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...วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำ�คัญในการสร้างความเจริญของบ้านเมือง
จึงควรสนับสนุนให้มีการค้นคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภาวะและความต้องการของประเทศ
ขึ้นใช้เองอย่างจริงจัง ถ้าสามารถค้นคิดได้มากเท่าไหร่ จะเป็นการประหยัดและช่วยให้
สามารถนำ�ไปใช้ในงานต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นเท่านั้น...
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
พระราชทานเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 1 สิงหาคม 2531
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ศักยภาพของมนุษย์เราสามารถพัฒนาได้อย่างไร้ขดี จ�ำกัด ‘ทุนมนุษย์’ จึงกลาย
เป็นสิ่งที่หลายองค์กรให้ความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะพนักงานและลูกจ้างคือรากฐาน
ส�ำคัญในการสนับสนุนองค์กรให้แข็งแกร่ง มั่นคง และมีความยั่งยืน เราจึงเห็น
การพัฒนาศักยภาพพนักงานในรูปแบบที่หลากหลาย จากแผนงานและสื่อต่าง ๆ
ในการที่ PEA จะเป็นองค์กร Digital Utility อย่างเต็มรูปแบบ ทุนมนุษย์ถือเป็น
ปัจจัยส�ำคัญยิ่ง จึงได้วางแนวทางและยุทธศาสตร์ด้านการหนุนน�ำทุนมนุษย์ เพื่อ
ปรับตัว เปลี่ยนแปลง และก้าวให้ทนั ต่อสภาวการณ์ Disruptive Era รวมถึงเท่าทัน
ต่อเทคโนโลยี ที่กล้าพูดได้เลยว่าก�ำลังถาโถมเข้ามาอย่างหนักหน่วง โดยการบริหาร
จัดการภายในองค์กรเอง ก็ต้องเสริมสร้างการเรียนรู้ของพนักงานในยุคดิจทิ ัล
ให้เข้มข้นมากขึ้น จะเห็นได้ว่า ‘คน’ คือคีย์เวิร์ดส�ำคัญที่จะน�ำพา PEA
สู่ความส�ำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต
วันนี้ PEA ก�ำลังจะกลายเป็นองค์กร Digital Utility…ถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับ
มาถามตัวเองว่า เตรียมตัวแล้วหรือยังที่จะก้าวไปพร้อมกับองค์กร พร้อมแล้วหรือยัง
ที่จะปรับ เปลี่ยน และเรียนรู้ ช่วยกันค�้ำยันองค์กรของเราให้ยนื หยัด รวมถึง
โลดแล่นกับการด�ำเนินธุรกิจแบบใหม่ ท่ามกลางกระแสดิจิทลั ได้อย่างสง่างาม...
พร้อมแล้วหรือยังคะ?

(นางกัลยา แตงเกษม)
บรรณาธิการ

อ่านในรูปแบบ
E-Magazine

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook
Fanpage ได้ที่
saijaifaifa magazine

ที่ปรึกษา
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ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การการไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค
บรรณาธิการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้อำ�นวยการกองประชาสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ
แผนกผลิตสือ
่ สิง่ พิมพ์
กองประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ออกแบบ
บริษท
ั นะโม คิดดี จำ�กัด

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจาก
กระดาษรีไซเคิล และพิมพ์ด้วยหมึก
ถั่วเหลือง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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PEA life

โดย : กองบรรณาธิการ

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES
GTD ASIA 2019
งานใหญ่แห่งปีทค
่ี รบถ้วน
ด้วยความรูด
้ า้ นพลังงานและไฟฟ้า
นับเป็นงานใหญ่ด้านพลังงานและไฟฟ้าแห่งปีเลยทีเดียว ส�ำหรับ
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติหรือ IEEE PES
GTD Grand International Conference and Exposition ASIA 2019
(IEEE PES GTD Asia 2019) ซึ่งจัดต่อเนื่องมากว่า 40 ปี ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยครั้งนี้ จัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและครั้งแรก
ในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้แนวคิด ‘Big Shift in Power and Energy’
ซึ่งเป็นการประชุมเชิงวิชาการและจัดนิทรรศการที่ครอบคลุมทุกด้าน
เกี่ยวกับระบบผลิต การส่งและจ�ำหน่ายไฟฟ้า พลังงานและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัลที่บูรณาการที่มี Smart City
2
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& Data Center รวมเข้าด้วยกัน ตลอดจนการแสดงนิทรรศการจาก
บริษัทและองค์กรชั้นน�ำระดับโลก ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (PEA)
ได้ร่วมน�ำเสนอนิทรรศการในแนวคิด ‘PEA DIGITAL UTILITY’ โดย
ประกอบด้วยงานนวัตกรรมและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ PEA และ
PEA ENCOM INTERNETIONAL พัฒนาขึ้น ภายใต้ PEA Digital
Tranformation: PEA DX เช่น PEA HiVE Platform แอปพลิเคชัน
PEA Solar Hero ตลอดจนแอปพลิเคชันช่วยในการค้นหาสถานี
อัดประจุไฟฟ้า PEA Volta Platform เป็นต้น
งานนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธาน
เปิดงานนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES GTD Asia 2019
โดยมีนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค General
Chair, IEEE PES Generation Transmission and Distribution (GTD)
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธี
ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร

PEA ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจดิจท
ิ ลั กับธนาคารกรุงไทย
เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ Disruptive Technology ที่ก�ำลังเกิดขึ้น
ในประเทศไทยและขยายการให้บริการไปสู่ระดับภูมภิ าคใน
อาเซียน PEA ได้มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็น Digital Utility มีการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน ส่งเสริมธุรกิจใหม่ด้าน
พลังงานให้มคี วามทันสมัยและให้บริการประชาชนได้ดยี ิ่งขึ้น PEA
จึงร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยพัฒนาฟีเจอร์ ‘PEA Care & Service’
อันเป็นส่วนหนึ่งของ PEA HERO Platform ที่ให้บริการครบวงจร
One-stop Service ส�ำหรับผู้ท่ตี ้องการใช้บริการปรับปรุงและซ่อม
บ�ำรุงระบบไฟฟ้า ให้ได้รบั บริการที่สะดวกและรวดเร็ว ผ่านการ
ให้บริการบน Digital Platform ซึ่งจะเริ่มเปิดทดลองให้บริการ
ในปี 2562 โดยนายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการ PEA
และนายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคาร
กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการร่วมมือทางธุรกิจดิจิทัลส�ำหรับผู้ประกอบการพลังงาน
(Digital Business Cooperation for Energy Entrepreneurs)
ณ โถง ชั้น 1 อาคาร LED ส�ำนักงานใหญ่ PEA

PEA ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10
กีฬารัฐวิสาหกิจ ครัง
้ ที่ 43
สานสามัคคีด้วยพลังแห่งการกีฬา

กีฬารัฐวิสาหกิจถือเป็นอีกหนึง่ กิจกรรมประจ�ำปี ทีม่ หี น่วยงาน
รัฐวิสาหกิจผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละชนิดกีฬา
ซึง่ ในครัง้ ที่ 43 ทีเ่ พิง่ จบลง มีนกั กีฬาและเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขัน
จ�ำนวน 7,000 คน จาก 23 รัฐวิสาหกิจ ใน 32 ชนิดกีฬา เมือ่ สรุปผล
การแข่งขัน ปรากฎว่า PEA สามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ 16 ชนิด
กีฬา เช่น ลีลาศ โบว์ลงิ่ หมากรุก กอล์ฟ ยิงปืน ปิงปอง วอลเลย์บอล
ทัง้ ยังเป็นการครองถ้วยชนะเลิศกีฬาแบดมินตัน สนุกเกอร์ ลีลาศ

ยิงปืน ติดต่อกัน 3 ปีซอ้ นอีกด้วย นอกจากนี้ PEA ยังชนะเลิศคะแนน
รวมในการแข่งขันทัง้ หมด ทัง้ นีน้ ายปิยพจน์ รุธริ โก นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ
นายภาณุมาศ ลิม้ สุวรรณ รองผูว้ า่ การ PEA และคณะผูบ้ ริหาร PEA
เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จากนางสาวสมจิณณ์ พิลกึ
ผูว้ า่ การการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ สนามราชมังคลา
กีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย ในพิธปี ดิ การแข่งขันอีกด้วย
• ฉบับที่ 3 / 2562
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PEA ลงนามร่วมกับการประปาส่วนภูมภ
ิ าค
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเสริม
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล PEA
ได้ลงนามความร่วมมือกับการประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.) เพื่อ
ด�ำเนินการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบผลิต ส่งจ่ายน�้ำประปา
และระบบเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ โดย PEA จะเป็นผู้ด�ำเนินการตั้งแต่
การส�ำรวจ วิเคราะห์ ออกแบบ น�ำเสนอมาตรการและประเมินผล
การประหยัดพลังงาน รวมถึงออกแบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
Solar Rooftop ให้กบั สถานีจ่ายน�้ำของการประปาส่วนภูมภิ าค

โดยจะน�ำร่องกับสถานีส่งจ่ายน�้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรักษาการ
ในต�ำแหน่งประธานกรรมการการประปาส่วนภูมภิ าค นายชยพล
ธิติศักดิ์ ประธานกรรมการ PEA นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ PEA
ร่วมด้วยนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมภิ าค
ร่วมลงนาม ตลอดจนพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม
ราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย

PEA คว้ารางวัลชนะเลิศกองทุนสำ�รองเลีย
้ งชีพดีเด่น ครัง
้ ที่ 7
ประเภท Single Fund
และรางวัล Popular Vote
เพราะเห็นความส�ำคัญของการออมเงิน ส�ำหรับใช้จ่ายใน
ยามฉุกเฉินและหลังเกษียณอายุงาน PEA จึงได้มกี ารสนับสนุน
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพแก่ลูกจ้างพร้อมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดี
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ PEA คว้ารางวัลชนะเลิศประเภท ‘Single
Fund กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกองทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท’
และรางวัล Popular Vote ในโครงการประกวดกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 7 ประจ�ำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ งานนี้ นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย รองผู้ว่าการ PEA
รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยมีร้อยโท สุพจน์ ใช้บางยาง และนายปิยพจน์ รุธริ โก
รองผู้ว่าการ PEA เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม
โซฟิเทล สุขมุ วิท
4
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Q&A with PEA

เรียบเรียง: กองบรรณาธิการ

เลือกสายไฟอย่างไรให้ปลอดภัย

Q

ไม่ใช่แค่เครือ
่ งใช้ไฟฟ้าเท่านัน
้ ทีม
่ ต
ี ว
ั เลือกมากมาย อุปกรณ์ซง
่ึ เกีย
่ วข้องกับไฟฟ้าเอง
ก็ไม่นอ
้ ยหน้า โดยเฉพาะจำ�พวกปลัก
๊ ไฟ สายไฟ แต่ดว
้ ยราคา รูปแบบ รวมถึงขนาด
ทีห
่ ลากหลาย เลยไม่แน่ใจว่าต้องซือ
้ /เลือกใช้แบบไหนจึงจะเหมาะกับบ้านและให้ความปลอดภัย

เลือกซื้อ/เลือกใช้สายไฟ
อย่างไรให้ปลอดภัย

A

สายไฟทีม
่ ข
ี ายทัว
่ ไปมีดว
้ ยกันหลายประเภท การเลือกใช้สายไฟ
ควรคำ�นึงถึงสิง
่ ต่อไปนี้
เลือกสายไฟทีไ่ ด้มาตรฐาน คือเป็นสายทีไ่ ด้รบ
ั
มอก.11-2531 หรือ TIS-11-2531
เลือกชนิดสายไฟให้ถก
ู ประเภทการใช้งาน และเลือกขนาด
ของสายไฟให้เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้
ติดตัง
้ สายไฟอย่างถูกวิธไี ด้มาตรฐาน ระมัดระวัง
หลีกเลีย
่ งสิง
่ ของหนักกดหรือทับสายไฟ
หลังติดตัง
้ แล้วต้องไม่ลม
ื หมัน
่ ตรวจสอบสายไฟ
ให้พร้อมใช้งานเสมอ
• ฉบับที่ 3 / 2562
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PEA FOCUS

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

NOW
&
NEXT
ปฏิิวัติองค์กรสู่ผู้นำ�ธุรกิจ
ด้านพลังงานไฟฟ้า
อิทธิพลของเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั ทีเ่ ข้ามา
ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กบ
ั
ชีวต
ิ ประจ�ำวันมากขึน
้ ท�ำให้แทบทุก
ธุรกิจต้องหันมาปฏิรป
ู การด�ำเนิน
งานสูร่ ป
ู แบบดิจท
ิ ล
ั หรือ Digital
Transformation รองรับการแข่งขัน
ตอบโจทย์พฤติกรรมผูบ
้ ริโภคที่
เปลีย
่ นไป สร้างบริการทันสมัย และ
โอกาสใหม่ในธุรกิจ เพือ
่ ให้องค์กร
อยูร่ อดและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
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ถึงเวลา...‘ปรับ’ และ ‘เปลี่ยน’

หลังจากการเปลี่ยนผ่านมาสู่ยุค Thailand 4.0 และ Digital
Thailand มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการพัฒนา
ทั้งในโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูล นวัตกรรม ทุนมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(PEA) ได้ปรับเปลี่ยนการทำ�งานสู่ยุค PEA 4.0 และตั้งเป้าสู่การเป็น
PEA Digital Utility ในปี 2565 เน้นการ ‘พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม
พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี’ ด้วยการสร้างมาตรฐานงานบริการที่เป็น
เลิศ พัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทันสมัย มั่นคง และเชื่อถือได้ สามารถ
ทำ�งานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ คู่ค้า ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า
รวมถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า
ของทั่วโลก ในด้านโครงสร้างและการดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟ้า ไม่วา่ จะเป็นการเปิดเสรีเพือ่ เพิม่ การแข่งขันในตลาดธุรกิจไฟฟ้า
การเพิ่มเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจน
ความคาดหวังที่สูงขึ้นของผู้บริโภค และด้านเสถียรภาพโครงข่าย
ไฟฟ้า ยังเป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้ PEA ต้องปรับตัว

เติบโตด้วย ‘ยุทธศาสตร์ดิจิทัล’
เพื่อให้การท�ำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน PEA ได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัล
ด้วยการปรับปรุงรูปแบบการท�ำงานใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

• Digital Service

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า ไม่ว่า
จะเป็นการพัฒนาฐานข้อมูล ระบบวิเคราะห์
ข้อมูลลูกค้า รวมถึงปรับปรุงช่องทางการ
สื่อสารและการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทาง
ดิจิทัลต่าง ๆ

• Digital Operational
Excellence

พัฒนาเทคโนโลยีของระบบไฟฟ้าให้
ทันสมัยด้วย Smart Grid ให้ความสำ�คัญ
กับการสื่อสารและเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล
และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง
กระบวนการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

