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...ข้อสำ�คัญ การจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้น ต้องเป็นให้ตลอด กล่าวคือ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด
ในฐานะใดก็ตาม ต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่น ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่าง โดยยึดมั่นใน
ความดีและความถูกต้องเสมอไป จึงขอให้ทุกคน ทั้งผู้ที่จะออกไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงาน
ได้รักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่ พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้น เพราะคุณสมบัติ
เหล่านี้จะเกื้อหนุนแต่ละคนให้ประสบแต่ความสุขความสำ�เร็จทั้งในชีวิตและกิจการงานได้แท้จริง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัลของวชิราวุธวิทยาลัย ประจ�ำปีการศึกษา 2558
ณ วชิราวุธวิทยาลัย วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
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EDITOR’S TALK
Go East!
เป็นวารสารรายเดือน จัดทำ�ขึ้น
เพือ่ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ
โดยทำ�หน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำ�เนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

EEC หรือ Eastern Economic Corridor ที่รู้จกั กันดีในชื่อ ‘ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก’ นั้น เกิดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับ
อุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีพื้นที่เป้าหมาย
น�ำร่องใน 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง แน่นอนว่าในการลงทุน
ส�ำคัญครั้งนี้ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานคือสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (PEA) จึงต้องพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มคี วามมั่นคง
เชื่อถือได้ และพัฒนาระบบงานบริการให้มีความทันสมัย รองรับความต้องการใช้
ไฟฟ้าในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง
ชุมชนเมืองใหม่ ในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งภารกิจส�ำคัญครั้งนี้ PEA ได้ด�ำเนินการในมิติ
ต่าง ๆ ที่คุณผู้อ่านจะได้เรียนรู้จาก ‘วารสารสายใจไฟฟ้า’ ฉบับนี้กันค่ะ
การพัฒนาประเทศไม่ว่าในมิติใดก็ตาม ต้องมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีเป็น
โครงสร้างพื้นฐานไว้รองรับ การเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายพื้นที่เมือง ฯลฯ
‘ระบบไฟฟ้า’ คือปัจจัยขั้นพื้นฐานที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง PEA จึงพยายามพัฒนา
ความมั่นคงทางด้านระบบไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ส่งิ ใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาประเทศ และ EEC ก็ก�ำลังเป็นอภิมหาโปรเจ็กต์ท่ที ุกฝ่ายคาดว่าจะเป็น
อีกพลังแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
สายลมแห่งความสดใสก�ำลังพาเรามุ่งหน้าสู่ทศิ ตะวันออกค่ะ...

(นางกัลยา แตงเกษม)
บรรณาธิการ

คนที่กล้าเพื่อไปให้ไกล
กว่าเดิมเท่านั้น ถึงจะรู้ว่า
ตัวเองไปได้ไกลแค่ไหน
T.S. Eliot
สายใจไฟฟ้า
ปีที่ 59 ฉบับที่ 6/2562
เจ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2589-0100-1
โทรสาร 0-2589-4850-1
https://www.pea.co.th
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ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook Fanpage
ได้ท่ี saijaifaifa magazine
ที่ปรึกษา
รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การการไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค
บรรณาธิการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้อำ�นวยการกองประชาสัมพันธ์

READ ME

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

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจาก
กระดาษรีไซเคิล และพิมพ์ด้วยหมึก
ถั่วเหลือง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

PEA life

โดย กองบรรณาธิการ

จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์
ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี
พลังแห่งความจงรักภักดี
สู่การแปลความแห่งการสรรเสริญ
พระบารมี
เนือ่ งในพิธมี หามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (PEA) ร่วมกับเมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์
กรุป๊ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด ‘ธ สว่างในใจ ไทยทัง้ ชาติ’
เพือ่ แสดงถึงความปลืม้ ปีตแิ ละส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่ทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการบ�ำบัดทุกข์บำ� รุงสุขพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญรุง่ เรือง พร้อมเปิดตัวบทเพลงสรรเสริญพระบารมี
ชุด ‘แปลความแห่งการสรรเสริญพระบารมี’ ภาพยนตร์ประกอบ
บทเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่ได้รบั เกียรติจากอาจารย์ วันเพ็ญ
เซ็นตระกูล ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยดีเด่น ประจ�ำปี 2556 เป็น
ผูถ้ อดความหมาย เพื่อให้ทกุ คนซาบซึ้งไปกับบทเพลงด้วยหัวใจ
ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 156 สาขาทั่วประเทศ
โดยมีนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ PEA นายสุรเชษฐ์
อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา
บริษัท เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป๊ จ�ำกัด ร่วมเป็นประธานพิธเี ปิด
ณ โรงภาพยนตร์ ไอคอน ซีเนคอนิค (ICON CINECONIC) ศูนย์การค้า
ไอคอนสยาม
เกร็ดน่ารูเ้ กีย
่ วกับเพลงสรรเสริญพระบารมี
เชือ
่ กันว่า เพลงสรรเสริญพระบารมี มีเค้าโครงมา
ตัง
้ แต่สมัยอยุธยา เพราะพบเพลงทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะคล้าย
เพลงสรรเสริญพระบารมีอยูก
่ อ
่ นแล้ว ใช้บรรเลง
เวลาพระมหากษัตริยเ์ สด็จลงท้องพระโรงและเสด็จขึน
้
ก่อนจะถูกนำ�มาใช้เป็นเพลงชาติในช่วงรัชกาลที่ 4
แล้วเปลีย
่ นทำ�นองและคำ�ร้องใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5
หลังเปลีย
่ นแปลงการปกครอง ปี 2475 เพลง
สรรเสริญพระบารมีไม่ได้ใช้ในฐานะเพลงชาติ
อีกต่อไป แต่ยง
ั คงใช้ถวายความเคารพ แด่องค์
พระมหากษัตริยจ
์ นถึงปัจจุบน
ั
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อบรมหลักสูตร ‘การพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค
สำ�นักงานใหญ่ ให้เป็นสำ�นักงานสีเขียว’
พัฒนาองค์กรเป็นสำ�นักงาน
สีเขียว เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

เพราะสิ่งแวดล้อมคือเรื่องรอบตัวของเรา PEA จึงมีความตระหนักถึงเรื่อง
สิ่งแวดล้อม การรณรงค์การลดใช้พลังงาน ให้ทกุ หน่วยงานลดภาวะโลกร้อน
โดยใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คณ
ุ ค่า มีแนวทางจัดการของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ เลือกเครื่องใช้ส�ำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดท�ำโครงการ
พัฒนา PEA ให้เป็น Green Office ครอบคลุม 74 จังหวัด ตามมาตรฐานของ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขณะเดียวกันยังจัดอบรมหลักสูตร ‘การพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ส�ำนักงานใหญ่
ให้เป็นส�ำนักงานสีเขียว’ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานในส�ำนักงานใหญ่ มีความรู้
ความเข้าใจวิธีการด�ำเนินงานจัดท�ำส�ำนักงานสีเขียว โดยมีนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ
รองผู้ว่าการ PEA เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รบั เกียรติจากเภสัชกรหญิง พัชรี
ปรีเปรม ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว PEA รับฟังการบรรยายโดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับผู้บริหาร PEA ทุกสายงาน ณ ห้อง
อเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED ส�ำนักงานใหญ่ PEA
ปี 2557 - 2561 จากการดำ�เนินโครงการพัฒนาสำ�นักงาน PEA ให้เป็น
สำ�นักงานสีเขียว ได้รบ
ั การรับรองสำ�นักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง
่ แวดล้อม ระดับดีเยีย
่ ม (G ทอง) 99 แห่ง และระดับดีมาก (G เงิน) 2 แห่ง
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสำ�นักงานได้ 4,990.89 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
ปี 2562 - 2564 PEA มีเป้าหมายดำ�เนินโครงการกับสำ�นักงาน PEA ปีละ
37 แห่ง รวม 3 ปี 111 แห่ง และในปีนจ
้ี ะพัฒนาสำ�นักงานใหญ่ให้เป็นสำ�นักงาน
สีเขียวต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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คว้ารางวัลบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และบริการ 4 ปีซ้อน

ตอกยำ�้ ความเป็นผูน
้ �ำด้านไฟฟ้าแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยี

ตอกย�้ำความเป็นองค์กรไฟฟ้าแห่งอนาคต (Digital Utility) อย่างแท้จริง เมื่อ PEA ได้รบั รางวัล
หน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6
ประจ�ำปี 2561 หรือ IPv6 Award 2018 ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) โดยมีนายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร รองผู้ว่าการ PEA
เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

PEA จัดโครงการ Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง
จังหวัดบุรีรัมย์
PEA ห่วงใยสุขภาพพนักงานและผูใ้ ช้ไฟฟ้า
อีกหนึ่งกิจกรรมด้านสุขภาพที่จัดขึ้นทุกปี ส�ำหรับ ‘โครงการ
Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง’ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน
PEA และประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รบั ความรู้ความเข้าใจ รู้จกั วิธี
ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อันตรายของโรค การป้องกัน
และรักษาการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต จากการบรรยายของพันเอก
นายแพทย์เจษฎา อุดมมงคล และการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ

จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ โดย
นางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA เป็นประธาน
เปิดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2562 ได้รบั เกียรติจาก
นายน�ำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการมูลนิธวิ ิจัยประสาท
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ
กรรมการมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธี
ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
• ฉบับที่ 6 / 2562
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เปิดตัว Solar Hero Application โครงการนำ�ร่อง จังหวัดระยอง
ต่อยอดพลังงานสะอาดแห่งอนาคตร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมความส�ำคัญและความยั่งยืนของพลังงานสะอาด
โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ PEA จึงเปิดตัวโครงการน�ำร่อง
PEA Solar Hero Application แอปพลิเคชันแรกในไทยที่น�ำ Digital
Platform มาช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการติดตั้ง Solar Rooftop
เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองแบบครบวงจรอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า การค�ำนวณ
ความคุ้มทุน กระทั่งการบ�ำรุงรักษา ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลได้
ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือ ล่าสุด เริ่มเปิดตัวน�ำร่องในพื้นที่จังหวัด
ระยอง และจะทยอยเปิดตัวในจังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต นครราชสีมา

ก่อนเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบทั่วประเทศภายในตุลาคม 2562 เพื่อ
ต่อยอดพลังงานสะอาดแห่งอนาคตร่วมกัน และลดการเกิดมลพิษ
ในอากาศที่ก�ำลังเป็นปัญหาทั่วโลก โดยนายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา
รองผู้ว่าการ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดตัว PEA Solar Hero
Application โครงการน�ำร่องจังหวัดระยอง โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม ร่วมรับฟังเสวนาจ�ำนวน 250 คน ณ ห้องเกาะแก้ว
1 - 3 โรงแรมคลาสสิก คามิโอ อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 0 - 2725 - 4955 หรือ 1129
PEA Call center และ www.pea.co.th/vspp หมวดหมู่โครงการ
PEA Solar Hero Application

ลงนาม MOU กับการไฟฟ้าแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
แลกเปลีย
่ นข้อมูลและประสบการณ์ดา้ นพลังงาน
จากการน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้งาน เช่น IP-based Network, Video
Conference System รวมถึงพัฒนาระบบไฟฟ้าและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
ของ PEA ท�ำให้เป็นที่สนใจของการไฟฟ้า DPDC อย่างยิ่ง น�ำมาสู่การ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
(PEA) ประเทศไทย กับการไฟฟ้า Dhaka Power Distribution Company
Limited (DPDC) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ บริษัทจ�ำหน่ายไฟฟ้า
รายใหญ่ของเมืองหลวงธากา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล เทคโนโลยี
ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน โดยมีนายวัลลภ กิตติวิวัฒน์
รองผู้ว่าการ PEA และ Mr.Jayanta Kumar Sikder : Company Secretary
การไฟฟ้า DPDC เป็นผูล้ งนาม พร้อมด้วย Mr.Nasrul Hamid รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
เป็นสักขีพยาน ณ เมืองธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศฯ
6
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Q&A with PEA

โดย กองบรรณาธิการ

ผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์

เพราะพลังงานแสงอาทิตย์ดต
ี อ
่ สิง
่ แวดล้อม ราคาถูกกว่าก๊าซธรรมชาติ และใช้ได้ไม่มว
ี น
ั หมด
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือ Solar Rooftop จึงได้รบ
ั ความนิยมมากขึน
้
และสามารถนำ�มาขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค (PEA) เพือ
่ เพิม
่ รายได้ในกระเป๋าได้ดว
้ ย

Q

A

ประชาชนที่ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาที่อยู่อาศัย
สามารถขายไฟฟ้าคืน
ให้ PEA ได้อย่างไร

สำ�หรับผูท
้ ส
่ี ามารถขายไฟฟ้าทีผ
่ ลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์
ให้แก่ PEA ต้องมีคณ
ุ สมบัตด
ิ ง
ั นี้
ข้อมูลเบือ
้ งต้นสำ�หรับผูย
้ น
่ื ขอขายไฟฟ้า
ติดตัง
้ แผงโซลาร์เซลล์สง
ู สุดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) ต่อราย
ต้องเป็นผูล
้ งทุนการติดตัง
้ เองทัง
้ หมด
เน้นการผลิตใช้เองก่อน ส่วนทีเ่ หลือ PEA จะรับซือ
้ ในราคา
1.68 บาท/หน่วย เป็นเวลา 10 ปี
ค่าใช้จา่ ยในการเชือ
่ มต่อระบบไฟฟ้าเป็นเงิน 8,500 บาท
(ไม่รวม VAT และค่าใช้จา่ ยในการติดตัง
้ แผงโซลาร์เซลล์)
คุณสมบัตผ
ิ ย
ู้ น
่ื ขอขายไฟฟ้า
ต้องเป็นผูใ้ ช้ไฟฟ้าของ PEA (ชือ
่ เดียวกับในบิลค่าไฟ)
และยังคงเป็นสถานะใช้ไฟฟ้าหรือไม่ถก
ู ตัดมิเตอร์
เครือ
่ งวัดหน่วยไฟฟ้าต้องเป็นทรัพย์สน
ิ ของ PEA
หากชือ
่ ทีผ
่ ย
ู้ น
่ื ขอขายไฟฟ้า ไม่ตรงกับบิลค่าไฟ ให้ผย
ู้ น
่ื ยืน
่ คำ�ขอฯ
ติดต่อ PEA ในพืน
้ ทีใ่ ช้ไฟฟ้าเพือ
่ ดำ�เนินการแก้ไขให้ถก
ู ต้อง

