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Community Wildfire Safety Program 
[Audience] Talking Points 

 
Slide 1: Introduction 
Slide 1: อารัมภบท 
 

• Thank you for taking the time to meet with us today to discuss our Community Wildfire 
Safety Program (CWSP).  

• ขอขอบคุณท่ีสละเวลามาพบกบัเราในวนัน้ีเพื่อพูดคุยเก่ียวกับโปรแกรมความปลอดภยัจากไฟป่าในชุมชน (Community Wildfire Safety 
Program, CWSP) ของเรา 

• Today, we want to talk about what we are doing to reduce the threat of wildfire locally 
and systemwide, and the opportunities for us to work together to improve the Public 
Safety Power Shutoff program (PSPS) in 2020. 

• วนัน้ีเราตอ้งการพูดคุยเก่ียวกบัส่ิงท่ีเรากําลังทําเพ่ือลดภัยคุกคามของไฟป่าเฉพาะพ้ืนท่ีและท่ัวท้ังระบบ 
และโอกาสในการทํางานร่วมกันของเราเพ่ือปรับปรุงโปรแกรมการปิดระบบกระแสไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety Power 
Shutoff, PSPS) ในปี 2020 

 
Slide 2: Safety 
Slide 2: ความปลอดภัย 

• We know that everyone is currently focused on staying safe from COVID-19 and 
appreciate your participation during this challenging time. 

• เราทราบเป็นอยา่งดีว่าปัจจุบนัทุกคนให้ความสําคัญกับการอยู่อย่างปลอดภัยห่างไกลจาก COVID-
19 และขอขอบคุณท่ีคุณมีส่วนร่วมในช่วงเวลาท่ีทา้ทายเช่นน้ี 

• Guidance has been developed to identify the essential work that must continue for the 
benefit of our customers and communities, and this includes work associated with 
CWSP. 

• เราไดพ้ฒันาแนวทางเพื่อระบุงานสําคัญท่ีต้องดําเนินต่อไปเพ่ือประโยชน์ของลูกค้าและชุมชนของเรา และงานเหล่าน้ีรวมถึงงานท่ีเก่ียวข้องกับ CWSP 
ด้วย 

• We understand the importance of keeping the lights on, especially given the current 
stay-at-home orders. We are determined to do everything possible to address both the 
impact of the COVID-19 pandemic and the threat of catastrophic wildfires. Our 
overriding goal is to ensure public safety and PSPS is an important tool for doing so.  

• เราเขา้ใจถึงความสาํคญัของการมีไฟฟ้าใชง้านตลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปัจจบุนัเมื่อเราไดรั้บคาํส่ังให้อยูท่ี่บา้น 

เรามุ่งม่ันท่ีจะทําทุกวิถีทางเพ่ือแก้ไขปัญหาท้ังด้านผลกระทบในการแพร่ระบาดของ COVID-19 และภัยคุกคามจากไฟป่าระดับหายนะ 
เป้าหมายท่ีสาํคญัอยา่งยิ่งของเราคือ การทาํให้มัน่ใจถึงความปลอดภยัสาธารณะและ PSPS ก็เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการดาํเนินการดงักล่าว 

• This situation is evolving, and we will continue to adjust our work as necessary to 
deliver safe, reliable energy and to keep our customers, communities and employees safe.  

• สถานการณ์น้ีกําลังพัฒนาไปข้างหน้าเร่ือยๆ และเราจะปรับเปล่ียนการทํางานของเราต่อไปตามความจําเป็นเพื่อส่งมอบพลงังานท่ีปลอดภยั เช่ือถือได ้

และเพื่อให้ลูกคา้ ชุมชน และพนกังานของเราปลอดภยัอยูเ่สมอ 
 
Slide 3: Community Wildfire Safety Program / Topics for Today 
Slide 3: โปรแกรม/หัวข้อความปลอดภัยจากไฟป่าในชุมชนสําหรับวันน้ี 

• With the complex wildfire threat our state faces, PG&E has a vital responsibility to 
enhance and expand our wildfire safety efforts to further reduce wildfire risks and keep 
our customers and the communities we serve safe. 