• Digital Business

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์และการให้บริการในปัจจุบัน
ซึ่งจะนำ�ไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์
บริการใหม่ ๆ รวมถึงรูปแบบของ
ธุรกิจใหม่ในอนาคต

• ฉบับที่ 3 / 2562
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PEA DX พลิกโฉมองค์กรครั้งสำ�คัญ
การจะเป็น Digital Utility ได้โดยสมบูรณ์และสอดรับกับนโยบาย PEA 4.0 นโยบายภาครัฐ
และภาคพลังงาน PEA ได้ก�ำหนดทิศทางการปรับเปลี่ยนภายใต้โปรแกรม PEA Digital
Transformation หรือ ‘PEA DX’ ซึ่ง ‘D’ หมายถึง Digital และ ‘X’ หมายถึง Transformation
หรือการปรับเปลี่ยน ประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

1

2

เสริมสร้างโครงข่ายระบบไฟฟ้าด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับการบริหารจัดการ
ระบบไฟฟ้าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ
ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
และการให้บริการที่เป็นเลิศ อาทิ
โครงการ Smart Grid พัฒนาโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ เช่น ระบบมิเตอร์อตั โนมัติ
ระบบแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องอัจฉริยะ
จัดท�ำ EV Charging Station สร้าง PEA HiVE
Platform และระบบ Grid Analytics เป็นต้น

ยกระดับการให้บริการลูกค้าด้วยการสร้าง
ความผูกพันที่ดีกับลูกค้าดิจิทัลในโลก
แห่งการเชื่อมต่อ สร้างความประทับใจแก่
ประสบการณ์ในการใช้บริการ รวมไปถึงการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ
Customer Experience Design การ
สร้างเสริมประสบการณ์ใช้บริการของลูกค้า
ผ่านช่องทางดิจิทลั โดยเน้นการตอบสนอง
ความต้องการในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องความ
รวดเร็ว สะดวก เป็นมิตร มีความน่าเชื่อถือ
ทันสมัย สามารถท�ำได้ทกุ ที่ทุกเวลาในหลาก
หลายรูปแบบบริการ เช่น 1129 PEA Call
Center แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus
ระบบ QR Code ในใบแจ้งหนีค้ ่าไฟฟ้า
ระบบ Blockchain หนังสือค�้ำประกันการใช้
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ตัวแทนจุดบริการ หรือ
ใบรับเงิน/หักภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
Omni Channel บูรณาการช่องทางการ
ให้บริการเพื่อให้เกิดประสบการณ์ท่ตี ่อเนื่อง
และเพิม่ ความสะดวก รวดเร็วให้แก่ผใู้ ช้บริการ

ยกระดับระบบไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วย
ดิจท
ิ ล
ั (Digital Energy Operation)

โครงการ Maintenance Automation

ซึ่งเป็นการยกระดับการด�ำเนินงานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ ส�ำหรับ
งานบ�ำรุงรักษา
โครงการ Asset Management

การพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย์ระบบ
ไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการบริหารจัดการสินทรัพย์
อย่างยั่งยืนในองค์กร ตั้งแต่การจัดหา การ
ใช้งาน บ�ำรุงรักษา การติดตาม ไปจนถึง
การวางแผนและเปลี่ยนทดแทนสินทรัพย์
8
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เชือ
่ มโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี
(Connected Customer)

3

ปรับเปลีย
่ นสูอ
่ งค์กรสมัยใหม่
(Next Generation Enterprise)

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการด�ำเนิน
ธุรกิจในระบบจ�ำหน่ายและการให้บริการ
ลูกค้าอย่างรวดเร็ว อาทิ
การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการขยายผลระบบบริหารคลังพัสดุ
ให้เป็นแบบ Modern Warehouse
จัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

4

เสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคต
(Workforce of the Future)

พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการท�ำงานยุคดิจิทัล
พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
รองรับการท�ำงานและการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ อาทิ
ออกแบบและสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์
ภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนการเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ การแบ่งปันข้อมูล และการ
ทำ�งานร่วมกันระหว่างบุคลากรผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ
ออกแบบการจัดการข้อมูลของบุคลากร
ด้วยตนเองผ่านระบบ Employee Self
Service
การพัฒนาการเรียนรู้ เช่น การพัฒนา
หลักสูตรอบรมด้านดิจิทัล ออกแบบ
เส้นทางการเรียนรู้ของบุคลากร

5

แพลตฟอร์มดิจท
ิ ล
ั (Digital Platform)

สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลของ PEA ที่
สนับสนุนการด�ำเนินงานทั้งองค์กรให้มี
มาตรฐาน มีความมั่นคง ปลอดภัย และ
รองรับการเติบโตของธุรกิจ อาทิ
Big Data Platform การพัฒนา
แพลตฟอร์ม Big Data เพื่อให้ข้อมูลมีความ
แม่นย�ำ ถูกต้อง ปลอดภัย ทันสมัย และ
เป็นความลับ
Hardware Platform มีการน�ำระบบ
cloud เข้ามาใช้เก็บข้อมูล
Video Analytics การยกระดับ
ระบบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในรูปแบบของ
แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ตรวจสอบ
Communication Infrastructure

งานโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสาร เช่น
งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง
ติดตั้งระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (UC)
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PEA ได้อะไรจากการพลิกโฉมองค์กรครั้งนี้

การปฏิวต
ั อ
ิ งค์กรครัง
้ ส�ำคัญของ PEA นอกจากมีประโยชน์ตอ
่ องค์กร/พนักงาน ยังเกิดประโยชน์
กับผูเ้ กีย
่ วข้องในหลายด้าน ทัง
้ ของภาครัฐ ประชาชน/ผูใ้ ช้บริการ สังคม และสิง
่ แวดล้อม

ประโยชน์ต่อภาครัฐ
เพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้มีความสะดวก
รวดเร็ว และโปร่งใส
เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงาน
สร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้ง
ระบบโครงข่าย Smart Grid และแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล ที่มีความมั่นคง ปลอดภัย
เพิ่มทักษะและขีดความสามารถด้าน
ดิจิทัลให้กับพนักงานภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในภาพรวม

ประโยชน์ตอ
่ องค์กร/พนักงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน วางแผน
บริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและ
บริการ จากการนำ�เทคโนโลยีมาใช้
สร้างการบูรณาการการทำ�งานของหน่วย
งานต่าง ๆ เสริมสร้างการร่วมมือกันภายใน
PEA
สร้างรากฐานในการเกิดนวัตกรรมและ
สร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้แก่ PEA ในอนาคต
เพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงานด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความปลอดภัยในการ
ทำ�งาน

ทัง
้ นี้ ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานด้านดิจท
ิ ล
ั ที่ PEA
ตัง
้ เอาไว้จะต้องบรรลุตามเป้าหมาย ‘80/50’ ในปี 2565
ซึง
่ หมายถึงว่า ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานต่าง ๆ ในองค์กร
PEA ลดลง 80 เปอร์เซ็นต์จากการใช้เทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั
(Operational Agility from Digital) ในขณะทีร่ ายได้ใหม่
ของ PEA เพิม
่ ขึน
้ 50 เปอร์เซ็นต์กต
็ อ
้ งเกิดจากการใช้
เทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั (New Revenue from Digital)
ด้วยเช่นกัน
การปฏิรป
ู องค์กรสูก
่ ารเป็น Digital Utility ทีม
่ แี ผนการ
ท�ำงานทีช
่ ด
ั เจนและเป็นรูปธรรมภายใต้โปรแกรม PEA Digital
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ประโยชน์ต่อคู่ค้าและลูกค้า
เพิ่ ม ความโปร่ ง ใส ความรวดเร็ ว ในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ผ่านการบริหารจัดการข้อมูลทีม่ ี
ความถูกต้องแม่นย�ำ
เพิ่มความมั่นคงของระบบจำ�หน่ายไฟฟ้า
ให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น จากการนำ�เทคโนโลยี
มาใช้บริหารจัดการ
เพิ่มช่องทางและการเข้าถึงการบริการ
ยกระดับงานบริการและอำ�นวยความ
สะดวกในการเข้ารับบริการโดยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
สร้างประสบการณ์บริการลูกค้าที่ดี
ทันสมัย นำ�ไปสู่ความมั่นใจและเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ PEA
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม
เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลด้านพลังงาน
สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการให้
ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการใช้ไฟฟ้า
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ในภาพรวมจากการเข้าถึงบริการ ข้อมูล
ข่าวสารจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มี
ความรวดเร็วและถูกต้อง

Transformation นี้ นอกจากจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่ง
แก่ PEA ยังเป็นการเสริมรากฐานส�ำคัญพัฒนาสูก
่ ารเป็น
ผูน
้ �ำธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าทัง
้ ในประเทศและระดับภูมภ
ิ าค
ปี 2570 ได้โดยไม่ยาก
และนีค
่ อ
ื การพลิกโฉมครัง
้ ใหญ่ของ PEA ทีไ่ ด้เริม
่ ต้นขึน
้
แล้ว ณ วันนี.้ ..

นวัตกรรมจาก PEA DX

การด�ำเนินงานภายใต้โครงการ PEA Digital Transformation: PEA DX ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมและแพลตฟอร์มต่าง ๆ
ขึน
้ มากมาย ที่ PEA และ PEA ENCOM INTERNATIONAL ได้รว
่ มกันคิดค้นและพัฒนาขึน
้
PEA HiVE Platform เป็นแพลตฟอร์มระบบบริหาร

และจัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ มีจุดเด่นด้านการจัดการ
พลังงานเป็นเลิศส�ำหรับบ้านพักอาศัย และสอดคล้องกับ
พลังงานทดแทนที่ผลิตได้
ENERKEY เป็นแอปพลิเคชันควบคุมพร้อมระบบบริหาร
จัดการในบ้านพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียม ด้วยชุด Smart
Home kit ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การตั้ง
Automation ให้อปุ กรณ์ท�ำงานร่วมกัน เช่น ปิดทีวีเมื่อแอร์
ปิดหลัง 4 ทุ่ม การใช้ AI ช่วยท�ำให้บ้านปลอดภัยด้วยกล้อง
ตรวจจับผู้บกุ รุก
nSense เป็นเทคโนโลยีทสี่ ามารถน�ำภาพวิดโี อทีไ่ ด้จาก
กล้องมาวิเคราะห์ ท�ำให้สามารถรายงานความผิดปกติทเี่ กิด
ขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูรายงานการใช้ฟติ เนส
ของโครงการบ้านว่าความหนาแน่นของผูใ้ ช้บริการมากน้อย
เพียงใด รูจ้ ำ� นวนรถทีเ่ ข้าจอดในอาคารจอดรถ เป็นต้น

PEA Solar Hero Application แอปพลิเคชันอ�ำนวย

ความสะดวกแก่ผู้สนใจในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar
Rooftop เพื่อใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ให้มีความ
ปลอดภัย มั่นคง
PEA Volta Platform แอปพลิเคชันช่วยในการค้นหา
สถานีอัดประจุไฟฟ้า ผ่าน Mobile Application สามารถ
ใช้ระบบแผนที่และระบบน�ำทางไปยังสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ทราบสถานะหัวชาร์จที่สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ต้องการ
EV/Charging ด�ำเนินการน�ำร่องการใช้งานรถยนต์
ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง Charger
U-Solution เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถค้นหา ขอรับ
บริการในการติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
แบบครบวงจร
PEA Smart Plus แอปพลิเคชันทีร่ วบรวมบริการต่าง ๆ
ในรูปแบบ One Touch Service ทั้งการขอใช้ไฟใหม่ ติดตั้ง
มิเตอร์ แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ช�ำระค่าบริการ เป็นต้น

Now and Next
The power of digital technology has tremendously facilitated
everyday living. Many businesses from all sectors therefore
revolutionize their operations to be part of the digital system.
Companies are now facing stiff competition, changing consumer
behaviors, as well as the rise of modernized services that will
create new opportunities for business.
Provincial Electricity Authority (PEA) has set a goal to be a
digital utility implemented within 2022 in accordance with the
government’s Thailand 4.0 and Digital Thailand strategies.
Accordingly, PEA has carried out an overhaul of organization with
the use of technology and digital platform that improve its
operations in terms of offering digital services to customers,
developing electricity technology to gain digital operational
excellence and providing digital businesses to enhance the
quality of products. PEA has also determined a direction for the
organization to become a digital utility under the PEA Digital
Transformation or ‘PEA DX’ with the following five key pillars:
• Enhance the excellence of electric system with Digital
Energy Operation, heighten Smart Grid with digital technology and

reinforce the management of electric systems with data analytics.
• Link customers with Connected Customer, enliven customer
service, make an impression on customers, improve the
organization’s image and establish trust through digital technology
• Transform the organization into Next Generation Enterprise
by using digital technology to support businesses on quick sales
and service systems
• Build up Workforce of the Future and develop staff capacity
to be prepared for working in the Digital Age, including improving
digital skills to suit new ways of working and business changes
• Create Digital Platform for PEA that promotes its operations
in the entire organization to reach world standard, gain stability,
acquire safety and boost up business growth.
The key performance indicator of PEA is based on the
‘80/50’ method, meaning that the cost of business operations are
decreased down to 80% due to Operational Agility from digital
technology. Meanwhile, the new income generated for PEA goes
up by 50% due to New Revenue from digital technology.
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PEA EXCLUSIVE

โดย : กองบรรณาธิการ

DIGITAL
UTILITY

เมื่อการเปลี่ยนแปลงมาพร้อมกับความท้าทาย

‘สุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย’

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในวันที่โลกก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือ และเต็มไปด้วย
พัฒนาการทางด้านดิจิทัลที่ก�ำลังแทรกซึมเข้ามาในทุกมิติของชีวิต ‘สายใจไฟฟ้า’
ได้มีโอกาสสนทนากับ ‘คุณสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย’ รองผู้ว่าการ ว่าด้วยการเป็น
Digital Utility ที่ไม่ใช่แค่เรื่องการน�ำเทคโนโลยีอันชาญฉลาดมาเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงาน หรือสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเท่านั้น
แต่โจทย์ใหญ่ที่จะท�ำให้เราเดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้ คือการท�ำให้ ‘คน’ ในองค์กร
ยอมรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เมื่อดิจิทัลก้าวเข้ามา…

“จุดเริ่มต้นจริง ๆ ของ Digital Utility สืบเนื่องมาจากนโยบาย
ของรัฐ Thailand 4.0 ที่ต้องการให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดัก
รายได้ปานกลาง ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำ�งาน การบริการ ผลิตภัณฑ์ แล้วเคลื่อนสู่
ยุค Digital Thailand เน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคม PEA เองก็เป็นหน่วยงานของรัฐ
จึงสนองต่อนโยบายทัง้ 2 เรือ่ ง และมีการพลิกองค์กรสู่ Digital Utility
ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับ PEA 4.0 โดย PEA 4.0 นั้นจะครอบคลุมเนื้อหา
หลายด้าน แต่ Digital Utility จะเน้นเรื่องเทคโนโลยี ซึ่งที่จริงเราก็ใช้
กันมานานแล้ว แต่ทุกคนย่อมรู้ดีว่าเทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแปลง
12
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ตลอดเวลาและรวดเร็ว เราก็จะนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้มากขึ้น
ทั้งการทำ�งานและการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา”
PEA จะปรับปรุงกระบวนการทำ�งานอย่างไร?

“การนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำ�งานนั้น
ต้องเกิดขึ้นในรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสะดวก รวดเร็ว
รวมถึงคนขององค์กรต้องได้รับการพัฒนาจึงจะเรียกว่า
เป็น Digital Utility อย่างแท้จริง โดยมีการปรับปรุงการทำ�งานใน
3 ประเด็น คือ Digital Service, Digital Operation และ Digital Business
คือ การนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้กับลูกค้า ปรับปรุงช่องทางการ

สื่อสารเดิม เพิ่มช่องทางบริการใหม่ ๆ ส่วน Digital Operational
Excellence คือนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาโครงข่ายการไฟฟ้า
ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ และ Digital Business นำ�
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำ�เนินการทางธุรกิจ สร้างมูลค่า
เพิ่มของผลิตภัณฑ์ ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นเปรียบเสมือนปัจจัยหลักที่จะ
ทำ�ให้ PEA ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน
“โดยส่วนงานที่รับบทบาทในครั้งนี้ คือสายงานสารสนเทศ
และการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทั้งระบบฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน รวมถึงการสื่อสารด้วยภาพและเสียง นับ
ว่าเป็นส่วนสำ�คัญมาก ๆ โดยเฉพาะเมื่อ PEA มีสาขาย่อยอยู่ทั้ง 74
จังหวัดทั่วประเทศ การมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี
จะช่วยให้การทำ�งานเป็นไปอย่างราบรื่น และส่งผลดีแก่องค์กร”

UC คือหัวใจสำ�คัญ?

“การทำ�งานของ PEA นั้นต้องพึ่งทั้งระบบสารสนเทศและ
สื่อสาร ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจการทำ�งานในปัจจุบัน โดยในแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลของ PEA ปี 2561 - 2565 การสื่อสารจะเป็นอีกหนึ่ง
แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เกิดขึ้น ในชื่อของการสื่อสารแบบหลอมรวม
(Unified Communication) หรือที่เรียกกันว่า UC นั่นเอง ซึ่งเรียก
เป็นภาษาไทยได้ว่า การสื่อสารแบบหลอมรวม เป็นแพลตฟอร์ม
ตัวหนึ่ง เป็นเรื่องการนำ� Service ในเรื่องเดียวกันมาวางอยู่บนแท่น
เดียวกัน เช่น โทรศัพท์ภายในทีเ่ คยอยูใ่ นระบบหนึง่ โทรศัพท์สายตรง
มือถือ คอมพิวเตอร์ล้วนต่างอยู่คนละระบบ ชีวิตการทำ�งานของเรา
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มีเครื่องมือสื่อสารมากมาย ถ้าทุกอย่างมารวมอยู่คงดีไม่น้อย และ
UC ก็เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบหลอมรวมที่จะรวมทุกอย่าง
ให้เป็นชิ้นเดียวกัน สามารถใช้ในการสื่อสารระหว่างพนักงานด้วยกัน
หัวหน้ากับลูกน้อง อยากสื่อสารอะไรถึงผู้บริหาร สื่ออะไรให้คนกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม ซึ่งการคุยเป็นได้ทั้งเสียง
ตัวหนังสือ ภาพ รูปภาพ วิดีโอ มัลติมีเดียต่าง ๆ แบ่งปันข้อมูล
ซึ่งอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน”
PEA จะมีโซเชียลมีเดียของตัวเอง?

“ทุกวันนี้เราส่งงานผ่านไลน์ แทบจะไม่มีความลับเลย ข้อมูล
ถูกดึงไปที่ไหนไม่มีใครรู้ เพราะไม่เป็นความลับ แต่ถ้าระบบส่ง
ข้อความเป็นระบบของเราเอง ต่อไปพนักงานจะแชตคุยกันก็ใช้
PEA Chat ความลับก็จะไม่รั่วไหล อยากจะสร้างกลุ่มแชต ประชุม
ผ่านวิดโี อคอล แม้ไม่ได้อยูอ่ อฟฟิศก็สามารถประชุมได้ เพียงมี
อินเทอร์เน็ต Wi-Fi 3G หรือ 4G ซึ่งน่าจะได้เห็นกันเร็ว ๆ นี้ และ
แพลตฟอร์มเดียวกันนี้ รวมถึงการส่งข้อมูลข่าวสาร การทำ�
แบบสอบถาม หรือการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้งา่ ย สะดวก รวดเร็ว ที่
จะส่งผลดีตอ่ การทำ�งานในอนาคตมากขึ้น”

ต้องนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ปรับปรุงโครงข่ายการไฟฟ้า
เพื่อให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น มีความสะดวก รวดเร็ว
คิดว่าสิ่งใดคือความสำ�เร็จในองค์กรดิจิทัล?

“การวัดผลสำ�เร็จของการทำ�งาน ไม่ใช่วัดกันที่งานเสร็จ ต้อง
วัดกันที่ผลสุดท้ายที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรหรือ Outcome ซึ่งเรา
ต้องหาวิธีการหรือเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำ�งาน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ โดยก่อนปี 2565 ต้องลดค่าใช้จ่าย
จากการใช้เทคโนโลยีลง 80 เปอร์เซ็นต์ เช่น เราลดได้ 100 บาท
80 บาทต้องมาจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ขณะที่ฝั่งรายได้ หาได้
100 บาท จำ�นวน 50 บาท ต้องมาจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ซึ่งหลายงานก็กำ�ลังทำ�อยู่ ไม่ว่าจะเป็น HiVE หรือ Solar Rooftop”
ความท้าทายในสายงานนี้คืออะไร?

“การรับมือของสายงานสารสนเทศและการสื่อสาร ก็คงจะเป็น
เรื่องของการเตรียมรับมือกับความต้องการ ความคาดหวังใหม่ ๆ
อันเป็นผลพวงจากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ต้อง
เตรียมตัว ติดตามข้อมูล จัดทำ�แผนดิจิทัล ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
ตลอด การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ Digital Utility ถือเป็นโครงการใหญ่
และมีการลงทุนสูง อีกทั้งมีผลกระทบต่อผู้คนเป็นจำ�นวนมาก
ความท้าทายจึงมีด้วยกัน 2 ส่วน คือ เราต้องบูรณาการเทคโนโลยีที่
เรามีจากหลายส่วนงาน ที่ต่างคนต่างนำ�มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ใช่ตา่ งคนต่างทำ� เราต้องเปลีย่ นทัง้ วิธคี ดิ
วิธีการทำ�งานของหลายฝ่ายในองค์กร ต้องมาคิดมาทำ�ให้สำ�เร็จไป
ด้วยกัน และสิ่งที่ท้าทายมาก ๆ อีกเรื่องหนึ่งคือ ‘คน’ คนจะรับได้
ไหม กับเรื่องใหม่ ๆ เหล่านี้ ดังนั้นเราต้องทำ�ให้พอดี วางแผนเป็น
ระยะ จากแต่เดิมเราต้องคิดให้ใหญ่เข้าไว้ แล้วถึงเวลาทำ�จริงทำ�
ทีละนิดทีละหน่อยมักจะมีปัญหาการขยายสเกล
“เราจะทำ�อย่างไรให้คนยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่กำ�ลังเกิดขึ้น
ยุคดิจิทัลมาถึงแล้ว กระบวนการทำ�งานจะเปลี่ยนไปหลายอย่าง
ซึ่งในการปรับเปลี่ยนต้องใช้ความรู้ ทำ�อย่างไรให้คนยอมรับ ใช้สิ่ง
ที่เราทำ�ออกมาอย่างไรให้ครบและคุ้ม...คือเรื่องใหญ่เลย”
และนีค่ อื อีกหนึง่ บทสนทนาดี ๆ จากรองผูว้ า่ การ ซึง่ เต็ม
เปีย่ มด้วยสาระและหลากหลายมุมคิดทีส่ ะกิดให้เราต้องทบทวน
และปรับตัวรับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ
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PEA SOCIETY

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

สนุกกับบทเรียนนอกตำ�รา

พัฒนาเยาวชนด้วยความรูด
้ า้ นไฟฟ้า สร้างคุณค่ารากฐานสูส
่ ง
ั คม
โลกกำ�ลังก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี
ดังนั้นนอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ความรู้รอบตัวในชีวิตประจำ�วันและกิจกรรมนันทนาการก็มีส่วนสำ�คัญไม่น้อย
ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กและเยาวชน ให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่าง
มีความหมายและสามารถนำ�ไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจำ�วันได้อีกด้วย
16
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กิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำ�เอา
องค์ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าด้านต่าง ๆ ไปย่อยเป็น
สาระง่าย ๆ เผยแพร่ให้กับเด็ก ๆ เพราะจริง ๆ แล้ว
ไฟฟ้าอยูก
่ บ
ั เราตลอดเวลา
ยิ่งให้ ยิ่งได้ ใส่ใจเพื่อสังคม

ด้วยความตระหนักของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (PEA) นำ�โดย PEA จังหวัด
ปราจีนบุรี และ PEA เขต 1 (ภาคกลาง)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ต่างมองเห็น
ตรงกันว่าการพัฒนาเยาวชน เปรียบเหมือน
การสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ประเทศชาติ
เป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็น
การสร้างคุณค่าคืนสู่สังคมที่ดีที่สุด ดังนั้น
จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมนำ�โดย
เครือข่ายพนักงานจิตอาสา ทั้งพนักงาน
หน่วยต่าง ๆ และทีมงานฮอตไลน์ ร่วมกัน
ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรด้าน ‘จิต
อาสา’ และร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนการ
พัฒนาองค์กรและสร้างสรรค์สังคมโดย
เฉพาะชุมชนรายรอบไปพร้อม ๆ กัน

ล่าสุดจึงได้นำ�ร่องโครงการมอบความรู้
ในกิจกรรมด้านไฟฟ้าผ่านนโยบาย ‘ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้’ ณ โรงเรียนเทศบาล
2 (วัดหลวงปรีชากูล) อำ�เภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำ�หนดให้สถาน
ศึกษาลดชั่วโมงเรียนของนักเรียนในภาค
วิชาการตามกลุ่มสาระหลักในชั้นเรียน
เพื่อให้เด็กได้ทำ�กิจกรรมนอกห้องเรียน
ในกลุ่มสาระแบบบูรณาการและกิจกรรม
กลุ่ม ซึ่งอาจจะช่วยให้เด็กลดความเครียด
พร้อมไปกับเสริมสร้างทักษะด้านอื่น ๆ
ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคมด้วย
กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์การทำ�งานของหน่วยงาน

PEA โดยให้เด็กได้รู้ถึงความเป็นมาของ
กระแสไฟฟ้า และอันตรายที่สามารถ
เกิดขึ้นได้จากการใช้กระแสไฟฟ้า รวมทั้ง
รู้จักวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับผู้ที่
ประสบเหตุ โดยใช้เกม กิจกรรมทายปัญหา
กับนักเรียนและยังสอดแทรกเกร็ดความรู้
ในหัวข้อต่าง ๆ อย่างสนุกสนานเข้าใจง่าย
สามารถนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ต่อไป
โดยได้ออกแบบเป็นกิจกรรมแรลลี่ แบ่งเป็น
ฐานต่าง ๆ ใช้เวลาประมาณ 15 - 20 นาที
อบรมให้ความรู้ โดยแบ่งเป็นชุดความรู้ด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ หัวข้อ 1. ไฟฟ้ามาสูบ่ า้ นเรือน
ได้อย่างไร 2. อันตรายจากไฟฟ้า 3. การ
ปฐมพยาบาลผูถ้ กู กระแสไฟฟ้าดูดเบือ้ งต้น
4. เกมมหาสนุก (เกี่ยวกับการอ่านบิลค่า
ไฟฟ้า) ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่
1 - 3 รวมทั้งสิ้นกว่า 134 คน
นายแสงชัย แหเลิศตระกูล ผู้จัดการ PEA
จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้
ถือเป็นการนำ�เอาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ไฟฟ้าด้านต่างๆ ไปย่อยเป็นสาระง่าย ๆ
เผยแพร่ให้กับเด็กๆ เพราะจริง ๆ แล้วไฟฟ้า
อยู่กับเราตลอดเวลา
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โดยครั้งนี้นับเป็นโครงการนำ�ร่องกับโรงเรียน
เทศบาล 2 ซึ่งได้ทำ�เรื่องยื่นความประสงค์
เข้ามาที่สำ�นักงาน “ผมมองว่าเป็นเรื่องดีที่
เราได้เข้าไปในชุมชนในรูปแบบนี้ นอกเหนือ
จากการเข้าร่วมกับอำ�เภอและจังหวัดใน
โอกาสอื่น เพราะเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าถึงได้ง่าย เป็นวัยที่มีพัฒนาการและ
เป็นสะพานที่ดีในการนำ�ข้อมูลต่าง ๆ
ไปใช้กับตัวเอง หรือถ่ายทอดกับเพื่อนและ
ผู้ปกครองหรือครอบครัวที่บ้าน ส่วนข้อดี
ทางอ้อม ก็คือเป็นวิธีสานสัมพันธ์ที่ช่วย
ลดแรงประทะจากเหตุการณ์อื่น ๆ ได้ด้วย
แม้บุคลากรเราจะน้อย แต่ถ้าหากมีการ
ประเมินผลว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์
กับสถานศึกษาและชุมชนโดยรวม ใน
อนาคตเราก็จะดำ�เนินการวางแผน เตรียม
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อ
ให้การสนับสนุนชุมชนต่อไป หากมีการ
18
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ร้องขอเข้ามา”
เรียนและรู้…นอกตำ�รา

ไม่เพียงทำ�ให้เด็ก ๆ รู้สึกสนุกในการ
เรียนรู้ด้านไฟฟ้าเท่านั้น การจัดกิจกรรม
ดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวโน้มด้านการ
ศึกษาโลกในปี 2019 ซึ่งมีข้อมูลระบุว่า
เป็นยุคที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้ micro
learning หรือการเรียนแบบย่อ ด้วยเหตุผล
ที่เด็กยุคใหม่ไม่ได้สนใจการเรียนรู้แค่ใน
ห้องเรียน และพฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่อาจ
ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับการเรียนวิชาต่าง ๆ
ได้นาน ดังนั้นจึงเกิดรูปแบบการสร้าง
เนื้อหาที่สั้น กระชับ เพื่อเรียนหัวข้อที่เฉพาะ
เจาะจงขึ้น
ด้าน นางภาริณี ผ่องแผ้ว รักษาการ
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวง
ปรีชากูล) ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน

ในเจตนารมณ์ที่ดีที่ได้มอบให้กับนักเรียน
และบุคลากร ทั้งยังมองว่าเป็นโชคดีของ
เด็กนักเรียนที่มีโอกาสได้รับความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และยังหวังขยายผล
ไปยังนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
อีกด้วย ที่ผ่านมาทางโรงเรียนเทศบาล 2
(วัดหลวงปรีชากูล) ได้จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โดยนำ�นโยบายสู่การปฏิบัติ มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน
ได้รับทราบ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจาก
ชุมชน โดยในปีที่ผ่านมาได้ส่งเสริมกิจกรรม
เสริมทักษะด้านอาชีพ เช่น การปลูกผัก
สวนครัว การเพาะเห็ด เน้นเสริมสร้าง
กระบวนการความพอเพียง
สำ�หรับโครงการนี้ หลังจากโรงเรียนมี
โอกาสได้ร่วมกิจกรรมกับ PEA ซึ่งมีบุคลากร
ที่มีความชำ�นาญเฉพาะด้านและมีกิจกรรม
สันทนาการและเกมต่าง ๆ สร้างสาระและ

ถ้าจะเปรียบการศึกษาในระบบ
เป็นเหมือนของแข็ง การศึกษานอกระบบ
ก็เหมือนนํ้า การศึกษาตามอัธยาศัยก็เหมือน
อากาศที่เราสามารถสัมผัสได้และรู้ว่ามีอยู่
ความปลอดภัย นอกจากนี้ยังทำ�ให้นักเรียน
มีทักษะในการต่อยอดทำ�โครงงานเกิดขึ้น
มากมาย เพราะเราส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด
ได้ทำ�โครงงาน และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่
คิดค้นขึ้นมา และนักเรียนยังมีโอกาสเป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันด้วย ถือว่าก้าวหน้ามาก
ทั้งด้านพัฒนาการ ความตระหนักรู้ รวมถึง
ประโยชน์ที่มีการส่งต่อข้อมูลไปถึงบ้าน
และผู้ปกครอง”
เสียงจากเด็กหญิงตัวน้อย

ความเพลิดเพลินให้กับเด็ก ๆ เมื่อประเมิน
ภาพรวม พบว่าทั้งบุคลากรและเด็กนักเรียน
รู้สึกพึงพอใจอย่างมาก
“ดิฉันคิดว่าแนวทางการจัดกิจกรรม
ครั้งนี้สอดคล้องอย่างยิ่งกับนโยบายที่
สำ�คัญของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่อง
ของนโยบายลดเวลาเรียน จากการส่งเสริม
กิจกรรมที่ผ่านมา พบว่ามีผลเกิดขึ้นกับ
นักเรียนโดยตรง ประการแรกก็คือ นักเรียน
สนใจเรียนมากขึ้น นักเรียนมีความสุขใน
การเรียน มีโอกาสได้ลงมือทำ�กิจกรรมด้วย
ตนเอง ได้เล่นปนเรียน ได้ทดลอง ได้คิด
ได้แก้ปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องที่สนุกและท้าทาย
กับนักเรียน และประการที่สอง ก็คือ
ผลสัมฤทธิ์ที่บุคลากรและผู้ปกครองได้รับ
ร่วมกัน เนื่องจากไฟฟ้าเป็นเรื่องใกล้ตัว
เราได้รับความรู้ที่ถูกต้องทั้งการใช้ไฟฟ้า
อย่างถูกวิธี การใช้อย่างประหยัดและ

เด็กหญิงปิยธิดา ป้อมเพ็ชรทอง น้อง
มายมิ้นท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวแทนนักเรียน เล่าว่า ได้รับความรู้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่
ไม่เคยรู้มาก่อน “หนูยังนำ�เอาความรู้ที่ได้
ไปใช้กับครอบครัวได้ด้วย เมื่อก่อนไม่เคย
สนใจเรื่องค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่บ้าน เมื่อ
นำ�เรื่องการประหยัดไฟฟ้าไปลองใช้กับ
ที่บ้าน ปรากฏว่าสามารถช่วยลดภาระ
ค่าไฟฟ้าไปได้หลายเท่า ทำ�ให้หนูอ่านบิล

ค่าไฟฟ้าเป็น แถมยังช่วยทำ�ให้รู้จักเฝ้าระวัง
การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ง่ายในบ้านด้วย
เนื่องจากแต่ก่อนเคยเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร
ที่บ้าน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ อยาก
ให้จัดต่อเนื่อง เป็นความรู้ใหม่ รู้สึกสนุก
ท้าทายกับการได้ฝึกทำ�โจทย์และข้อสอบที่
ไม่คิดว่าตัวเองจะทำ�คะแนนได้ดี” เด็กน้อย
แสดงความเห็นด้วยรอยยิ้ม
นี่จึงอาจจะเป็นอีกหนึ่งโครงการ
เล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่ด้วยใจจากจิตอาสา
ชาว PEA เพราะการแบ่งปันโอกาสความ
รู้เฉพาะทางเกี่ยวกับไฟฟ้าถือเป็นการ
ช่วยพัฒนาสังคมอีกวิธีหนึ่ง
“ถ้าจะเปรียบการศึกษาในระบบเป็น
เหมือนของแข็ง การศึกษานอกระบบก็เห
มือนนํ้า การศึกษาตามอัธยาศัยก็เหมือน
อากาศ ที่เราสามารถสัมผัสได้และรู้
ว่ามีอยู่”….น่าจะให้บทสรุปที่ดีสำ�หรับ
กิจกรรมนี้เลยทีเดียว
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PEA SCOOP

เรือ่ ง : ฝ่ายสือ่ สารและโทรคมนาคม

ระบบสือ
่ สารแบบหลอมรวม

UNIFIED
COMMUNICATION: UC

ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
ท�ำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสือ
่ สารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทีก
่ ลายมาเป็นส่วนหนึง
่
ในชีวิตประจ�ำวันของเราไปแล้ว ทั้งโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ตโฟน การส่งข้อความผ่านอีเมล รวมถึง
การประชุมผ่าน Voice Conference และ
Video Conference และจะดีแค่ไหน หากแอปพลิเคชัน
และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เคยท�ำงานแยกส่วนถูกน�ำมารวม
เข้าไว้ด้วยกันในระบบเดียว ในรูปแบบของการสื่อสาร
แบบหลอมรวม (Unified Communication: UC)
ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐาน ดูแล บ�ำรุงรักษา และ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ ได้ตระหนักถึงแนวโน้มเทคโนโลยี และได้
ศึกษาเพื่อน�ำระบบสื่อสารแบบหลอมรวมมาใช้ในการ
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พัฒนาปรับปรุงระบบโทรศัพท์ โทรสารภายในของ PEA
ให้ทันสมัย อ�ำนวยความสะดวกให้พนักงาน สามารถ
ติดต่อประสานงานได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย มี
ความปลอดภัยจากภัยคุกคามของข้อมูล
ระบบสื่อสารแบบหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผน
ดิจิทัล พัฒนาสมรรถนะของโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ICT ขององค์กรให้มีความเป็นเลิศ (ICT Infrastructure
Excellence) มุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital
Utility) ภายในปี 2565
ระบบสื่อสารแบบหลอมรวม เป็นการหลอมรวมการ
ติดต่อสื่อสารประเภทต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน เช่น เชื่อมโยง
ระบบโทรศัพท์ภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชัน
(Telephone Service), Fax Service, Voice Message,
Instant Messaging, Mobility Service, Chat, Email,
Calendar, PC Application, Desktop Conference,

Video Conference, Mobile Conference ใช้งานบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในของ PEA และภายนอก
หน่วยงาน ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารได้จากทุกแห่ง
ทั่วโลก โดยไม่จ�ำกัดอุปกรณ์ และเวลา
ระบบสื่อสารแบบหลอมรวม ที่ PEA ออกแบบและ
จัดหา ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายหลัก (Primary Site)
และเครื่องแม่ข่ายส�ำรอง (Secondary Site) ทั้ง 2 ระบบ
สามารถท�ำงานทดแทนกันได้เพือ
่ ป้องกันการล้มเหลว
ของระบบและการให้บริการ ในกรณีที่ระบบหลักเกิด
ขัดข้อง หรือท�ำงานผิดพลาด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย
ของข้อมูล จ�ำกัดการเข้าถึงระบบได้เฉพาะกลุ่ม และ
ไม่ต้องการใช้งานร่วมกับผู้อื่น โดยทีมงาน IT จะเป็น
ผู้ดูแลและมอนิเตอร์ระบบทั้งหมดด้วยตัวเอง ใช้
แพลตฟอร์ม และมาตรฐานโปรโตคอลแบบเปิด (Open
Standard) เพื่อให้สามารถบูรณาการ (Integrated)
• ฉบับที่ 3 / 2562
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และท�ำงานร่วมกัน (Interoperability) ระหว่าง
อุปกรณ์ต่างผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านระบบปฏิบัติการ
การประมวลสัญญาณ การส่งสัญญาณ และระบบ
เครือข่าย ระบบถูกออกแบบให้เชื่อมต่อฐานข้อมูล
พนักงาน เพื่อแสดงข้อมูล การค้นหาผู้ใช้งาน หมายเลข
โทรศัพท์ หน่วยงานต้นสังกัด ท�ำงานร่วมกับระบบ
สวัสดิการพนักงาน ส่งข้อความด้านการเงินและ
สวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานผ่านทาง Mobile และ
PC Application การส่งสลิปเงินเดือน เชื่อมต่อกับ
PEA Call Center ใช้งานได้กับ Web Browser และ
Mobile Application
พนักงาน PEA ทุกคนจะได้รับ User Name และ
Password ส�ำหรับใช้งาน UC Applications โดย
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงบนเครื่องโทรศัพท์
มือถือ ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS หรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ประจ�ำส�ำนักงาน เพื่อรับ - ส่งข้อมูล
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พูดคุยทั้งแบบข้อความ เสียง และวิดีโอผ่าน UC
Applications การค้นหารายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์
ต�ำแหน่ง สังกัดของพนักงาน การใช้ UC Applications
โทรติดต่อเข้าเครือข่ายเครื่องโทรศัพท์ภายในองค์กร
การเข้าร่วมประชุมแบบ Video Conference รวมถึง
รับแจ้งเตือนข้อมูลสวัสดิการ ข้อมูลประชาสัมพันธ์
สลิปเงินเดือน ข้อความแจ้งเตือนต่าง ๆ โดยผ่าน
UC Applications ได้จากทุกแห่งทั่วโลกที่มีสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตเข้าถึง
ทั้งนี้ PEA ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ให้มุ่งสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล (Digital Utility) ภายในปี 2565 ซึ่ง
การปรับเปลี่ยน PEA สู่ Digital Utility ถือเป็นการ
ปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ ระบบสื่อสารแบบหลอมรวมจะ
เป็นแฟลตฟอร์มส�ำคัญในการอ�ำนวยความสะดวก
ทั้งในด้านเครือข่ายระบบไฟฟ้า การบริการลูกค้า
กระบวนการภายในองค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเข้าถึงพนักงานทุกระดับ เพิม
่ ความคล่องตัว รวดเร็ว
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน มี
ความมั่นคงปลอดภัย ได้มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร สร้างวัฒนธรรม เสริมสร้างบุคลากร
แห่งอนาคต เพิ่มความเชื่อมั่นในการท�ำงานยุคดิจิทัล
รองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรที่ทันสมัย และเติบโต
อย่างยั่งยืนของ PEA
Mobile
Conference

Telephone Service

VDO
Conference

Fax Service

ข้อดีของระบบสือ
่ สาร
แบบหลอมรวม

ปรับปรุงและเพิม
่ ศักยภาพระบบสือ
่ สาร
ของ PEA ให้มค
ี วามทันสมัย ด้วยการผนวก
รวมแอปพลิเคชันด้านเสียง วิดโี อ ข้อมูล และ
ระบบเคลือ
่ นทีเ่ ข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว

ยกระดับการติดต่อสือ
่ สารให้สมบูรณ์
สามารถสร้างทิศทางการท�ำงานและจัด
องค์ประกอบของอุปกรณ์และสือ
่ ให้เป็นอิสระ
จากกัน และง่ายต่อการใช้งาน

เพิม
่ ความสะดวกในการติดต่อสือ
่ สาร
ระหว่างหน่วยงานและพนักงาน และสามารถ
ติดต่อได้จากทุกทีท
่ ก
ุ เวลา (Anywhere,
Anytime Any Device) ผ่านแอปพลิเคชัน
บนอุปกรณ์ Smart Devices ส่วนตัว

เพิม
่ ช่องทางสือ
่ สารกับลูกค้า ผ่าน UC
Platform
Desktop
Conference

Voice
Message

Instant
message

Pc Application

Calendar

E-mail

Chat

Mobile Service
(Announce,NEWS,
Employee benefits)

เพิม
่ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขอ
้ มูล
ข่าวสารจากองค์กรสูพ
่ นักงาน ทัง
้ ด้าน
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสวัสดิการ

ลดการใช้กระดาษ ลดขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั ง
ิ าน
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เที่ยวไปทั่ว

เรือ่ งและภาพ : ธเนศ เปีย่ มหน้าไม้

เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์ไปใน

24

• ฉบับที่ 3 / 2562

ถ้าเปรียบ ‘เมียนมา’ เป็นดั่งหญิงสาวสักคน เจ้าหล่อนคงไม่ใช่ประเภทสวยโฉบเฉี่ยว
ดึงดูดทุกสายตาให้ตกตะลึงตั้งแต่แรกเห็น หากแต่น่าจะเป็นประเภทสวยเรียบ ๆ ออก
เชยนิด ๆ แต่เมื่อยิ่งพินิจ ยิ่งสัมผัสตัวตนจริง ๆ จะทำ�ให้ตกหลุมรักแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว
DAY 1 :
ย้อนกลับเข้าไปในอดีต ย่างกุ้งคือ
หมูบ่ า้ นประมงเก่าแก่ ชาวเมียนมาออกเสียง
เมืองนี้ว่า ‘ยานโกน (Yangon)’ แม้ปัจจุบัน
ย่างกุ้งจะไม่มีบทบาททางการเมืองที่เข้มข้น
เหมือนเมื่อก่อน แต่ก็คงเป็นเมืองเศรษฐกิจ
สำ�คัญของเมียนมา
เราไม่รอช้าแวะชมสีสันตลาดสดกันเป็น
นํ้าจิ้ม ก่อนเตรียมตัวเที่ยวต่อยัง ‘เจดีย์สุเล
(Sule Pagoda)’ เจดีย์แปดเหลี่ยมเหลืองทอง
อร่ามใจกลางเมืองย่างกุ้ง ความสวยงาม
และโดดเด่นมาจากศิลปกรรมแบบมอญ
ถึงแม้ไม่ได้มีหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อ
ไหร่กนั แน่ แต่อายุอานามน่าจะเกิน 2,000 ปีได้

ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
หากเจดีย์สุเลเป็นหัวใจ ‘เจดีย์ชเวดากอง
(Shwedagon Pagoda)’ ก็คงเปรียบเหมือน
จิตวิญญาณของชาวเมียนมา มหาเจดีย์ที่
ใหญ่ที่สุดของเมียนมาองค์นี้มีความสูงถึง
326 ฟุต ซึ่งเมื่อแรกสร้างมีความสูงเพียง 27
ฟุต ขนาดและความสูงขององค์เจดีย์ที่เพิ่ม
ขึ้นกว่าสิบเท่าสะท้อนแรงศรัทธาอันสืบเนื่อง
ยาวนานของกษัตริย์ในอดีต และประชาชน
ชาวมอญ - เมียนมาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
เจดีย์ชเวดากองยังทำ�ให้เรารู้สึกตื่นตาตื่นใจ
กับความงามอันวิจิตรตระการขององค์เจดีย์
ที่ถูกโอบหุ้มด้วยทองคำ�แท้นํ้าหนักเกินกว่า

พันกิโลกรัม ซึ่งช่างนำ�มาตีเป็นแผ่นเรียงปิด
องค์เจดีย์ไว้จนมีสีเหลืองทองสุกปลั่ง
งามจับตาทั้งยามกลางวันและกลาง
คืน ส่วนตรงยอดประดับประดาด้วยเพชร
พลอยลํ้าค่า เป็นความประทับใจที่ยากจะ
บรรยาย
DAY 2 :
เริ่มต้นวันด้วยการเช่าเรือข้ามไปยัง
‘เจดีย์เยเลพญา (Yele Paya)’ เมืองสิเรียม
เมืองเล็ก ๆ ที่ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าของ
โปรตุเกสในสมัยโบราณ ณ ริมแม่นํ้าย่างกุ้ง
เชื่อมต่อกับแม่นํ้าอิรวดี เจดีย์กลางนํ้าบน
เกาะเล็ก ๆ นี้ ตรงใจกลางเจดีย์ประดิษฐาน
• ฉบับที่ 3 / 2562
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คนเมียนมาเชื่อว่า
พระอุปคุตจะบันดาล
ให้มีกินมีใช้ไม่ขาดและ
มีโชคลาภ จึงมีผู้แวะ
เวียนมาไม่ขาดสาย
‘พระพุทธรูป 5 ต่อ’ ทำ�จากหยกขาวทรง
เครื่องตามแบบฉบับเมียนมา โดยมีส่วน
สำ�คัญที่สุดคือพระอุปคุต ประดิษฐานอยู่ที่
มุขซึ่งยื่นไปในนํ้าด้านหลังพระเจดีย์ คน
เมียนมาเชื่อว่าพระอุปคุตจะบันดาลให้มีกิน
มีใช้ไม่ขาดและมีโชคลาภ จึงมีผแู้ วะเวียนมา
ไม่ขาดสายทัง้ นักท่องเทีย่ วและคนท้องถิน่
ถึงเมียนมาแล้ว มีหรือจะลืมขอพร
‘เทพทันใจ’ (นัตโบโบยี) ณ เจดีย์โบตาทาวน์
โดยชาวเมียนมาเชื่อว่าให้ความสำ�เร็จทันใจ
ตามที่ขอ ทั้งเรื่องการเงิน การงาน ความรัก
ค้าขาย โชคลาภ บารมี ทำ�ให้มีผู้เดินทางมา
สักการะและขอโชคลาภกับเทพทันใจอย่าง

เนืองแน่นไม่เว้นแม้แต่ชาวไทย เคล็ดลับ
การไหว้เทพทันใจให้สำ�เร็จ ว่ากันว่าต้องขอ
เพียงเรื่องเดียวเท่านั้น สิ่งที่นิยมนำ�มาไหว้
คือ มะพร้าว กล้วยนากสีแดง เพราะเป็น
ผลไม้มงคล เป็นสัญลักษณ์ของความอุดม
สมบูรณ์ บางครั้งมีการเพิ่มช่อดอกไม้ที่เรียก
ว่าใบชัยชนะ หรือตุง เพื่อความเป็นสิริมงคล
ด้วย บ่าย ๆ แดดร่มลมตก เราแวะมาเดินเล่น
พักผ่อนที่ย่านดาวน์ทาวน์เมืองย่างกุ้ง
‘ทะเลสาบกันดอว์จี (Kandawgyi Lake)’ ที่
สามารถมองเห็นเจดียช์ เวดากองอยูไ่ ม่ไกลตา
DAY 3 :
อีกหนึ่งสีสันและทำ�ให้เราเข้าใกล้ความ
เป็นคนท้องถิ่นขึ้นไปอีกขั้น คือการนั่ง ‘รถไฟ
เวียน’ หรือ ‘Circular Train’ บริการขนส่ง
สาธารณะที่คนเมียนมาใช้สัญจรปกติในชีวิต
ประจำ�วัน เจ้าขบวนรถไฟเวียนนี้หน้าตา
คล้ายรถไฟชั้น 3 ของบ้านเราไม่ผิดเพี้ยน
และที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือบริเวณตลาดสด
ขนาดใหญ่บริเวณสถานี Danyingone ที่มี
แผงขายของวางแทบแนบชิดริมทางรถไฟ
และที่สุดท้ายที่ต้องแวะไป คือ ‘ตลาดสก๊อต
(Scott Market)’ หรือตลาดโบยก อองซาน
(Bogyoke Aung San Market) ตลาดเก่าแก่
ของเมียนมา มีมาตั้งแต่ปี 1926 หรือ พ.ศ.
2469 โดยชาวอังกฤษ แหล่งรวมของฝาก
ของใช้ งานฝีมือ เสื้อผ้า เครื่องเงิน อาหาร

หยกเมียนมา ผ้าปัก โสร่งชายหญิง ทีท่ ำ�เอา
นักท่องเที่ยวกระเป๋าฉีกมานักต่อนักแล้ว
สามวันในย่างกุ้งอาจไม่ได้มากมายนัก
แต่กพ็ อทีจ่ ะทำ�ให้เราได้เข้าใจตัวตนเพือ่ นบ้าน
ในความแตกต่างของผู้คน และการดำ�เนิน
ชีวติ ทีเ่ รียบง่ายซึง่ ยังคงผูกพันแน่นหนากับ
พระพุทธศาสนาไม่เสื่อมคลาย

Traveller’s note
การเดินทาง :
มีเทีย
่ วบินจากกรุงเทพฯ บินตรง
ถึงย่างกุง
้ หลายสายการบิน โดยใช้
เวลาราว 1 ชัว่ โมง 20 นาที
Circular Train ตารางรถไฟออก
ทุก 45 - 60 นาที 1 รอบใช้เวลาราว 3
ชัว่ โมง ให้บริการตัง
้ แต่ตส
ี าม ถึงสีท
่ ม
ุ่
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Myanmar Slow Life
Although Myanmar is not fully
renowned for modern cities like
Thailand, its exquisite history,
geography, art, culture and Buddhism
are not different from a time machine
that takes us back to those lively old
days. It is rich in history and culture
in all respects. Especially for working
people with little time to spare, a quick
trip to ‘Yangon’ for 2 nights 3 days is
simply a perfect excursion.
Yangon may no longer be the
capital of the nation, but the city is still
a vibrant hub of trade and tourism.
The highlights of Yangon can be found

everywhere such as colonial-style
buildings constructed during British
rule or a local way of life closely tied
to Buddhism. For our trip, we begin at
‘Sule Pagoda,’ the heart of Myanmar
people, reputed to be more than 2,000
years old. Inside the pagoda, a hair
relic of the Buddha is enshrined.
Then, another must-visit attraction
is ‘Shwedagon Pagoda,’ the largest
pagoda in the country. Initially, the
pagoda stood at 27 feet tall. However,
its size has expanded tenfold over
the years, reflecting the strong belief
among Buddhists throughout ages. At

‘Yele Paya Pagoda’ located on a small
island, worshippers can pay homage
to the statue of Upagupta, a Buddhist
monk believed to provide everlasting
fortune and prosperity. Moreover, do
not miss to make a wish with ‘Thep
Than Jai’ or ‘Speedy God’ regarded as
a bringer of success in wealth,
career, love, trade and power. In the
late afternoon, many visitors prefer
to flock to ‘Kandawgyi Lake’ with the
majestic ‘Karaweik’ restaurant used
to grace the back of the 10-kyat
banknote.
The ‘Circular Train’ is also an
entertaining activity while traveling in
Yangon. The three-hour ride will take
tourists to experience a local way of life
before ending the trip at ‘Scott Market’
where goods such as handicraft,
silverware, food and Burmese Jadeite
can be found. This oldest and largest
market in Myanmar, found by a British
civil servant, has been operating since
1926.
This visit to Myanmar is a perfect
escape that showcases a slow-life trip
for real.
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มรดกไทย

เรือ่ ง : วิชชุ ภาพประกอบ : เอกสิทธิ์ ชูวงษ์

มาลัยไม้ไผ่

หัตถกรรมวิจิตร ศรัทธาแห่งชนภูไท
28
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พวงมาลัยประดิษฐ์ขึ้นเป็นรูปคล้ายดอกไม้
เจาะรูทำ�ด้ามด้วยไม้ไผ่สำ�หรับแขวน เรียกว่า พวงมาลัยไม้ไผ่
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

หั

ตถศิลป์จักสานไม้ไผ่ มีมา
เนิ่นนานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย
เป็นของใช้ภายในครัวเรือน
นานับชนิดควบคู่ชีวิตคนไทย
มักพบเห็นในพื้นที่บ้านชนบท ทั้งกระบุง
กระจาดใส่ของ กระติบ๊ ใส่ขา้ วเหนียว รวมทัง้
‘มาลัยไม้ไผ่’ วิจิตรหัตถกรรมจากชาวภูไท
ความงดงามของเส้นทางศิลปะแห่งศรัทธา
สามัคคีที่มีมายาวนานนับร้อยปี
สำ�หรับชาวภูไทหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่
ใหญ่ที่สุดรองลงมาจากกลุ่มไทลาว อยู่ใน
แคว้นสิบสองจุไทย และอาณาจักรล้านช้าง
กระทั่งมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทยหลายพื้นที่ รวมถึงชุมชนภูไท
บ้านกุดหว้า แห่งอำ�เภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ซึ่งมีฝีมือโดดเด่นในการประดิษฐ์
มาลัยไม้ไผ่ เพื่อเป็นเครื่องไทยธรรมถวาย

เป็นพุทธบูชา นำ�ไปแขวนรวมกันเป็นต้น
กัลปพฤกษ์ ในงานบุญพวงมาลัยไม้ไผ่
วิจิตร เดือนเก้าวิถี วัฒนธรรมฮีตสิบสอง
ณ วัดกกต้องกุดหว้า เป็นงานบุญที่จัดเป็น
ประจำ�ทุกปีช่วงเข้าพรรษา ซึ่งมีหนึ่งเดียวใน
ประเทศไทยก็ว่าได้
ทั้งนี้ จะมีการทำ�พวงมาลัยประดิษฐ์ขึ้น
เป็นรูปคล้ายดอกไม้ แล้วเจาะรูทำ�ด้ามด้วย
ไม้ไผ่สำ�หรับแขวน เรียกว่า พวงมาลัยไม้ไผ่
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หัตถกรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน
กุดหว้าชิ้นนี้ บรรจงประดิษฐ์ด้วยความ
ละเอียดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในงานบุญ
พวงมาลัย จัดทำ�ขึ้นในเดือนเก้าและ
เดือนสิบ มาลัยไม้ไผ่ถือเป็นเครื่องผูกร้อย
พืชพรรณธัญญาหารตามฤดูกาล พร้อมด้วย
ดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อนำ�ไปประกอบพิธีแห่

Bamboo Garlands

The craft of weaving bamboo has been around since the
days of our grandparents. Many utensils and accessories in
Thai households are made in this manner such as bamboo
baskets, bamboo rice containers. For Phu Tai people, the art
of weaving bamboo garlands has been passed down to next
generations for hundreds of years and represented as the
community’s harmony and artistic expression.
Phu Tai, the 2nd-largest ethnic group of the country
that has Thai-Lao as the 1st-largest group, had resided in
Sip Song Chau Tai District and Lan Xang Kingdom before
migrating to Thailand. The Phu Tai community in Ban Kut
Wa Sub-District in Kuchinarai District in Kalasin province is
extraordinarily talented at the art of making bamboo

มาลัยไม้ไผ่รอบโบสถ์ ก่อนนำ�มาแขวน
รวมกันเป็นพุ่มเรียกว่า ‘ต้นกัลปพฤกษ์’
แล้วถวายเป็นพุทธบูชา
สำ�หรับวิธีการทำ�นั้น ชาวบ้านจะตัด
ไม้ไผ่มาทิ้งไว้ 15 วัน เพื่อให้ไม้ไผ่เหนียว
ขึ้นและง่ายต่อการดัดรูปทรง จากนั้นนำ�
มาผ่าเป็นเส้นขนาดตามที่ต้องการ แล้วนำ�
ไม้ไผ่มาประกอบเป็นดอก โดยใช้ไม้ไผ่ที่
เตรียมไว้มาประกบเข้าลายเพื่อทำ�เป็นดอก
มาลัยไม้ไผ่ จะได้ 3 คู่ ในขั้นตอนนี้ใช้ความ
ระมัดระวังเป็นอย่างมาก ผู้ทำ�ต้องมีความ
ชำ�นาญ เมื่อคลี่ไม้ออกจะได้ดอกมาลัยไม้ไผ่
จำ�นวน 1 ดอก ส่วนมาลัยวิจิตรศิลป์ เป็น
ภูมปิ ญ
ั ญาทีส่ รรค์สร้างให้สวยงาม ขึน้ อยูก่ บั
จินตนาการของผู้ประดิษฐ์ว่าจะทำ�ออกมา
ในรูปแบบไหน

garlands. The local wisdom of Ban Kut Wa people in weaving
bamboo garlands is usually put to use to prepare garlands
for Buddhist celebrations during 9th and 10th lunar months.
The garlands are made from bamboo strips carefully polished
and meticulously woven into six-petal flower shape that
signifies the six levels of heaven. The bamboo garlands are
tied from seasonal crops and furnished with flowers, joss
sticks and candles. The finished garlands are used in the
ceremony where worshippers participate in a procession
and carry them with offerings around Ubosot in a temple.
The bamboo garlands, when gathered in a bunch, are called
‘Ton Kalapapruk’ and presented as offerings to the Buddha
image afterwards.
• ฉบับที่ 3 / 2562
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รักษ์โลก

เรือ่ ง : วิชชุ
ภาพประกอบ : ข้าวตู

เมือ
่ รถและบ้าน...

