่ ซือ่ สัตย์ ในการจะร่วมกันเสริมสร้าง
พัฒนาความมัน่ คงให้ PEA เจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนจนครบ
อายุเกษียณราชการ ซึง่ ก่อนอ�ำลาต�ำแหน่งอย่างเป็นทางการ
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ได้มกี ารพบผูบ้ ริหารและพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคผ่านรายการ ผวก. พบพนักงาน ครัง้ ที่
13 (ครัง้ ที่ 3/2561) ณ ห้องอเนกประสงค์ ชัน้ 6 อาคาร LED
ส�ำนักงานใหญ่ PEA และถ่ายทอดผ่านระบบเครือข่ายวิดโี อ

คอนเฟอเรนซ์ทวั่ ประเทศ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
ทัง้ ยังลงนามส่งมอบต�ำแหน่งให้นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผูว้ า่ การ
PEA คนที่ 14 และร่วมกันสักการะศาลพระภูมแิ ละพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จากนัน้ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
ผูว้ า่ การ PEA คนที่ 13 และนางอ�ำพร คล้ายแก้ว ประธาน
คณะแม่บา้ นและครอบครัว PEA คนที่ 13 รับมอบดอกไม้อำ� ลา
ต�ำแหน่งจากนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผูว้ า่ การ PEA คนที่ 14 และ
พนักงาน PEA

PEA คว้ารางวัลดีเด่น Sustainability Report Award 2018

ด้วยเชื่อว่าการเป็นองค์กรที่ประสบความส�ำเร็จ ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม PEA จึงก�ำหนดนโยบาย
และเป้าหมายท�ำงานด้านความยั่งยืนอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานความยั่งยืน ที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน จนท�ำให้คว้ารางวัลดีเด่นจากโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน
ประจ�ำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) โดยมีนางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA
เป็นผู้รับมอบรางวัล ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
และสถาบันไทยพัฒน์
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มอบนโยบายการปฏิบตั งิ าน
แก่ผบู้ ริหารและพนักงาน

หลังจากเข้ารับต�ำแหน่งผู้ว่าการ PEA อย่างเป็น
ทางการ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ PEA
คนที่ 14 ได้เดินทางลงพื้นที่เชียงใหม่ เพื่อมอบ
แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร ตาม
นโยบาย KEEN 14 ‘สานงานเดิม เสริมธุรกิจใหม่
ใช้นวัตกรรม หนุนน�ำทุนมนุษย์’ ให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงาน PEA เพื่อให้เป็นแนวปฏิบตั ริ ว่ มกัน
และน�ำพา PEA สูก่ ารเป็น PEA Digital Utility
ณ ห้องพลอยไพลิน Green Lake Resort จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร PEA ส�ำนักงานใหญ่
ผู้บริหารในสังกัดสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 และ
ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ PEA ร่วม
ประชุม

ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018
นับเป็นอีกหนึ่งงานดี ๆ ในช่วงส่งท้ายปี ส�ำหรับ
Thailand Friendly Design Expo 2018 การจัดแสดง
นวัตกรรม เทคโนโลยี การออกแบบที่รองรับการใช้งาน
ส�ำหรับผู้พิการ มีความต้องการพิเศษ รวมถึงผู้สูงอายุ
อันจะเป็นการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียม
ในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ  จัดโดยกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์
เพื่อคนทั้งมวล และหน่วยงานภาคีท้งั ไทยและนานาชาติ

ทั้งนี้ PEA ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โดยแสดงผลงาน
ในรูปแบบบ้าน Smart Home ที่คนทุกเพศทุกวัยและทุก
สภาพร่างกายสามารถใช้ไฟฟ้าในบ้านที่อยู่อาศัยได้อย่าง
ปลอดภัย ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด ปลอดภัย รวมทั้งนิทรรศการแสดงผลงาน
ความส�ำเร็จด้านการจ้างงานคนพิการของ PEA โดยมี
นางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA
ร่วมงานดังกล่าว ณ ฮอลล์ 1- 2 ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
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ลงนาม MOU แก้ปัญหาการจ่ายไฟ

เพือ่ ให้ระบบไฟฟ้าของประเทศมีเสถียรภาพและความมัน่ คงสูงสุด
สอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล ซึง่ ต้องการให้
ประชาชนทุกพืน้ ทีเ่ ข้าถึงพลังงานไฟฟ้าอย่างเท่าเทียมกัน PEA
จึงได้ศกึ ษาเรือ่ งการน�ำระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมผสาน
มาใช้ในพืน้ ทีเ่ กาะและพืน้ ทีห่ า่ งไกล โดยร่วมมือกับบริษทั
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) องค์กรชัน้ น�ำ
ระดับประเทศในเรือ่ งการด�ำเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุม่ ปตท.
เพือ่ สร้างต้นแบบการน�ำระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage
System) เพือ่ แก้ปญ
ั หาการจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อไปในอนาคต

ซึง่ จะเริม่ ด�ำเนินการในพืน้ ทีเ่ กาะสีชงั เป็นแห่งแรก งานนี้
นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผูว้ า่ การ PEA คนที่ 14 และนายชวลิต
ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รว่ ม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการดังกล่าว พร้อมด้วย
นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร PEA
ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ชัน้ 23 อาคาร LED ส�ำนักงานใหญ่ PEA  

รับรางวัลชมเชย โครงการนวัตกรรม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมใิ จซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นในการท�ำงาน เมื่อ PEA ได้รับรางวัลชมเชยใน
โครงการกระบวนการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อ
ปฏิบัติงานในระบบจ�ำหน่าย โดยไม่ดบั กระแสไฟฟ้าในประเทศ
และต่างประเทศ ในโครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ประจ�ำปี 2561 (Thailand HR Innovation
Award 2018) ซึ่งจัดขึ้นเนื่องใน ‘วันนักบริหารงานบุคคล
ประจ�ำปี 2561 (Thailand HR Day 2018)’ โดยสมาคมการ
จัดงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อส่งเสริมและยกระดับการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยมีร้อยโท สุพจน์ ใช้บางยาง รองผู้ว่าการ PEA
และ ดร.ประดิษฐ์ เฟื่องฟู ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เป็นผู้รบั มอบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องแกรนด์
ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
4
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EA Focus

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

นโยบายการบริหารและพัฒนา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายสมพงษ์ ปรีเปรม
ผูว้ า่ การการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค คนที่ 14

6

• ฉบับที่ 11 / 2561

วิสยั ทัศน์ผวู้ า่ การ :

“มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า
ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร ด้วยนโยบาย :

“สานงานเดิม เสริมธุรกิจใหม่ ใช้นวัตกรรม หนุนนำ�ทุนมนุษย์”
Keep Improving
Existing Business

Enhance
New Business

Employ Innovation
and Technology

Nourish
Human Resource

• ฉบับที่ 11 / 2561
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สานงานเดิม : KEEP IMPROVING EXISTING BUSINESS

ดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร และสานต่อนโยบายเดิมเพื่อความต่อเนื่อง
ในการดำ�เนินงาน ด้วยการพัฒนาระบบไฟฟ้าและพัฒนาองค์กรเพื่อให้ธุรกิจหลัก
ของ PEA แข็งแกร่ง สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

8

KE1 : Grid
Excellence

KE2 : Smart
Service

KE3 : Smart
Operation

ยกระดับมาตรฐานและ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มี
ความมั่นคง ปลอดภัย
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อ
รองรับการเชื่อมโยงจาก
บุคคลที่สาม (Third Party
Access) และการผลิต
ไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ รวมถึง
Prosumer พร้อมทั้งเร่งรัด
พัฒนาระบบไฟฟ้าใต้ดินและ
ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะส�ำหรับ
พื้นที่ส�ำคัญ

พัฒนาระบบงาน เพิ่มความ
พึงพอใจ สร้างความผูกพัน
ของลูกค้า มุ่งเน้นบริการที่
เป็นเลิศ รวดเร็ว มีมาตรฐาน
โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และสร้างทีมงาน
มืออาชีพ พัฒนาระบบ
การตลาดแบบบูรณาการ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
และการบริหารประสบการณ์
ลูกค้า

เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
ปรับปรุง ระเบียบ หลักเกณฑ์
พัฒนากระบวนงานให้ชัดเจน
ลดขั้นตอน เพื่อความรวดเร็ว
ในการบริการและรองรับ
ธุรกิจใหม่ พัฒนางานบริการ
ลูกค้าโดยน�ำเทคโนโลยีมา
ช่วยในการด�ำเนินงาน

• ฉบับที่ 11 / 2561

KE4 : Good
Governance

ด�ำเนินธุรกิจตามหลัก
ธรรมาภิบาล โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และส่งเสริม
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาสร้างกระบวนการ
ติดตามและประเมินผล
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน

เสริมธุรกิจใหม่ : ENHANCE NEW BUSINESS

เร่งรัดพัฒนาธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับภารกิจหลัก ขยายขอบเขตการดำ�เนินงานไปสูธ่ รุ กิจ
ทีม่ โี อกาสเติบโตได้ดี โดยดำ�เนินการเองหรือร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจผ่านบริษทั
ในเครือของ PEA ประกอบด้วย

EB1 : Upstream
Expansion

ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจต้นน�้ำและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า
และขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศและ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ
รวมถึงการเตรียมการเพื่อรองรับ
Disruptive Technology

EB2 : PEA Product

EB3 : Behind Meter

พัฒนาธุรกิจจากความเชี่ยวชาญ
เช่น การก่อสร้างและบ�ำรุงรักษาระบบ
ไฟฟ้า พัฒนาธุรกิจใหม่จากการ
ใช้งานและความต้องการภายในองค์กร
ผลักดันสู่ภายนอก เช่น ธุรกิจยานยนต์
ไฟฟ้า เผยแพร่มาตรฐาน PEA
Standard และ PEA Product ให้เป็น
ที่ยอมรับในภูมิภาค

ขยายการให้บริการไปสู่ธุรกิจหลัง
มิเตอร์ เพื่อให้บริการด้านพลังงาน
แบบครบวงจร ด้วยระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ
และระบบสื่อสารของ PEA พัฒนา
Platform การให้บริการที่สะดวก
รวดเร็ว ทันสมัยและเข้าถึงง่าย

• ฉบับที่ 11 / 2561
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ใช้นวัตกรรม : EMPLOY INNOVATION AND TECHNOLOGY
พัฒนากระบวนงานต่าง ๆ โดยประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยการใช้สินทรัพย์ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และรองรับธุรกิจที่จะเกิดใหม่ ประกอบด้วย

EI1 : Innovative Process

พัฒนากระบวนการด�ำเนินงานที่
ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารองค์กร และบริหารโครงการ
เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน
ในการผลิตไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า
ส�ำรองในพื้นที่พิเศษ และเพิ่มช่อง
ทางการจัดหาแหล่งทุนผ่านกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน

10
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EI2 : Digital Revolution

พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบงาน
และเครื่องวัดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Big
Data) แล้วน�ำมาวิเคราะห์ ในเชิงลึก
(Data Analytic and AI) รวมถึงน�ำ
เทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์
ใช้ ในงาน เช่น PEA Energy Trading
Platform

EI3 : Smart Utilization

เร่งรัดพัฒนาการบริหารสินทรัพย์
ระบบไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น
ระบบการติดตามประเมินการบ�ำรุง
รักษาอุปกรณ์หลัก (Condition Based
Maintenance) ใช้นวัตกรรมพัฒนา
กระบวนงาน พัฒนาระบบ Smart
Patrol

หนุนนำ�ทุนมนุษย์ : NOURISH HUMAN RESOURCE

สร้างระบบและกลไกเพื่อนำ�ศักยภาพของพนักงานมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
พัฒนาทักษะพนักงานด้านความรู้ (Hard Skills) และด้านอารมณ์ (Soft Skills) ส่งเสริม
การสร้างและขยายผลการใช้งานนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ขององค์กรให้มี Productivity สูงขึ้น