** การยื่นคำ�ขอเข้าโครงการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - ธันวาคม 2562 ผ่านระบบ PPIM (https://ppim.pea.co.th) และสามารถติดตามสถานะต่าง ๆ ผ่านระบบ PPIM
** ติดต่อ กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผูผ
้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร. 02 - 590 - 9733, 02 - 590 - 9743, 02 - 590 - 9753, 02 - 590 - 9763, 02 - 009 - 6053 หรือ 1129 PEA CALL CENTER
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PEA FOCUS

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

PEAกับภารกิจสนับสนุนความมัน่ คงทางพลังงาน
‘โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)’

8
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เพราะเศรษฐกิจเป็นรากฐานส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ น�ำมาสูค
่ วามเป็นอยู่
ทีด
่ ข
ี น
ึ้ ของประชาชน ซึง
่ ‘โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก’
หรือ ‘Eastern Economic Corridor (EEC)’ ถือเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ที่จะ
สร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง
การไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค (PEA) ในฐานะผูใ้ ห้บริการพลังงานไฟฟ้าเพือ
่ ขับเคลือ
่ น
เศรษฐกิจของประเทศตลอดมา ได้มีส่วนสนับสนุนความมั่นคงและน่าเชื่อถือทาง
พลังงานไฟฟ้าใน EEC เช่นกัน

EEC ยกระดับเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิต
ในทุกด้าน
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor) หรือ EEC เป็นโครงการยกระดับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย
ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็นการต่อยอดความ
ส�ำเร็จจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจด้านตะวันออกหรือ Eastern Seaboard เพื่อ
สนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและส่งเสริมการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้
ของประชาชน รวมทั้งดึงดูดการลงทุนไปจนถึงการยกระดับรายได้ของประเทศ
หลังจากที่ไทยไม่ได้ลงทุนขนาดใหญ่มานานกว่า 30 ปี

ต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม
เติม 5 อุตสาหกรรมใหม่
ส�ำหรับแผนการลงทุนของรัฐบาลตามกรอบการลงทุนรวมของภาครัฐและ
เอกชน ในระยะเวลา 5 ปี (2560 - 2564) ด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 1.5 ล้านล้านบาท
เป็นการลงทุนด้านการขนส่งและการคมนาคมอย่างครอบคลุมทั้งทางถนน
ทางราง ทางอากาศ และทางน�้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุน การพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น การสร้าง
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา) พัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบัง พัฒนาท่าเรือมาบตาพุด สร้างมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง เป็นต้น
ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีเพื่อ
อนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย พร้อมทั้งมีเป้าหมายสนับสนุน 10 อุตสาหกรรม
ที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต ดังต่อไปนี้
• ฉบับที่ 6 / 2562
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5 อุตสาหกรรมเดิมทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพ
(First S-curve)

5 อุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต
(New S-curve)

1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
(Next-Generation Automotive)
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(Smart Electronics)

1. หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
(Robotics)
2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
(Aviation and Logistics)
3. อุตสาหกรรมดิจิทัล
(Digital)

3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Affluent, Medical
and Wellness Tourism)
4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
(Agriculture and Biotechnology)
5. การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
(Food for the Future)

4. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
(Biofuels and Biochemicals)

5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Medical Hub)

‘ไฟฟ้า’ สาธารณูปโภคสำ�คัญ
ในการขับเคลื่อน EEC
PEA ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงมุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง เชื่อถือได้ อีกทั้งได้พัฒนาระบบงานบริการให้มีความทันสมัย สามารถ
รองรับการขยายความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง และชุมชนเมืองใหม่
โดยมีการเตรียมแผนรองรับใน 4 มิติ คือ

มิติที่ 1

รองรับแผนปฏิบัติการ
ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจ่ายไฟฟ้าให้เพียงพอ
มั่นคง เชื่อถือได้ ลดปัญหา
ไฟฟ้าขัดข้องและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องได้
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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มิติที่ 2

รองรับแผนปฏิบัติการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
สายส่งไฟฟ้า พัฒนา
ระบบไฟฟ้า รองรับรถไฟ
ความเร็วสูงท่าเรือแหลมฉบัง
และท่าเรือมาบตาพุด

มิติที่ 3

รองรับแผนพัฒนาเขต
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
และดิจิทัล โดยการก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า
พัฒนาระบบไฟฟ้า
เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้า
ในเขต EECd และ EECi

มิติที่ 4

รองรับแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการ
ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
โดยพัฒนาส�ำนักงานทุกแห่ง
ผ่านการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) พร้อมน�ำ
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในงานบริการผ่าน
Mobile Application เช่น
PEA Smart Plus เป็นต้น

โครงการของ PEA ที่กำ�ลังดำ�เนินการในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
แผนการรองรับ EEC ใน 4 มิติของ PEA ประกอบไปด้วย 11 โครงการส�ำคัญ
ทั้งที่แล้วเสร็จและก�ำลังด�ำเนินการ ภายใต้วงเงินงบประมาณ 19,318 ล้านบาท
เพื่อรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่จะมีการพัฒนาเติบโตในอนาคตอย่างเพียงพอ ทั้งยังจะเป็นเสริมสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7

โครงการพัฒนาระบบส่งและจ�ำหน่าย ระยะที่ 1
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1
โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
โครงการพัฒนาระบบส่งและจ�ำหน่าย ระยะที่ 2
โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
โครงการน�ำร่องสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าและระบบการบริหารจัดการโครงข่าย		
เครื่องอัดประจุ
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์สั่งการจ่ายไฟ
9 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล
10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่
11 โครงการขยายไฟฟ้าให้พื้นที่ท�ำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2
ทั้งนี้โครงการทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะพื้นที่ EEC เท่านั้น หากแต่เป็นแผนการด�ำเนินงานของ
PEA ที่ต้องการให้ทุกพื้นที่ 74 จังหวัดของประเทศไทยมีไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
ต่อความต้องการ

ประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก
ในแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (2560 - 2564)
ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่า
จะท�ำให้เกิดประโยชน์หลายด้าน เช่น
ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ การเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ขยายตัวอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ต่อปี
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้น 10 ล้านคนต่อปี
ลดต้นทุนโลจิสติกส์ 400,000 ล้านบาทต่อปี
ฐานภาษีของรัฐบาลใหญ่ขึ้น
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับบริการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และบริการสาธารณสุขที่เพียงพอทั่วถึง
นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกได้ประเมินความต้องการบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ปี 2562 - 2566 รวมกว่า 475,668 อัตรา
โดยแบ่งออกดังนี้

การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4 % จ�ำนวน 16,920 อัตรา
ดิจิทัล 24 % จ�ำนวน 116, 222 อัตรา
การแพทย์ครบวงจร 2 % จ�ำนวน 11,412 อัตรา
ยานยนต์แห่งอนาคต 11 % จ�ำนวน 53,738 อัตรา
โลจิสติกส์ 23 % จ�ำนวน 109,910 อัตรา
หุ่นยนต์ 8 % จ�ำนวน 37,526 อัตรา
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 12 % จ�ำนวน 58,228 อัตรา
การพาณิชยนาวี 3 % จ�ำนวน 14,630 อัตรา
การขนส่งระบบราง 5 % จ�ำนวน 24, 246 อัตรา
การบินและอากาศยาน 7 % จ�ำนวน 32,836 อัตรา
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ขอบคุณข้อมูลจาก
• สาลิกา www.salika.co/2018/06/08/
eec-for-the-future
• สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
www.eeco.or.th
• สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ www.nesdb.go.th
• กรุงเทพฯ ธุรกิจ
www.bangkokbiznews.com

จากความพยายามผลักดันโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใน 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี และระยอง จนเกิดการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เชื่อได้ว่าเป้าหมายสู่
การเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นน�ำของเอเชียที่มีโครงสร้างพื้น

ฐานเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ
การบินและโลจิสติกส์ของอาเซียน เป็นศูนย์กลางการขนส่ง
ทางน�้ำ ตลอดจนเป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความพร้อมของระบบ
สาธารณูปโภคและบริการสังคมคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่าง
แน่นอน

PEA and Mission to Promote Energy Security with
‘Eastern Economic Corridor (EEC)’
Economy is the foundation of developing countries and
enhancing people’s quality of life. The ‘Eastern Economic
Corridor (EEC)’ in three provinces: Rayong, Chonburi, and
Chachoengsao, is another step forward that will increase
Thailand’s competitive advantages and promote the country’s
sustainable economy to overcome the middle-income trap to
high-income status.
PEA, as the nation’s electricity provider that drives economy
and society, fully supports EEC’s development in many aspects:
for instance, enhancing the electricity system to be efficient,
reliable and trustworthy; developing its services to become more
modern; and expanding the increasing demand for electricity for
business sectors, the transportation divisions, and new urban
areas. PEA has plans to support the country’s needs in the
following four areas: (1) The industrial sector - PEA aims to
increase the efficiency of electricity distribution to be sufficient,
stable and reliable with the least incidents and the ability to
quickly solve unexpected issues; (2) The infrastructure - The
construction of power stations and power lines, including sys-
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tems’ development, are meant to support high-speed rail
systems; (3) Technology and Digital Innovation Zone is
established by constructing power stations and developing
power systems to support electricity use in EECd and EECi areas;
and (4) The standard of service is uplifted to be more modern,
convenient and fast by developing all offices to pass Government
Easy Contact Center (GECC) Standard, as well as implementing
modern technology through organizations’ mobile applications.
Currently, 11 projects have been carried out, for example,
a project to develop power lines and power stations, a pilot
project to set up charging stations for electric vehicles and the
management of charging stations, and a project to enhance the
efficiency of power distribution centers among others. PEA
expects that, by the end of the development timeline according to
National Economic and Social Development Board, Thailand will
be ready in terms of infrastructures and social services to gain its
status as a friendly city with top economy in Asia and fulfill its role
as an ASEAN hub of aviation and logistics.

รางวัล
รองชนะเลิศ
ปฏิทินชนิดแขวน
ประเภท
ส่งเสริมเอกลักษณ์
และศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ

รางวัลชนะเลิศ
ปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ
ประเภท
จรรโลงสังคมและ
สภาวะแวดล้อม
ในปัจจุบัน
รางวัลชนะเลิศ
สมุดบันทึก
ประเภท
ส่งเสริมเอกลักษณ์
และศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ

บทพิสูจน์พลังของ

ความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจ

PEA คว้า 3 รางวัลสุริยศศิธรจากการประกวดปฏิทินและสมุดบันทึก ชุด
“PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย”
• ฉบับที่ 6 / 2562
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PEA EXCLUSIVE

โดย กองบรรณาธิการ
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ก้าวต่อไปของ PEA

ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
คุยกับ ‘คุณศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร’ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า กับบทบาทและก้าวต่อไปของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
หลังรัฐบาลผลักดันให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เป็นพื้นที่นำ�ร่องสะสมเทคโนโลยี
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
บทบาทของ PEA ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก
PEA มีการประเมินความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ EEC
(Eastern Economic Corridor) พบว่ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงกว่า
การพยากรณ์ ตามความต้องการไฟฟ้าตามปกติ (ก่อนมีการจัด
ตั้ง EEC) ปี 2579 อยู่ประมาณ 265 เมกะวัตต์ ซึ่ง PEA มีแผนการ
รับรองเดิมและมีการทบทวนแผนอยู่ตลอด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใน
การดำ�เนินงานในพื้นที่ นอกจากนี้ PEA ยังมีส่วนอื่น ๆ ที่ต้องทำ�
ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาดูแลให้บริการไฟฟ้าอย่างเพียงพอแล้ว PEA
ยังดำ�เนินการธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งคุณภาพและบริการ โดยนำ�เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้งาน ขณะเดียวกันก็ให้ความสำ�คัญกับความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย
มีส่วนสนับสนุนพื้นที่ EEC ด้านใดบ้าง
PEA ตระหนักและให้ความสำ�คัญกับพื้นที่ EEC ด้วยการเน้น
การพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ความมั่นคง เชื่อถือได้
มีการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัย รองรับความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ชุมชนเมือง
ตามนโยบาย PEA 4.0 ที่ขับเคลื่อน PEA สู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต
ปัจจุบันมีหลายโครงการกำ�ลังดำ�เนินการในพื้นที่ ทั้งที่ดำ�เนินการ
เสร็จไปแล้ว กำ�ลังดำ�เนินการ และอยู่ระหว่างการนำ�เสนอคณะ
รัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของภาคธุรกิจใน EEC ได้อย่าง
เพียงพอ ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มากขึ้น

โอกาสและทิศทางธุรกิจเสริมของ PEA ที่จะเกิดขึ้น
PEA เป็นหน่วยงานด้านพลังงาน มีประสบการณ์ด้านพลังงาน
มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือ นอกจากจำ�หน่ายไฟฟ้าในพื้นที่
EEC แล้ว PEA ยังให้บริการด้านพลังงานแก่ผู้ประกอบการรายเก่า
ที่มีโรงงานในพื้นที่ ในการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ
และผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการลงทุนในพื้นที่ โดย PEA มี
ธุรกิจเสริมในการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้างและบำ�รุง
รักษาระบบไฟฟ้า งานขายหรือให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก ไม่ว่าจะ
เป็นหม้อแปลง เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า งาน
ติดตั้งอุปกรณ์สอ่ื สาร และให้เช่าสายสือ่ สาร รวมถึงการให้บริการด้าน
วิศวกรรมอืน่ ๆ อีกอย่างเรามีบริษทั PEA ENCOM International บริษทั
ในเครือของ PEA ทีพ่ ร้อมให้บริการผูป้ ระกอบการด้านพลังงานอืน่ ๆ
เช่น การประหยัดพลังงาน การลงทุนด้านพลังงานทดแทน การติด
ตัง้ Charging Station สำ�หรับรถไฟฟ้า การจัดหาและจำ�หน่ายรถยนต์
ไฟฟ้า จัดอบรม และให้บริการวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น เป็นทีป่ รึกษาการ
บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพ
การดำ�เนินงานของ PEA
สิ่งที่ทำ�ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เกิดความมั่นใจต่อการ
ให้บริการของ PEA
PEA ตั้งปณิธานจะมุ่งมั่นดูแลธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ในพื้นที่ EEC อย่างดีที่สุด เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า
โดยยึดตามหลักการวิสยั ทัศน์ของผูว้ า่ การ PEA คุณสมพงษ์ ปรีเปรม
โดยพร้อมจะเข้ามามีสว่ นร่วมในหลาย ๆ โครงการ ทัง้ สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานการสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลส่งเสริม
มีการยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ
• ฉบับที่ 6 / 2562
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PEA ตั้งปณิธานจะมุ่งมั่น
ดูแลธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจ
ต่อเนื่องในพื้นที่ EEC อย่าง
ดีที่สุด เพื่อตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกค้า

ความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ทั้ง SAIFI ค่าดัชนีไฟฟ้าดับต่อ
รายต่อปี และ SAIDI ระยะเวลาไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี ในแต่ละราย
นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ 31 แห่ง เราจะทำ�ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
ภายในระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2564 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการให้
บริการ นอกจากนี้ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ในระบบแรงดัน 22 kV ในการ
ติดตั้งหม้อแปลง จะลดขั้นตอนจากเดิม 9 ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน
ระยะเวลาที่เคยเป็น 77 วัน ก็เหลือไม่เกิน 30 วันปฏิทิน เป็น Doing
Business ที่ให้บริการที่รวดเร็วมากขึ้น
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาปี 2564
กิจกรรมหลักของ PEA เป็นการสนับสนุนไฟฟ้าให้มีความมั่นคง
น่าเชื่อถือ ช่วยให้การดำ�เนินงานทุกอย่างราบรื่น ทำ�ให้นักธุรกิจที่จะ
มาลงทุนมีความมั่นใจ ซึ่งเรื่องการลงทุนก็มี BOI ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของภาครัฐมาดูแล แต่ PEA จะดูแลเรื่องพลังงานไม่ให้มีปัญหา ให้
มีความมั่นคงเพียงพอ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่เพิ่มขึ้น ทั้งภาคอุตสาหกรรมและความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ แม้ในพื้นที่จะเน้นเรื่องการผลิตไฟฟ้าใช้เองจนทำ�ให้การใช้
ไฟฟ้าจาก PEA ลดลง อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้นง่ิ นอนใจ ก็มธี รุ กิจ
เสริมอืน่ ๆ เตรียมไว้ เช่น เรือ่ งการจัดการพลังงาน ต้องพยายาม
จัดหาธุรกิจอื่นมาเสริม เช่น เป็นที่ปรึกษาการจัดการบริหารพลังงาน
16
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นอกจากเขตอุตสาหกรรม PEA มีส่วนช่วยด้าน
คุณภาพชีวิตของประชาชนรอบข้างอย่างไร
โครงการของ PEA จะมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งการสร้างสถานีไฟฟ้า
และสายส่ง หรือเรียกว่าการสร้างระบบจำ�หน่าย ซึ่ง PEA
มีหลายแผนงาน หลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาระบบไฟฟ้า
ในเมืองใหญ่ โครงการพัฒนาระบบส่งและจำ�หน่าย ขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล การขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร
รายใหม่ ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำ�กินทางการเกษตร เป็นต้น
เป็นโครงการทีท่ ำ�ทัว่ ประเทศอยูแ่ ล้ว คือไม่ได้ดแู ค่ในเขตอุตสาหกรรม
แต่ครอบคลุมรายย่อยรอบข้าง ตลอดจนพื้นที่ทั่วประเทศ 74 จังหวัด
การลงทุนครั้งใหญ่ของประเทศไทยครั้งนี้ เป็นการปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจครั้งสำ�คัญ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งไฟฟ้านับเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ที่สำ�คัญและช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

PEA Project

โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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PEA SCOOP

ทีม่ า : กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจเสริม

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา

PEA
Solar Rooftop

บ้านสบายเริ่มจากการจัดวาง...

ตำ�แหน่งและทิศทางของบ้าน

เราใช้เวลามากกว่า 1 ใน 3 ของชีวิตอยู่ใน ‘บ้าน’ บ้านคือ
ที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว หรือคนส�ำคัญของเรา บ้าน
จึงเป็นสถานที่ซึ่งสมาชิกในบ้านได้พักผ่อนและท�ำกิจกรรม
ร่วมกันอย่างปลอดภัย อบอุ่นกายสบายใจ ดังนั้นการสร้าง
บ้าน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในบ้าน จึงเป็น
สิ่งที่ควรได้รับการเอาใจใส่อยู่เสมอ เพื่อให้บ้านของเรา
เป็นบ้านที่น่าอยู่
การออกแบบบ้านจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�ำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นส่วนโครงสร้าง ต�ำแหน่ง ทิศทางแสงแดดและลม
การจัดวาง Layout ของบ้าน การตกแต่งภายใน รวมถึง
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งบ้าน ทุกปัจจัยล้วนส่งผล
ต่อความเป็นอยู่ภายในบ้าน เนื่องจากประเทศไทยอยู่ใน
เขตเมืองร้อน เราจึงต้องการบ้านที่อยู่แล้วเย็นสบาย
ซึ่งหัวใจพื้นฐานเริ่มจากการจัดวาง...

ต�ำแหน่งและทิศทางที่ดีของบ้าน ควรเป็นต�ำแหน่งที่
แสงแดดส่องถึงในปริมาณเหมาะสม แสงจะช่วยให้บ้านสว่าง
ดูโปร่ง กว้าง ไม่อึดอัดคับแคบ เวลากลางวันที่คนในบ้าน
พักผ่อน หรือท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ห้องที่มีแสงเพียงพอจะช่วย
ให้อารมณ์ดข
ี น
ึ้ ให้รส
ู้ ก
ึ ผ่อนคลาย รวมถึงช่วยลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้าน
ในแต่ละวันดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทาง
ทิศตะวันตก ช่วงเวลาเที่ยงวันดวงอาทิตย์จะอยู่กลางศีรษะ
ซึ่งการเดินทางของแสงตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนตกในแต่ละ
ช่วงฤดูกาลแตกต่างกัน

ทิศทางของแสงแดดในแต่ละฤดูกาล
ประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตร ทิศทางของแสงแดดตามฤดูกาลมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้
1. แสงแดดในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม เป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสูง
ในรอบปี แสงอาทิตย์จะส่องมาในมุมที่เกือบจะตั้งฉากกับพื้นโลก (75 องศา) ท�ำให้รับแสงและความร้อนสูง
ในเวลานี้ ต�ำแหน่งของดวงอาทิตย์จะค่อนไปทางทิศใต้มากกว่าทิศเหนือ
2. แสงอาทิตย์ในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรอ้อมไปทาง
ทิศเหนือมากที่สุด โดยจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีความกดอากาศต�่ำ ส่งผลให้อากาศมีความชื้นและมี
ฝนตกอยู่เรื่อย ๆ ดังนั้นทางทิศเหนือแม้จะเป็นช่วงที่มีแสงแดดส่องมามาก แต่ก็ไม่ได้รับความร้อนมาก
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3. แสงแดดในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรอ้อม
ไปทางทิศใต้มากที่สุด แต่ดวงอาทิตย์ท�ำมุมกระทบแบบเฉียงกับพื้นโลก (45 องศา) จึงท�ำให้อากาศในหน้านี้
ไม่ร้อนมาก อย่างไรก็ตาม หากเทียบปริมาณแสงแดดระหว่างทิศเหนือกับทิศใต้ในฤดูนี้ ทิศใต้จะมีปริมาณ
มากกว่า
ส�ำหรับบ้านในประเทศไทย ส่วนของบ้าน
ที่อยู่ทางทิศเหนือจะสัมผัสแสงแดดน้อยกว่า
ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ดังนั้นทิศเหนือ
จึงเป็นทิศที่เหมาะกับห้องที่ใช้เวลาอยู่นาน
รวมทั้งเหมาะที่จะตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะ
จะได้รับแสงแดดและความร้อนน้อยกว่า
ส่วนห้องที่ใช้งานในเวลากลางคืนควรจัดไว้
ทางทิศตะวันออก เพื่อเลี่ยงความร้อนสะสม
จากแสงแดดช่วงบ่าย ซึ่งจะท�ำให้ห้องยังคง
ร้อนและส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
ส�ำหรับเครื่องปรับอากาศมากขึ้นด้วย
เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว ลองตรวจสอบ
บ้านของเราว่าแผนผังบ้านเราเป็นอย่างไร

ต�ำแหน่งของบ้านอยู่ทิศใด รวมทั้งปริมาณ
แสงแดดและลมในแต่ละช่วงเวลา เพื่อ
พิจารณาออกแบบการใช้งานแต่ละส่วน
ของบ้านให้เหมาะสม จะได้อยู่สบายและ
ประหยัดพลังงาน หากมีข้อจ�ำกัดไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนผังการใช้งานในบ้านได้
ยังมีทางเลือกในการใช้วัสดุต่าง ๆ มาช่วย
ป้องกันความร้อนจากแสงแดด เช่น สีทาบ้าน
หลังคาบ้าน ฉนวนกันความร้อน ผ้าม่านหรือ
ฟิล์มกรองแสง เป็นต้น ทั้งนี้ ควรพิจารณา
ความคุ้มค่าต่อการลงทุน เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
มาตรฐานความปลอดภัยด้วย

การเลือกใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน
แสงแดดเป็นพลังงานที่ส�ำคัญส�ำหรับสิ่งมีชีวิต
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด นอกจากจะใช้
ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ในชีวต
ิ ประจ�ำวันตามปกติแล้ว ยัง
สามารถน�ำแสงแดดมาใช้เพือ
่ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยการติดตัง
้
แผงโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาบ้าน ให้แสงแดดเป็นพลังงานขับเคลื่อนภายในบ้าน ก็
เป็นการช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยแผง
โซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งควรหันไปทางทิศใต้ เพื่อให้สามารถรับ
แสงแดดทั้งช่วงเช้าและบ่าย นอกจากจะช่วยลดหน่วยค่า
ไฟฟ้าภายในบ้านแล้ว ตัวแผงโซลาร์เซลล์ก็สามารถเป็น

ฉนวนช่วยกันความร้อนได้ เป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้บ้านของคุณ
เย็นสบายขึ้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นหนึ่งในองค์กรที่
ร่วมสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด เพื่อช่วยพัฒนาการใช้
พลังงานอย่างยั่งยืน หนึ่งในบริการที่เราให้ความส�ำคัญ คือ
การให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาของบ้านที่อยู่อาศัย (PEA Solar Rooftop) โดยเราให้
บริการแบบครบวงจร
หากท่านใดสนใจเรื่องการติดตั้ง Solar Rooftop
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://solarroof.pea.co.th
หรือติดต่อ 1129 PEA Call Center
• ฉบับที่ 6 / 2562
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จากความห่วงใยสุขภาพพนักงานและผู้ใช้ไฟฟ้า สู่โครงการ

SAVE YOUR LIFE
ใส่ใจหลอดเลือดสมอง

20
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พฤติกรรมการใช้ชีวิต สภาวะแวดล้อม
ความเครียด สิ่งยั่วยุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
อาหารการกิน การเสพสื่อโซเชียล ทำ�ให้
บางครัง้ หลงลืมดูแลสุขภาพทัง้ ของตัวเองและ
คนรอบข้างจนเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมามากมาย
รวมถึง ‘โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)’
โรคทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็วเฉียบพลัน
โรคดังกล่าวทำ�ให้ขาดเลือดมาเลี้ยงสมอง
ส่งผลให้สมองเสียหาย เป็นสาเหตุให้เกิด
ภาวะอัมพฤกษ์-อัมพาต หรือเสียชีวติ ในเวลา
อันรวดเร็ว เป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหา
สาธารณสุขที่สำ�คัญอันดับต้น ๆ ของ
ประเทศไทยและทั่วโลก
สถานการณ์ดังกล่าวบวกกับความ
ห่วงใยสุขภาพของพนักงานและผู้ใช้ไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงร่วมกับ
มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดกิจกรรมโครงการ ‘Save Your Life ใส่ใจ
หลอดเลือดสมอง’ รณรงค์ให้ความรู้แก่
ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า
เพื่อให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคหลอดเลือดสมอง ตระหนักถึงอันตราย
ของโรค รวมถึงการรักษาเพื่อป้องกันการเกิด
อัมพฤกษ์-อัมพาต และการฟื้นฟูสุขภาพ
หลังเกิดโรคแล้ว ซึ่งเป็นแนวทางสำ�คัญ
ที่จะช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของ
โรคหลอดเลือดสมอง โดยจัดขึน้ ตัง้ แต่ปี 2557
เป็นต้นมา
ในปี 2562 PEA ยังคงจัดกิจกรรม
โครงการ Save Your Life อย่างต่อเนื่อง โดย
มีกำ�หนดจัดขึ้น 5 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย คือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด
บุรีรัมย์ จังหวัดตราด จังหวัดราชบุรี และ
อีก 1 ครั้งที่กรุงเทพมหานคร ภายในงาน
ประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้และ
ตอบปัญหาสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
การให้ความรู้เรื่องโภชนาการ การทดสอบ
และประเมินเบื้องต้นการเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง (ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ความถี่สูง)
การตรวจวัดความดันโลหิต ฯลฯ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น
• ฉบับที่ 6 / 2562
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Caring for Employees and Electricity Users with

‘Save Your Life:

Care for Your Blood Vessel’ Activities

Detrimental habits, harmful surroundings, stress and other
factors such as consumption of unhealthy food, social media
addiction, negligence in caring for one’s health, can lead to
further illnesses and diseases. Strokes can unexpectedly occur
when the blood supplied to parts of the brain is interrupted,
affecting brain tissue oxygen and causing damage to brain
cells. After a stroke, the patient can become paralysed or
even pass away suddenly. Strokes are found every day and
regarded as one of the most pressing health issues in Thailand
and across the world.
With this distressing situation, PEA is concerned about
the health of its employees and electricity users. The company
has therefore partnered with Neurological Research Foundation
under Royal Patronage to organise activities under the theme
22
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‘Save Your Life: Care for Your Blood Vessel’ with an aim to
raise awareness among PEA executives and employees,
as well as the general public, to understand the cause of
strokes, prevention from paralysis and recovery after a stroke.
The activities have been held consecutively since 2014 with
the goal to prevent its occurrence and reduce the severity of
strokes.
In 2019, PEA has held the ‘Save Your Life: Care for Your
Blood Vessel’ activities for four times in four regions of the
country: Petchaboon, Buriram, Trat and Ratchaburi. Such
activities include seminars and Q&A sessions, led by expert
doctors and educated participants, on nutrition, ultrasound
screenings, analyses to determine the risk of strokes and
blood pressure readings, all of which are free of charge.