สร้างจากพืชและขยะ
ผลสำ�รวจล่าสุด ปี 2561 โดยทีมนักวิจยั มหาวิทยาลัยจอร์เจีย
ระบุวา่ ไทยถูกจัดอยูใ่ นประเทศทีท
่ ง
้ิ ขยะพลาสติกลงทะเลเป็นอันดับ
5 ของโลก โดยประเทศทีท
่ ง
้ิ ขยะพลาสติกลงทะเล 4 อันดับแรก ได้แก่
จีน อินโดนีเซีย ฟิลป
ิ ปินส์ และ เวียดนาม ตามลำ�ดับ ซึง
่ ขยะเหล่านี้
เป็นขยะตกค้าง ไม่ได้รบ
ั การจัดเก็บอย่างถูกต้อง ทำ�ให้มป
ี ริมาณขยะ
มากกว่า 50,000 ตันต่อปี

‘ขยะ’ จึงกลายเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของผู้คนบนโลกที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ไม่เพียงแค่มนุษย์เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ แต่สัตว์และพืชที่เปรียบเสมือน
เพื่อนร่วมโลกต่างก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันจึงมีความพยายามคิดค้น
วิธีจัดการกับปริมาณขยะอันมหาศาลเหล่านี้ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด
โปรเจกต์ ‘Biological House’ หรือบ้านที่สร้างจากขยะในประเทศเดนมาร์ก เกิดขึ้น
จากการออกแบบของบริษัท Een Til Een ได้แรงบันดาลใจจากการ Upcycle
(การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีช่วยลดการใช้พลังงานและมลพิษ
แถมยังนำ�ขยะเหล่านี้มาสร้างให้เกิดคุณค่าใหม่) โดยนำ�เศษไม้เนื้ออ่อน เศษหญ้า
ฟาง สาหร่าย ขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาผ่านกรรมวิธีทางเทคนิคให้แข็งแรงและทนทาน
ทำ�เป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น พื้น ผนัง ระเบียง ซึ่งผู้คิดค้นนวัตกรรมนี้ก็หวังว่าจะ
ได้เห็นการนำ�ไปใช้จริง ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
นอกจากนี้ ลองคิดดูว่าจะเป็นอย่างไรถ้าในอนาคตรถยนต์ถูกทำ�มาจากพืช ?
จากการคาดการณ์ของ Brand Inside พบว่าในปี 2040 สัดส่วนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
ในตลาดจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 54 และเพียงในปี 2035 ตลาดรถยนต์ในแถบยุโรป
จะเหลือแต่รถยนต์ไฟฟ้าให้เลือกซื้อเพียงเท่านั้น แนวคิดเรื่องรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นหนึ่งในความพยายามของมนุษย์ที่จะทำ�ให้เทคโนโลยีรอบตัว
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด
ล่าสุด กลุม่ นักศึกษาจาก ‘Eindhoven University of Technology’ แห่งเนเธอแลนด์
ก็ได้ผุดไอเดียที่จะนำ� ‘พืช’ มาใช้เป็นส่วนประกอบสำ�คัญในการผลิตรถยนต์ที่เป็น
ต้นแบบแห่งอนาคตขึ้นมาสักคัน โปรเจกต์รถยนต์จากธรรมชาติคันนี้ใช้ชื่อว่า ‘Lina’
เป็นการทดลองนำ� ‘ต้นฝ้าย’ มาเป็นส่วนประกอบสำ�คัญ โดยทำ�ให้ต้นฝ้ายถูกใช้
ผลิตทั้งโครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายใน อุปกรณ์ตกแต่ง และชิ้นส่วนอื่น ๆ
ร่วมกับวัสดุทางชีวภาพที่มาจากธรรมชาติ ทำ�ให้มีนํ้าหนักเบากว่าปกติเมื่อเทียบ
กับรถยนต์ธรรมดาทั่วไป มีนํ้าหนักรวมทั้งคันเพียงแค่ 300
กิโลกรัม ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกับรถยนต์
พลังงานไฟฟ้าคันอื่น ๆ แต่มีอัตรากินไฟที่ตํ่ากว่า
เนื่องจากนํ้าหนักที่เบานั่นเอง
แม้วันนี้ยังไม่สรุปว่าไอเดียนี้จะเป็นจริง
ได้ไหมในอนาคต แต่เราก็รู้แล้วว่า อนาคตของการ
ทำ�ให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นนั้นยังพอมีหวัง ตราบเท่าที่
เราทุกคนช่วยกันคิดและทำ�ให้เกิดขึ้นจริง
อ้างอิง
www.daily.rabbit.co.th
https://kebony.com/en/projects/biological-house/
www.inhabitat.com
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รู้คิดรู้ใช้

โดย : Money Move

เริม
่ ต้นทำ�งาน บริหารเงินอย่างไรดี

เพราะเมือ
่ ตอนทีอ
่ ยูใ่ นรัว้ โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยยังต้องพึง
่ พาเงินจากผูป
้ กครอง บางครัง
้ จึง
ไม่สามารถซือ
้ ของได้ตามใจชอบ พอก้าวเข้าสูช่ วี ต
ิ วัยทำ�งาน (First Jobber) มีเงินเดือน มีอ�ำ นาจ
ทางการเงินของตัวเองครัง
้ แรก หลายคนจึงหลงระเริงกับการจับจ่ายจนเกิดหนีส
้ น
ิ ตามมาทัง
้ โดย
รูต
้ วั และไม่รต
ู้ วั ดังนัน
้ ก่อนเข้าสูว่ ง
ั วนของหนีส
้ น
ิ โดยสมบูรณ์ ลองมาดูค�ำ แนะนำ�เหล่านีส
้ ก
ั หน่อยดีกว่า
วางแผนใช้เงินในแต่ละเดือนอย่าง
เหมาะสม

คำ�ว่าเหมาะสมคือ ถ้ามีมากก็เก็บ
มาก ถ้ามีน้อยก็เก็บน้อย เก็บตามความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคล ซึ่งความเหมาะ
สมตามที่ฝ่ายพัฒนาความรู้เรื่องเงินทอง
ต้องวางแผน ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) แนะนำ�คือ 50
เปอร์เซ็นต์สำ�หรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำ�วัน
โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายคงที่ในแต่ละเดือน
เช่น ค่าเช่าบ้าน ผ่อนรถ เป็นต้น แบ่ง 10
เปอร์เซ็นต์เป็นค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ แต่ถ้า
วันข้างหน้าที่มีงานการที่ก้าวหน้าก็ค่อย ๆ
เพิ่มสัดส่วนขึ้น โดย 20 เปอร์เซ็นต์ควรเป็น
เงินออมสำ�หรับเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือ
ลงทุนหลังจากการศึกษาข้อมูลที่ดีพอแล้ว
ที่จะเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ส่วน
ที่เหลืออีก 20 เปอร์เซ็นต์เป็นค่าใช้จ่ายใน
การสร้างความสุขให้ชีวิต เช่น ซื้อของที่
อยากได้ รับประทานอาหารดี ๆ หรือปาร์ตี้
กับเพื่อน การจดบันทึกรายรับ - รายจ่าย

ก็ช่วยให้เราเห็นภาพการใช้เงินของเราใน
แต่ละเดือนมากขึ้นด้วย
ศึกษาสวัสดิการของที่ทำ�งาน

สวัสดิการของที่ทำ�งานจะเป็นตัวช่วยให้
เราบริหารเงินแต่ละเดือนได้ดีขึ้น สวัสดิการ
เรื่องสุขภาพของตัวเราหรือคนในครอบครัว
เมื่อไม่สบาย ลองตรวจสอบว่าเราสามารถ
ใช้สิทธิอะไรได้บ้าง เช่น ประกันกลุ่ม มีการ
คุ้มครองโรคที่เป็นหรืออุบัติเหตุหรือไม่ เพื่อ
จะได้ไม่ต้องจ่ายซํ้าซ้อนกับสวัสดิการของ
บริษัท สวัสดิการด้านการเงิน เช่น สหกรณ์
ออมทรัพย์ การกู้หรือฝากเงินในอัตราพิเศษ
รวมไปถึงเรื่องการศึกษา บางหน่วยงานจะ
เปิดคอร์สอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะการ
ทำ�งานโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินเรียนเอง
หรือทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทขึ้นไป
สำ�รวจสิทธิประโยชน์ทางภาษี

นอกจากนี้ อย่าลืมศึกษาการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีให้เต็มที่ การเป็นมนุษย์

เงินเดือนไม่ว่าจะทำ�งานเอกชน/รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ทำ�ให้สามารถวางแผนภาษีได้
ง่ายกว่าอาชีพฟรีแลนซ์หรือเจ้าของกิจการ
เนื่องจากคาดการณ์รายได้ที่ค่อนข้างแน่นอน
กว่า โดยสามารถวางแผนภาษีได้ตั้งแต่ต้นปี
เลย ด้วยการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพื่อเพิ่ม
เงินออมเข้ากระเป๋าให้มากที่สุด เช่น การ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) การ
บริจาคเงินให้มูลนิธิและสถานศึกษา ยิ่งเป็น
เอกชนควรศึกษาสิทธิประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคม ซึ่งมาจากการหักเงินสะสม
ของเราและเงินสมทบจากนายจ้างทุกเดือน
เช่น การคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วย ประสบ
อุบัติเหตุ คลอดบุตร เสียชีวิต และ
ผลประโยชน์ทดแทนในกรณีที่ว่างงาน
รวมถึงเงินบำ�เหน็จชราภาพให้ใช้ในยาม
เกษียณอีกด้วย
ฉบับหน้าเราจะมาขยายความเรื่อง
จะเริ่มออมและลงทุนอย่างไรดี เมื่อชีวิต
เพิ่งเริ่มต้นวัยทำ�งานกัน
• ฉบับที่ 3 / 2562
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รอบโต๊ะทํางาน

โดย : แม่มะลิ

ต่าง Gen ไม่เป็นปัญหา
แนะเทคนิคการบริหารงานอย่างไรให้ราบรื่น
โดนใจคนทุก Gen

ต้องยอมรับว่าประเด็นเรือ
่ งวัย หรือ Generation (Gen) นัน
้ มีสว่ นก่อให้เกิด
บรรยากาศการทำ�งานทีไ่ ม่เข้าใจกันได้มากทีเดียว เพราะช่วงอายุทแ่ี ตกต่างกัน
ก็ยอ
่ มมีอท
ิ ธิพลต่อพฤติกรรม ความคิด การตัดสินใจ ความเชือ
่ และวิธก
ี าร
ทำ�งานทีไ่ ม่เหมือนกัน ซึง่ จะว่าไปแล้วความต่างนีไ้ ม่ได้เป็นตัวปัญหาเสมอไป
เพราะถ้ามองจนเจอแง่บวกก็จะพบว่า บ่อยครัง้ ความหลากหลายของ
Gen ทีต
่ า่ งกันนีเ้ อง ทีก
่ อ
่ ให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ ในทางสร้างสรรค์ได้แบบไม่รต
ู้ วั
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ใ

นหลายองค์กรมีคนทำ�งานครบทั้ง
4 Gen หลัก ได้แก่ Gen-B หรือ
Baby Boomer เป็นกลุ่มคนที่เกิดใน
ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (เกิด
ปีพ.ศ. 2487 - 2505 อายุระหว่าง
53 - 71 ปี) Gen-X (เกิดปี พ.ศ.
2506 - 2520 อายุระหว่าง 38 - 52 ปี) GenY (เกิดปี พ.ศ. 2521 - 2538 อายุระหว่าง
20 - 37 ปี) และกลุ่มที่สี่คือ Gen-Z (เกิด
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 เป็นต้นมา อายุไม่เกิน
20 ปี) การทำ�งานร่วมกันอาจพบกับภาวะ
ความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้
ได้ ขอแค่คนทำ�งานทุก Gen เปิดใจ ปรับตัว
และยอมรับซึง่ กันและกัน ไม่เพียงจะช่วยให้
เกิดบรรยากาศทีด่ ใี นการทำ�งาน แต่จะช่วยให้
องค์กรนัน้ ก้าวหน้าได้ในทีส่ ดุ
วันนีเ้ ราจึงมีเรือ่ งน่ารูเ้ กีย่ วกับลักษณะนิสยั
จุดแข็ง จุดอ่อน ของแต่ละ Gen พร้อมแนะ
เทคนิคทำ�งานอย่างราบรืน่ กับคนทุก Gen
ทีน่ ำ�ไปปรับใช้ได้งา่ ยได้ผลจริงมาแชร์กนั
เริม่ ต้นทีล่ กั ษณะนิสยั ประจำ�ตัวของแต่ละ
Gen ทีจ่ ะช่วยให้คนทำ�งานทุกคนเข้าใจ
เพือ่ นร่วมงานทุก Gen กันก่อน
Gen-B อายุระหว่าง 53 - 71 ปี เป็น
กลุม่ ทีเ่ ริม่ เข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุ และมีความจริงจัง
เคร่งครัดเรือ่ งขนบธรรมเนียม ประเพณี แต่มี
ความอดทนสูง ประหยัด อดออม จนหลาย ๆ
คนอาจจะรูส้ กึ ว่า Gen-B หรือ Baby Boomer
เป็นพวกอนุรกั ษ์นยิ ม
Gen-X อายุระหว่าง 38 - 52 ปี
คนวัยนีจ้ ะเริม่ เปิดรับเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในการทำ�งานและการใช้ชวี ติ ชอบอะไร
ง่าย ๆ ไม่ตอ้ งเป็นทางการ มีแนวคิดสร้าง
ความสมดุลในเรือ่ งงานและครอบครัว ไม่
ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก และ
สามารถปรับตัวกับวัฒนธรรมทีเ่ ปลีย่ นไปได้ดี