NH1 : Smart
Workforce

สร้างระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และรองรับธุรกิจใหม่
ประยุกต์ ใช้การประเมินผล
จากเป้าประสงค์ (Objective
Key Result: OKR) และสร้าง
ระบบการบริหารจัดการคน
เก่ง (Talent Management)
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์
จัดตั้งระบบคลังนวัตกรรม
(PEA Innovation Tank)

NH2 : Smart
Workplace

สร้างสภาพแวดล้อมการ
ท�ำงาน มุ่งสู่องค์กรแห่ง
ความสุข สร้างบรรยากาศ
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม
มีการแลกเปลี่ยนและจุด
ประกายความคิดใหม่ใน
การท�ำงาน ริเริ่มระบบการ
หมุนเวียนการท�ำงานใน
ระดับปฏิบัติการ

NH3 : Smart
Enterprise

ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อ
มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
มีแผนงานรองรับการ
เปลี่ยนแปลง กระจายอ�ำนาจ
การบริหารสู่พื้นที่ ส่งเสริม
กระบวนการจัดการความรู้
สร้างระบบงานรองรับการ
พัฒนาและด�ำเนินธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

NH4 : Smart CSV

ปรับเปลี่ยนการด�ำเนินงาน
ไปสู่การร่วมสร้างคุณค่า
สู่สังคม (Creating Share
Value: CSV) โดยปรับ
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจให้
ตรงกับความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้น
การปรับตัวเข้าสู่การเป็น
ธุรกิจที่ยั่งยืน

• ฉบับที่ 11 / 2561
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EA Scoop

โดย ผศ. ดร.วิเลิศ ภูรวิ ชั ร ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การสร้างแบรนด์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กองสือ่ สารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Internal
Branding
แบรนด์จะดี ได้ ต้องเริ่ม
จากภายในองค์กร

12
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การตลาดทีม่ งุ่ สือ่ สารและสร้างความพึงพอใจกับ
ลูกค้าภายนอกองค์กรจะประสบความสำ�เร็จไม่ได้
เลย หากปราศจากการพัฒนาการตลาดภายใน
เสียก่อน ซึง่ กระบวนการการพัฒนามูลค่าแบรนด์
จากภายในองค์กรนีเ้ รียกว่า ‘Internal Branding’

BRAND คืออะไร
แล้วทำ�ไมต้องมี
ปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรเริม่ มองว่า
แบรนด์ไม่ได้เป็นแค่ตรายี่ห้อหรือโลโก้
เป็นส่วนหนึง่ ของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด
การตลาดในสมัยก่อนเท่านั้น แต่กลับ
มองว่าผลิตภัณฑ์ต่างหากเป็นส่วนหนึ่ง
ของแบรนด์ จากเดิมที่มีความหมาย
เป็นแค่สญ
ั ลักษณ์ ตรายี่ห้อหรือชื่อของ
สินค้า แต่ในปัจจุบันการสร้างแบรนด์
เป็นเรื่องของการพัฒนาคุณค่า (Value)
โดยรวมของทั้งธุรกิจ เพราะใน
ความหมายของการรับรู้ของผู้บริโภค
การเลือกซื้อหรือใช้บริการแบรนด์ใด
แบรนด์หนึ่งนั้นมีความหมายถึงคุณค่า
ที่ผู้บริโภคคาดว่าจะได้รบั จากแบรนด์
สินค้านั้น และถ้ารับรู้ได้ว่ามีคุณค่ามาก
ก็จะส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้นตามมา
ซึ่งก็น่าจะถูกต้อง เพราะถ้าลองนึกถึง

แบรนด์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสตาร์บคั ส์
โค้ก ห้างพารากอน ลีวายส์ แอปเปิ้ล
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของแบรนด์เหล่านี้
ก็เกิดขึ้นในการรับรู้ของผู้บริโภค
ภายหลังการนึกถึงแบรนด์ท้งั สิ้น
องค์กรธุรกิจในปัจจุบันจึงมีการ
มุ่งเน้นพัฒนาแบรนด์สินค้าให้มคี ุณค่า
มากขึ้นในสายตา และการรับรู้ของ
ผู้บริโภค การพัฒนาสินค้าให้มคี ุณภาพ
หรือปรับปรุงระดับคุณภาพบริการ
สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายโดย
คู่แข่งขัน แต่คุณค่าของแบรนด์ท่มี ี
องค์ประกอบและความหมายในคุณค่า
ทั้งหมดนั้น ยากที่คู่แข่งขันจะสามารถ
เลียนแบบได้ เพราะองค์ประกอบของ
คุณค่าของแบรนด์ในสายตาของลูกค้า
ไม่ใช่แค่ประโยชน์ใช้สอยเท่านั้น

แต่เป็นคุณค่าที่ลูกค้าสามารถรับรู้และ
สัมผัสได้ผ่านทางแบรนด์
การพัฒนาองค์กรในปัจจุบนั จึงให้
ความส�ำคัญต่อการสร้างแบรนด์ และ
เปลี่ยนรูปแบบจากการที่แบรนด์เป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่าย
การตลาดและสื่อสารแต่เพียงฝ่ายเดียว
มาเป็นการก�ำหนดให้แบรนด์คอื
นโยบายขององค์กรทั้งหมด อย่างเช่น
การสร้างแบรนด์แห่งนวัตกรรมของ
PEA เองนั้นเกิดขึ้นจากการปรับตัวให้
เข้ากับความต้องการของผู้บริโภค
ความเป็นนวัตกรรมจะต้องถูกถ่ายทอด
ไปยังทุกส่วนขององค์กรให้มนี วัตกรรม
เกิดขึ้นในทุกฝ่ายเพื่อให้ลูกค้าได้รบั รู้ถึง
คุณค่าที่มีการเปลี่ยนแปลง
• ฉบับที่ 11 / 2561
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สินค้าและบริการเลียนแบบได้
แต่แบรนด์เลียนแบบไม่ ได้
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องค์กรต้องพยายามปรับสร้างแบรนด์ให้ได้เปรียบใน
เชิงการแข่งขัน เน้นการสร้างสิ่งที่ลูกค้าต้องการด้วยการท�ำ
ความเข้าใจอินไซต์ (Insight) ของลูกค้า ที่คู่แข่งขันไม่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ องค์กรจึงควรวิเคราะห์
ให้เข้าใจว่า ใครคือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับสินค้า และ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนัน้ ต้องการอะไร อย่าท�ำธุรกิจที่ตัวเอง
คิดว่าใช่ แต่ให้ทำ� ธุรกิจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริง ๆ เพราะคน
ทีจ่ ะท�ำงานได้ดี คือต้องมีใจรักกับสิง่ ทีต่ วั เองท�ำ เป็นเนือ้ เดียว
กับลูกค้า เห็นใจลูกค้า เข้าใจลูกค้า เพราะหลายครั้งที่คนเรา
มองแต่ไม่เห็น ได้ยินแต่ไม่ได้ฟัง บางทีรู้แต่ไม่เข้าใจ เข้าใจ
แต่ไม่ได้รบั ทราบ แต่ถ้าเข้าใจก็จะท�ำให้แบรนด์น้นั ทรงพลังได้
เพราะแบรนด์ท่ที รงพลัง ก็คือแบรนด์ที่ท�ำให้ลูกค้ารักสินค้า
เปลี่ยนพฤติกรรมและเป็นแฟนคลับเราได้ นั่นคือพลังของ
แบรนด์
ดังนั้นการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันในระดับ
แบรนด์จงึ เป็นกุญแจส�ำคัญของกลยุทธ์การตลาด เพราะ
ยุคนี้แบรนด์ไม่ได้มคี วามหมายแค่ช่อื ตราสินค้าหรือโลโก้
อย่างที่เข้าใจกัน แต่แบรนด์เป็นคุณค่าของสินค้าที่ลูกค้ารับรู้
เป็นจุดแตกต่างที่ส�ำคัญที่สุดในการรับรู้ของผู้บริโภค เพราะ
สินค้าและบริการเลียนแบบได้ แต่แบรนด์เลียนแบบไม่ได้

พนักงานในองค์กร
คีย์เวิร์ดสำ�คัญการพัฒนาแบรนด์
ในการสร้างแบรนด์ พนักงานเป็น
สิ่งที่สำ� คัญมาก เพราะพนักงานของ
บริษัทก็คือ ผู้ท่เี สนอบริการรับจ้าง
ท�ำงานต่าง ๆ โดยที่มผี ู้ซื้อซึ่งเป็น
องค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ นั่นเอง และ
เมื่อเข้ามาท�ำงาน พนักงานทุกคนใน
องค์กรก็ต้องถือเสมือนหนึ่งว่าเป็น
ตัวแทนขององค์กรและเป็นส่วนหนึ่ง
ของแบรนด์
ดังนั้นองค์กรต้องมีการสื่อสารและ
มุ่งสร้างให้พนักงานได้มคี วามรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท และ
ที่ส�ำคัญที่สุดคือ การสร้างแรงจูงใจและ
จิตส�ำนึกให้พนักงานได้รบั รู้และเต็มใจ
ที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และเป็น
ส่วนหนึง่ ของการสร้างมูลค่าของแบรนด์
ซึง่ ก็คอื ความหมายของการสร้างแบรนด์

จากภายในองค์กร (Internal Branding)
นั่นเอง และกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งมั่น
ในการพัฒนามูลค่าแบรนด์ต้องเริ่มที่
Internal Branding เป็นจุดเริ่มแรก
การสร้างวิสยั ทัศน์ การตัง้ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ขององค์กรต้องให้
พนักงานมีบทบาท มีส่วนร่วม และ
องค์กรต้องถือว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
การอบรมพนักงานทุกคนให้มี Marketing
Mind เป็นสิ่งส�ำคัญ องค์กรต้องสื่อสาร
ให้พนักงานรับทราบถึงบทบาทและ
หน้าที่ว่าตนเองเป็นส่วนไหนของ Touch
Points ในสายตาลูกค้าและจะส่งผล
กระทบต่อขั้นตอนการบริการลูกค้า
ต่อไปได้อย่างไร
หากวิสัยทัศน์ของ PEA มีมากกว่า

การสร้างผลก�ำไรจากการให้บริการ
องค์กรมุ่งเน้นสร้างความภูมใิ จทีเ่ ป็น
ส่วนหนึง่ ในการพัฒนาประเทศแบบ
องค์รวม ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม
พนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์
องค์กรจึงเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของ
องค์กรในการเป็นฮีโร่ (Brand Hero)
สร้างประโยชน์ให้กบั ประเทศชาติใน
ด้านต่าง ๆ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการที่
องค์กรและผู้บริหารต้องให้ความใส่ใจ
สร้างให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจ
เห็นว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์
ถ้าการตลาดภายในองค์กรไม่สำ� เร็จ
จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่การตลาดภายนอก
จะประสบความส�ำเร็จ
• ฉบับที่ 11 / 2561
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โดย กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

เสียงทำ�ร้าย (หู) เรา
มากกว่าที่คิด

ไม่วา่ จะอยูใ่ นบ้าน นอกบ้าน หรือว่าสถานทีท่ �ำ งาน ล้วนต้องเผชิญกับเสียงอยูต่ ลอดเวลา
ถ้าเสียงเบา ๆ อาจจะไม่เป็นไร แต่ถา้ ต้องอยูใ่ นสถานทีเ่ สียงดังมาก ๆ เป็นเวลานาน ๆ อาจเกิด
อันตรายถึงขัน้ สูญเสียการได้ยนิ และกระทบต่อการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันเลยทีเดียว
มลพิษจากเสียง นอกจากก่อความร�ำคาญ เกิดความเครียด
รบกวนการนอนหลับ เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโรค เช่น โรค
แผลในกระเพาะอาหาร คลื่นไส้อาเจียน ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
เป็นอุปสรรคในการท�ำงาน การติดต่อสื่อสาร  เสียงดัง ๆ ยังอาจ
ท�ำให้เราสูญเสียการได้ยนิ ซึ่งมักเกิดใน  2 ลักษณะ คือ

สูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราว (Acoustic trauma)

จากการรับฟังเสียงดังมาก ๆ ในระยะเวลาไม่นาน ท�ำให้หูอ้อื เช่น
16
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ได้ยินเสียงปืน เสียงระเบิด เสียงประทัด ถ้าหยุดพักการได้ยิน
เสียงนั้น ก็จะคืนสู่สภาพปกติได้