รู้คิดรู้ใช้

โดย Money Move

ซื้อกองทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม (บลจ.) ไม่จำ�เป็นต้องซื้อ

ลงมือซื้อ

ผลิตภัณฑ์การลงทุน
หลังสำ�รวจจิตใจ ศึกษาบริบทรอบตัว พร้อมประเมินความเสีย่ ง
ทีจ่ ะเกิดขึน
้ กับการลงทุนผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ต่อไปก็ถง
ึ เวลา
เลือกลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมเสียที
ซื้อสลากประเภทไหนให้ไปธนาคาร
ของผู้ออก เช่น ซื้อสลากออมสินก็ไปสาขา

ของธนาคารออมสิน ซื้อสลากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ก็ไป ธ.ก.ส. จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำ�ปรึกษาอยู่
นอกจากดอกเบี้ย การซื้อสลากยังมีโอกาสลุ้น
การถูกรางวัลด้วย ซึ่งถ้าถูกรางวัลจะมีการส่ง
ข้อความแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ พร้อมทั้ง
นำ�เงินส่งเข้าบัญชีกับแบงก์นั้นโดยอัตโนมัติ
ซื้อพันธบัตรรัฐบาล/หุ้นกู้ที่แบงก์

เป็ น สิน ทรัพ ย์ ป ระเภทตราสารหนี้ที่ผู้ซื้อมี
สถานะเจ้าหนี้และผู้ออกเป็นลูกหนี้ โดยให้
ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งพันธบัตรที่
กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกนี้ก็เพื่อขอกู้เงินจาก
ประชาชนไปใช้ประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ และ
ต้องรอให้ภาครัฐมีประกาศออกมาจึงสามารถ

ซื้อได้ ทั้งที่ธนาคารสาขาที่กระทรวงการคลัง
ระบุ ตู้เอทีเอ็ม อินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน
ของธนาคารผู้จดั จ�ำหน่าย ขณะที่หุ้นกู้เป็น
ของบริษัทภาคเอกชนที่เสนอขายให้ประชาชน
ความเสี่ยงหรืออัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับการจัด
อันดับเครดิตความน่าเชื่อถือ (เรตติ้ง) ฉะนั้น
การซือ้ ต้องคอยติดตามข่าวสารจากบริษทั นัน้ ๆ
หรือธนาคารที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย ส่วนใหญ่
หุ้นกู้มกั เสนอขายให้แก่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่
หรือเวลธ์ของแต่ละธนาคารเป็นหลัก แต่
ปัจจุบันหลายหน่วยงานพยายามจะท�ำให้การ
เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยมีมากขึ้น ใน
ขณะที่บางธนาคารก็มีเครื่องมือหรือแอปพลิ
เคชันต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้ผู้ลงทุนรายย่อย
สามารถซื้อหุ้นกู้ได้มากขึ้นด้วย

กองทุน บลจ. ภายใต้สงั กัดของธนาคารพาณิชย์
เพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันกองทุนรวม
มีมากกว่า 1,000 กองทุน จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะ
ตัดสินใจ ถ้าใครสนใจแนะนำ�ให้ศึกษาข้อมูล
ทั่วไปทั้งจากหน้าเว็บของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน (AIMC) ดูประวัติรายละเอียดการบริหาร
กองทุนในอดีต ซึ่งเป็นไกด์ไลน์ให้ผู้ลงทุนได้
ระดับหนึ่ง เมื่อตัดสินใจได้แล้วก็สามารถติดต่อ
ไปที่สำ�นักงานเพื่อขอรายละเอียดการสมัคร
เปิดบัญชีกองทุนรวมว่าสมัครที่สาขาไหนได้บ้าง
ซึ่งแต่ละแห่งจะมีผู้แนะนำ�ให้เบื้องต้น เพียงแค่
บอกความต้องการว่าสนใจกองทุนไหน เช่น
ลงทุนหุ้น 50 ตัวแรกที่มีสภาพคล่องสูงสุด
(SET50) หุ้นที่เน้นจ่ายปันผลหุ้นและตราสาร
ต่างประเทศ หุ้นที่มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทั้งยัง
สามารถเลือกตัดเงินเข้าบัญชีกองทุนรวมได้
ทุกเดือนแบบอัตโนมัติ หรือจะเป็นการโอนเงิน
เข้าบัญชีกองทุนเองผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้
และเมื่อมีความเข้าใจมากขึ้น เราสามารถเลือก
กองทุนรวมประเภทอื่น หรือ บลจ. อื่นก็ย่อมได้
ลงทุนหุ้นต้องไปบริษัทหลักทรัพย์
(บล.) มักเรียกว่า ‘โบรกเกอร์’ ปัจจุบันมีให้

เลือกมากกว่า 30 แห่ง ทุกธนาคารจะมีบริษัท
ลูกทำ�ธุรกิจ บล. อยู่แล้ว สามารถสมัครได้เลย
หรือจะเลือก บล. อื่นที่ไม่ใช่ของธนาคารก็ได้
ปัจจุบันมีความสะดวกสบาย เพราะสามารถ
เปิดรับสมัครบัญชีหุ้นทางออนไลน์ แล้วค่อยส่ง
เอกสารตามขั้นตอนที่บริษัทหลักทรัพย์กำ�หนด
ส่วนขั้นตอนการซื้อขายก็สามารถสอบถาม
พนักงานทีด่ แู ลบัญชีของเราได้เลย แม้จะเลือกซือ้
เองผ่านสมาร์ตโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ก็ไม่ใช่
เรื่องยากที่จะเรียนรู้ขั้นตอน เพราะสื่อออนไลน์
ของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์มีข้อมูลละเอียด
ให้ศึกษามากพอ และไม่ต้องกังวลว่าจะมีเงิน
ไม่มากพอจะเปิดบัญชีหุ้น เพราะเราสามารถ
เริ่มต้นบัญชีเงินสดที่มีเงินเก็บเล็กน้อย เพื่อโอน
เข้าบัญชีหุ้น แล้วก็เทรดในวงเงินที่มีอยู่ในบัญชี
นั้น ๆ ถ้าเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นก็ค่อยเพิ่ม
จำ�นวนเงินหรือขยับไปบัญชีอื่นต่อไป เช่นเดียว
กับการออมหุ้นด้วยการตัดบัญชีจากแบงก์หรือ
ตั้งโปรแกรมตัดบัญชีซื้อหุ้นเองทุกเดือน
ทำ�ความเข้าใจกับการลงทุนแต่ละแบบกัน
แล้ว ฉบับหน้าจะพาไปลงลึกกับองค์ประกอบ
การเลือกลงทุนหุ้นตัวแรกกันต่อ...
• ฉบับที่ 6 / 2562

23

PEA SAFETY

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

ยก/ย้ายของหนักไม่ให้

กระทบสุขภาพ

ในการใช้ชว
ี ต
ิ ประจำ�วันหรือการทำ�งาน
เรือ
่ งยกของหรือเคลือ
่ นย้ายสิง
่ ของดูเหมือน
จะเป็นกิจกรรมทีห
่ ลีกเลีย
่ งได้ยาก ถ้าหากของ
เป็นชิน
้ เล็ก ๆ หรือไม่หนักมากคงไม่มป
ี ญ
ั หาอะไร
แต่ถา้ เป็นของชิน
้ ใหญ่ ๆ หนัก ๆ เราก็ควรจะต้อง
เรียนรูเ้ รือ
่ งการยก/ย้ายอย่างถูกวิธี เพือ
่ ช่วย
ผ่อนแรงและลดอันตรายทีจ
่ ะเกิดตามมา
อันตรายจากการยก/ย้ายของหนักเป็นประจำ�หรือผิดวิธี

เราน่าจะทราบกันดีวา่ การยกของด้วยแรงจากร่างกาย เป็นงาน
ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ ในส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย ไม่วา่ จะเป็นมือ ข้อมือ แขน ไหล่ โดยเฉพาะหลัง
ส่วนล่าง ซึง่ อันตรายทีเ่ กิดขึน้ จากการยกของหนัก ๆ เช่น
• เคล็ดขัดยอกบริเวณหลังส่วนล่าง จากการทีก่ ล้ามเนือ้ และ
เส้นเอ็นต่าง ๆ บริเวณเอวเคลือ่ นไปจากตำ�แหน่งเดิม
• การบาดเจ็บสะสมเรือ้ รัง เช่น ปวดหลัง ไหล่ แขน หมอนรอง
กระดูกทับเส้นประสาท จากการยกผิดท่าหรือยกของหนักเกินกำ�ลัง
• อุบตั เิ หตุจากการยกของพลาด เช่น ของตกหล่นใส่เท้า วัสดุ
สิง่ ของแตกเสียหาย
• ปัญหาด้านจิตใจ เช่น ความเบือ่ หน่าย ขาดขวัญและกำ�ลังใจ
ในการทำ�งานทีต่ อ้ งยกของหนักอยูบ่ อ่ ย ๆ รวมทัง้ ปัญหาความเครียด
จากปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะอาการปวดหลังจากการยกของหนัก
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เทคนิคการยกของให้ถนอมร่างกาย

ก่อนจะยกของหนักในทีท่ ำ�งานหรือทีบ่ า้ น ควรมีการเตรียม
ความพร้อม ด้วยการตรวจสอบและวางแผนก่อนเริม่ ทำ�การยกหรือ
เคลือ่ นย้ายสิง่ ของ ดังต่อไปนี้
1. ประเมินสิ่งของที่จะยก

• ตรวจสอบทัง้ รูปทรงและรูปร่าง ขนาด นํา้ หนัก ขอบเหลีย่ มมุม

ของสิง่ ของทีจ่ ะเป็นอันตราย การบรรจุหบี ห่อ ควรจัดวางให้สมดุล
นํา้ หนักวัสดุควรกระจายสมํา่ เสมอ หรือถ้าเป็นวัสดุทม่ี หี ลายชิน้
ซ้อนกันต้องผูกให้แน่น
• ตรวจสอบว่าทีจ่ บ
ั ทีต่ ดิ อยูก่ บั สิง่ ของนัน้ มัน่ คงแข็งแรงแค่ไหน
ถ้าจับด้วยมือเปล่าจะลืน่ หรือไม่
2. ตรวจสอบเส้นทางการขนย้าย

• ตรวจสอบพืน้ ทีบ
่ ริเวณทีจ่ ะยก เช่น มีพน้ื ทีเ่ พียงพอในการยก
ไม่มสี ง่ิ กีดขวาง พืน้ ไม่ลน่ื ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีแสงสว่างเพียงพอ

รวมถึงจัดระบบการเคลือ่ นย้ายวัสดุให้ดี เช่น จัดเส้นทางเคลือ่ นย้าย
ทีส่ น้ั ทีส่ ดุ
• ตรวจสอบระหว่างทางทีจ่ ะเคลือ่ นย้ายสิง่ ของ เพือ่ ให้แน่ใจว่า
ไม่มอี นั ตรายและสิง่ กีดขวาง เพราะในขณะทีย่ กของควรมองเห็น
เส้นทางเดิน รวมไปถึงตรวจสอบเส้นทางเดินอืน่ ๆ ทีส่ ามารถลาก
ดันไปตามพืน้ พยายามเลีย่ งการแบกขึน้ บ่า
Tips : การยกบ้างวางบ้าง
เมื่อยกของหนักแล้วให้สลับมา
ยกของเบา เพื่อพักกล้ามเนื้อ
และช่วยลดความตึงตัวของ
กล้ามเนื้อ ลดความเสี่ยง
บาดเจ็บในการยก/ย้าย
สิ่งของได้

3. วางแผนการยก/ย้าย

• มองหาอุปกรณ์ชว่ ยผ่อนแรงในการขนย้ายให้มากทีส่ ดุ โดยเลือก

ให้เหมาะสมกับวัตถุ เช่น รถเข็น รอก สายพานลำ�เลียง อุปกรณ์ยก
ไฮโดรลิกส์ เป็นต้น
• ประเมินว่าจำ�เป็นต้องได้รบ
ั ความช่วยเหลือจากคนอืน่ หรือไม่
เพือ่ พิจารณาหาคนมาช่วยยกในกรณีของมีนา้ํ หนักมากหรือขนาดใหญ่
และกรณีไม่มอี ปุ กรณ์ชว่ ยยก ควรเลือกผูย้ กโดยคำ�นึงถึงเพศ วัย
ขนาดสัดส่วน และสภาพร่างกายของผูย้ ก
• ใช้อป
ุ กรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสม เช่น
ถุงมือเพือ่ ป้องกันการบาดเจ็บจากขอบ เหลีย่ มมุมของสิง่ ของ วัสดุท่ี
ร้อน สวมรองเท้านิรภัยเพือ่ ป้องกันการบาดเจ็บจากวัสดุหล่นทับ
และป้องกันการลืน่ ไถล การชนกระแทก มีแผ่นรองไหล่เมือ่ ต้องแบก
ด้วยบ่า หรือเข็มขัดพยุงหลัง (ควรใช้ในระยะสัน้ ๆ) ก็จะช่วยเพิม่
ความปลอดภัยเมือ่ ต้องยกหรือเคลือ่ นย้ายสิง่ ของ
4. วิธียก/ย้ายสิ่งของหนักที่ถูกวิธี

ยกของทีม่ ขี นาดเล็กและมีนา้ํ หนักไม่มากนัก
• ยืนชิดวัตถุและวางเท้าให้สมดุล โดยวางเท้าข้างหนึง่ อยูด่ า้ นข้าง
เท้าอีกข้างอยูด่ า้ นหลังของวัตถุ
• ย่อเข่าให้หลังเป็นแนวเส้นตรงเพือ่ รักษาสภาพความโค้ง
ของกระดูกสันหลังให้เป็นแนวตรงหรือเป็นไปตามธรรมชาติ เพือ่ ให้
แรงกดลงบนหมอนรองกระดูกสันหลังมีการกระจายตัวเท่า ๆ กัน
• จับวัตถุให้มน่ั คงโดยใช้ฝา่ มือจับให้ถนัดมือ แล้วยกวัตถุอยูช่ ดิ กับ