Gen-Y อายุระหว่าง 20 - 37 ปีเป็น

ควรสัง่ ต่อหน้าเพือ่ ความชัดเจน และต้องจำ�ไว้
คนรุน่ ใหม่ทเ่ี ริม่ ชีวติ ทำ�งาน เติบโตมาพร้อม
ว่าคน Gen นี้ จะไม่ชอบให้ใครบงการ ดังนัน้
กับเทคโนโลยี คาดหวังทีจ่ ะได้รบั เงินเดือนสูง ควรสัง่ งานแบบให้โจทย์ปลายเปิด เพือ่ เปิด
ต้องการคำ�ชมและการยอมรับ จะไม่ทนกับ
โอกาสให้พวกเขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
งานทีไ่ ม่ชอบ และคน Gen นีม้ กั จะจัดสมดุล
และได้ลองแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
เวลาให้กบั ตัวเอง นอกเวลางานก็มกั จะไปทำ�
ทำ�งานกับคน Gen-Y คนวัยนี้
กิจกรรมทีช่ อบ สร้างความสุขให้ชวี ติ หรือมี
ชืน่ ชอบความท้าทายใหม่ ๆ ดังนัน้ การได้
กิจกรรมเพือ่ สังคม อย่างการเล่นกีฬา พบปะ แสดงความสามารถกับบทบาทใหม่ หรือ
เพือ่ นฝูง หรือร่วมกิจกรรมจิตอาสา
การทำ�งานทีใ่ ช้ทกั ษะหลากหลายในเวลา
Gen-Z อายุไม่เกิน 20 ปี มีทศั นคติตอ่
เดียวกันถือเป็นของหวานสำ�หรับชาว Gen-Y
เรือ่ งการใช้เงินแบบอนุรกั ษนิยมทีส่ ดุ การมี
และพวกเขาจะรับไม่ได้กบั กฎระเบียบที่
เสถียรภาพทางการเงินคือเสาหลักของชีวติ
เข้มงวดจนเกินไป หากต้องทำ�งานกับกลุม่ นี้
เงินเดือนและสวัสดิการจึงเป็นแรงบันดาลใจ
จึงควรสร้างบรรยากาศการทำ�งานให้มคี วาม
หลักของ Gen-Z คน Gen นีจ้ ะเน้นสร้างความ ผ่อนคลายเป็นกันเอง และเมือ่ สัง่ งานไป
มัน่ คงตัง้ แต่อายุยงั น้อย ชืน่ ชอบการคิด
อย่าลืมบอกข้อดีของงานนัน้ ให้ทราบ เพราะ
นอกกรอบ และเกิดมาพร้อมจิตวิญญาณ
ถ้าข้อดีนน้ั สมเหตุสมผล คนวัยนีจ้ ะยินดี
การเป็นผูป้ ระกอบการและนวัตกร ทีช่ อบ
ทำ�งานให้แบบถวายหัวเลย
แก้ปญ
ั หาทีซ่ บั ซ้อนด้วยวิธที ส่ี ร้างสรรค์
ทำ�งานกับคน Gen-Z ในฐานะ
ด้วยความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั
น้องใหม่แห่งโลกการทำ�งาน มักจะมองโลก
ของแต่ละ Gen ดังทีก่ ล่าวมานี้ ผูบ้ ริหารของ ในแง่ดไี ว้กอ่ น และมีความมัน่ ใจสูง ฉะนัน้
องค์กรรวมถึงพนักงานในองค์กรทุกคนจึง
การทำ�งานกับคนกลุม่ นีต้ อ้ งเข้าใจว่าพวก
จำ�เป็นต้องเรียนรูแ้ ละเปิดรับว่าในแต่ละ Gen เขามัน่ ใจในตัวเองค่อนข้างสูง เรียนรูไ้ ด้เร็ว
มีสไตล์การทำ�งานอย่างไร เพือ่ ให้การทำ�งาน เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีอทิ ธิพลต่อพวกเขาอย่าง
นัน้ ราบรืน่ ทีส่ ดุ
มาก หากใครทีเ่ ป็นหัวหน้างานจึงควรเน้นสัง่
ทำ�งานกับคน Gen-B คุน้ เคยกับการ ให้นอ้ ย ฟังให้เยอะ รับฟังพวกเขาอย่างจริงใจ
มาคุยงานกันแบบเห็นหน้าเห็นตากัน มากกว่า แสดงให้เห็นว่าคุณวัดคุณค่าของพวกเขาที่
ทีจ่ ะคุยผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะคนกลุม่ นี้ ผลงาน มากกว่าเรือ่ งส่วนตัว แค่นก้ี ไ็ ด้ใจ
ไม่ได้เติบโตมาในยุคออนไลน์ เป็นคนทำ�งาน น้องใหม่รา้ ยบริสทุ ธิน์ ไ้ี ปเต็ม ๆ แล้ว
ทีช่ อบสัง่ การ จึงมักจะไม่คอ่ ยลงรอยกับคน
เห็นไหมว่าไม่ใช่เรือ่ งยากเลยทีจ่ ะทำ�งาน
ทำ�งานกลุม่ Gen Y การทำ�งานหรือสัง่ งานคน ร่วมกันแบบ ‘ต่างวัย ไร้ปญ
ั หา’ ขอแค่สามคำ�
กลุม่ นีต้ อ้ งเตรียมเหตุผลของการทำ�งานทีไ่ ด้รบั เปิดใจ ปรับตัว ยอมรับเท่านัน้
มอบหมายมาอธิบายเสมอ
ทำ�งานกับคน Gen-X ชอบความ
ที่มา : บทความเรื่อง ‘ต่าง Gen ไม่เป็นปัญหา’
วารสารสำ�นักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชัดเจน กระชับ ไม่ออ้ มค้อม ยอมรับการ
ISSUE NO. 21 2016
งสือออนไลน์ เรื่อง ‘เจาะเทรนด์โลก 2019 โดย TCDC’
สัง่ งานผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น อีเมล หรือ หนั
บทความเรื่อง ‘การปรับตัวในการทำ�งานแบบสังคมหลาย
Gen’ เผยแพร่ในเว็บไซต์ https://th.jobsdb.com
ไลน์ ได้ แต่ในกรณีเรือ่ งงานทีเ่ ป็นทางการ
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แวะชิมริมทาง

เรือ่ ง : ชายกาง ภาพ : วิวฒ
ั น์ ศรีเพ็ญ

ใจเย็น โภชนา สามร้อยยอด

แ

วะชิมริมทางฉบับนี้ ชายกางพา
ทุกท่านมาที่ร้านประทับใจของ
ชายกาง ที่ยังคงความอร่อยไว้
อย่างเหนียวแน่น และอยาก
นำ�มาบอกต่อกัน ร้านนั้นมีชื่อว่า ‘ใจเย็น
โภชนา สามร้อยยอด’ ครับ
ชายกางรู้จักร้านใจเย็น โภชนา
สามร้อยยอด มาตั้งแต่ปี 2533 แล้วครับ
โดยชายกางติดตามชิมเรื่อยมา เพราะร้านมี
การย้ายถิ่นตั้งร้านบ่อยพอควรในช่วง 20 ปี
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ที่ผ่านมา จนบัดนี้ได้พื้นที่เป็นหลักเป็นฐาน
มั่นคงที่สามร้อยยอด การเดินทางมานัน
ง่ายมาก เพราะถ้าลงใต้ต้องขับผ่านตรงนี้
แน่นอนครับ เมื่อเลยทางเข้าสถานีรถไฟ
สามร้อยยอดมาก็จะถึงตัวตลาด ให้ท่าน
มองหาธนาคารกสิกรไทย ฝั่งขาลงใต้ไว้ครับ
ร้านใจเย็นจะอยู่เลยไป 200 เมตรครับ
ร้านใจเย็น เขามีจานเด็ดเอาไว้พิชิตใจ
ลูกค้าแบบอยู่หมัดหลายรายการครับ
โดยชายกางขอเริ่มที่ ต้มยำ�ขี้เมา ซึ่งตาม

ตำ�รับเดิมจะใช้ปลาช่อนทอด แต่เราขอเป็น
เนื้อปลากะพงทอดแทนได้ ไม่มีข้อแม้ครับ
ต้มยำ�ขี้เมาของที่นี่ท่านต้องมาชิมเองครับว่า
เขาต่างจากที่อื่นและอร่อยลํ้าจากอะไรบ้าง
แนะนำ�ครับ
เป็ดไฟแดง หลายท่านที่เคยมาและพบ
กับเมนูนี้จะพบสัจธรรมว่า ของปกติธรรมดา
เมื่อนำ�มาปรุงรสเพิ่มขึ้นอีกนิดจะอร่อยได้ใจ
มากขนาดไหน จากเป็ดพะโล้ที่ทอดจน
เหลืองกรอบ มาผัดกับขึ้นฉ่ายแห้ง ๆ นั้น

ยกตำ�แหน่ง
ที่หนึ่งให้ร้านใจเย็น
ด้วยกระเพาะหมูที่
กรุบกรอบ เกีย้ มฉ่าย
รสเบา ๆ ผัดมารส
นัว ๆ นวล ๆ อร่อย
เหลือประมาณ

แทะมันขนาดไหน ขอให้มาโดน
กระเพาะหมูผัดเกี้ยมฉ่าย ชายกางเอง
เจอเมนูนี้มาทั่วประเทศไทย แต่ยกตำ�แหน่ง
ที่หนึ่งให้ร้านใจเย็นครับ ด้วยกระเพาะหมู
ที่กรอบกรุบ เกี้ยมฉ่ายรสเบา ๆ ผัดมารส
นัว ๆ นวล ๆ อร่อยเหลือประมาณ
เต้าหู้ทรงเครื่อง จานนี้เป็นขวัญใจ
เด็ก ๆ และพระในบ้านเป็นที่สุด ด้วยความ
ที่รสละมุน เต้าหู้ทอดมานิ่ม ๆ กับเครื่อง
นํ้าแดงที่ราดลงมา ประกอบด้วยกุ้งแชบ๊วย
ตัวโต ๆ หมูเด้ง และเห็ดหอมดอกโต ราด
ข้าวร้อน ๆ นี่ เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม
ผัดเผ็ดหมูป่า ร้านใจเย็นผัดมาแห้ง ๆ
รสจัดจ้านสุดกำ�ลังของพริกกะเหรี่ยงแท้ ๆ
ในตัวพริกแกงเอง ที่มั่นใจได้ว่า จะเรียก

เหงื่อได้จากทุกคนครับ
หน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้ง ย่านนี้ปลูกหน่อไม้
ฝรั่งต้นอวบใหญ่ คุณภาพส่งออกกันมาก
ทำ�ให้ร้านใจเย็นคัดมาผัดกับกุ้งแชบ๊วย
ตัวโต ๆ ให้เราได้อร่อยกันอย่างจุใจครับ
นอกจากนี้ ร้านใจเย็นยังมีผลไม้ประจำ�
ถิ่น อย่างสับปะรดเมืองประจวบฯ รสดี หรือ
แตงโมสายพันธุ์บางเบิด แช่เย็น ๆ มาให้เรา
ปิดท้ายกันฟรี ๆ ทุกโต๊ะนะครับ
ถ้าขับรถลงใต้ไปปฏิบัติงานราชการหรือ
พาครอบครัว พาพระในบ้านไปพักผ่อนกัน
ในภาคใต้ ชายกางขอแนะนำ�ให้บรรจุร้าน
ใจเย็น โภชนา ไว้ในลิสต์ร้านอร่อยที่ควร
แวะ ในทริปแห่งความสุขนั้นไว้ด้วยนะครับ
สวัสดีครับ
• ฉบับที่ 3 / 2562
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สุข สุขภาพ

โดย : วีณา บารมี

ไข้ไทฟอยด์

โรคฮิตที่มาพร้อมซัมเมอร์

อากาศเมืองไทยมีแนวโน้มที่จะร้อนขึ้นทุก ๆ ปี โดยเฉพาะเดือนเมษายน จัดว่าเป็น
เดือนที่ร้อนดุเดือดมาก ในช่วงเวลาแบบนี้ผู้คนมักจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันง่ายขึ้น ซึ่งหนึ่ง
ในโรคยอดฮิตที่มักระบาดหนักก็คือ ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย
ไข้ไทฟอยด์ หรือโรคไข้รากสาดน้อย เป็นโรคติดต่อจากเชือ้
Salmonella Typhi ซึง่ เชือ้ โรคเหล่านีจ้ ะแฝงตัวอยูใ่ นนํา้ และอาหารทีเ่ รา
รับประทานเข้าไป ซึง่ หากรับประทานอาหารและนํา้ ทีไ่ ม่สะอาด หรือ
ใช้มอื ทีไ่ ม่สะอาดหยิบจับอาหารมารับประทาน จะมีโอกาสเสีย่ งสูงต่อ
การติดเชือ้ ไทฟอยด์ โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั เชือ้ นีจ้ ะมีอาการคล้าย ๆ กับอาหาร
เป็นพิษ ต่างกันตรงทีไ่ ทฟอยด์จะแสดงอาการภายใน 3 - 21 วัน
ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณของเชือ้ ทีร่ า่ งกายได้รบั เข้าไป
สำ�หรับอาการของไข้ไทฟอยด์ทแ่ี สดงให้เห็นได้ชดั เจนทีส่ ดุ คือ
มีไข้สงู (ช่วงเช้าไข้มกั จะลด) หนาวสัน่ เหงือ่ ออก ปวดศีรษะ ไอบ่อย
เบือ่ อาหาร และมีอาการท้องผูกร่วมด้วย ซึง่ ภายใน 7 วัน ไข้จะคงที่
ราว 39 - 40 องศา และจะมีอาการท้องร่วงเกิดขึน้ มีผน่ื ขึน้ ตามตัว
ซึง่ หากผูป้ ว่ ยรักษาไม่หายภายใน 3 สัปดาห์ จะมีอาการทีร่ นุ แรงขึน้
จนถึงขัน้ โคม่า และมีโอกาสเสียชีวติ ประมาณ 10 - 20% นอกจากนี้
ผูป้ ว่ ยอาจเกิดโรคแทรกซ้อนอืน่ ๆ ขึน้ ได้ เช่น โรคเลือดออกในทางเดิน
อาหาร ลำ�ไส้ทะลุ ไตวาย ช่องท้องอักเสบ และเกิดอาการรุนแรง
มากขึน้ ตามลำ�ดับ
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การรักษาไข้ไทฟอยด์นน้ั แพทย์จะนำ�เชือ้ ทีไ่ ด้จากเลือด ไขกระดูก
หรืออุจจาระ มาตรวจและใช้ยาปฏิชวี นะหรือยาฆ่าเชือ้ เพือ่ ให้การ
รักษาได้ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึงส่วนใหญ่เป็นยาในกลุม่
Fluoroquinolones ตลอดจนการรักษาแบบประคับประคองควบคู่
ไปด้วย เช่น ให้ยาพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัมทุก ๆ 4 - 6 ชัว่ โมง
เพือ่ ลดไข้ การเช็ดตัวเพือ่ ลดอุณหภูมริ า่ งกาย ตลอดจนการดืม่ นํา้ เกลือแร่
ทดแทนในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยมีภาวะท้องเสียหรืออาเจียน เป็นต้น
ไข้ไทฟอยด์ เป็นหนึ่งในโรคของระบบทางเดินอาหาร
ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 พบว่าในประเทศไทยมีผู้ป่วย
ติดเชือ
้ ไข้ไทฟอยด์ถง
ึ 1,585 คน แต่ไม่พบผูเ้ สียชีวต
ิ
โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยของไข้ไทฟอยด์สูงสุด
5 อันดับแรกคือ นราธิวาส แม่ฮ่องสอน บึงกาฬ
นครศรีธรรมราช และเชียงใหม่

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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Think Tank

โดย : วิชชุ

จาก Smart Living สู่

SMART CITY

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาอำ�นวยความสะดวกสบายในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น
ในอีก 10 ปีข้างหน้าคนไทยจะสามารถขยับตัวสู่ Smart Living ด้วยปัจจัยอะไรบ้าง ?