สูญเสียการได้ยินแบบถาวร (Noise-induced
hearing loss) เกิดจากการรับฟังเสียงดังเป็นเวลานาน ๆ เช่น
อยู่ในโรงงาน อยู่ในคอนเสิร์ตเป็นเวลานาน ๆ ท�ำให้เซลล์ขน
ในหูชั้นในถูกท�ำลาย แบบค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป จนท�ำให้หู
รับฟังเสียงไม่ได้ เกิดหูตึง หูพกิ าร

ติดตั้งเครื่องจักรบนพื้นที่มีความมั่นคง และไม่ลมื ติด
อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือนที่ฐานหรือขาของเครื่องจักร เช่น ยาง
หรือสปริง เมื่อแรงสั่นสะเทือนลดลง เสียงก็จะลดลงตามไปด้วย  

2. ป้องกันทางผ่านของเสียง

เลือกใช้วสั ดุมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นในแต่ละความถี่
ปิดครอบเครื่องจักรที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดเสียงดัง
ท�ำฉากกั้นระหว่างแหล่งก�ำเนิดเสียงบริเวณที่มีผู้ปฏิบตั ิงาน
อื่น ๆ หรือท�ำห้องแยกจากบริเวณที่มีเสียงดัง หรือย้ายเครื่องจักร
หรือขั้นตอนการท�ำงานที่ส่งเสียงดังไปยังบริเวณที่กั้นแยกเฉพาะ
ติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงบนเพดานและผนัง เพื่อซับเสียงที่มา
จากการท�ำงานของเครื่องจักรและลดปัญหาการสะท้อนเสียง

3. ป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน

เสียงดังแค่ ไหนถึงเป็นอันตราย

ตามก�ำหนดมาตรฐานสากล เสียงที่ไม่เป็นอันตรายควรดัง
ไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ส�ำหรับการท�ำงาน 8 ชั่วโมง หรือ 90
เดซิเบลเอ เมือ่ ท�ำงาน 4 ชัว่ โมงต่อวัน ส�ำหรับมาตรฐานของไทย
ที่ก�ำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียงดัง พ.ศ. 2549 ก�ำหนดให้
ระดับความดังของเสียงที่ได้รบั ติดต่อกันควรไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ
ในระยะการท�ำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง และไม่เกิน 80 เดซิเบลเอ
หากท�ำงานเกิน 8 ชั่วโมง

อาการเตือน บ่งบอกว่าหูเริ่มผิดปกติ

คนที่ท�ำงานกับเสียงดังเกินก�ำหนดเป็นเวลานาน ๆ และขาด
การป้องกันที่ดี  ในระยะแรกจะเริ่มมีอาการหูตงึ หูอื้อชั่วคราว
และมีเสียงดังในหู อาจจะเป็นระยะสั้น ๆ หลังเลิกงาน หากยัง
ละเลยอาการจะเพิ่มขึ้น หูจะตึงถาวรในที่สดุ เพราะว่าประสาท
รับเสียงจะถูกท�ำลายอย่างถาวร โดยอาการที่ต้องเริ่มตระหนัก
และรีบหาทางรักษา คือ
มีความยากล�ำบากในการฟังเสียงคนที่คุยด้วย
มีเสียงดังในหู หรือหูอื้อชั่วคราว หลังจากท�ำงานในที่มี
เสียงดัง
ต้องตะโกนคุยกับเพื่อนในระยะ 1 เมตร

ลดระยะเวลาท�ำงานที่สัมผัสกับเสียงดังมาก ๆ ลง
โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการท�ำงาน
ท�ำเครื่องหมายหรือป้ายเตือนผู้ปฏิบัติงานให้ใช้อปุ กรณ์
ป้องกันอันตรายจากเสียงดัง
ใช้อุปกรณ์ลดเสียง เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear plugs) ที่ครอบหู
ลดเสียง (Ear Muffs)
ตรวจสุขภาพหู เพื่อทดสอบสมรรถภาพการได้ยนิ เสียง
เป็นประจ�ำทุกปี
มีการรณรงค์และให้ความรูเ้ กีย่ วกับอันตรายของเสียงดัง
รู้อย่างนี้แล้ว ถ้าไม่จ�ำเป็นเราควรอยู่ห่าง ๆ ที่เสียงดังมาก ๆ
แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรหาวิธีป้องกันตัวเอง เพราะเสียงไม่ได้
ท�ำลายหูจนเกิดความพิการเท่านั้น หากแต่ยังกระทบต่อสุขภาพ
ด้านอื่นด้วย
ข้อมูล กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำ�งาน (ประเทศไทย)

วิธีป้องกัน เมื่อต้องท�ำงานกับเสียงดัง
1. ปรับปรุงแหล่งก�ำเนิดเสียง

บ�ำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น ตรวจสอบเและ
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามก�ำหนดระยะเวลาการ
ใช้งาน หรือก่อนการช�ำรุด เติมน�้ำมันหล่อลื่น ตรวจสอบน็อตที่ยึด
ชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อจะได้ไม่เกิดเสียงดังระหว่างใช้งาน
เลือกใช้เครือ่ งจักรทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดเสียงดังมาก เช่น ใช้เครือ่ งปัม๊
แบบไฮโดรลิกส์แทนเครื่องปั๊มแบบข้อเหวี่ยง
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&A with PEA

เรือ่ ง : กองบรรณาธิการ

แจ้งไฟฟ้าดับวิธไี หนเร็วทีส่ ดุ

เวลาไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง ไม่เพียงแต่ท�ำ ให้ความสะดวกสบายในชีวติ ประจำ�วันสะดุด การทีต่ อ้ งถือสายรอ
นาน ๆ เวลาโทรศัพท์ ไปแจ้ง ก็ยง่ิ ทำ�ให้ความหงุดหงิดเพิม่ ขึน้ คูณสอง ถ้าใครไม่อยากเผชิญปัญหาดังกล่าว
ลองเปลีย่ นมาแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ดูสิ ! ทัง้ ง่ายและรวดเร็ว

Q:

เมือ่ เกิดปัญหา
ไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง
แจ้งด้วยวิธไี หน
เร็วทีส่ ดุ
18
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A:

โดยปกติแล้ว เมื่อไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง เรามักจะแจ้ง
ไปยังสำ�นักงานของ PEA ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน หรือไม่ก็
โทรศัพท์สายด่วน 1129 PEA Call Center แต่ในปัจจุบัน
เราสามารถใช้แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ได้อีกหนึ่งช่องทางของ
การแจ้งไฟฟ้าดับ/ขัดข้องได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถเลือก
ตำ�แหน่งอ้างอิงได้ทั้งตำ�แหน่งมิเตอร์และตำ�แหน่งที่อยู่ปัจจุบัน (ยกเว้น
กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้า
นครหลวง) โดยเมื่อผู้ ใช้งานแจ้งไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง ระบบจะแจ้งรายงาน
ไปที่เมนูกล่องข้อความว่าได้รับการแจ้งเรียบร้อยแล้ว เรียกว่าสะดวก
สุด ๆ เลยทีเดียว

EA Project
ภาพ : กองประชาสัมพันธ์

บ้านพลังงานอัจฉริยะ

PEA HiVE PLATFORM
คืออะไร

คือระบบการทำ�งานเพื่อเชื่อมอุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในบ้านและอาคาร ช่วยจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้ใช้ ไฟฟ้าสามารถใช้งาน
PEA HiVE Platform
ผ่าน PEA HiVE
Platform Application

ทำ�งานอย่างไร

PEA HiVE Platform จะช่วยประสาน
การใช้งานอุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในบ้านได้
ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ ซึ่งช่วย
ประหยัดไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า
ที่ไม่จำ�เป็นได้ด้วย
1. เป็นแอปพลิเคชันที่แสดงสถานะ
โดยรวมของบ้านโดยแยกแต่ละห้อง
2. ตรวจสอบสถานะต่าง ๆ ของห้อง
ภายในบ้าน
3. ติดตามค่าไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และประมาณ
การใช้พลังงานแบบ Real-time
4. เลือก Scene ต่าง ๆ ของบ้าน
ตามความต้องการของผู้อาศัย
5. ตรวจสอบสถานะและควบคุม
อุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ ภายในบ้าน

ข้อดีของแอปพลิเคชันนี้

1. รองรับการใช้พลังงานรูปแบบต่าง ๆ
ได้ เช่น หากไฟฟ้าดับ ระบบควบคุม
จะสัง่ การให้เครือ่ งใช้ ไฟฟ้าที่ไม่จ�ำ เป็น
หยุดทำ�งานและดึงไฟฟ้าจาก
ถังกักเก็บมาใช้
2. มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วย AI
3. เปิดให้นักพัฒนาฮาร์ดแวร์และ		
ซอฟต์แวร์เข้ามาร่วมพัฒนา
แอปพลิเคชัน
4. เครื่องใช้ ไฟฟ้าอัจฉริยะและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ทำ�งานร่วมกันแบบอัตโนมัติ
5. ใช้แอปพลิเคชันเดียวควบคุม
ทุกอุปกรณ์อัจฉริยะ
6. เป็นมันสมองอัจฉริยะที่ควบคุม
ทุกอุปกรณ์ ภายในที่พักอาศัย
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EA Society

โดย กองบรรณาธิการ

สร้างปะการังเทียม
คืนระบบนิเวศใหม่ให้เกาะสีชัง

ไม่วา่ จะเป็นสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลมากขึน้ ล้วนเป็นสาเหตุแห่งความ
เสือ่ มโทรมของระบบนิเวศใต้ทอ้ งทะเล เชือ่ มโยงถึงปริมาณสัตว์น�ำ้ ทีล่ ดน้อยถอยลง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่ องคนพืน้ ถิน่
ผูม้ วี ถิ ชี วี ติ ผูกพันกับการทำ�ประมงในหลายพืน้ ที่ ไม่เว้นแม้แต่เกาะสีชงั เกาะเล็ก ๆ นอกชายฝัง่ อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หากแต่วนั นี้ ใต้ทอ้ งทะเลอ่าวไทย ณ บริเวณเกาะค้างคาว เกาะเล็ก ๆ ทางด้านใต้ของเกาะสีชงั กำ�ลังกลับคืนสูค่ วาม
อุดมสมบูรณ์อกี ครัง้ ด้วยภารกิจสำ�คัญของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (PEA) ทีช่ อ่ื ว่า ‘โครงการสร้างแนวปะการังเทียม
เพือ่ เป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเล ณ เกาะสีชงั ’ ซึง่ ต้องการเป็นส่วนหนึง่ ในการดูแลสิง่ แวดล้อมและชุมชน
ไปพร้อม ๆ กับการบริหารจัดการด้านความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้าบนเกาะสีชงั
20
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ครงการสร้างแนวปะการังเทียมฯ เป็นรูปเป็นร่างเมือ่ ช่วง
กลางปี 2560 เป็นการสานต่อข้อสั่งการของคณะท�ำงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายเริงศักดิ์
มหาวินจิ ฉัยมนตรี กรรมการบริหาร PEA เมือ่ ครัง้ ลงตรวจ
การด�ำเนินงานเคเบิลใต้นำ�้ ไปยังเกาะสีชงั ปี 2559 ซึ่ง
มองเห็นประโยชน์ท่จี ะเกิดขึ้น หากใต้ท้องทะเลได้รบั การฟื้นฟู
ให้ดีขึ้น ประกอบกับเทศบาลต�ำบลเกาะสีชงั ได้มีแผนในการจัดท�ำ
ปะการังเทียมอยู่แล้ว จึงยินดีให้ PEA เป็นผู้ด�ำเนินการสร้างและ
จัดวางปะการังเทียมบริเวณเกาะค้างคาว จุดที่ได้รบั การอนุญาต
จากกรมเจ้าท่า ด้วยความคาดหวังให้บริเวณนีเ้ ป็นสถานทีอ่ นุบาล
สัตว์น�้ำหลากหลายสายพันธุ์ แหล่งประมงที่ยั่งยืน สร้างจิตส�ำนึก
ในการรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลให้กบั ชุมชน
ตลอดจนสามารถต่อยอดไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ใน
อนาคต” คุณพิศิษฐ์ รัตนพันธุ์ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ
ภาค 3 PEA เล่าถึงจุดเริ่มต้นของโครงการนี้
ทว่า จริง ๆ แล้ว ความพยายามสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้
ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลไทยของ PEA มีมาก่อนหน้านี้กบั โครงการ
ปะการังเทียม ‘บ้านปลา PEA คู่ทะเลไทย’ ในพื้นที่จงั หวัดปัตตานี
ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นฟูทรัพยากรและสร้าง
ความเป็นอยู่ท่ดี ีของชาวบ้านได้อย่างเป็นรูปธรรม และที่เกาะสีชัง
ก็เปรียบได้กบั ภาคต่อของการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยที่ PEA
ให้ความส�ำคัญมาโดยตลอด