• ดว้ยภยัคุกคามจากไฟป่าท่ีซบัซอ้นท่ีรัฐของเราตอ้งเผชิญ PG&E 
จึงมีความรับผิดชอบท่ีสําคัญในการปรับปรุงและเพ่ิมความพยายามด้านความปลอดภัยจากไฟป่าของเราให้มากขึน้เพื่อลดความเส่ียงจากไฟป่าและทาํให้ลูกค้
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าและชุมชนท่ีเราให้บริการปลอดภยัอยูเ่สมอ 
• Our Community Wildfire Safety Program includes short-, medium- and long-term plans to 

make our system safer, such as: 
• โปรแกรมความปลอดภยัจากไฟป่าในชุมชนของเราประกอบดว้ยแผนระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาวเพ่ือทําให้ระบบของเราปลอดภัยย่ิงขึน้ เช่น: 

o Making Public Safety Power Shutoff (PSPS) events smaller in size, shorter in 
length and smarter for our customers  

o ทาํให้เหตุการณ์การปิดระบบกระแสไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) มีขนาดเล็กลง ระยะเวลาส้ันลง 

และชาญฉลาดมากขึน้สาํหรับลูกคา้ของเรา 
o Installing new grid technology 
o ติดตั้งเทคโนโลยีกริดใหม่ 
o Hardening the electric system 
o เพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับระบบไฟฟ้า 
o Performing enhanced vegetation management  
o ปรับปรุงการจดัการด้านพืชพรรณให้ดีย่ิงขึน้ 

• We all rely on electricity for everyday life and we want to work together with our 
customers on solutions that can prevent wildfires and keep our communities safe. 

• เราทุกคนตอ้งพึ่งพาไฟฟ้าในชีวิตประจาํวนั 

และเราตอ้งการทํางานร่วมกับลูกค้าของเราในการแกปั้ญหาท่ีสามารถป้องกันไฟป่าและทําให้ชุมชนของเราปลอดภัยอยู่เสมอ 
 
Slide 4: PG&E’s Electric System 
Slide 4: ระบบไฟฟ้าของ PG&E 

 
Slide 5: Wildfire Risks Across PG&E’s Service Territory 
Slide 5: ความเส่ียงจากไฟป่าในพ้ืนท่ีให้บริการของ PG&E 

• High temperatures, extreme dryness and record-high winds have created conditions in 
our state where any spark at the wrong time and place can lead to a major wildfire. 

• อุณหภูมิสูง ความแห้งแล้งระดับรุนแรง และลมแรงเป็นประวัติการณ์ในรัฐของเราสร้างสภาวะท่ีทาํให้เกิดประกายไฟในเวลาและสถานท่ีท่ีไม่ถูกต้อง 

ซ่ึงอาจนําไปสู่เหตุการณ์ไฟป่าคร้ังใหญ่ได้ 
• More than half of the area where our customers live and work is at high risk for wildfires. 
• มากกว่าคร่ึงหน่ึงของพ้ืนท่ีท่ีลูกคา้ของเราอาศยัและทาํงานมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดไฟป่า 
• With the increased wildfire threat our state faces, PG&E is enhancing and expanding 

our efforts to reduce wildfire risks and keep our customers and communities safe. 
• เมื่อรัฐของเราเผชิญกบัภัยคุกคามจากไฟป่าท่ีเพ่ิมมากขึน้ PG&E 

จึงปรับปรุงและเพ่ิมความพยายามในการลดความเส่ียงจากไฟป่าและทําให้ลูกค้าและชุมชนของเราปลอดภัยอยู่เสมอ 
 
Slide 6: What Is A Public Safety Power Shutoff? 
Slide 6: การปิดระบบกระแสไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภัยสาธารณะคืออะไร 
 
Slide 7: What Is A Public Safety Power Shutoff? (PSPS) 
Slide 7: การปิดระบบกระแสไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภัยสาธารณะคืออะไร (PSPS) 

• If severe weather threatens a portion of the electric system, it may be necessary for 
PG&E to turn off electricity in the interest of public safety. This is called a Public Safety 
Power Shutoff. 