แนวโน้มของวิถชี วี ต
ิ มนุษย์ในขณะทีเ่ ทคโนโลยีตา่ ง ๆ ได้เข้ามามี
บทบาท พร้อมช่วยยกระดับประสบการณ์เพือ่ การดำ�รงชีวต
ิ สูว่ ถ
ิ ด
ี จิ ท
ิ ลั
เต็มรูปแบบ ทัง้ การใช้ชวี ต
ิ ภายในบ้าน การเดินทาง สุขภาพ รวมทัง้
ประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอย

โมบายวอลเล็ต จะกลายเป็น
กระเป๋าเงินทีถ
่ ก
ู ใช้แพร่หลาย
มากขึน้ ในอนาคต

การเดินทางด้วยระบบขนส่ง
ความเร็วสูงหรือรถไฟความเร็ว
สูง (Hyperloop) เป็นทีต
่ อ้ งการ
มากขึน้ ทัง้ ภาคอุตสาหกรรมและ
การเดินทางของผูค
้ น

สำ�หรับแนวทางการวางกรอบการ
พัฒนาโครงการ ‘Smart City’ ร่วมกับ
สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ใน
ประเทศไทย ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 4.0 มีวต
ั ถุประสงค์เพือ่

ต้องการผลักดัน
ให้ประเทศพัฒนา
ไปเป็นประเทศทีม่ ี

รายได้สง
ู

ผลสำ�รวจล่าสุดเกีย่ วกับ ‘วิถชี วี ต
ิ คนเมืองของผูบ
้ ริโภคชาวอเมริกนั
ในปี 2030’ (US consumer expectations of the city of 2030)
จัดทำ�โดย แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ (Dassault Systèmes) ผูส้ ร้างสรรค์
นวัตกรรมเพือ่ ขับเคลือ่ นองค์กรและยกระดับคุณภาพชีวต
ิ มนุษย์ ร่วมมือ
กับบริษท
ั วิจยั อิสระ CITE Research ระบุวา่

ระบบสมาร์ตโฮมจะถูกติดตัง้
ภายในบ้าน โดยการใช้โทรศัพท์
มือถือแบบสมาร์ตโฟนเพือ่
การเข้าถึงและควบคุมระบบ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ

เทคโนโลยีกลายเป็นผูช้ ว่ ยสำ�คัญ
ในการกำ�หนดแผนประกันสุขภาพ
ส่วนบุคคลได้ทก
ุ ทีท
่ ก
ุ เวลา
ผ่านอุปกรณ์ทางการแพทย์
ทีเ่ ชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตได้

ตัง้ เป้าพัฒนา Smart City ให้
ขับเคลือ
่ นอัจฉริยะทางสมอง
เกิดขึน้ 100 เมือง ภายในปี
บ่มเพาะทักษะและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ
2038 เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ ให้ ของคนไทย ให้สามารถนำ�เทคโนโลยี นวัตกรรม
กับประชาชนทีอ่ าศัยในเมืองต่าง ๆ และ IoT มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพลิกโฉมรูปแบบการทำ�ธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่ ‘Smart City’ ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย จึงอาจเป็นเสมือน
ประตูบานใหม่ที่เปิดให้ธุรกิจไทยก้าวเข้าสู่โลกของนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง
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เรือ่ ง : พีอ่ อ้ ม
ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง

ถึงเวลาต้องเปลีย่ นเครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้าน

ทุกอย่างล้วนมีอายุการใช้งาน จะมากจะน้อย
ขึน้ อยูก่ บั คุณภาพของสินค้าและลักษณะการ
ใช้งานของเรา เครือ่ งใช้ไฟฟ้าก็เหมือนกัน สิง่ ที่
บ่งบอกว่าข้าวของพวกนีก้ ำ�ลังหมดอายุ คือการ
แสดงอาการผิดปกติบางอย่าง เพือ่ เตือนให้เรา
ทราบว่าถึงเวลาเปลีย่ นใหม่ได้แล้ว...
อาหารในตูเ้ ย็นไม่เย็น เมือ่ อาหารไม่เย็น
หรือละลาย แสดงว่าตูเ้ ย็นของเรากำ�ลังมีปญ
ั หา
เช่น ตัวตัดความเย็นไม่ทำ�งาน มีฝนุ่ หรือเส้นผม
เข้าไปติดอยูใ่ นแผงเหล็กทำ�ความเย็นหลังตูเ้ ย็น
แก้งา่ ยๆ ด้วยการใช้แปรงขนนุม่ ปัดออกหรือ
เครือ่ งดูดฝุน่ ถ้าไม่ดขี น้ึ คงต้องให้ชา่ งมาซ่อมแซม

แต่ถา้ เป็นตูเ้ ย็นเก่าใช้งานมานมนาน เปลีย่ นใหม่
จะได้ทง้ั ความปลอดภัยและประหยัดไฟกว่านะ
ปัน่ ผ้าแล้วไม่แห้ง อยูด่ ๆี เครือ่ งปัน่ ผ้าที่
เคยช่วยให้ผา้ ทีบ่ า้ นแห้งกลับเกเรเสียนี่ นัน่ อาจ
เกิดจากตัวกรองอากาศมีสง่ิ อุดตัน ทำ�ให้เครือ่ ง
ทำ�งานไม่ได้ มอเตอร์เดรนไม่ยอมปล่อยนํา้ ทิง้
เพราะมีคราบนํา้ ยา หรือเศษผ้าทีส่ ะสมมา
อย่างยาวนานอุดตันในท่อนํา้ ทิง้ อย่าลืมหมัน่ ทำ�
ความสะอาดตัวกรองและเช็กช่องระบาย
นํา้ ทิง้ ของเครือ่ งซักผ้า
ปุม่ หรือสวิตช์คา้ ง อาการค้างของปุม่ หรือ
สวิตช์ไฟฟ้าในบ้าน อาจมีกระแสไฟวิง่ อยู่ หากไม่

ตรวจเช็กเลย ค่าไฟฟ้าอาจพุง่ กระฉูด หรือไม่ก็
เกิดเหตุรา้ ยแรง เช่น ไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจรขึน้ ได้
มอเตอร์พดั ลมหมุนช้าลง ส่วนมากมักเกิด
กับพัดลมทีใ่ ช้มานานมากจนตัว Capacitor เสือ่ ม
สภาพ มอเตอร์พดั ลมเสีย ทำ�ให้หมุนแบบฝืด ๆ
บางทีเปิดแล้วแต่ไม่หมุน และเมือ่ จับทีค่ รอบก็
รูส้ กึ ร้อนผิดปกติ อาจมีฝนุ่ เศษผม เกาะที่
แกนหมุน แต่ถา้ ไม่แน่ใจให้แจ้งช่างผูช้ ำ�นาญ
ซ่อมแซมหรือซือ้ ใหม่ดกี ว่า
ดูเหมือนว่าเป็นสิง่ เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ถา้ เรา
มองข้ามไป อาจเกิดความเสียหายมากมายใน
ภายหลัง ฉะนัน้ กันไว้กอ่ นแก้ดกี ว่านะคะ
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PEA Photo Club

โดย : จุลล์ จูงวงศ์

BACK TO BASIC:

How Camera Works ตอนที่ 2

ต่อเนื่องจากเนื้อหาในฉบับที่แล้ว ที่ได้เขียนถึงเรื่องราวของพื้นฐานการถ่ายภาพและการทำ�งานของกล้อง
ในส่วนของ ‘รูรับแสง’ หรือ ‘Aperture’ ซึ่งเป็นช่องที่ปล่อยให้แสงเดินทางผ่านตัวเลนส์เข้าไปที่ตัวกล้อง
จนถึงเซ็นเซอร์รับภาพหรือระนาบฟิล์ม โดยช่องที่ว่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได้ (ค่า f-stop)
และมีผลไปถึงระยะชัดลึกของภาพ (Depth of Field: DOF) ที่ได้ ในฉบับนี้จะกล่าวถึงการทำ�งาน
ลำ�ดับถัดมา นั่นคือ ‘ความเร็วชัตเตอร์’ หรือ ‘Shutter Speed’ ซึ่งจะเป็นตัวกำ�หนด ‘เวลา’
ที่ม่านชัตเตอร์เปิดให้แสงจากตัวเลนส์ผ่านเข้าไปถึงเซ็นเซอร์รับภาพหรือแผ่นฟิล์มนั่นเอง

Shutter Speed
เรามาดูกลไกการทำ�งานของกล้องแบบ SLR
(Single-lens Reflex : กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว
หรือกล้องที่มีกระจกสะท้อนภาพ) กันก่อน
เมื่อเรากดปุ่มลั่นชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ กระจก
สะท้อนภาพจะยกตัวขึ้น (ตำ�แหน่งปกติของ
กระจกสะท้อนภาพจะทำ�มุมประมาณ 45 องศา
เพื่อสะท้อนภาพ/แสงจากเลนส์เข้าไปยังช่องมอง
ภาพ) เพื่อให้แสงที่วิ่งผ่านกระบอกเลนส์เข้ามา
พุ่งตรงไปสู่เซ็นเซอร์รับภาพหรือระนาบฟิล์ม
โดยจะมี ‘ชัตเตอร์’ เป็นตัวคอยเปิด - ปิดตาม
‘ความเร็วชัตเตอร์’ หรือ ‘Shutter Speed’
40
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ที่เหมาะสมตามที่กล้องคำ�นวณไว้ (เมื่อใช้โหมด
Program (P), Aperture Priority (A, Av) และ Auto)
หรือตามเวลาที่เรากำ�หนดเอง (เมื่อใช้โหมด
Shutter Priority (S, Tv) และ Manual (M)) เพื่อ
ควบคุมเวลาที่จะปล่อยให้แสงผ่านเข้าไปทำ�
ปฏิกิริยากับเซ็นเซอร์รับภาพหรือแผ่นฟิล์ม
เพื่อสร้างภาพ ในกรณีที่ถ่ายวัตถุเคลื่อนไหว
‘ความเร็วชัตเตอร์’ จะมีผลต่อความเบลอ
ที่เกิดจากการเคลื่อนไหว หรือ Motion Blur
ด้วย สำ�หรับการทำ�งานของกล้องมิร์เรอร์เลส
กลไกการทำ�งานที่ต่างไปจากกล้อง SLR ก็เพียง
ตัดกระจกสะท้อนภาพออกไปเท่านั้น

ภาพสะพานบรุกลินช่วงหัวค่ำ�
ภาพนี้ เปิดรับแสงเป็นเวลา
25 วินาที สายน้ำ�ของแม่น้ำ�อีสต์
ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง จึงออกมาดู
นุ่มนวล และนี่คือผลจากการใช้
Shutter Speed ที่ต่ำ�มาก ๆ

‘Shutter Speed’ หรือ ‘ความเร็วชัตเตอร์’ (บางท่านเรียก ‘ความไวชัตเตอร์’) เป็นตัวกำ�หนด ‘เวลา’ ที่จะให้แสงผ่านเข้าไปยังเซ็นเซอร์รับภาพ
หรือแผ่นฟิล์มเพื่อสร้างภาพ ถ้าความเร็วชัตเตอร์ต่ำ�ก็จะเปิดรับแสงนาน แสงจะเข้ามาก ในกรณีถ่ายวัตถุที่เคลื่อนไหว ก็จะเห็นความเบลอ
จากการเคลื่อนไหวได้ ในทางกลับกัน ถ้าความเร็วชัตเตอร์สูง ก็จะเปิดรับแสงในเวลาสั้น ๆ แสงจะเข้าน้อย ในกรณีถ่ายวัตถุที่เคลื่อนไหว
ก็จะสามารถหยุดการเคลื่อนไหวได้ ภาพไม่เบลอนั่นเอง

กล้องถ่ายภาพส่วนใหญ่จะสามารถตั้งความเร็วชัตเตอร์ได้ตํ่าสุด
ที่ 30 วินาที ไปจนถึงสูงสุดที่ 1/4000 วินาที โหมดการถ่ายภาพที่เรา
สามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ได้ก็คือ (1) โหมด Shutter Priority
(S หรือ Tv) กล้องจะเลือกรูรับแสงที่เหมาะสมให้ (กล้องจะเลือก
ความไวแสงที่เหมาะสมให้ด้วย ในกรณีที่ตั้งค่าความไวแสงเป็น
Auto) และ (2) โหมด Manual (M) คือ ตั้งค่าเองทั้งความเร็วชัตเตอร์
และรูรับแสง
ความเร็วชัตเตอร์ทเ่ี หมาะสม
การเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เหมาะสมมีความสำ�คัญต่อ
ภาพถ่ายของเราอย่างมาก คำ�แนะนำ�คลาสสิกข้อหนึ่งที่น่าจดจำ�
ไว้คือ ควรใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ไม่ตํ่ากว่า ‘เศษ 1 ส่วนทางยาว
โฟกัส’ ของเลนส์ที่เราใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเบลอจากการที่ใช้
ความเร็วชัตเตอร์่ตํ่าเกินไป เช่น ถ้าใช้เลนส์ขนาด 300 มม. ก็ควร
จะใช้ความเร็วชัตเตอร์ไม่่ตํ่ากว่า 1/300 วินาที เป็นต้น
ข้อควรระวังที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้คือ ในกรณีถือถ่ายด้วยมือ
(ไม่ใช้ขาตั้งกล้อง) ความเร็วชัตเตอร์่ตํ่าที่สุดที่แต่ละท่านพอจะถือ
ถ่ายได้โดยภาพออกมาไม่สั่นไหวอาจไม่เท่ากัน สำ�หรับท่านที่ใช้
เลนส์ช่วงไม่เกิน 70 - 80 มม. อาจจะเป็นเลนส์คิต 18 - 55 มม. ใน
กล้อง APS-C หรือเลนส์ 24 - 70 มม. ในกล้องฟูลเฟรม ความเร็ว
ชัตเตอร์่ตํ่าสุดที่ใช้ไม่ควรตํ่ากว่า 1/60 วินาที แต่ถ้าใช้เลนส์ช่วง
เทเลโฟโต้ ก็อ้างอิงสูตร 1/ทางยาวโฟกัส ได้เลยครับ โอกาสจะได้
ภาพที่คมชัดจะสูงขึ้น

ภาพน้ำ�ตกปู่หมื่น จ.เชียงใหม่ สองภาพนี้ถ่ายมุมเดียวกัน สภาพแสง
เดียวกัน ต่างกันเพียงความเร็วชัตเตอร์ ภาพซ้ายใช้ความเร็วชัตเตอร์
1/25 วินาที ส่วนภาพขวาใช้ความเร็วชัตเตอร์เกือบ 1 วินาที
สายน้ำ�ตกที่ได้จะดูนุ่มนวลต่อเนื่องมากกว่าภาพด้านซ้าย

ภาพกระโดดเป็นการถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมอย่างมากในทุกเพศทุกวัย
ภาพที่นำ�มาให้ชมสองภาพนี้ แม้จะถ่ายกันคนละภูเขา แต่มีสิ่งหนึ่งที่
เหมือนกันคือ ความเร็วชัตเตอร์ในการถ่ายตั้งไว้ที่ 1/500 วินาที
เพื่อหยุดการเคลื่อนไหวกลางอากาศของทั้งสองท่าน

ไม่วา่ จะเกิดวิกฤติใด

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

ไม่เคยทอดทิง้ คนไทย พร้อมช่วยเหลือ ฝ่าฟันวิกฤตินน้ั

เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน
เพือ่ รอยยิม้ แห่งความสุขของทุกคน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

1129 PEA CALL CENTER