ปฏิบัติการคืนความอุดมบูรณ์

กว่าจะมาเป็นบ้านปลาที่เอื้อประโยชน์รอบด้าน ทั้งเชิง
ชีววิทยา ภูมศิ าสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม ต้องผ่านการท�ำงาน
หลายขั้นตอน ดังที่คุณวีรศักดิ์ พิพัฒน์กุลชาติ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
กองบริการลูกค้าและวิศวกรรม ภาค 3 PEA หนึ่งในคณะท�ำงาน
ผู้ท�ำหน้าที่เป็นนักด�ำน�ำ 
้ ลงไปส�ำรวจบริเวณวางปะการังและ
ติดตามผล ได้เล่าถึงประสบการณ์ครั้งนี้ว่า “หลังจากแต่งตั้ง
คณะท�ำงาน น�ำโดยอดีตรองผู้ว่าการ PEA ภาค 3 (ภาคกลาง)
นายประกาญจน์ วงศ์พฒ
ุ ิ เราได้มกี ารเริ่มส�ำรวจพื้นที่ ตอนนั้น
เขามีให้เลือก 3 - 4 จุด มีมาเป็นแผนที่เลยนะ เป็นจุดมาร์กรอบ
เกาะ เราก็ไปดูว่าตรงไหนที่เป็นไปได้ มาดูท่เี กาะค้างคาวด้านใต้
เกาะสีชงั ด้วยเวลา ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ จึงไม่สามารถส�ำรวจได้ทกุ จุด
จากนั้นก็ถ่ายวิดีโอจุดที่จะท�ำงาน เรียกว่าดูกายภาพของพื้นที่
เช่น ความขุ่นของน�้ำ การมองเห็น ใต้น�้ำตรงนั้นมีความพร้อมจะ
วางปะการังเทียมหรือไม่ จัดท�ำรายงาน เพื่อด�ำเนินงานขั้นต่อไป”
การด�ำเนินงานขั้นต่อมาที่คุณวีรศักดิ์หมายถึงคือ การจัดหา
วัสดุในการท�ำปะการังเทียม โดยมีการรวบรวมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่
ได้ใช้งานและเสื่อมสภาพในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่การดูแล
ของอดีตรองผู้ว่าการ PEA ภาค 3 ประกอบไปด้วย คอน เสา
ตอม่อ ลูกถ้วย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต Cable Spacer เหล็กประกับ
สลักเกลียวเอ็ม เป็นต้น รวบรวมให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการ
แล้วจึงขนย้ายไปยังท่าเรือในจังหวัดสมุทรสาคร จุดศูนย์กลาง
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ส�ำหรับประกอบชิ้นส่วนซึ่งมาจากหลากหลายที่เข้าด้วยกัน
จากนั้นจัดแบ่งการสร้างปะการังเป็น 2 รูปแบบ คือ กล่องเกเบียน
(Gabion) เป็นรูปแบบกล่องเหล็กถักขนาด 1x1x1 ลูกบาศก์เมตร
บรรจุชิ้นส่วนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เหมาะกับใช้เป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์น�้ำขนาดเล็กและที่หลบภัยจากสัตว์น�้ำขนาดใหญ่ ส่วนอีก
รูปแบบหนึ่งคือ โครงเสาคอนกรีตที่ร้อยเรียงลูกถ้วยอย่างสวยงาม
เพื่อล่อให้เพรียงมาจับตัวกัน กลายเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้�ำ
นานาชนิด
อุปกรณ์ที่น�ำมาใช้ทำ� ปะการังเทียม ไม่เพียงมีส่วนเสริมสร้าง
ทรัพยากรทางทะเลที่เสื่อมโทรมไป ในอีกด้านหนึ่งยังเป็นการ
จัดการวัสดุที่ใช้งานมาหลายสิบปีและหมดอายุการใช้งาน
ซึ่งก�ำลังจะเปลี่ยนเป็นขยะให้กลับมามีประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง
คุณพิศิษฐ์เสริมว่า อุปกรณ์เหล่านี้ได้มีการท�ำวิจัยและทดสอบ
มาแล้วว่าปลอดภัย ไม่ก่อมลภาวะ หรือเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

จัดวางปะการังเทียมในจุดที่เหมาะสม

หลังจากเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว ปะการังเทียมที่ถูก
ประกอบร่างจ�ำนวน 500 ชุด ได้ถูกขนย้ายด้วยเรือบาสขนาดใหญ่
มาทางเกาะสีชัง ส�ำหรับจัดวางยังจุดที่ส�ำรวจไว้แล้ว แบ่งการวาง
ออกเป็น 3 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะมีการด�ำลงไปส�ำรวจ เพื่อให้
แน่ใจว่าปะการังได้ถูกวางในจุดที่เหมาะสม เช่น จุดที่ปลาจะมา
วางไข่ ขณะเดียวกันก็เพื่อตรวจสอบไม่ให้ปะการังกระจุกตัวจน
เกินไป
“รูปแบบการวางปะการังก็มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์หรือการ
มีปลาเหมือนกัน ผมไม่ได้มองว่าทีมผมท�ำขึ้นมาแล้วประสบความ
ส�ำเร็จ แต่ท่จี ริงเกิดขึ้นมาจากการทดลอง ลองผิดลองถูกมาแล้ว
จากโครงการก่อนหน้านี้ ทางปัตตานีเขาก็ลองท�ำมาหลายรูปแบบ
เรียกว่าตรงนี้เป็นการต่อยอดจากการเรียนรู้ น�ำประสบการณ์
ตรงนั้นมาสู่การวางแผน การวางรูปแบบ เพราะไม่ใช่แค่การวาง
ลงไปเฉย ๆ จะไม่ได้อะไรเลย ดังนั้นเราจึงต้องวางแผนให้ชดั เจน
เป็นกล่องกาเบียน เป็นเสาคอนกรีต ท�ำอะไรต้องมีขั้นตอน
ตรงไหนที่ดินยุบเกินไปก็ต้องมีฐานรอง อันนี้เราไปส�ำรวจมาแล้ว
ว่าตรงไหนจะเป็นที่วางไข่ อนุบาลปลา คือเรามองว่าถ้าปลาเล็ก
อยู่ได้ ปลาใหญ่กจ็ ะตามมาเอง” คุณพิศิษฐ์กล่าว

ความส�ำเร็จที่เกินความคาดหมาย

เพียงการติดตามผลครั้งแรกในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา
เว้นห่างจากช่วงเวลาการวางปะการังเทียมลงสู่ท้องทะเลไม่ถงึ
หนึ่งปี ก็ปรากฏความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ทั้งเพรียงทะเล
ที่เกาะอยู่บนโครงสร้างปะการังเทียม การกลับมาเยือนของฝูง
ปลาสาก ปลาหูช้าง และสัตว์น้�ำหลากชนิด ที่ชาวประมงไม่
พบเห็นมาเนิ่นนาน สิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลให้ชาวบ้านสามารถจับ
สัตว์น�้ำได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างงานให้
แก่คนในชุมชน จึงนับว่าให้ผลลัพธ์ท่มี ากมายเกินคาดเลยทีเดียว
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รูปแบบการวางปะการังก็มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์หรือการมีปลา ต้องวางแผนให้ชัดเจน
เป็นกล่องกาเบียน เป็นเสาคอนกรีต ทำ�อะไรต้องมีขั้นตอน
ส�ำหรับคนท�ำงานแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาจะรู้สกึ ภูมิใจ
มากแค่ไหน “รู้สกึ ตื้นตันนะที่ได้เห็น ตอนแรกที่เราท�ำ เราคิดนะ
ว่าปลาจะมาขนาดนั้นไหม และได้เกินคาดมากด้วยระยะเวลาแค่
ปีเดียว พอเพรียงทะเลมา มีปลาเล็กมา เริ่มมีปลาใหญ่มาเรื่อย ๆ
เป็นห่วงโซ่อาหาร เราเห็นความแตกต่าง อันนีค้ อื ในมุมมองทีเ่ ราเห็น
วิเคราะห์ในมุมมองของเราว่าดีขึ้น อุดมสมบูรณ์ขึ้น โดยส่วนตัว
ด�ำน�้ำเป็นงานอดิเรก เราเห็นยังอึ้งเลย ตอนที่เราติดตามผล
นึกไม่ถึงว่าเกาะสีชังจะมีปลาเยอะขนาดนี้ ท�ำให้ด�ำน�ำ้ แล้วเพลิน
ถึงแม้ว่าแหล่งน�้ำจะไม่ใสเท่าฝั่งอันดามันก็ตาม” คุณวีระศักดิ์เล่า
ด้วยรอยยิ้ม ซึ่งไม่แตกต่างจากความรู้สกึ ของคุณพิศิษฐ์นกั
“การส�ำรวจตอนนั้นไม่มีอะไรเลย มีแต่โคลน เลน หลังจาก
การวางไประยะหนึ่ง จากภาพถ่ายที่ดู คิดว่าเป็นคนละที่กันเลย
เหมือนทางใต้ ปลาเยอะมาก แค่อยู่บนเรือก็สามารถมองเห็น
เราก็ไม่คดิ ว่าจะเกินคาดได้ขนาดนัน้ แม้กระทัง่ ชาวประมง ชาวเรือ
ที่พาเราไป เขาก็ไม่เคยเห็นปลาที่เยอะแยะขนาดนี้ และเขาบอก
ว่าคงจะพาฝรั่งเที่ยวรอบเกาะได้ ตอนนี้เขารู้แล้วว่ามีจุดที่จะ
ด�ำน�้ำได้ เราก็มองว่าค่อนข้างตรงคอนเซ็ปต์เรา ที่ว่าท�ำเพื่อให้
ชาวบ้าน ให้ท้องถิน่ มีรายได้จากการท่องเที่ยว จากสัตว์น�้ำ 

การประมง น้องทีมด�ำน�้ำเขาก็มคี วามตื่นเต้นกันมาก ตอนที่เรา
ออกส�ำรวจครั้งแรก เรามีทมี ที่อยู่บนเรือ เราก็ใช้วิธีหย่อนเบ็ด
ลงไปในน�้ำ ซึ่งตกปลาได้เลย”
แม้ว่าการวางปะการังเทียมครั้งนี้จะให้ผลดีเกินกว่าเป้าหมาย
ทีว่ างเอาไว้ ทว่า ภารกิจไม่ได้จบตามไปด้วย ยังมีการลงติดตามผล
อย่างสม�่ำเสมอปีละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี และจะมี
การจดบันทึกข้อมูลสิ่งที่พบเห็นในแต่ละครั้ง เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการนี้สามารถช่วยเหลือชุมชน
ได้จริง ๆ และเกิดความยั่งยืน และนอกจากโครงการสร้างแนว
ปะการังเทียมฯ นี้แล้ว PEA ยังได้ร่วมมือกับเทศบาลต�ำบลแสนสุข
อ�ำเภอบางแสน ที่ประสบปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมใต้ท้องทะเล
ด้วยการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ซึ่งก�ำลังด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
เมื่อใต้ท้องทะเลมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ฝูงปลากลับคืนมา
ผู้ที่ได้ประโยชน์มากทีส่ ุดคือชาวชุมชน คนในพื้นที่ที่จะมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ดี ีขึ้น และนั่นคือความส�ำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความจริงใจและมุ่งมั่นที่จะช่วยดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
PEA อย่างแท้จริง
• ฉบับที่ 11 / 2561
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ทีย่ วไปทัว่