ลำ�ตัวให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้นา้ํ หนักของสิง่ ของผ่านลงทีต่ น้ ขาทัง้ สองข้าง
• ตำ�แหน่งของศีรษะจะต้องสัมพันธ์กบ
ั ร่างกาย โดยให้ศรี ษะและ
กระดูกสันหลังอยูใ่ นแนวเดียวกัน ซึง่ จะทำ�ให้มองเห็นทางเดินได้ชดั เจน
ในขณะทีย่ กขึน้ และเดิน
• ค่อย ๆ ยืดเข่า เพือ่ ยืนขึน้ โดยใช้กำ�ลังจากกล้ามเนือ้ ขา สะโพก
ไหล่ และต้นแขน ในขณะทีย่ นื ขึน้ หลังจะอยูใ่ นแนวตรงหรือเป็นไป
ตามธรรมชาติ
ยกถุงหรือกระสอบ
• นัง่ คุกเข่าลงกับพืน้ จับถุงให้มน่ั ด้วยมือทัง้ สองข้าง
• วางถุงพิงไว้ทข่ี าข้างทีค่ กุ เข่า
• เคลือ่ นย้ายถุงไว้ทต่ี น้ ขาอีกข้างหนึง่ ให้ถงุ อยูช่ ดิ ลำ�ตัว
• ใช้กำ�ลังขายกขึน้ ในขณะทีย่ นื ถุงยังอยูช่ ดิ ลำ�ตัวและหลังตรง
ช่วยกันยก 2 คนขึน้ ไป
ควรเลือกคนทีม่ คี วามสูงและความแข็งแรงใกล้เคียงกัน โดยยกที่
ด้านหัวและท้ายของวัตถุ และใช้วธิ ยี กเหมือนกับการยกของคนเดียว/
ยกของทีม่ นี า้ํ หนักไม่มากนัก คือ ยืนชิดของทีจ่ ะยก วางเท้าให้สมดุล
ย่อเข่า จับของให้มน่ั คง แล้วค่อย ๆ ยืดเข่าขึน้ โดยใช้กำ�ลังจาก
กล้ามเนือ้ ขา ขณะทีย่ กขึน้ หลังต้องอยูใ่ นแนวตรงหรือเป็นไปตาม
ธรรมชาติ การยกของหลายคนจะช่วยผ่อนแรงได้มาก แต่กต็ อ้ งระวัง
เรือ่ งการเสียสมดุลหรืออุบตั เิ หตุจากของหล่นใส่เท้าด้วย
แม้วา่ เราจะไม่สามารถหลีกเลีย่ งการยก/เคลือ่ นย้ายสิง่ ของ
หนัก ๆ ได้ แต่อย่างน้อยถ้าเราทำ�ด้วยวิธกี ารทีถ่ กู ต้องเหมาะสม
ก็จะช่วยลดอันตรายและความเสีย่ งปัญหาสุขภาพได้ในระยะยาว
ที่มา : เทคนิคการยกของตามหลักการยศาสตร์โดย รศ. ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิ
ไพบูลย์ ในบทความฐานข้อมูลการจัดการความรู้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

น่ารู้...
ในปัจจุบน
ั ประเทศไทยมีกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข้องกับการยกเคลือ
่ นย้าย
ของหนัก คือ กฎกระทรวง กำ�หนดอัตราน้ำ�หนักที่นายจ้าง
ให้ลูกจ้างทำ�งานได้ พ.ศ. 2547 อาศัยอำ�นาจตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำ�หนดให้ลูกจ้างทำ�งาน
ยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก ดังต่อไปนี้
เด็กหญิงอายุตง้ั แต่ 15 - 18 ปี ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนเด็กชาย
ไม่เกิน 25 กิโลกรัม และสำ�หรับลูกจ้างหญิงไม่ควรเกิน 25 กิโลกรัม
ขณะที่ลูกจ้างชายไม่เกิน 55 กิโลกรัม
• ฉบับที่ 6 / 2562
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เที่ยวไปทั่ว

เรือ่ งและภาพ : ธเนศ เปีย่ มหน้าไม้

เวลาเดินช้าที่

ปัว-บ่อเกลือ

หลายสถานที่อาจต้องปรับโน่นเติมนี่เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว
แต่สำ�หรับ ‘ปัว’ และ ‘บ่อเกลือ’ กลับตรงกันข้าม แค่วิถีชีวิตเรียบง่ายท่ามกลาง
ธรรมชาติและผืนนากว้างใหญ่ ก็เพียงพอมัดใจให้ใครต่อใครอยากเดินทางมาสบตา
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ความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติ วัฒนธรรม
วิถีชีวิตผู้คนที่พบพาน
ทำ�ให้เราเข้าใจแง่งาม
ของชีวิตในมุมมอง
ที่แตกต่าง
ในฤดูฝนอาจรู้สึกเฉอะแฉะสักหน่อย
แต่กม็ ขี อ้ ดีอยูไ่ ม่นอ้ ย เพราะเป็นช่วงเวลาดี ๆ
ทีธ่ รรมชาติกลับมามีชวี ติ ชีวาอีกครัง้ ช่วยเพิม่
ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แม่นา้ํ ลำ�ธาร และยัง
เป็นฤดูกาลเริม่ ต้นทำ�นาของพีน่ อ้ งเกษตรกร
ทุกภูมิภาคของไทย จึงเรียกว่าเป็น ‘Green
Season’ อย่างแท้จริง ทั้งยังเหมาะกับการ
เดินทางท่องเทีย่ วแนวธรรมชาติ นํา้ ตก ภูเขา
มากที่สุด และนี่เป็นเหตุผลง่าย ๆ ที่ทำ�ให้
เราออกเดินทางมาถึง ‘น่าน’ เมืองไซซ์
กะทัดรัดที่ไม่ว่ามากี่ทีก็มีแต่ความประทับใจ
กลับไปเสมอ
หากแต่ทริปนี้มีเวลาไม่มาก เราจึงเลือก
ใช้เวลาสัน้ ๆ ในตัวเมือง ก่อนมุง่ หน้าสู่ ‘ปัว’
เมืองที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและ
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ความหลากหลายของผู้คนไว้อย่างกลมกลืน
คนไทลื้อ
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เมี่ยน และลัวะ
ต่างผูกพันเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางวงล้อม
ของขุนเขาและอากาศเย็นสบาย สองฟาก
ของถนนสายหลักเป็นกลุ่มบ้านไม้ที่มี
ตรอกซอกซอยเชื่อมถึงกันหมด จึงสามารถ
เดินเล่นได้โดยไม่ต้องกลัวหลง
‘วัดต้นแหลง’ สถานที่เก่าแก่คู่เมืองปัว
วัดโบราณรูปแบบไทยล้านนาแห่งนี้เชื่อว่า
สร้างมาตั้งแต่หลายร้อยปีก่อน โดดเด่น
ด้วยวิหารเก่าแก่สไตล์ไทลื้อ ลักษณะแบบ
เดียวกับบ้านเรือนดั้งเดิมของชาวไทลื้อแถบ
สิบสองปันนา ช่วงเช้าที่แสงอาทิตย์สาดส่อง
ผ่านประตูด้านหน้ากระทบองค์พระประธาน
เกิดภาพงดงามทีใ่ คร ๆ ก็บอกต่อ และเพราะ
คุณค่าความงามที่ยืนหยัดท้าทายกาลเวลา
มายาวนาน วัดต้นแหลงจึงได้รับรางวัล
อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยล้านนา
ประจำ�ปี 2552 ประเภทอาคารทางศาสนา
จากสมาคมสถาปนิกสยาม
อีกหนึ่งแห่งที่ต้องมา ‘วัดภูเก็ต’ วัดนี้
ไม่ได้อยู่ภูเก็ตแต่อย่างใด แต่เป็นการตั้งชื่อ
ตามหมู่บ้านเก็ตซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ
ในภาคเหนือเรียกว่าภู มาที่นี่นอกจากจะมา
ชมภาพจิตรกรรมและสักการะหลวงพ่อ
แสนปัวเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังเป็น
มุมชมวิวอันสวยงามยามพระอาทิตย์ขึ้น
ส่วน ‘วังศิลาแลง’ เป็นอีกหนึ่งมุมโปรดของ
นักเดินทาง เกิดจากรอยเลือ่ นปัวทำ�ให้แก่งหิน
แยกตัวออกจากกัน มีลกั ษณะโค้งเว้าแปลกตา

มีสายนํ้าเย็นฉํ่าไหลผ่าน สวยงามจนได้รับ
ฉายาว่าแกรนด์แคนยอนแห่งเมืองปัว
เลยทีเดียว
มาถึงแล้วไม่แวะชมการผลิตและช้อปปิ้ง
‘ผ้าเขียนเทียน’ ก็คงจะไม่สมบูรณ์แบบ
ผ้าเขียนเทียนทำ�ด้วยวิธีการใช้เทียนต้มให้
ละลาย แล้วนำ�มาเขียนลายบนผ้าใยกัญชง
ก่อนจะนำ�ไปย้อมสีครามจากต้นครามหรือ
ต้นฮ่อมตามธรรมชาติ ซึ่งเทียนที่เขียนเอาไว้
จะกันไม่ให้ครามเกาะใยผ้า (คล้ายๆ กับวิธี
การทำ�ผ้าบาติก) เมื่อนำ�ผ้าที่ย้อมเสร็จแล้ว
ไปต้มให้เทียนละลายออก จะได้ลวดลาย
บนผ้าที่สวยงาม แม้ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้
ผ้าดิบจากโรงงานแทนผ้าใยกันชงที่หายาก
มากขึน้ แต่ยงั คงขัน้ ตอนการเขียนผ้าลายเทียน
การย้อมสีแบบเดิมเอาไว้
หากมาที่ปัวตรงกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์
- มีนาคม แนะว่าอย่าลืมแวะไปทักทาย
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เพราะเป็นช่วงเวลา
ที่ดอกชมพูภูคาบานสะพรั่ง เป็นพันธุ์ไม้ดอก
หายากซึ่งพบเฉพาะที่ดอยภูคาเท่านั้น
ออกจากปัวสู่อาณาเขต ‘บ่อเกลือ’
ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางธรรมชาติเขียวขจี
ภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน มองแล้วสดชื่น
สบายตาจนไม่อยากให้ถึงที่หมายเร็วเกินไป
เราพารถค่อย ๆ ลัดเลาะขึ้นและลงเขาอย่าง
ไม่รบี ร้อน แต่แล้วไม่นานก็เข้าสูด่ นิ แดน
การทำ�เกลือภูเขา
ลักษณะโดยรวมของบ่อเกลือมีความ
คล้ายกับสถานที่ที่เราเพิ่งจากมาไม่น้อย
โดยเฉพาะในแง่ของธรรมชาติ วิถีชีวิต และ
ประวัติศาสตร์ที่เล่าขานมานานกว่าพันปี
สมัยก่อนบ่อเกลือมีชื่อว่า ‘เมืองบ่อ’
เป็นชุมชนขนาดใหญ่ภายในพื้นที่รอบ ๆ นี้
เคยมีบ่อนํ้าเกลือสินเธาว์มากถึง 9 บ่อ

Note for Traveller
การเดินทาง

รถทัวร์ : ปัจจุบน
ั มีรถทัวร์วง
่ิ ระหว่าง
กรุงเทพฯ - น่าน ให้บริการหลายบริษท
ั
และหลายช่วงเวลา สามารถขึน
้ รถได้
ทัง
้ ทีห
่ มอชิต 2 และศูนย์บริการของ
บริษท
ั รถทัวร์เอง คือ สมบัตท
ิ วั ร์
บุษราคัมทัวร์ นครชัยแอร์ บางกอก
บัสไลน์ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ
10 ชัว่ โมง

เพื่อผลิตแล้วส่งไปจำ�หน่ายหลายที่ในเขต
ภาคเหนือ กรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง
หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนา ตลอดจน
จีนตอนใต้ ทว่าเดี๋ยวนี้เหลือเพียงแค่ 2 บ่อ
ซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าบ่อเหนือและบ่อใต้
การผลิตเกลือไม่ได้ทำ�ทุกวัน ด้วยเหตุผล
ของวัฒนธรรมประเพณี ชาวบ้านจะไม่
ผลิตเกลือในช่วงเข้าพรรษาและกลับมาผลิต
อีกครั้งช่วงออกพรรษา โดยในวันแรม
8 คํ่า ของเดือน 5 จะมีพิธีกรรมสำ�คัญคือ
การเลี้ยงผีเมืองและเจ้ารักษาบ่อเกลือ คือ
‘เจ้าซางคำ�’ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักคุ้มครอง
ชาวบ่อเกลือ และให้ทรัพยากรเกลือ

Forever Nan

Rainy season might have caused
inconvenience to our daily lives, but the
perfect time to visit natural attractions
such as waterfalls and mountains. With
this simple reason, we set off for ‘Nan’,
a small province that always creates great
memories.
On this short trip, we chose to spend
a bit of time in the city before heading to
‘Pua’, the town that has seamlessly
integrated natural surroundings with the
diversity of its people. Among Thai Lue,
Hmong, Mian and Lua hill tribes, all
communities here live together as one
amidst the mountains and cool air. Pua
offers many interesting sites such as ‘Wat
Ton Laeng’ which is an ancient site in area.
This Lanna-style temple is believed to have

ที่พวกเขานำ�มาใช้ประโยชน์และเลี้ยงชีพ
ตลอดทั้งปี ซึ่งสืบทอดปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่
อดีต โดยตลอดช่วงพิธกี รรมทัง้ 3 วัน (ในอดีต
กินเวลาถึง 7 วัน) จะปิดกั้นไม่ให้บุคคล
ภายนอกเข้า - ออกหมู่บ้านด้วยยานพาหนะ
ทุกชนิด แต่กระนั้นนักท่องเที่ยวก็สามารถ
เดินเท้าเข้ามาสัมผัสตำ�นานการทำ�เกลือ
บนที่สูงที่ยังคงมีลมหายใจได้
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ วัฒนธรรม
วิถีชีวิตผู้คนที่พบพานตลอดทั้งทริป ทำ�ให้
เราเข้าใจแง่งามของชีวติ ในมุมมองทีแ่ ตกต่าง
และนับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่อยาก
จะทอดเวลาออกไปอีกนาน ๆ

been built several hundred years ago,
unique with its old Thai Lue-style Buddha
image hall. Owing beautiful architecture,
‘Wat Ton Laeng’ received the award for
Thai-Lanna Architecture Conservation
Building from the Association of Siamese
Architects in 2009. Meanwhile, ‘Wat
Phuket’ has exquisite paintings and offers
a place for visitors to make merits to Luang
Por Saen Pua for good luck, while boasting
one of the most beautiful spots to watch the
sunrise. ‘Wang Sila Laeng’ is another tourist
favorite as this rock formation has a stream
running through, while some even name it
the ‘Grand Canyon of Pua.’ During your stay
in Pua, do not forget to experience the art of
making ‘Pa Kian Tian’ batik garments with
the use of wax, a wisdom of the Mhong hill