• ถ้าสภาพอากาศเลวร้ายส่งผลคุกคามท่ีเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้าบางส่วน PG&E อาจจาํเป็นตอ้งตัดกระแสไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภัยสาธารณะ 
เหตุการณ์น้ีเรียกว่าการปิดระบบกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภยัสาธารณะ (PSPS) 

• This year, PG&E is improving our PSPS program by making events smaller in size, 
shorter in length and smarter for our customers. 
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• ในปีน้ี PG&E กําลังปรับปรุงโปรแกรม PSPS ของเราโดยทาํให้เหตุการณ์มีขนาดเล็กลง ระยะเวลาส้ันลง และชาญฉลาดมากขึน้สําหรับลูกค้าของเรา 
• The sole purpose of a PSPS is to reduce the risk of major wildfires during severe 

weather. 
• วตัถุประสงคเ์พียงอยา่งเดียวของ PSPS คือการลดความเส่ียงของไฟป่าคร้ังใหญ่ในช่วงสภาพอากาศเลวร้าย 
• With more than half of the area where our customers live and work now at high risk 

for wildfires, PSPS is an important tool for keeping customers and communities safe.  
• เน่ืองจากพ้ืนท่ีมากกว่าคร่ึงท่ีลูกค้าของเราอาศัยและทํางานอยู่ในขณะน้ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดไฟป่า PSPS 

จึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีช่วยทาํให้ลูกคา้และชุมชนปลอดภยัอยูเ่สมอ 
• We know that turning off power can prevent wildfires, but also disrupts lives and can 

include its own risks, particularly for those who need power for medical equipment.  
• เราทราบดีว่าการปิดระบบไฟฟ้าสามารถป้องกันไฟป่าได้ แต่ยังรบกวนการดํารงชีวิตและอาจรวมถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นดว้ยตวัเอง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับผูท่ี้ตอ้งการพลงังานสาํหรับอุปกรณ์ทางการแพทย ์
• That is why our work this year is focused on reducing the impacts on our customers 

without compromising safety.  
• นัน่คือเหตุผลท่ีงานของเราในปีน้ีมุ่งเน้นไปท่ีการลดผลกระทบต่อลูกค้าโดยไม่ส่งผลให้ความปลอดภยัลดนอ้ยลง 

 
 
Slide 8: What Weather Could Lead to a PSPS? 
Slide 8: สภาพอากาศแบบใดท่ีทําให้ต้องดําเนินการ PSPS 

• We carefully review a combination of many criteria when determining if power should be 
turned off for safety. 

• เราจะตรวจสอบเกณฑ์หลายอย่างรวมกันอย่างรอบคอบเพื่อพจิารณาว่าควรมีการปิดการใชพ้ลงังานเพื่อความปลอดภยัหรือไม ่
• While no single factor drives a PSPS event, these factors generally include: 
• แมว้่าปัจจยัในการขบัเคล่ือนเหตุการณ์ PSPS จะไม่ได้มีเพียงแค่อย่างเดียว แต่โดยทัว่ไปปัจจยัเหล่าน้ี ประกอบดว้ย: 

o A Red Flag Warning  
o สัญญาณแจ้งเตือนภัยอันตราย 
o Low humidity levels 
o ระดับความช้ืนสัมพัทธ์ต่ํา 
o Forecasted sustained winds 
o ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางท่ีคาดการณ์ไว้ 
o Condition of dry fuel on the ground  
o สภาพของเช้ือเพลิงแห้งบนพ้ืนดิน 
o On-the-ground, real-time observations 
o การสังเกตการณ์บนพ้ืนดินแบบเรียลไทม์ 