เรือ่ ง : ธนิสร หลักชัย
ภาพ : ธเนศ เปีย่ มหน้าไม้
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เรียนรู้ เรียนรัก(ษ์) พักใจที่

สุโขทัย

เราเลือกปั่นจักรยานที่มีให้เช่าตรงประตูทางเข้าแทนการใช้รถราง เพราะสามารถจอดรถ
แวะจุดต่าง ๆ ได้สะดวกกว่า ใช้เวลาเดินชม ถ่ายรูปโบราณสถานแบบไม่ต้องเร่งรีบ
เช่าเหมาวันละแค่ 30 บาท ราคาย่อมเยากว่ากาแฟหนึ่งแก้วที่เราดื่มเกือบเท่าตัว อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ออกกฎห้ามขับรถยนต์ส่วนตัวเข้าไป เพื่อต้องการให้เป็นพื้นที่
ปลอดมลพิษและปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว จักรยานจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะมาก
• ฉบับที่ 11 / 2561

25

26

• ฉบับที่ 11 / 2561

อิฐเก่าเล่าอดีต

แม้แดดจะค่อนข้างแรง แต่มรี ่มเงาไม้ใหญ่ให้พกั คลายร้อน
ตลอดเส้นทาง แผนทีซ่ งึ่ ได้รบั ตอนซือ้ ตัว๋ เข้าชมอุทยานประวัตศิ าสตร์
สุโขทัย เป็นดั่งลายแทงน�ำไปหาขุมทรัพย์โบราณ ทั้งยังช่วย
บริหารสมอง เติมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ หากบางทีพากันเลี้ยว
ผิดทิศผิดทาง มีเรื่องน่าปลื้มและประหลาดใจที่พบว่านักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติหลากหลายสัญชาติจ�ำนวนมาก ให้ความสนใจ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แบบจริงจัง มากกว่าจะแวะ
มาถ่ายรูปเก๋ ๆ ไปอวดชาวโลก
โบราณสถานในก�ำแพงเมืองมีหลายสิบแห่ง หากจะไปให้ครบ
คงต้องใช้เวลามากพอควร ส่วนใหญ่จงึ มักเจาะจงแลนด์มาร์ก
ส�ำคัญ ๆ อย่าง ‘วัดมหาธาตุ’ ซึง่ สร้างตามลักษณะผังเมืองโบราณ
ทีม่ กั สร้างวัดส�ำคัญไว้บริเวณใจกลางเมือง มี ‘พระอัฏฐารส’
พระพุทธรูปยืนทีง่ ดงาม เจดียอ์ งค์เล็กใหญ่รว่ ม 200 องค์ แท่นซึง่ เคย
ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี หล่อด้วยโลหะส�ำริด ถูกบันทึกว่าเป็น
พระพุทธรูปหล่อที่ใหญ่ที่สุดของไทย ถูกอัญเชิญมาไว้ภายใน

วิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ก�ำแพงเมืองสุโขทัยรายล้อมด้วยคูน้�ำ  ภายในยังมีตระพังหรือ
สระน�ำ้ อยูเ่ ป็นหย่อม ๆ จึงมักใช้นำ� หน้าชือ่ วัดทีส่ ร้างใกล้บริเวณนัน้
เช่น วัดตระพังเงิน วัดตระพังทอง ฯลฯ ปัน่ มาเหนือ่ ย ๆ ได้มานัง่ พัก
ใต้ตน้ ไม้รมิ สระน�ำ้ มีลมเย็นมาลูบหน้าลูบตัว เรียกพลังกลับมาได้มาก
ทีเดียว ยังพบทับหลังบนพระปรางค์ ชิน้ ส่วนเทวรูป ศิวลึงค์ ร่องรอย
ศิลปะแบบลพบุรีและสัญลักษณ์ของศาสนาฮินดูที่วัดศรีสวาย
บอกเล่าอิทธิพลความเชือ่ ทีอ่ ยูร่ ว่ มกับพุทธศาสนามาตัง้ แต่ยคุ อดีต
ภายนอกก�ำแพงเมืองยังมีโบราณสถานที่น่าสนใจอีกหลาย
แห่งอย่าง วัดศรีชุม วัดพระพายหลวง ฯลฯ ทั้งนี้ควรเตรียมน�้ำ 
แว่นกันแดด หมวกกันร้อนติดไปด้วย ผังเมืองเป็นลักษณะ
สี่เหลี่ยมง่ายต่อการปั่นเที่ยว ต�ำราที่เรียน หนังสือที่อ่าน ป้าย
สื่อความหมายอธิบายรายละเอียด ประกอบกับโบราณสถาน
ซึ่งปรากฏอยู่ตรงหน้า ช่วยให้ภาพความยิ่งใหญ่ของราชธานีชื่อ
‘สุโขทัย’ ในจินตนาการได้อย่างแจ่มชัดขึ้น
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เกษตรอินทรีย์ดีต่อใจ

นอกจากความสวยงาม สนามบินสุโขทัยยังเต็มไปด้วยพื้นที่
สีเขียว จากแปลงนาเล็ก ๆ ที่ทดลองปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี
เติบโตเป็น ‘โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย’ นอกจาก
ผลผลิตที่นำ� มาจ�ำหน่าย ยังเปิด ‘ห้องเรียนกลางแจ้ง’ ให้
นักท่องเที่ยวเรียนรู้ ทดลองท�ำ สัมผัสชีวติ เกษตรกรด้วยตนเอง
เป็นการท่องเที่ยวที่ได้ทั้งความสนุกสนานและความรู้ไปในตัว
เกษตรกรชั่วคราวสวมชุดม่อฮ่อม รองเท้ายางที่ทางโครงการ
จัดเตรียมไว้ นั่งรถอีแต๋นทัวร์โครงการจนทั่ว ก่อนจะจอดพาเดิน
ย�่ำลงในแปลงนาที่เป็นดินเละโคลน ถอนกล้ามามัด ปักด�ำตาม
วิธีที่ได้รบั การแนะน�ำ หากเป็นมืออาชีพ กล้าข้าวคงเข้าแถวเป็น
ระเบียบ แต่ทกุ คนล้วนเป็นชาวนามือสมัครเล่น จึงคดไปคดมา
ท�ำให้คนเมืองอย่างเรารู้ว่า อาชีพท�ำนาไม่ง่ายเหมือนซื้อข้าวกิน
ด�ำนาเสร็จยกขบวนชวนกันไปเก็บไข่เป็ด เป็ดที่นี่ดูมีความสุข
เดินไปมาหากินอย่างอิสระเพราะถูกเลี้ยงในโรงเรือนเปิดโล่ง
ปฏิเสธการใช้ยาหรือสารเร่งใด ๆ ให้อาหารเสริมเป็นร�ำข้าวอินทรีย์
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เป็ดจะไข่เรี่ยราดบนพื้น ไข่ท่เี ก็บได้จึงมอมแมมนิดหน่อยเหมือน
เด็กไปเล่นคลุกดิน นอกจากจะปลูกข้าวเอง ที่นี่ยังมีโรงสี
เปิดโอกาสให้เราได้ไปนั่งคัดแยกข้าวที่ผ่านการสีแล้ว แบ่งเป็น
ข้าวเกรดพรีเมียมและข้าวอินทรีย์ธรรมดาไว้ส�ำหรับจ�ำหน่าย
เดินชมแปลงผักแปลงผลไม้  ขี่ควายชมทุ่ง ห้องเรียนกลางแจ้ง
เปิดคอร์สให้เลือกทั้งแบบระยะสั้นชั่วโมงครึ่ง ครึ่งวัน และเต็มวัน
เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับครอบครัวเป็นอย่างมาก
ผลผลิตที่ปลูกเองเลี้ยงเอง ถูกใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับปรุงเป็น
เมนูยกเสิร์ฟของครัวสุโข ร้านอาหารในโครงการ ใบข้าวอ่อนน�ำ
มาคั้นเป็นน�้ำใบข้าว ได้คลอโรฟิลล์กบั วิตามินไปเต็ม ๆ จานอร่อย
มีขาหมูเนือ้ นุม่ กินกับหมัน่ โถวทอดกรอบ น�ำ้ พริกผักสด ส้มต�ำผักน�ำ้
ทอดกรอบ ฯลฯ ตบท้ายด้วยไอศกรีมใบข้าว อิ่มอร่อยปลอด
สารพิษ
เป็นทริปเรียนรู้ เรียนรัก(ษ์) ที่อิ่มเอมเปรมใจ จนอยากใช้ชวี ิต
อยู่สุโขทัยแบบถาวร

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
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รดกไทย

โดย วิชชุ ชาญณรงค์ ภาพประกอบ : เอกสิทธิ์ ชูวงษ์
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กอและ
แกะรอยเรือศิลป์ถน่ิ ใต้

อีกหนึ่งความงามแห่งนาวาศิลป์ ‘เรือกอและ’ มรดกอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม
ราชินีความงามแห่งท้องทะเลในดินแดนปลายด้ามขวานของเมืองไทย
ซึ่งสะท้อนถึงวิถีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ ได้อย่างลงตัว
จากเรือไม้ขดุ แบบเรียบง่ายธรรมดาสู่การสร้างสรรค์ลวดลาย
ทั้งแกะสลักและวาดเขียนสีบนล�ำเรือ กระทั่งชาวประมงแดนใต้
พากันกล่าวขานว่า ถ้าไม่มเี รือ ‘กอและ’ หาปลา ก็เหมือนไม่ได้
ใส่เสื้อผ้า...
ชื่อของเรือกอและ มาจากค�ำว่า ‘ฆอและ’ ที่มาจากภาษา
มลายู หมายถึง โคลงเคลง หรือล่องลอย ลักษณะของเรือกอและ
ที่มีท้องเรือกลมรับกันกับลักษณะของคลื่นในทะเล จึงสามารถ
แล่นบนน�้ำทะเลได้อย่างมั่นคง มีความคล่องตัวสูง โต้คลื่นได้ดี
และคว�ำ่ ยาก เพราะมีแคมเรือลึก ใช้ตามชายฝั่งทะเลของแหลม
มลายูอย่างแพร่หลาย จากเดิมที่เป็นเรือไม้ขดุ ทั้งล�ำ ต่อมา
ไม้หายากขึ้นและมีเครื่องมือมากขึ้น จึงเปลี่ยนเป็นการต่อด้วย
ไม้กระดาน เอกลักษณ์ของการประกอบล�ำเรือนั้น คือการท�ำให้
ส่วนหัวและท้ายสูงขึน้ จากล�ำเรือเพื่อดูสวยงาม เรือกอและท�ำด้วย
ไม้เนื้อแข็งที่มียางในเนื้อไม้ ไม้ตะเคียน ไม้พะยอม ไม้หลุมพอ
ไม้จือยา และไม้สะยา
ขณะที่ส่วนล�ำของเรือจะท�ำ ‘จาปิ้ง’ ซึ่งเป็นแผ่นไม้รูป
สามเหลี่ยม ฉลุและวาดลวดลายด้วยสีน�้ำมัน ใช้ปิดช่องระหว่าง
ล�ำเรือและส่วนหัวและท้ายเรือ โดยโผล่ขนึ้ มาข้างบนเล็กน้อย จาปิง้
ที่อยู่ทางหัวเรือเป็นส่วนที่ศักดิ์สิทธิ์ มีส่วนที่เรียกว่า ‘บางา’ เป็น