เครือ
่ งบิน : ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชัว่ โมง 30 นาที สำ�หรับผูท
้ ต
่ี อ
้ งการ
ประหยัด ซึง
่ ปัจจุบน
ั มีสายการบิน
ระหว่างท่าอากาศยานดอนเมือง
(กรุงเทพฯ) - สนามบินน่าน
2 สายการบิน คือ Thai Air Asia
และ Nok Air ส่วนราคาขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ช่วงเวลาสำ�รองทีน
่ ง
่ั
การเดินทางในน่าน : ระหว่างตัวเมือง
ออกไปอำ�เภอต่าง ๆ จะมีรถบัสและ
รถสองแถวคอยให้บริการ โดยขึน
้ ได้
ทีส
่ ถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร

tribe which has been passed on through
generations.
From Pua, we visited ‘Bor Klua’, a
famous attraction known for its rock salt.
Today, only two mines remain out of nine
mines in the past. However, villagers do
not make rock salt every day, as they take a
break during the Buddhist Lent and resume
the activity at the end of the lent period.
Every year, on the waning of the eighth
night of the fifth lunar month, the villagers
will hold a feast for the spirits and the god
of the salt mines or ‘Chao Sang Kham’, the
deity looking over the village who grants
salt for their year-round livelihood. During
this time, outsiders are strictly prohibited
from entering the village with any type of
vehicles.
• ฉบับที่ 6 / 2562
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มรดกไทย

เรือ่ ง : วิชชุ ภาพประกอบ : เอกสิทธิ์ ชูวงษ์

มะโย่ง
มรดกการแสดงจาก
ปลายด้ามขวาน
หากพูดถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็น หนังตะลุง
มโนราห์ ดิเกร์ ฮูลู หลายคน
คงร้องอ๋อ แต่...สำ�หรับ ‘มะโย่ง’
บางคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อการแสดงนี้
มาก่อน ทั้ง ๆ ที่มีประวัติความเป็นมา
ยาวนานหลายศตวรรษ
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มะโย่งได้รับอิทธิพลมาจากชวาตั้งแต่ครั้งโบราณ เป็นการแสดง
พื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในการแก้บน สะเดาะเคราะห์ บำ�บัดโรค
และให้ความบันเทิงของชาวไทยมุสลิมในแถบจังหวัดภาคใต้

ะโย่งเป็นการแสดงละคร
มลายูสำ�หรับกษัตริย์และ
เจ้านายระดับสูง ซึ่งเป็นการ
แสดงการร่ายรำ�ที่คล้ายกับ
มโนราห์แต่ไม่สวมชฎา
หรือมงกุฎ ส่วนใหญ่นิยมเล่นในพระราชวัง
มีความเป็นเลิศในด้านความประณีต
งดงามมาตรฐานสูง ทั้งยังเป็นการแสดงที่
โปรดปรานของกษัตริย์ปัตตานี โดยคำ�ว่า
มะโย่ง มาจากคำ�ว่า มะ หรือ เมาะ แปลว่า
แม่ ส่วนโย่งหรือโยง เป็นพระนามของเจ้าหญิง
แห่งชวา จึงสันนิษฐานว่าอาจเนื่องมาจาก
เป็นละครที่เจ้าหญิงทรงคิดขึ้นเป็นครั้งแรก
และใช้ผู้หญิงแสดง หลังจากนั้นการแสดง
มะโย่งค่อย ๆ เป็นทีน่ ยิ มของชาวบ้านในชนบท
สืบต่อมา ตามหลักฐานอ้างอิงว่ากันว่า
เป็นการแสดงที่ได้รับอิทธิพลมาจากชวา
ตั้งแต่ครั้งโบราณ และเป็นที่แพร่หลายในหมู่
ชาวมลายูบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนีย้ งั เป็นการแสดงพืน้ บ้านทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพิธีกรรมในการแก้บน สะเดาะเคราะห์
บำ�บัดโรค และให้ความบันเทิงของชาวไทย
มุสลิมในแถบจังหวัดภาคใต้อีกด้วย
การแสดงมะโย่งจัดเป็นการแสดงเรือ่ งราว
ที่ประกอบไปด้วย การขับบทร้อง การเจรจา
โดยใช้ภาษามลายู และการร่ายรำ� มีตวั ละคร
ที่สำ�คัญคือ ปะโย่ง (พระเอก) และมะโย่ง
(นางเอก) มีเสนาและตัวตลกที่ดำ�เนินเรื่อง
สร้างความบันเทิงให้ผู้ชม ผู้แสดงมะโย่ง
คณะหนึ่งมีประมาณ 10 - 15 คน มีบอมอ
(ครูหมอ) เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม มีลูกคู่
(นักดนตรี) จำ�นวน 5 - 7 คน นอกนั้นเป็น
ผู้แสดงและผู้ช่วยผู้แสดงบ้าง
ผู้แสดงหลักหรือตัวละครสำ�คัญมี 4 ตัว
คือ ปะโย่ง หรือ เปาะโย่ง แสดงเป็นพระเอก
ในฐานะกษัตริย์หรือเจ้าชาย มะโย่ง หรือ
เมาะโย่ง แสดงเป็นนางเอกมีฐานะเป็น
เจ้าหญิง ตัวตลกมีสองตัวคือ ปืนรันมูดอ

Mak Yong is a traditional dance-drama unique to ThaiMelayu people in the three southern border provinces of
Thailand: Pattani, Yala and Narathiwat. The dance-drama
is similar to the Manorah, yet, dancers of Mak Yong do not
wear crowns. The protagonist is called Poh Yong, the
leading lady of Mak Yong. Typically, there is a clown in the
act as well, and costumes are similar to those worn in the

แสดงเป็นตัวตลกตัวที่ 1 มีฐานะเป็นเสนา
หนุ่มคนสนิทของปะโย่ง และปืนรันตูวอ
แสดงเป็นตัวตลกตัวที่ 2 มีฐานะเป็นเสนา
อาวุโส คนสนิทตัวรองของปะโย่ง
สำ�หรับวงดนตรีมะโย่ง ประกอบด้วย
ปี่ซูนา 1 เลา รือบับ 1 คัน กลองมลายู
2 ใบ ฆ้องใหญ่ 1 คู่ กรับ 1 คู่ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการประกอบพิธกี รรมคือ แส้ ใช้ตสี ง่ิ ชัว่ ร้าย
หรือปัดรังควานในระหว่างการแสดง
ปัจจุบันแม้ว่ากระบวนการสืบสานและ
ถ่ายทอดการแสดงมะโย่งจะลดน้อยลงและ
มีจำ�นวนคณะไม่มาก แต่มะโย่งยังคงมี
ความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม
ในภาคใต้มิเสื่อมคลาย
ที่มา
ประพนธ์ เรืองณรงค์. (2527) สมบัติไทยมุสลิมภาคใต้.
หน้า 85
นูรียัน สาและ. (2542). สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้
ฐานข้อมูลอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
https://dataculture.wu.ac.th/?page_id=89

royal court in ancient times. It is believed that this art form
was found in the court of Pattani City about 400 years ago
before it has been further adopted in Kelantan, Pahang,
Terengganu and Saiburi in Malaysia. The dance was once
popular among the high society of the Melayu Kingdom,
practiced both in and out of the royal court.
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สุข สุขภาพ

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

ดูแลตัวเองก่อนป่วยด้วยโรค

หลอดเลือดสมอง

ด้วยพฤติกรรมการบริโภค การใช้ชวี ต
ิ แบบเร่งรีบ เผชิญหน้าภาวะความเครียด ขาดการ
ออกกำ�ลังกายทีเ่ หมาะสมนำ�มาซึง่ ความเจ็บป่วยมากมาย รวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke) สาเหตุการเสียชีวต
ิ อันดับต้น ๆ ของคนไทย และเกิดขึน
้ ได้กบ
ั คนทุกเพศทุกวัย
ปัจจัยเสีย
่ งหลีกเลีย
่ งไม่ได้

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
คือภาวะทีส
่ มองขาดเลือดไปเลีย
้ งเนือ
่ งจาก
หลอดเลือดมีความผิดปกติ ส่งผลให้เนือ
้ เยือ
่
ในสมองถูกท�ำลายและการท�ำงานของสมอง
หยุดชะงัก ถือว่าเป็นอาการร้ายแรงทีอ
่ าจ
ส่งผลให้กลายเป็นโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต หรือ
เสียชีวต
ิ ซึง
่ ไม่กระทบแค่ตว
ั ผูป
้ ว
่ ยเท่านัน
้ หาก
ยังรวมถึงครอบครัวทีต
่ อ
้ งมาดูแลผูป
้ ว
่ ยด้วย
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อายุ

ยิง
่ อายุมากโอกาส
เสีย
่ งยิง
่ เพิม
่ ขึน
้
เนือ
่ งจากหลอดเลือด
เสือ
่ มสภาพ

พันธุกรรม

ผูท
้ ม
ี่ ป
ี ระวัตค
ิ รอบครัว
เป็นโรคหลอดเลือด
สมอง มีความเสีย
่ ง
มากกว่าคนทัว
่ ไป

เพศ

เพศชายจะมีโอกาสเกิด
โรคหลอดเลือดสมองตีบ
หรืออุดตันได้มากกว่า
เพศหญิง

ปัจจัยเสีย
่ งหลีกเลีย
่ งได้

ความดันโลหิตสูง
เป็นปัจจัย
ความเสีย
่ งมาก

เบาหวาน
เป็นปัจจัยเสีย
่ งท�ำให้
หลอดเหลือดแข็งตัว
ได้ทว
ั่ ร่างกาย

โรคหัวใจ
เช่น หัวใจเต้นผิด
จังหวะ โรคลิน
้ หัวใจ
กล้ามเนือ
้ ขาดเลือด

ไขมันในเลือดสูง
ท�ำให้ผนังเส้นเลือด
ไม่ยด
ื หยุน
่ เกิดการ
ตีบตันง่าย เลือดไหลไป
เลีย
้ งร่างกายได้นอ
้ ย

ความอ้วน
ผูท
้ ม
ี่ น
ี ำ�้ หนักมากมี
โอกาสเป็นเบาหวาน
และความดันสูง น�ำไปสู่
โรคหลอดเลือดสมอง

สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง

F = Face
A = Arms
S = Speech
		
T = Time
		

เวลายิม
้ พบว่ามุมปากข้างหนึง
่ ตกพูดล�ำบาก
ยกแขนข้างใดข้างหนึง
่ ไม่ขน
ึ้
มีปญ
ั หาด้านการพูดแม้ประโยคง่าย ๆ
พูดแล้วคนอืน
่ ฟังไม่รเู้ รือ
่ ง
ถ้ามีอาการเหล่านี้ ให้รบ
ี ไปโรงพยาบาลโดยด่วน
ภายใน 4 ชัว
่ โมง

ทีจ
่ ริงการรักษาทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ คือการ
ป้องกันไม่ให้เกิดโรค แต่ถา้ เกิดโรค
ขึน
้ แล้วต้องรีบเข้าสูแ่ ผนการรักษา
ทีเ่ รียกว่า ‘Stroke Fast Track’ ภายใน
4 ชัว
่ โมง นับตัง
้ แต่ผป
ู้ ว
่ ยเกิดอาการ
ซึง
่ เป็นช่วงระยะเวลาส�ำคัญทีแ่ พทย์
จะใช้ในการวางแผนการรักษาโรค
หลอดเลือดสมองโดยการใช้ยาละลาย

สูบบุหรี่
เพราะเกีย
่ วข้องกับ
หลอดเลือดเปราะ
ผูส
้ บ
ู บุหรีจ
่ ด
ั เสีย
่ งโรค
หลอดเลือดสมอง
มากกว่าผูไ้ ม่สบ
ู

ออกก�ำลังกาย
การออกก�ำลังกาย
น้อยและไม่ออกเลย
ก็มโี อกาสเสีย
่ ง
มากขึน
้ ด้วย

ดืม
่ สุรา
ผูด
้ ม
ื่ ปานกลาง
ไปจนถึงดืม
่ จัด
มีอต
ั ราเสีย
่ งต่อโรค
หลอดเลือดสมอง
มากขึน
้

การด�ำเนินชีวต
ิ
ผูท
้ ม
ี่ ค
ี วามเครียด
ไม่รจ
ู้ ก
ั ผ่อนคลาย
ภูมค
ิ ม
ุ้ กันของร่างกาย
ลดลงท�ำให้เจ็บป่วยง่าย

ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการกลับมาเป็นซ้�ำ
ตรวจสุขภาพเป็นประจ�ำทุกปี วัดความดันโลหิต
ตรวจระดับนำ�้ ตาล ไขมันในเลือด ความผิดปกติของหัวใจ
ควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมัน และนำ�้ ตาลในเลือด
ให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
ควบคุมอาหารให้สมดุล หลีกเลีย
่ งอาหารรสเค็ม หวาน มัน
เลิกสูบบุหรี่ พบว่าการเลิกสูบบุหรีส
่ ามารถลดโอกาสเสีย
่ ง
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ครึง
่ หนึง
่
งดสูบบุหรี่ หลีกเลีย
่ งเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
ออกก�ำลังกายสมำ�่ เสมอ อย่างน้อย 30 นาที/วัน 3 ครัง
้ /
สัปดาห์ และควบคุมนำ�้ หนักให้เหมาะสม
ผ่อนคลายความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ
ถ้ามีอาการทีส
่ งสัยว่าอาจเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ดังกล่าวข้างต้น ให้รบ
ี ไปพบแพทย์ทน
ั ที

ลิม
่ เลือด หากผูป
้ ว
่ ยมาถึงโรงพยาบาล
ช้ากว่านีเ้ นือ
้ สมองอาจจะตายและ
ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยการ
ให้ยาละลายลิม
่ เลือดได้
ส�ำหรับบ้านไหนทีม
่ ผ
ี ป
ู้ ว
่ ยโรคหลอด
เลือดสมอง ควรให้ก�ำลังใจปลอบใจ
ผูป
้ ว
่ ย ให้รส
ู้ ก
ึ มีความหวังและก�ำลังใจให้
ร่วมมือในการดูแลรักษาตนเอง รวมถึง

กระตุน
้ ให้ผป
ู้ ว
่ ยท�ำกิจวัตรประจ�ำวันด้วย
ตัวเองให้มากทีส
่ ด
ุ เช่น แปรงฟัน อาบนำ�้
แต่งตัว รับประทานอาหาร การลุก-นัง
่
การขับถ่าย ซึง
่ จะช่วยให้การรักษาฟืน
้ ฟู
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน
้
ถ้าหากพบคนใกล้ตว
ั มีอาการโรค
หลอดเลือดสมอง โทรสายด่วน 1669
ให้บริการฟรีตลอด 24 ชัว่ โมงทัว่ ประเทศ
• ฉบับที่ 6 / 2562
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รอบโต๊ะทํางาน

โดย แม่มะลิ

แนวคิด ‘AGILE’