 
 
Slide 9: How Are We Improving For This Year? 
Slide 9: ในปีน้ีเราทําการปรับปรุงอะไรบ้าง 

• We are listening to our customers about how we can do better by taking feedback and 
acting on what we hear. This year, we are focused on making PSPS events: 

• เรากาํลงัรับฟังลูกค้าของเราเก่ียวกับวิธีท่ีเราสามารถทําได้ดีขึน้โดยรับขอ้เสนอแนะและปฏิบตัิตามส่ิงท่ีเราไดย้ิน ในปีน้ี เรามุ่งเนน้ไปท่ีการทาํให้เหตุการณ์ 

PSPS: 
o Smaller in size: We are upgrading our electric system to prevent wildfires 

and reduce the size of PSPS events by one-third compared to 2019.  
o ขนาดเล็กลง: เรากาํลงัอัปเกรดระบบไฟฟ้าของเราเพื่อป้องกนัไฟป่าและลดขนาดของเหตุการณ์ PSPS 

ลงหน่ึงในสามเมื่อเทียบกบัปี 2019 
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o Shorter in length: We are seeking to cut restoration times in half compared to 
2019 so that we restore power within 12 daylight hours after severe weather has 
passed. 

o ระยะเวลาส้ันลง: เรากาํลงัพยายามลดเวลาการนําระบบให้เข้าสู่ภาวะปกติลงคร่ึงหน่ึงเมื่อเทียบกบัปี 2019 
โดยท่ีเราจะทาํให้กระแสไฟฟ้าสามารถกลบัมาใชง้านไดต้ามปกติภายใน 12 ชัว่โมงหลงัจากสภาพอากาศเลวร้ายผ่านไป 

o Smarter for customers: We are refining our weather models and providing 
better information and resources to customers and communities. 

o ชาญฉลาดมากขึน้สําหรับลูกค้า: เรากาํลงัปรับแต่งแบบจําลองสภาพอากาศของเราและให้ข้อมูลและทรัพยากรท่ีดีขึน้แก่ลูกคา้และชุมชน 
 

Slide 10: How Are We Improving For This Year? (cont.) 
Slide 10: ในปีน้ีเราทําการปรับปรุงอะไรบ้าง (ต่อ) 

• Smaller in size: 
• ขนาดเล็กลง: 

o Installing more than 600 devices capable of re-directing power and limiting the 
size of outages so fewer communities are without power. 

o ติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือเปล่ียนทิศทางกระแสไฟฟ้ามากกว่า 600 
เคร่ือง และจาํกดัขนาดของพื้นท่ีท่ีเกิดเหตการณ์ไฟดบัเพื่อให้มีชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบนอ้ยลง 

o Installing microgrids that use generators to keep the lights on for whole 
communities. 

o ติดต้ังระบบไมโครกริดท่ีใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือให้ไฟสว่างสาํหรับทั้งชุมชน 
o Conducting targeted undergrounding as part of system hardening. 
o ดาํเนินการวางสายไฟใต้ดิน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเพิ่มความแขง็แกร่งให้กบัระบบ 

 
Slide 11: How Are We Improving For This Year? (cont.)  
Slide 11: ในปีน้ีเราทําการปรับปรุงอะไรบ้าง (ต่อ) 

• Shorter in duration: 
• ระยะเวลาส้ันลง: 

o Adding more field crews to speed inspection of lines 
o เพิ่มทีมงานภาคสนามมากขึน้เพื่อความเร็วในการตรวจสอบสายไฟ 
o Expanding helicopter fleet from 35 to 65 for aerial line inspections 
o ขยายฝูงบินเฮลิคอปเตอร์จาก 35 เป็น 65 สาํหรับการตรวจสอบสายไฟทางอากาศ 
o Commissioning two new airplanes for aerial line inspections 
o การทดสอบและยืนยนัเคร่ืองบินใหม่สองลาํสาํหรับการตรวจสอบสายไฟทางอากาศ 
o Utilizing infrared equipment to inspect at night 
o ใชอุ้ปกรณ์อินฟราเรดเพื่อตรวจสอบในเวลากลางคืน 