ไม้โค้งงอนขึ้นข้างบน ท�ำเป็นรูปนกติดไว้ด้านขวาค่อนไปทางหัวเรือ
ติดกับจาปิง้ เพือ่ ไว้วางไม้คำ�้ ถ่อ ส�ำหรับศิลปะทีใ่ ช้ในการตกแต่ง
ตัวเรือ เกิดจากการผสมผสานกันของลวดลายไทย จีน และมลายู
อาทิ ลายกระจัง ลายดอกพุดตาน ลายประจ�ำยาม ลายรักซ้อน
ลายก้านขด ลายเรขาคณิต ลายพรรณไม้ รวมทั้งลวดลายมลายู
ท้องถิ่น เช่น ลายอักษรประดิษฐ์ ลายพรรณไม้แบบเถาเลื้อย
นอกจากนี้ยังมีภาพสัตว์ในจินตนาการ เช่น ภาพนกกาเฆาะซูรอ
(เชื่อกันว่าเป็นนกการเวก หรือนกสวรรค์ท่บี ินเทียมเมฆ) สิงหรา
มังกร ไกรสรราชสีห์ ไกรเทพ สิงหะ หนุมาน นาคปักษิณ มัจฉา
นาคา เงือก มังกรสกุณี ฯลฯ ประดับอยู่บนล�ำเรือด้วยแล้วแต่
จินตนาการของช่างจิตรกรรม
ทุกวันนี้เรือกอและมีให้เห็นอยู่ไม่มากแล้วในวิถีประมงพื้นถิ่น
แถบจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส เพราะไม้ท�ำเรือขนาดใหญ่
หายากขึ้นทุกที นอกจากนี้ยังจะพอมีให้ชมกันบ้างจากงาน
นิทรรศการต่าง ๆ และการย่อส่วนดัดแปลงเป็นเรือจ�ำลอง
ของที่ระลึกชิ้นเด่นจ�ำหน่ายแก่นกั ท่องเที่ยว
อ้างอิง : https://narathiwatboat.blogspot.com/p/blog-page_4238.html
https://www.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/.../53650/44483
http://lek-prapai.org/home/view.php?id=140
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วะชิมริมทาง

เรือ่ ง : ชายกาง ภาพ : วิวฒ
ั น์ ศรีเพ็ญ

ใ

ต้นกล้า ฟ้าใส
อาหารมังสวิรัติ เพื่อสุขภาพที่ดี

นแต่ละวัน สภาพแวดล้อมและสังคมรอบข้างมี
หลายสิ่งหลายอย่างที่บั่นทอนสุขภาพร่างกายและ
จิตใจของเราอยู่ทกุ เมื่อเชื่อวัน วิธีรับมือที่ดีท่สี ุด
และง่ายที่สุดของเรา คือ การมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้ง
จากภายนอกและภายใน ที่จะช่วยเป็นเกราะคุ้มกันเราจาก
สิ่งบั่นทอนเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี
แน่นอนว่าสิ่งที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีได้นั้น เริ่มต้นมา
จากการกินของเรา ๆ ท่าน ๆ เป็นอันดับแรก เพราะทุกอย่าง
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ที่เราหยิบจับเข้าปาก สร้างคุณหรือให้โทษกับร่างกาย
ได้โดยตรงทันที อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี จึงเป็นทางเลือก
ที่ผู้รักตัวเองและคนรอบข้างต่างคิดถึงเป็นสิ่งแรก เพื่อชีวิต
ที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพและแข็งแรงกันถ้วนหน้า
วันนี้ชายกางมีร้านอาหารมังสวิรัติอร่อย ๆ รสชาติดี
เพียบพร้อมไปด้วยวัตถุดิบชั้นดี ที่คัดสรรมาเพื่อคนรัก
สุขภาพครับ

เมนูจานเด็ดมีตง้ั แต่อาหารจาน
เรียกน้�ำ ย่อย คือ ลาบอะโวคาโด
ทีอ่ ร่อยจนเกือบหยุดกินไม่ได้
ต้นกล้า ฟ้าใส คือร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ชายกาง
ภูมิใจน�ำเสนอครับ ร้านตั้งอยู่ในโครงการคลินิกแพทย์
แผนไทยประยุกต์ อาคารเยาวภา เอี่ยมจิตร์ ถนน
พุทธมณฑล สาย 3 ซึ่งเราสามารถหาเส้นทางได้จาก
Google Map ครับ
ต้นกล้า ฟ้าใส มีเมนูจานเด็ดตั้งแต่อาหารจานเรียก
น�้ำย่อย คือ เปาะเปี๊ยะสมุนไพรต้นกล้า เปาะเปี๊ยะกรอบ
เห็ดย่างจิ้มแจ่วเสาวรส ลาบอะโวคาโด ที่อร่อยจนเกือบหยุด
กินไม่ได้
ในส่วนของจานหลักที่ชายกางชื่นชอบ ต้องยกให้ข้าวย�ำ
ปักษ์ใต้ ข้าวอบธัญพืช สปาเก็ตตี้เพสโต้งาม้อน เทมเป้ค่วั
กระเทียมพริกไทย แกงส้มผักรวมน�้ำฟักข้าว ย�ำถั่วพู และ
ย�ำมรกตกรอบ ทานกับข้าวไรซ์เบอรี่ได้อร่อยลงตัว
ของหวานที่ขึ้นชื่อของต้นกล้า ฟ้าใส ก็จะเป็นบัวลอย
ธัญพืช และข้าวต้มมัดธัญพืช ที่อร่อยลงตัวมากครับ
สุขภาพที่ดี ทุกคนรู้ว่าไม่มขี าย ต้องท�ำกันเอง ซึ่งสิ่งที่ง่าย
ทีส่ ดุ ก็คอื การกินนะครับ ให้ระบบทางเดินอาหารได้ยอ่ ยพืชผัก
กันบ้าง หลังจากใช้งานหนักกับการย่อยโปรตีนจากเนื้อสัตว์
กันมานาน ให้เขาพักบ้างครับ
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คิดรู้ใช้

โดย Money Move

เพื่ออนาคตของลูกหลาน

มาเริม่ วางแผนมรดกกันเถอะ

เพราะไม่รวู้ า่ จะจากโลกนี้ไปวันไหน คนส่วนใหญ่จงึ ไม่ได้เตรียมตัวพร้อมอะไรเอาไว้เลย
ขณะทีอ่ กี หลายคนก็มกั เข้าใจว่า การวางแผนมรดกจะต้องเป็นคนรวยหรือว่ามีทรัพย์สนิ มากเท่านัน้
ทัง้ ทีจ่ ริง ๆ เรือ่ งการจัดการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ เป็นเรือ่ งสำ�คัญของทุกครอบครัว
ทีจ่ ะต้องบริหารให้ลงตัว เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง

จะครอบครัวเล็กหรือใหญ่กต็ อ้ งวางแผน โดยควรจะมีการ
จดบันทึก หรือการบอกเล่าเรือ่ งราวของทรัพย์สนิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือว่า
ลดลง ตามวาระและโอกาสต่าง ๆ ซึง่ ควรมีการแยกสัดส่วน
ทรัพย์สนิ จ�ำนวน มูลค่า ประเภท เช่น มีเงินฝากในธนาคาร
กีธ่ นาคาร จ�ำนวนเท่าใด มีทองค�ำ กองทุนรวม ประกันชีวติ
โฉนดทีด่ นิ เก็บไว้ทไี่ หน รักษาไว้อย่างไร ซึง่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรมองข้าม
เพราะหลายครัง้ เรามักจะได้ยนิ กรณีทพี่ อ่ แม่พาไปดูทดี่ นิ ซึง่ ซือ้ เอาไว้
นานมากแล้ว แต่จู่ ๆ วันหนึง่ เมือ่ ท่านเหล่านัน้ เสียชีวติ ลง กลับหา
โฉนดไม่เจอ หรือบางทีพอ่ แม่เอาทีด่ นิ ไปจ�ำนอง ลูกหลานก็ไม่รวู้ า่
เป็นกรรมสิทธิข์ องธนาคาร เจ้าหนี้ หรือว่าทายาท การบริหาร
จัดการทีไ่ ม่ดี บางทีกท็ ำ� ให้เราต้องสูญเสียสิง่ ทีไ่ ม่ควรสูญเสียไปได้
รูจ้ กั ทำ�พินยั กรรม
การท�ำพินยั กรรมน่าจะเป็นการวางแผนจัดการมรดกทีด่ ที สี่ ดุ
วิธหี นึง่ เป็นบันทึกทีช่ ดั เจนว่ายกทรัพย์สนิ ทีม่ ใี ห้เป็นกรรมสิทธิข์ อง
ใครบ้าง ทว่าก่อนทีจ่ ะเซ็นยกอะไรให้ใคร ควรศึกษาข้อมูล ว่าจะท�ำ
อย่างไร ท�ำทีไ่ หน เพือ่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผูเ้ ป็นเจ้าของ
ทรัพย์สนิ หรือไม่กลายเป็นโมฆะ นอกจากนี้ ควรมีการบอกกล่าว
ลูกหลานคร่าว ๆ ว่าทรัพย์สนิ ส่วนไหนเป็นของใคร เพราะอะไรบ้าง
34
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เพือ่ ป้องกันความไม่เข้าใจและความขัดแย้งในอนาคต ส่วนขัน้ ตอน
วิธกี ารท�ำพินยั กรรมก็มขี อ้ แนะน�ำทางกฎหมายซึง่ มีอยูใ่ นหนังสือ
เอกสารออนไลน์ หรือไปขอค�ำแนะน�ำจากผูร้ ดู้ า้ นกฎหมายใน
หน่วยงานทีส่ งั กัดอยู่ คนทีร่ จู้ กั ซึง่ ท�ำงานด้านกฎหมาย
ธรรมนูญครอบครัว
ข่าวคราวเกีย่ วกับมรดกของครอบครัวใหญ่ หรือเรือ่ งราวที่
เราพบเห็นในละครจ�ำนวนไม่นอ้ ย ได้แสดงให้เห็นว่าเรือ่ งเงินทอง
ทรัพย์สนิ ท�ำให้ญาติพนี่ อ้ งต้องผิดใจกัน โดยเฉพาะครอบครัว
ทีม่ ธี รุ กิจขนาดใหญ่และมีลกู หลานหลายคน ดังนัน้ เมือ่ คุณเป็น
ผูบ้ กุ เบิกหรือยุคก่อตัง้ ทีต่ อ้ งส่งต่อธุรกิจสูเ่ จเนอเรชันที่ 2 ควรเริม่ ต้น
ท�ำธรรมนูญครอบครัว เพือ่ ให้เป็นหลักปฏิบตั ใิ นการสืบทอดธุรกิจ
ซึง่ จะให้ดคี วรก�ำหนดไปเลยว่า ใครบ้างจะมีสว่ นได้สว่ นเสีย เป็น
ผูเ้ ข้ามาบริหารธุรกิจ เพราะในอนาคต ลูกหลานในเจเนอเรชัน่ ที่ 3
อาจจะไม่ได้อยากเข้ามาบริหารธุรกิจต่อจากทีบ่ า้ นก็เป็นได้
การวางแผนมรดกไม่ใช่แค่เรือ่ งของการท�ำพินยั ธรรม หรือ
ซือ้ ประกันชีวติ เท่านัน้ หากแต่เป็นการวางแผนการเงิน ทรัพย์สนิ
และหนีส้ นิ เพือ่ คนทีอ่ ยูข่ า้ งหลัง ถือว่าเป็นการกันไว้ดกี ว่าแก้
ปิดประตูตายไม่กอ่ ให้เกิดปัญหายุง่ ยากตามมาในภายหลัง  

กษ์์โลก

เรือ่ ง : วิชชุ ชาญณรงค์ ภาพประกอบ : ข้าวตู

รักษ์โลก...ได้ ‘แต้ม’

คงน่าสนใจไม่นอ้ ยถ้ากิจกรรมทีท่ �ำ เพือ่ โลกใบนีข้ องคุณ สามารถกลายเป็นแต้มทีแ่ ปลงเป็นของสมนาคุณได้...
ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่ภาครัฐให้ความสนใจและรณรงค์
ให้ภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมลดปริมาณการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้น
ทุกปี โดยผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น
และบริษัทผู้ประกอบการทั้งบริษัทค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้า รถไฟ
ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร บริษทั น�ำเทีย่ วและบริษทั อสังหาริมทรัพย์
รวมทั้งการรณรงค์ระบบ ‘Eco Action Point System’ ในกลุ่ม
ผู้บริโภคมาอย่างต่อเนือ่ ง