ทางเลือกใหม่ในโลกการทำ�งาน ยุค Technology Disruption
ทุกปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน
้ ในยุค Technology Disruption ไม่ได้สง่ ผลให้วถ
ิ ชี วี ต
ิ
ของคนยุคนีต
้ อ
้ งเปลีย
่ นไปเท่านัน
้ ทว่า ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรธุรกิจ ทีต
่ อ
้ ง
ปรับรูปแบบการทำ�ธุรกิจรับความเปลีย
่ นแปลงอย่างรวดเร็ว เพือ
่ ให้สอดรับกับเทคโนโลยี
สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงพฤติกรรมและความต้องการของผูบ
้ ริโภคทีเ่ ปลีย
่ นไป
34
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ดั

งนั้นองค์กรที่จะอยู่รอดได้
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ในโลกดิจิทัล จึงไม่ได้วัดกัน
ที่กึ๋นในการทำ�ธุรกิจเท่านั้น
หากแต่เป็นเรื่องของความเร็ว
ในการปรับตัว ปรับองค์กร ให้พร้อมรับ
ความเปลีย่ นแปลงในยุคที่ ‘ปลาเร็วกินปลาช้า’
มากกว่า
เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกองค์กรได้นำ�ไปใช้
ในการปรับตัว ช่วยให้ทำ�งานได้เร็วขึ้น และ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สื่อสารกันในทีม
มากขึ้น จึงมีการนำ�เสนอแนวคิดการทำ�งาน
แบบ Agile ที่แปลตรงตัวว่า ‘ความคล่องตัว
สูง’ เข้ามาปรับใช้เปลี่ยนแปลงการทำ�งาน
ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสอดรับกับยุค
Technology Disruption นี้
จากบทความที่เผยแพร่ใน Facebook :
Aon Hewitt Thailand เรื่อง ‘ทำ�ไม Agile ถึง
ส่งผลกับวงการ HR’ ได้ยืนยันว่า แนวคิด
การทำ�งานแบบ Agile เป็นองค์ประกอบ
สำ�คัญที่ช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดได้ถึง 84% และ
องค์กรในปัจจุบันมองว่า Agile เป็นทิศทาง
การปรับตัวสำ�คัญที่องค์กรต้องเดินไป
และบทความนี้ยังได้ขยายความถึงจุด
ประสงค์หลักของการทำ�งานภายใต้แนวคิด
Agile ด้วยว่ามุ่งตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า หาผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้าง
นวัตกรรม ผ่านหลักการ Agile manifesto
ที่เริ่มต้นในโลกของซอฟต์แวร์ที่เน้นการ
ทำ�งานด้วยทีมขนาดเล็ก ประกอบด้วยคน
ประมาณ 7 - 10 คนต่อทีม รวมทั้งทำ�งาน
แบบข้ามสายงาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัว
และหลีกเลี่ยงการบริหารแบบบนลงล่าง
(Top - Down management) หรือการทำ�งาน
แบบไซโล (Silo)
จากนั้นจึงได้แนะเทคนิคการนำ�แนวคิด
การทำ�งานแบบ Agile มาใช้ในการปรับเปลีย่ น
การทำ�งานในองค์กร เพื่อพาองค์กรให้
เดินหน้าต่อไปในยุค Technology Disruption
ตลอดรอดฝั่ง ดังนี้

ปรับเปลี่ยนบทบาทของฝ่าย HR ให้เป็น
มากกว่าแค่ผู้สนับสนุน

เนื่องจากลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของการ
ทำ�งานแบบ Agile คือ ความร่วมมือและการ
ทำ�งานข้ามสายงาน ฝ่าย HR ซึ่งเดิมเคยมี
บทบาทหลักในการดึงจุดแข็งเรื่อง ‘คน’
ในแต่ละทีม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำ�งาน
ร่วมกันอย่างราบรื่นและรวดเร็ว จึงต้อง
ขยับขยายปรับเปลี่ยนบทบาท ให้เป็นเหมือน
‘หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์’ มากขึ้น โดยต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในวิธีการทำ�งานของ
คนฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำ�องค์กรไปสู่การ
เตรียมพร้อมสำ�หรับการเปลี่ยนแปลง
ลองผิดลองถูก หาแนวทางที่เหมาะสม
ในการพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน

กระบวนการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก
นับเป็นหัวใจสำ�คัญของการทำ�งานแบบ
Agile โดยองค์กรสามารถกระตุ้นให้เกิด
กระบวนการดังกล่าวได้ผ่านการใช้กรอบ
แนวคิด ‘Design Thinking’ โดยเริ่มต้นจาก
การ ‘เอาใจใส่’ (Empathy) พนักงาน
แล้ว ‘กำ�หนดปัญหา’ (Define) ที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กร
จากนั้นจึง ‘ระดมความคิด’ (Ideate) เพื่อ
หาวิธีแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุด แล้วค่อย
เข้าสู่ขั้นตอนการ ‘สร้างต้นแบบ’ (Prototype)
หรือวางแผนวิธีการแก้ไขปัญหา ปิดท้ายด้วย

การ ‘ทดสอบ’ (Testing) ทางออกที่คิดว่าดี
ที่สุดภายในกลุ่มทดลองหรือภายในทีม
วิเคราะห์ข้อมูล สร้างประสบการณ์ใหม่
ให้พนักงานร่วมกัน

นอกจากองค์กรจะต้องปรับตัวให้ทัน
กับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้ว
ยังต้องปรับรูปแบบขององค์กรให้ตอบโจทย์
ความต้องการของพนักงานที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว ทั้งในเชิงของสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานและโครงสร้างองค์กรด้วย ดังนั้นต้อง
มีการสื่อสารในองค์กรโดยเฉพาะกับฝ่าย
การตลาดและฝ่ายไอที เพื่อออกแบบระบบ
การทำ�งานและสร้างจุดสนใจเพื่อดึงดูดหรือ
รักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรให้ได้
โดยเครื่องมือที่ช่วยให้ภารกิจนี้ลุล่วงได้
คือ People Analytic ที่ฝ่าย HR สามารถ
นำ�ไปใช้ทำ�ความเข้าใจนิสัย พฤติกรรม และ
ความต้องการที่หลากหลายของพนักงาน
เพื่อใช้ประกอบการเสนอค่าตอบแทน
แผนการเรียนรู้ และการจัดสรรทรัพยากร
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนี่จะประกอบ
รวมกันเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคนเก่งให้อยู่กับ
องค์กรได้นานในที่สุด
อ้างอิง : บทความเรื่อง ‘ทำ�ไม Agile ถึงส่งผลกับวงการ
HR’ เผยแพร่ใน Facebook : Aon Hewitt Thailand
(https://www.facebook.com/AonHewittThailand/
posts/1098235890337182?__tn__=K-R)
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แวะชิมริมทาง

เรือ่ ง : ชายกาง ภาพ : วิวฒ
ั น์ ศรีเพ็ญ

กิด
๊ กี่ เป็ดย่างไฟแดงหนังกรอบ

สไตล์กวางตุ้ง

ใ

นกระบวนเป็ดย่างไฟแดง แบบ
กวางตุ้ง ร้านที่ยืนยงและยั่งยืน
มาจนถึงทุกวันนี้มีไม่มากนัก
แถมร้านที่เกิดใหม่นั้นก็แทบจะ
ไม่หลงเหลือเสน่ห์ความเป็น
เป็ดย่างกวางตุง้ ไว้เลย ทัง้ เปลีย่ น
สูตร ทั้งปรับตำ�รากันให้วุ่น จนทำ�ให้
เหลือร้านที่รสชาติดั้งเดิมไม่มากนัก
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ร้านกิ๊ดกี่ อาจไม่เป็นที่คุ้นหูสำ�หรับ
หลาย ๆ ท่าน เพราะร้านนี้เปิดตัวมา
เงียบ ๆ ราว 70 ปีแล้ว ริมถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน ฝั่งธนบุรี เป็นร้านขึ้นชื่อ
เรื่องขายเป็ดย่าง หมูแดง หมูกรอบ และ
ขนมจีบ ในย่านนี้ครับ ร้านนี้ถนัดเรื่อง
เป็ดย่างที่สุด และใช้วิธีย่างถ่านแบบ
สมัยก่อน จะสับวางบนข้าว หรือกินกับ

บะหมี่ลวกก็ดีทั้งนั้นครับ
เป็ดย่างผิวแดงตึง ๆ มีกลิ่นหอม ๆ
ติดหนังจนโชยเข้าจมูก ยามที่เราใส่
เข้าไปในปาก เนื้อเป็ดนุ่มหนึบ ไม่เหนียว
แม้เป็นเนือ้ สะโพกเป็ด หมูแดงก็ไม่เหนียว
เคี้ยวสบาย ๆ กับหมูกรอบที่ย่างมา
แผงโต ๆ หนังกรอบดีมาก ทั้งหมดนี้
เราจะวางบนข้าวมาก็ดี ใส่มาในบะหมี่

เป็ดย่าง
ผิวแดงตึง ๆ มี
กลิน
่ หอม ๆ ติด
หนังจนโชยเข้า
จมูก ยามทีเ่ รา
ใส่เข้าไปในปาก

หรือเกี๊ยวก็ดี มันลงตัวไปหมดทุกอย่าง
นํ้าราดข้าวของกิ๊ดกี่ ยังเป็นในแบบ
ที่สืบทอดกันมา คือตีนํ้าต้นเรื่องไว้หม้อ
หนึ่ง แล้วเสริมเพิ่มรสอร่อยด้วยนํ้าที่อยู่
ในตัวเป็ดย่าง เวลาพรากจากราวลงมาก็
จะเจาะบั้นท้ายที่เย็บไว้ เอานํ้าเกรวี่ชั้นดี
มาผสมในนํ้าราด ทำ�ให้เอร็ดอร่อยเหลือ
ประมาณ
ขนมจีบ คือของอร่อยอีกอย่างที่ต้อง
กล่าวถึงสำ�หรับร้านกิ๊ดกี่ ขนมจีบแป้ง
บางนุ่ม ตัวไส้เป็นหมูสับปรุงรสมาเบา ๆ

นวล ๆ ทานเปล่า ๆ ได้สบาย ๆ หรือจะ
จิ้มจิ๊กโฉ่วอีกนิด ก็อร่อยขึ้นทันตา
การเดินทางมาที่ร้านกิ๊ดกี่ ซึ่งตั้งอยู่ริม
ถนนตากสิน ปากซอยตากสิน 27 ใกล้
แยกมไหสวรรย์ บุคคโล ท่านสามารถใช้
Google Map เดินทางมาได้อย่างง่ายดาย
ครับ ร้านเปิดทุกวัน แต่จะหยุดพักผ่อน
บ้างในทุกวันอังคาร โดยเปิดให้บริการ
ตั้งแต่ 08.30 - 17.00 น. ทางร้านมีที่จอด
รถให้บริการฟรีทด่ี า้ นหลังร้าน จอดได้ราว
20 คันสบาย ๆ ครับ
• ฉบับที่ 6 / 2562
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รักษ์โลก

เรือ่ ง : วิชชุ
ภาพประกอบ : ข้าวตู

8ช่วยให้วิงานของเรารั
ธงี า่ ยกษ์ๆโลกได้
ทราบหรือไม่ว่า แม้เราจะนั่งทำ�งานในออฟฟิศ แต่ก็ช่วยลดการใช้
ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองได้ ทั้งยังมีส่วนช่วยไม่ให้ภาวะโลกร้อน
เลวร้ายลงอีกด้วย ทำ�อะไรได้บ้างเรามี Tips ง่าย ๆ มาฝากกัน
หรือในวันที่พนักงานมาทำ�งานน้อย
ควรมีพื้นที่ที่ทุกคนทำ�งานรวมกันได้โดย
ใช้ไฟไม่กี่ดวง นอกจากประหยัดไฟแล้ว
ยังสร้างมิตรภาพของเพื่อนร่วมงาน
ระหว่างแผนกได้ ทั้งนี้ การเปิด
ม่านหน้าต่างช่วยเพิ่มแสงสว่างจาก
ธรรมชาติลดการใช้พลังงานได้อีกทาง
หนึ่งด้วย
6. พยายามอย่าทิ้งอาหาร

1. พยายามลดการใช้พลังงาน

เลือกใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ หลีกเลี่ยง
การใช้พลังงานด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ใช้บันไดแทน
ลิฟต์ หรือปิดไฟ ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อ
ไม่ใช้งาน เป็นต้น
2. รีไซเคิลทุกอย่างที่ทำ�ได้

ขยะในออฟฟิศบางอย่างรีไซเคิลได้ ควรมี
กล่องสำ�หรับใส่อุปกรณ์สำ�นักงานที่รีไซเคิลได้
เช่น แบตเตอรี่ ตลับหมึกพิมพ์ ฯลฯ หรือค้นหา
บริษัทรายย่อยที่รับกระป๋อง ขวดพลาสติก หรือ
กระดาษ ตรวจของที่จะทิ้งทุกครั้งก่อนทิ้งขยะ
เพื่อให้แน่ใจว่าขยะที่ทิ้งไม่สามารถรีไซเคิลได้
เพราะของบางอย่างอาจนำ�มาใช้เป็นต้นทุน
ทำ�โปรเจ็กต์อื่น ๆ ได้อีก
3. ตระหนักถึงกระดาษที่ใช้

ควรพิมพ์เอกสารเท่าที่จำ�เป็น ใช้กระดาษ
รีไซเคิลให้มากขึ้น หรือลดการใช้กระดาษด้วย
วิธีการพิมพ์งานสองหน้า หลีกเลี่ยงการพิมพ์
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ด้วยกระดาษมัน หรือการพิมพ์หมึกสี การเลือก
ใช้เทคโนโลยีและบันทึกผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นทางหนึ่งที่ช่วยลดความ
สิ้นเปลืองกระดาษได้
4. ลดการใช้ภาชนะ

ประเทศไทยติดอันดับมีขยะในทะเลมาก
เป็นอันดับ 6 ของโลก ภาพรวมแต่ละปีมีขยะ
พลาสติกไหลลงสู่มหาสมุทรมากถึง 8 ล้านตัน
ดังนั้นเปลี่ยนตัวเองโดยพกกล่องใส่อาหาร
กระติกนํ้า แก้วกาแฟ แทนการเพิ่มขยะ
พลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง หรือพกถุงผ้าและ
ปฏิเสธถุงพลาสติก รวมทั้งหลีกเลี่ยงช้อนส้อม
พลาสติก ก็ช่วยโลกได้ไม่ยาก
5. ประหยัดพลังงานด้วยการจัดพื้นที่
ภายในออฟฟิศ