 
Slide 12: How Are We Improving For This Year? (cont.)  
Slide 12: ในปีน้ีเราทําการปรับปรุงอะไรบ้าง (ต่อ) 

• Smarter for customers: 
• ชาญฉลาดมากขึ้นสาํหรับลูกคา้: 

o Provide more accurate/timely communications and additional resources: 
o ให้การส่ือสารท่ีแม่นยาํ/ทนัเวลาและให้ทรัพยากรเพิ่มเติม: 

 Enhancing meteorology technology to pinpoint severe weather 
 การปรับปรุงเทคโนโลยีอุตุนิยมวิทยาเพื่อระบุสภาพอากาศท่ีรุนแรง 
 Bolstering website capacity 
 เสริมความจุของเว็บไซต์ 
 Improving customer alerts and notifications 
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 ปรับปรุงสัญญาณแจ้งเตือนและการแจง้เตือนลูกคา้ 
 Upgrading Community Resource Centers 
 อปัเกรดศูนย์ทรัพยากรชุมชน 
 Improving coordination with local agencies and critical service providers 
 ปรับปรุงการประสานงานกบัหน่วยงานในพื้นท่ีและผูใ้ห้บริการท่ีสาํคญั 

o Deliver more assistance before, during and after a PSPS event: 
o ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งก่อน ระหว่าง และหลงัเหตุการณ์ PSPS: 

 Working with the California Foundation for Independent Living Centers 
and other Community Based Organizations to support vulnerable 
customers 

 ทาํงานร่วมกบัCalifornia Foundation for Independent Living Centers 
(มูลนิธิเพื่อศูนยก์ารดาํรงชีวิตอิสระแห่งแคลิฟอร์เนีย) และ Community Based Organisation  
(องคก์รชุมชนแกนหลกั) อ่ืนๆ เพื่อสนบัสนุนลูกคา้ท่ีมีความเปราะบาง 

 Making it easier for eligible customers to join and stay in the Medical 
Baseline program 

 ทาํให้ลูกค้าท่ีมีสิทธ์ิเข้าร่วมและอยู่ในโปรแกรมพ้ืนฐานทางการแพทย์ (Medical Baseline) ได้ง่ายขึน้ 
 Expanding in-language communications 
 ขยายการส่ือสารด้วยภาษา 

 
Slide 13: Progress to Help Prevent Wildfires 
Slide 13: ความก้าวหน้าในการช่วยป้องกันไฟป่า 
 
Slide 14: Wildfire Mitigation Plan 2019 vs. 2020 by the Numbers 
Slide 14: แผนการบรรเทาความรุนแรงจากไฟป่าปี 2019 เทียบกับปี 2020 ตามตัวเลข 

• We have provided details regarding the work we conducted in 2019 and the work we are 
targeting in 2020. 

• เราไดใ้ห้รายละเอียดเก่ียวกบังานท่ีเราดําเนินการในปี 2019 และงานท่ีเรากําหนดเป้าหมายในปี 2020 
• As you can see, we are taking immediate and comprehensive actions to upgrade our 

infrastructure, monitor fire threats in real time and institute new wildfire safety 
measures throughout our service territory.  