ล่าสุดกรุงโตเกียวน�ำร่องทุ่มสุดตัวกับโปรเจกต์น้ี ด้วยงบ
4,500 ล้านเยน หรือประมาณ 1,320 ล้านบาท กับแนวทางการ
ริเริ่มนโยบายรักษ์โลกเก๋ ๆ โดยจะมอบแต้ม ECO ทีส่ ามารถ
เปลีย่ นเป็นคูปองที่ใช้แลกซื้อสินค้าได้เป็นของสมนาคุณ เมื่อซื้อ
หรือเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเป็นแบบประหยัดไฟ
และให้ความส�ำคัญกับการประหยัดและอนุรกั ษ์
พลังงานมากขึ้น โดยมีก�ำหนดตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ปี 2019 ต่อเนื่องไปเป็นระยะ
เวลา 2 ปี หากซื้อ หรือเปลี่ยนเครื่องใช้
ไฟฟ้าที่บ้านมาเป็นแบบที่มีความสามารถ
ในการประหยัดไฟฟ้าได้มากอย่างเครื่อง
ปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องท�ำน�ำ้ ร้อน
เป็นต้น ก็จะได้รับแต้ม ECO ที่เอาไปเปลี่ยน   
   เป็นคูปองแลกซือ้ สินค้าได้และอืน่ ๆ  ตัง้ แต่ 1 หมืน่ เยน  
สูงสุดที่ 21,000 เยน ต่อเครือ่ งใช้ไฟฟ้า 1 เครือ่ งเลยทีเดียว
เช่น สะสมได้ 2,500 คะแนน แลกซื้อวิทยุท่ใี ช้พลังงานแสง
อาทิตย์ หรือสามารถบริจาคคะแนนเข้าโครงการลดภาวะ
โลกร้อนที่องค์กรต่าง ๆ จัดขึ้นได้ด้วย
ระบบแต้ม ECO นั้นเกิดขึ้นมาเพื่อรับมือกับสภาวะโลกร้อน
ที่นับวันมีแต่จะรุนแรงขึ้น และป้องกันการใช้จ่ายของผู้บริโภค
ที่น่าจะลดลงหลังจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะขึ้นเป็น 10% ใน
เร็ว ๆ นี้ด้วย อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าญี่ปุ่นเริ่มตื่นตัวกับการใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น และต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการลดปัญหา
โลกร้อน เช่น  Carbon Footprint (การบอกจ�ำนวนก๊าซคาร์บอน
ที่เกิดจากกระบวนการผลิตบนบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อก�ำหนดให้
    บริษัทผู้ผลิตตั้งเป้าลดจ�ำนวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดย
    สมัครใจ) ส�ำหรับ Eco Action Point System (การสะสมแต้ม)
   เชื่อว่าจะสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนหันมาใส่ใจต่อข้อมูล
ปริมาณการปล่อยก๊าซเสียที่เกิดในกระบวนการผลิตสินค้า
รวมถึงฉลาก Carbon Footprint และภาพลักษณ์ของบริษัทด้าน
สิ่งแวดล้อมจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่จ�ำเป็นต้องมี เพื่อสร้างความได้
เปรียบและจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อนั่นเอง
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โดย แม่มะลิ

อบโต๊ะทำ�งาน

COMPLEX
PROBLEM
SOLVING

ทักษะช่วยรอด ในการทำ�งานกับองค์กรแห่งอนาคต
จากการสำ�รวจล่าสุดของ WEF หรือ World Economic Forum ทำ�ให้เราทราบว่า 5 ทักษะทีม่ คี วามจำ�เป็น
อย่างยิง่ สำ�หรับคนทำ�งานในทศวรรษที่ 21 ทีจ่ ะถึงในอีกไม่ชา้ นี้ ได้แก่ Complex Problem Solving
การแก้ปญ
ั หาทีซ่ บั ซ้อน Critical Thinking การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ Creativity ความคิดสร้างสรรค์
People Management การบริหารคน Coordinating with Others การร่วมมือกับผูอ้ น่ื
36
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ม่เพียงเท่านั้น ผลสำ�รวจ Future
of Jobs Survey ของ WEF ชิ้นนี้
ยังชี้ให้เห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ความต้องการทักษะอนาคต ในปี
2020 ซึ่งพบว่ามากกว่า 1 ใน 3
หรือ 36% ของงานในทุกภาคอุตสาหกรรม
จำ�เป็นต้องใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อน หรือ Complex Problem Solving
เป็นทักษะหลักในการทำ�งาน
ด้วยเหตุนี้จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในอีก
ไม่ช้าไม่นาน ทักษะด้านนี้จะทวีความ
สำ�คัญ และกลายเป็นทักษะที่คนทำ�งาน
ในองค์กรทุกคนต้องมี ดังนั้นเพื่อเตรียม
พร้อม วันนี้เราจึงมีเทคนิคและการสร้าง
เสริมทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองมาฝาก
ซึ่งสรุปมาจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่จัดขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เมื่อเร็ว ๆ นี้

เป็นเหตุเป็นผล เช่น หากมองเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำ�วันเป็นระบบจะ
พบว่ามีหลายเรื่องที่ทำ�ให้เรากังวล แต่
ที่สุดแล้ว Key Success ของการจัดการ
ปัญหาคือการวางระบบจัดการปัญหา
ให้ดีที่สุด เพื่อให้ผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้
โดยก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

รูท้ นั เทคนิคประเมินสถานการณ์
ช่วยสะสางปัญหาทีซ่ บั ซ้อนได้งา่ ย
นิดเดียว

เทคนิคการประเมินสถานการณ์
หรือ Situation Appraisal เป็นเครื่องมือ
สำ�คัญที่จะช่วยให้คนทำ�งานทุกคน
สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยกระบวนการ 4 ขั้น ต่อไปนี้
ระบุสถานการณ์ทก่ี �ำ ลังเกิดขึน้
เริม่ ด้วยการระบุเหตุการณ์ทส่ี ง่ ผลกระทบ
กับเราและต้องการการจัดการเป็นลำ�ดับ
เรียนรู้ & ทำ�ความเข้าใจ หัวใจสำ�คัญ แรก เพื่อให้เห็นภาพของสถานการณ์
เดียวกัน
ของทักษะ Complex Problem
ระบุเรือ่ งทีเ่ ป็นกังวลในสถานการณ์
Solving
นัน้ ๆ อย่างชัดเจน เพราะการระบุความ
Complex Problem Solving เป็น
ทักษะของคนทำ�งาน ที่สามารถค้นหา กังวลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
อย่างละเอียดและชัดเจน จะช่วยให้
วิธีการจัดการผลกระทบ และป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบนั้นซํ้า (Causal Loop) สามารถหาวิธีการจัดการได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
ผ่านการสังเคราะห์สาเหตุจากความ
สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มปัจจัยต่าง ๆ ควบคู่
ไปกับการมองหารูปแบบการเปลีย่ นแปลง
ที่ทำ�ให้เกิดความผิดปกติ
เพราะฉะนั้น คีย์เวิร์ดสำ�คัญของ
Complex Problem Solving จึงหนีไม่พ้น
เรื่อง ‘ความเชื่อมโยง’ หัวใจสำ�คัญ
ของการฝึกฝนทักษะนี้จึงเป็นการรู้จัก
พิจารณาความสัมพันธ์ของผลกระทบ
ต่าง ๆ โดยจะพิจารณาแค่เพียงตัวเดียว
ไม่ได้ เพราะต้องคิดเชิงระบบ หรือ
System Thinking ใช้ทักษะการมอง
ภาพรวม หรือองค์รวม ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบของระบบทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กัน หรือมีอิทธิพลต่อกันร่วมด้วยให้เป็น
นอกจากนี้ ควรสร้างระบบการคิดที่

จัดลำ�ดับความสำ�คัญของเรือ่ งที่
เป็นกังวล แน่นอนว่าในการทำ�งาน
บ่อยครั้งที่ปัญหาที่ต้องการการสะสาง
จะเกิดขึ้นพร้อมกันมากกว่า 1 เรื่อง
ดังนัน้ การระบุเรือ่ งทีเ่ ป็นกังวลตามระดับ
ผลกระทบและความเร่งด่วนที่ต้อง
จัดการจึงจำ�เป็นไม่น้อย อย่างน้อย
ก็เพื่อวางแนวทางจัดสรรทรัพยากร
ทุกด้านให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ
ทุกปัญหาอย่างเหมาะสม
วางแผนจัดการ กำ�หนด
ทรัพยากร และวิธกี ารจัดการ
ตามลำ�ดับความสำ�คัญ เพื่อให้การ
ดำ�เนินงาน การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ที่สุดแล้ว การพัฒนาบุคลากร
ให้มีทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
จะก่อให้เกิดคุณค่ากับการดำ�เนินธุรกิจ
ในหลากหลายแง่มุม ทั้งช่วยให้มองเห็น
ภาพรวมและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้อย่าง
รอบด้าน สามารถวางแผนและตัดสินใจ
จัดการปัญหาทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน
และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงถือเป็น
ปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้
สามารถรับมือกับอนาคตได้อย่าง
มั่นคง

อ้างอิง : บทความเรือ่ ง ‘Complex Problem Solving ทักษะจำ�เป็นในอนาคต เพือ่ สร้างคุณค่าทางธุรกิจทีย่ ง่ั ยืน’ จากเว็บไซต์สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ (https://www.ftpi.or.th/2018/24739)
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ข สุขภาพ

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

ปวดข้อ

สัญญาณเตือนแรกของโรคเอสแอลอี

อาการปวดข้อนั้น ใช่ว่าจะเป็นโรคของผู้สูงวัยหรือเกี่ยวข้องกับโรคกระดูกเท่านั้น ในวัยกลางคน
ก็สามารถเกิดอาการปวดข้อได้เช่นกัน และนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคแพ้ภูมิตนเอง หรือ
โรคเอสแอลอี (SLE)
โรคเอสแอลอี (Systemic Lupus Erythematosus: SLE) หรือที่
เรียกกันว่า ‘โรคพุ่มพวง’ เป็นโรคที่เกิดจากภูมติ ้านทานใน
ร่างกายท�ำลายตนเอง ซึ่งโดยปกติภูมติ ้านทานจะมีหน้าที่ท�ำร้าย
เชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย หรือท�ำให้เชื้อโรคตายโดยการหลั่งสาร
อักเสบ แต่ในผู้ป่วยโรคเอสแอลอี ภูมิต้านทานจะไม่สามารถ
แยกแยะได้ระหว่างสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายกับเซลล์
และเนื้อเยื่อ ท�ำให้ภูมติ ้านทานของร่างกายเข้าใจผิดคิดว่าเซลล์
ปกตินั้นเป็นสิ่งแปลกปลอม จึงเข้าไปท�ำร้ายเซลล์ ท�ำให้เกิดการ
อักเสบจนส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะผิวหนัง ข้อ
ระบบเลือด ไต และระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งหากปล่อยไว้นาน
เนื้อเยื่อจะถูกท�ำลาย จนไม่สามารถท�ำงานได้ตามปกติ
ส�ำหรับสาเหตุของโรคเอสแอลอี ในปัจจุบนั ยังไม่พบแน่ชดั
แต่หลักฐานทางการแพทย์พบว่า มีความเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์
ฮอร์โมนเพศโดยเฉพาะเอสโตรเจน และการติดเชื้อไวรัสหรือ
แบคทีเรีย (ยังไม่ทราบชนิด) นอกจากนี้ยงั พบปัจจัยเสี่ยง เช่น
แสงแดดและสารเคมีบางชนิดอีกด้วย ในส่วนอาการของโรค
ที่พบบ่อยได้แก่ อาการปวดข้อ มีผื่นบนใบหน้า เช่น ผื่นผีเสื้อ
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หรือผื่นที่ข้นึ บริเวณจมูกและแก้มทั้งสองข้าง ผื่นแพ้แสงแดด
เหนื่อย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยตามตัว มีไข้ต�่ำ ๆ ซึ่ง
เป็นอาการเริ่มแรกที่พบบ่อยสุด โดยมากกว่าร้อยละ 90 ในผู้ป่วย
มักพบอาการปวดข้อเป็นอาการน�ำ อาจมีอาการอักเสบของข้อ
ร่วมด้วย เช่น ข้อเล็ก ๆ ในนิว้ มือ ข้อมือ ข้อศอก และข้อเข่า บางคน
อาจปวดร่วมกับอาการบวมตึง ซึ่งอาการมักจะแย่สุดในช่วงเช้า
หลังตื่นนอน หรือหลังจากที่ไม่ได้ขยับข้อเป็นเวลานาน
  อย่างไรก็ตาม โรคเอสแอลอีมักพบในผู้หญิงวัยสาวถึงวัย
กลางคน อายุ 20 - 45 ปี พบในคนผิวด�ำและผิวเหลืองมากกว่า
ผิวขาว ซึ่งหากมีอาการเข้าข่ายน่าสงสัย สิ่งแรกที่ต้องท�ำคือ
ไม่เครียด เพราะความเครียดอาจท�ำให้โรคก�ำเริบได้ จากนั้นควร
ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจเลือด และหาโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อ
ท�ำลายตนเอง หรือที่เรียกว่าแอนติบอดี ปัจจุบันทางการแพทย์
ยังไม่มีวธิ ีรักษาใดให้หายขาดจากโรคเอสแอลอี การรักษาจึงท�ำได้
โดยใช้ยากลุ่ม NSAIDS ยาต้านมาลาเรีย และยาสเตียรอยด์ เช่น
prednisolone ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบของอวัยวะส�ำคัญ
เป็นต้น