การจัดพื้นที่ทำ�งานในออฟฟิศ เช่น จัดโต๊ะ
ทำ�งาน 2 - 3 ตัวที่ใช้แสงสว่างจากไฟเพียง
หนึ่งดวงโดยไม่ต้องใช้โคมไฟช่วยเสริมแสงสว่าง

อย่าลืมอาหารที่แช่ไว้ในตู้เย็น เพราะ
อาหารที่หมดอายุนำ�ไปสู่ปัญหาเศษอาหาร
เหลือทิ้งมหาศาล วิธกี ารแก้ปญ
ั หาง่าย ๆ หาก
รับประทานอาหารกลางวันที่ออฟฟิศไม่หมด
ก็แบ่งปันให้เพื่อนในออฟฟิศ หรือเก็บอาหารไว้
ในถังหมักแทนการทิ้งลงถังขยะ
7. ปลูกต้นไม้ในออฟฟิศ

จะมีความสุขในการทำ�งานขนาดไหนหาก
มีอากาศสดชื่นรายล้อม เมื่อองค์กรระดับโลก
อย่างนาซาต้องการช่วยนักบินอวกาศให้
หายใจได้สะดวกสบาย พวกเขาใช้ต้นไม้ใน
การยกระดับคุณภาพอากาศ และการมีต้นไม้
ในออฟฟิศเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ สำ�หรับการขจัด
มลพิษ ทั้งยังช่วยเติมบรรยากาศการทำ�งานให้
รื่นรมย์อีกด้วย
8. ทำ�แคมเปญรักษ์โลกในออฟฟิศ

จะดีแค่ไหนถ้าพนักงานแต่ละแผนกแข่งกัน
ประหยัดพลังงาน การทำ�แคมเปญประหยัด
พลังงานเพื่อแข่งกันประหยัดพลังงานให้เป็น
กิจกรรมที่ท้าทายสำ�หรับพนักงานแต่ละแผนก
โดยตั้งกรรมการตรวจตราการใช้ไฟของแต่ละ
แผนกในช่วงพักเที่ยง นอกจากช่วยประหยัดค่า
ไฟให้ออฟฟิศแล้ว แผนกที่คะแนนถูกลบน้อย
ที่สุดจะได้รับรางวัลตอบแทนด้วย

PEA FOR KIDS

เรือ่ ง : พีอ่ อ้ ม
ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง

ไดร์เป่าผม

มีประโยชน์มากกว่าเรื่องความสวยงาม
นอกจากคุณสมบัติที่ทำ�ให้ผมแห้งหรือเหยียดตรงแล้ว
น้อง ๆ รู้ไหมว่าไดร์เป่าผมของคุณแม่หรือที่เห็นใน
ร้านทำ�ผม ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างเลยนะ
ใช้ลอกสติ๊กเกอร์ เวลาต้องลอกสติ๊กเกอร์ออกจาก

ถ้วยชาม ขวดโหล ของเล่น มักจะสังเกตว่าลอกอย่างไร
ก็ไม่หมดเสียที ลองใช้ไดร์เป่าผมเป่าสักครู่ ความร้อนจะ
ช่วยให้ลอกง่ายขึ้น
กำ�จัดน้�ำ ตาเทียน หลาย ๆ บ้านอาจใช้เทียนไข
เพื่อจุดไหว้พระหรือในเวลาที่ไฟดับ ซึ่งหลายครั้ง
นํ้าตาเทียนมักหยดเปื้อนติดแน่นและทำ�ให้เป็นรอย
บนพื้น ไดร์เป่าผมจะทำ�ให้เทียนละลายและเช็ด
ออกง่าย ทำ�ให้พื้นกลับมาสวยงามอีกครั้ง
ทำ�ให้ไอนา้ํ หน้ากระจกแห้ง หลังอาบนํ้าอุ่น
มักมีฝ้าเกาะกระจกจนขุ่นมัว ซึ่งไดร์เป่าผมสามารถทำ�ให้
กระจกกลับมาใสแจ๋วเหมือนเดิมได้
จัดการฝุน
่ ในซอกเล็ก ในพื้นที่แคบ ๆ เช่น
ซอกหลืบข้างโซฟาหรือในพื้นที่ทำ�ความสะอาดได้ยาก
เจ้าเครื่องเป่าผมนี้จะช่วยให้เราทำ�ความสะอาดง่ายขึ้น
ลบรอยสีเทียนออกจากผนัง น้อง ๆ น่าจะเคยเอา
สีเทียนไปวาดรูปบนฝาผนังจนโดนคุณพ่อคุณแม่ดุ เพราะ
ทำ�ความสะอาดยาก ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อใช้ไดร์เป่าผม
มาช่วย
ละลายน้�ำ แข็ง ความร้อนจากไดร์เป่าผมจะช่วย
ละลายนํา้ แข็งออกจากอาหารทีแ่ ช่มาหลายวันได้ จึงไม่ตอ้ ง
รอนานเมื่อต้องนำ�มาปรุงอาหาร
ทำ�ให้เสือ
้ ผ้าแห้งได้ แต่แนะนำ�ว่าควรใช้กบั ผ้าบาง ๆ
ผ้าที่มีบางจุดยังไม่แห้งสนิท และใช้เมื่อจำ�เป็นจริง ๆ
เท่านั้น เพราะทำ�ให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นได้
แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าไดร์เป่าผมจะทำ�อะไรได้มากมาย
ขนาดนี้ แต่ก่อนใช้งานน้อง ๆ ต้องไม่ลืมบอกผู้ใหญ่ หรือ
ให้คุณพ่อหรือคุณแม่เป็นคนจัดการจะดีกว่า เพื่อความ
ปลอดภัยของตัวเราและทรัพย์สินภายในบ้านนะจ๊ะ
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PEA Photo Club

โดย จุลล์ จูงวงศ์

ล่องทะเลน้อย
ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้วที่ได้นำ�ภาพเหล่า ‘ยอยักษ์’ จากปากประ จังหวัดพัทลุง
มาให้ชมกัน ฉบับนี้จะพาไปล่องเรือชมทะเลสาบสงขลาตอนบน และต่อเข้าไปทะเลน้อย
ชมความหลากหลายของธรรมชาติกันครับ
หลังจากเก็บแสงแรกบนสะพานข้ามคลองปากประแล้ว เราได้ลงเรือหางยาวนำ�เที่ยว
เพือ่ ไปชมส่วนต่าง ๆ ทีน่ า่ สนใจของทะเลสาบสงขลาตอนบนเอง และข้ามเข้าไปสู่ ‘ทะเลน้อย’
ซึ่งมี ‘บัวแดง’ และ ‘ควายนํ้า’ อันลือเลื่องรอให้เราไปยลโฉม
เราสามารถพบเห็นฝูงควายนํ้าได้หลายฝูง เป็นควายที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ในพื้นที่ ตอนเช้า
เจ้าของจะมาเปิดคอกเพื่อให้เหล่าควายออกไปหากินในทะเลสาบ ซึ่งมีทั้งหญ้าและบัว
เป็นอาหารอันโอชะ และช่วงบ่ายราวบ่ายสามควายจะกลับเข้าคอกเอง
การเก็บภาพควายที่กำ�ลังว่ายนํ้าไปกินหญ้าและบัวไปด้วยนั้นไม่ง่าย แถมด้วยการที่
เราเองก็อยู่บนเรือหางยาวซึ่งกำ�ลังเคลื่อนที่และสั่นสะเทือนตลอดเวลาที่เครื่องเรือทำ�งาน
ยิ่งทำ�ให้การได้ภาพที่คมชัดนั้นยากขึ้นไปอีก (ถ้าท่านต้องการภาพที่คมชัด ต้องบอกให้
คนเรือจอดเรือครับ) เลนส์ซูมช่วง 70-300 มิลลิเมตร พร้อมระบบกันสั่น น่าจะเป็นตัวเลือก
ที่เหมาะสมกับการเก็บภาพดอกบัวและควายนํ้าที่สุด แต่ผมไม่ได้ติดมาด้วย เอาไปเพียง
เลนส์ 150-600 มิลลิเมตร ที่ทั้งใหญ่และหนักเพราะหวังเพียงจะได้เก็บภาพนก
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บ้านพักเจ้าหน้าที่ขณะออกปฏิบัติการ ถ่ายด้วย
เลนส์ 150-600 มิลลิเมตรที่ 600 มิลลิเมตร
ตั้งรูรับแสง f/8 ความเร็วชัตเตอร์ 1/640 วินาที

‘เหยีย่ วแดง’ (Brahminy Kite) เป็นนกทีช่ อบ
อาศัยอยูใ่ กล้แหล่งน้�ำ เพราะกินปลาเป็นอาหารหลัก
รวมถึงสัตว์เล็กชนิดอืน่ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณ
แหล่งน้�ำ ด้วย ภาพนีใ้ ช้เลนส์ 150-600 มิลลิเมตร
รูรบ
ั แสง f/8 ความเร็วชัตเตอร์ 1/500 วินาที

ทั้งสองภาพนี้ใช้เลนส์ 150-600 มิลลิเมตร เหมือนเดิม ใช้โหมด Av เปิดรูรับแสงที่ f/8 ได้ความเร็วชัตเตอร์ 1/500 วินาที

บัวแดง หรือบัวสาย ที่มีอยู่มากในทะเลน้อย จนสามารถสร้างรายได้
ให้กับชาวบ้านได้เลยทีเดียว (เลนส์ทางยาวโฟกัส 600 มิลลิเมตร
รูรับแสง f/8 ความเร็วชัตเตอร์ 1/500 วินาที)

คนเรือเก็บดอกบัวให้เราใช้เป็นพร็อพถ่ายรูปด้วย (เลนส์ทางยาวโฟกัส
50 มิลลิเมตร รูรับแสง f/2.8 ความเร็วชัตเตอร์ 1/2000 วินาที)

ทริปนี้โชคดีที่ไปในช่วงที่ ‘สาหร่ายข้าวเหนียว’ กำ�ลังออกดอกสีชมพูหวานบานสะพรั่ง
ถึงแม้ว่าจะเริ่มลดน้อยลงแล้วก็ตาม ก็ยังเป็นภาพที่น่าประทับใจ เพราะสาหร่ายชนิดนี้จะ
ออกดอกได้กต็ อ่ เมือ่ สภาพอากาศและระดับนํา้ ในทะเลสาบเอือ้ อำ�นวยเท่านัน้ หลายปีทผ่ี า่ นมา
ถ้านํ้าไม่ท่วมสูงเกินไปจนสาหร่ายจมนํ้าไปก่อนจะออกดอก ก็จะแล้งเกินไปจนสาหร่ายเจริญ
เติบโตได้ไม่เต็มที่ คนเรือของเราบอกว่าเพิ่งได้เห็นเพียง
ไม่กค่ี รัง้ จากการใช้ชวี ติ อยูท่ น่ี ม่ี าหลายสิบปี
หลังจากชื่นชมดอกสาหร่ายสีชมพูขนาดจิ๋วแบบ
เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแล้ว ก็ได้ไปชมดอกสีชมพูของ
บัวแดงที่บานสะพรั่ง คล้ายกับทะเลบัวแดงที่จังหวัด
อุดรธานี แต่ไม่หนาแน่นเท่าเพราะเราไม่ได้ไปช่วงที่
ออกดอกมากที่สุด หลังจากชมทุ่งบัวแดงแล้ว
ก็มุ่งหน้ากลับท่าเรือ เบ็ดเสร็จใช้เวลาบนผืนนํ้าไป
ประมาณสองชั่วโมงครึ่ง ชื่นชมธรรมชาติและหลาก
หลายชีวิตในทะเลสาบจนหนำ�ใจ เก็บภาพไว้ทั้งใน
หน่วยความจำ�และความทรงจำ�ได้พอสมควร เป็น
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอีกทีห่ นึง่ ทีอ่ ยากจะแนะนำ�ให้ทกุ ท่าน
หาโอกาสไปเยือน ทั้งที่พัก อาหารการกิน และการ
ดอกสาหร่ายข้าวเหนียว ถ่ายด้วยเลนส์
เดินทางสะดวกสบาย ที่สำ�คัญคือได้เก็บภาพสวย ๆ
ทางยาวโฟกัส 400 มิลลิเมตร รูรบ
ั แสง
อย่างแน่นอน
f/8 ความเร็วชัตเตอร์ 1/500 วินาที

FACT : ทะเลน้อยนี้มีพื้นที่ประมาณ
30 ตารางกิโลเมตร คาบเกี่ยวอยู่
กับ 3 อำ�เภอ 3 จังหวัด ประกอบ
ด้วย อำ�เภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง อำ�เภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช และอำ�เภอระโนด
จังหวัดสงขลา เป็นทะเลสาบน้ำ�จืด
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
มาก ทั้งสัตว์น้ำ�และนกหลากหลาย
ชนิด ทั้งนกท้องถิ่นและนกอพยพ
รวมถึงปลาหายากหลายชนิด
แต่จะมีปลาชนิดที่พบมากที่สุดคือ
ปลาดุก ซึ่งชาวบ้านจะนำ�มาทำ�เป็น
‘ปลาดุกร้า’ เมนูอาหารขึ้นชื่อของ
ที่นี่อีกด้วย อย่าลืมไปลองชิมกัน
นะครับ

PEA Smart Plus
จัดให้ได้ ง่ายทุกเรื่อง

แอปพลิเคชันนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเลือกบริการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อย่างครบวงจร เพียงแค่มี Smart Phone หรือ Tablet
ด้วยคอนเซ็ปต์ One Touch Service คุณสามารถใช้งานในฟังก์ชันที่หลากหลาย

11
ช�ำระค่าไฟฟ้าผ่าน
บัญชีบตั รเครดิตหรือ
บัญชีธนาคารได้

ค�ำนวนค่า
ไฟฟ้าด้วย
ตัวเอง

แจ้งเตือนค่า
ไฟฟ้าเมือ่
ใกล้ถงึ วัน
ก�ำหนดช�ำระ

สมัครหรือยกเลิก SMS
การแจ้งข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นบริการเสริมของ PEA ได้

10

1

สร้าง QR Code และ Barcode
เพือ่ น�ำไปช�ำระเงินทีจ่ ดุ รับช�ำระค่า
ไฟฟ้าได้

9

2

8

3

ขอใช้ไฟฟ้าใหม่

แจ้งข้อเสนอ
แนะหรือข้อ
ร้องเรียนได้

7

4
5

6

ค้นหาสถาน
ทีช่ ำ� ระค่า
ไฟฟ้าทีใ่ กล้
ทีส่ ดุ
ติดตามข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ

ขอติดกลับมิเตอร์
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
ที่ 1 / 2562 42
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