EA for Kids

เรือ่ ง : พีอ่ อ้ ม ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง

เครือ่ งใช้ ไฟฟ้าชนิดไหนต้องมีสายดินบ้าง
น้อง ๆ หลายคนคงจะพอทราบเกี่ยวกับสายดินกันมาบ้างแล้ว
ว่ามีไว้เพือ่ เสริมความปลอดภัยให้กบั การใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ป้องกัน
อันตรายเมื่อเกิดไฟรั่ว เพราะกระแสไฟส่วนที่รั่วออกมาจะไหล
ลงดินผ่านสายดิน (แทนที่จะวิ่งผ่านตัวเรา) ตอนที่เผลอไปสัมผัส
แล้วน้อง ๆ รู้ไหมว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างนะที่ต้องมีสายดิน ?

สายดินบ้าง ให้สังเกตสัญลักษณ์

• เครือ่ งใช้ ไฟฟ้าทีต่ อ้ งมีสายดิน หรือเครือ่ งใช้ ไฟฟ้าประเภท 1
เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงเหล็กหรือเปลือกหุ้มเป็นโลหะที่เรา
จะต้องสัมผัส เช่น ตู้เย็น เครื่องทำ�นํ้าร้อน เตารีด เครื่องซักผ้า
หม้อหุงข้าว ฯลฯ เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เราใช้งานในบ้านมากที่สุด
ก็ว่าได้ ถ้าน้อง ๆ ไม่แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดไหนต้องติดตั้ง

เครื่องใช้ไฟฟ้ามีประโยชน์ ท�ำให้ชีวติ เราสะดวกสบายมากขึ้น
ก็จริงอยู่ แต่กแ็ ฝงไว้ด้วยอันตรายเช่นกัน ดังนั้น เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชนิดไหนที่มีสัญลักษณ์สายดิน ก็อย่าลืมเตือนคุณพ่อคุณแม่
ติดตั้งให้เรียบร้อยด้วยนะคะ

• เครือ่ งใช้ไฟฟ้าที่ไม่ตอ้ งมีสายดิน หรือเครือ่ งใช้ไฟฟ้าประเภท 2
เป็นกลุม่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีม่ ฉี นวนหุม้ 2 ชัน้ ได้แก่ พัดลม วิทยุ โทรทัศน์
เป็นต้น โดยเราสามารถสังเกตสัญลักษณ์
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EA Photo Club

โดย จุลล์ จูงวงศ์

เ

ถ่ายภาพมาโคร

นวัตกรรมใหม่ในการ

พื่อน ๆ ที่พอมีประสบการณ์การถ่ายภาพมาบ้าง คงทราบว่าการถ่ายภาพ
มาโคร หรือ Macro Photography เป็นเรื่องที่ท้าทายไม่ย่งิ หย่อนไปกว่า
การถ่ายภาพแนวอื่น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตัวแบบที่เหมาะสม การเลือก
ฉากหลังที่ท�ำให้ตัวแบบของเราเด่นออกมา การตั้งค่าต่าง ๆ ในการถ่าย และ
การเลือกอุปกรณ์ท่เี หมาะสม ทั้งช่วงทางยาวโฟกัสของเลนส์ ขาตั้งกล้องที่
แข็งแรง จนถึงแหล่งและทิศทางของแสง ในสภาพแสงธรรมชาติที่ดี เราคงไม่ต้อง
กังวลมาก แต่ในสถานการณ์ท่แี สงไม่เอื้ออ�ำนวย เราก็ต้องหาตัวช่วย อาจจะเป็น
แฟลช พร้อมชุดทริกเกอร์แบบไร้สาย หรืออาจจะเป็นแฟลชส�ำหรับการถ่ายภาพ
มาโครโดยเฉพาะ ซึ่งราคาค่าตัวแพงไม่ใช่เล่น
ไม่นานมานี้เอง แคนนอน ผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพรายใหญ่ของโลก ได้เปิดตัว
เลนส์ Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM ซึ่งเป็นเลนส์มาโครขนาดกะทัดรัด
มาก ทางยาวโฟกัส 28 มม. (มุมรับภาพเทียบเท่าเลนส์ 45 มม. ของกล้องฟูลเฟรม)
มาพร้อมความสามารถที่ครบครัน เนื่องด้วยเป็นเลนส์มาโครมุมกว้างตัวแรกของ
แคนนอน เป็นเลนส์ออโต้โฟกัสตัวแรกที่ให้อัตราขยายเกิน 1:1 (ได้ท่ี 1:2:1 ในโหมด
Super Macro) และเป็นเลนส์ตวั แรกที่มีแหล่งให้แสงสว่างในตัว (Integrated Ring
Light) แพ็กเอาความสามารถทั้งหมดอยู่ในกระบอกเลนส์ท่เี ล็กกะทัดรัด และราคา
ไม่แพงด้วย
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เลนส์ Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM
ขณะอยู่ในตำ�แหน่งล็อก จะปิดฝาเลนส์ ได้

เลนส์ Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM
ขณะอยู่ในตำ�แหน่งใช้งาน ส่วนหน้าของกระบอก
เลนส์จะยื่นออกมา ไม่สามารถปิดฝาเลนส์ ได้

Macro Lite หรือหลอดไฟ LED ทีใ่ ห้แสงสว่าง ติดตัง้
ไว้ทด่ี า้ นข้างทัง้ สองด้านของหน้าเลนส์ สามารถเลือก
เปิดได้ทลี ะด้าน และมีความสว่างสองระดับ

ความโดดเด่นของเลนส์ตวั นี้ นอกจากจะมีอัตราขยายสูงถึง 1:2:1 ในโหมด Super Macro
แล้ว ยังมี Macro Lite ซึ่งเป็นแหล่งที่ให้แสงสว่างในการถ่ายภาพ ที่ติดตั้งอยู่ที่หน้าเลนส์
ด้านข้างเลนส์ช้นิ หน้าสุดเลย เหตุเพราะเมื่อเลนส์เข้าใกล้วตั ถุที่จะถ่ายมาก ๆ อาจไปบัง
แหล่งก�ำเนิดแสง ท�ำให้เกิดเงาขึ้นบนวัตถุได้ แคนนอนจึงแก้ปัญหานี้โดยติดตั้งหลอดไฟ
LED พร้อมกับซอฟต์บ็อกซ์จิ๋วไว้ท่ดี ้านซ้ายและขวาของหน้าเลนส์ เพื่อให้แสงสว่าง
ส�ำหรับการถ่ายวัตถุในระยะใกล้มาก แสงที่ได้สขี าวนุ่ม สามารถปรับได้สองระดับ ความ
สว่างต่างกันหนึ่งสต๊อป มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว Hybrid IS ที่สามารถช่วยได้ถึง 3.5
สต๊อปอีกด้วย
ภาพขยาย
100% ตัดมา
เฉพาะส่วนของ
ดวงตาจะเห็นได้
ถึงความคมชัด
ของเลนส์ตวั นี้

ภาพต้นฉบับธนบัตร 5 ปอนด์ ทีถ่ า่ ยด้วย
เลนส์ Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro
IS STM โดยเปิดไฟ Macro Lite ทัง้ สองด้าน
เปิดรูรบั แสงที่ f/8

เมือ่ ประกบเลนส์ Canon EF-M 28mm f/3.5
Macro IS STM เข้ากับกล้องแคนนอน EOS M100

จุดด้อยของเลนส์ตวั นี้คือ ด้วยทางยาวโฟกัสที่ค่อนข้างต�่ำ นั่นหมายถึง ระยะห่าง
จากหน้าเลนส์ถงึ วัตถุจะน้อยมาก ๆ ที่อัตราขยาย 1:1 หน้าเลนส์จะมีระยะห่างจากวัตถุ
เพียง 2 เซนติเมตร และจะลดลงเหลือแค่เพียง 1.6 เซนติเมตรเท่านั้น เมื่อใช้โหมด Super
Macro ที่อัตราขยาย 1:2:1 ท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดในการเลือกวัตถุที่จะถ่าย เนื่องจากสิ่งมีชีวิต
หลาย ๆ ประเภทคงไม่ยอมให้เราเข้าใกล้ขนาดนั้น แต่กส็ ามารถน�ำไปสร้างสรรค์ภาพ
มาโครรูปแบบอื่นได้อย่างสะดวกสบาย
ด้วยราคาค่าตัวทีไ่ ม่แพงมาก ประมาณ 12,000 บาท ประกอบกับคุณสมบัติท่นี ่าสนใจ
ตามที่กล่าวไปแล้ว รวมไปถึงขนาดที่กะทัดรัดมากของทั้งตัวเลนส์เอง และเมื่อเอาไป
ประกบกับกล้องตระกูลมิร์เรอร์เลส APS-C ของแคนนอน ท�ำให้เลนส์ตวั นี้เป็นทางเลือก
หนึ่งที่น่าสนใจส�ำหรับผู้ท่ชี ื่นชอบการถ่ายภาพมาโครแบบฉบับกระเป๋าเลยทีเดียว
SPECIFICATION
		
ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับ

ฟูลเฟรม 35 มม. (มม.)
โครงสร้างเลนส์ (ชิ้น/กลุ่ม)
		
จ�ำนวนไดอะแฟรม
รูรับแสงแคบสุด
		
ระยะโฟกัสใกล้สุด (ซม.)
อัตราขยายสูงสุด (เท่า)
		
ระบบกันภาพสั่นไหว
ขนาดฟิลเตอร์ (มม.)
		
เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว (มม.)
น�้ำหนัก (กรัม)

ตัวอักษร CARRERA บนหน้าปัดของ
นาฬิกาข้อมือ ของจริงมีขนาดกว้าง
ประมาณ 6 มิลลิเมตรเท่านั้น

Approx. 44.8
11/10
7 (Circular)
22
9.7 (Normal), 9.3 (Super Macro mode)
1 (Normal), 1.2 (Super Macro mode)
Hybrid IS, upto 3.5 stops correction
43 (เมื่อใช้ร่วมกับฮู้ด ES-22)
60.9 x 45.5
130

ฟองโซดาที่เกาะอยู่ที่ผิวของสตรอว์เบอร์รี

READER SURVEY!
ทุกความคิดเห็นของคุณมีคา่ เพือ่ พัฒนาเนือ้ หาวารสารสายใจไฟฟ้า
เพียงตอบแบบสอบถามจาก QR CODE ด้านล่างนี้

พิเศษสุด! 100 ท่านแรกทีร่ ว่ มแสดงความคิดเห็น
รับของกำ�นัลจากเราทันที

‘กระเป๋าผ้ารักษ์โลกสายใจไฟฟ้า’ ดี ไซน์นา่ รักไม่ซ�ำ้ ใคร