• อยา่งท่ีคุณเห็น เรากาํลงัดําเนินการในทันทีและครอบคลุมเพ่ืออัปเกรดโครงสร้างพ้ืนฐานของเรา เฝ้าติดตามภัยคุกคามจากไฟไหม้แบบเรียลไทม ์

และกําหนดมาตรการด้านความปลอดภัยจากไฟป่าใหม่ทัว่พื้นท่ีให้บริการของเรา 
 
Slide 15: Vegetation Management 
Slide 15: การจัดการด้านพืชพรรณ 

• In response to the growing wildfire threat, we have expanded and enhanced our 
vegetation and safety work. This includes addressing vegetation that poses a higher 
potential for wildfire risk in high fire-threat areas. 

• เราไดเ้พ่ิมและปรับปรุงงานด้านพืชพรรณและความปลอดภัยของเรา เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการพฒันาของภยัคุกคามจากไฟป่า 

ซ่ึงรวมถึงการจดัการกบัพืชพรรณท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงต่อไฟป่ามากกว่าสาํหรับพื้นท่ีท่ีมีภยัคุกคามจากเพลิงไหมสู้ง 
• Our Enhanced Vegetation Management work includes the following: 
• งานปรับปรุงการจดัการด้านพืชพรรณให้ดีย่ิงขึน้ของเรามีดงัต่อไปน้ี: 

o Exceeding state standards for minimum clearances around the power lines. 
o กําหนดมาตรฐานสูงกว่าของรัฐสาํหรับการเวน้ว่างขั้นตํ่ารอบๆ สายไฟ 
o Clearing to the sky the limbs and branches that overhang the 4-foot clearance 

zone around the lines.  
o กําจัดก่ิงก้านของต้นไม้ท่ียื่นเขา้ไปในเขตเวน้ว่าง 4 ฟุตรอบสายไฟ 
o Conducting inspections to remove hazardous vegetation such as dead, 
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diseased, dying or defective trees that pose a potential risk to the lines or 
equipment, in addition to our routine patrols. 

o ดําเนินการตรวจสอบเพ่ือกําจัดพืชพรรณท่ีเป็นอันตราย เช่น ต้นไม้ท่ีตายแล้ว เป็นโรค แห้ง หรือไม่สมบูรณ์ 
ซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงต่อสายหรืออุปกรณ์นอกเหนือจากการลงพื้นท่ีตรวจสอบตามปกติของเรา 

o Evaluating the condition of trees that may need to be addressed if they are tall 
enough to strike the lines or equipment.  

o การประเมินสภาพของต้นไม้ท่ีอาจจาํเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ข หากตน้ไมด้งักล่าวสูงพอท่ีจะชนกับสายไฟหรืออุปกรณ์ 
 
Slide 16: System Hardening and Resiliency 
Slide 16: การเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับระบบและความยืดหยุ่นของระบบ 

• As part of PG&E’s efforts to prevent wildfires, we are strengthening the electric system to 
further reduce wildfire risk and better withstand severe weather. 

• เน่ืองจากความพยายามในการป้องกนัไฟป่าของ PG&E 
เรากาํลงัเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบไฟฟ้าเพื่อลดความเส่ียงจากไฟป่าและทนต่อสภาพอากาศเลวร้ายไดดี้ขึ้น 

• We’re hardening our infrastructure with stronger poles, covered power lines and 
targeted undergrounding. 

• เรากาํลงัทาํให้โครงสร้างพื้นฐานของเราแขง็แรงดว้ยเสาท่ีแข็งแรงขึน้ สายไฟท่ีมีวัสดุหุ้ม และการวางสายไฟลงดิน 
• This work is taking place across 7,100 miles of distribution lines over the next several 

years in the highest fire-threat areas. Electric system hardening work will: 
• งานน้ีเกิดขึ้นตลอดสายจําหน่ายไฟฟ้ารวมระยะทาง 7,100 ไมล์ ในพ้ืนท่ีท่ีมีภัยคุกคามจากเพลิงไหม้สูงสุดในอีกหลายปีข้างหน้า 

งานเพิ่มความแขง็แกร่งให้กบัระบบไฟฟ้าจะ: 
o Help reduce the risk of wildfire due to environmental factors.  
o ช่วยลดความเส่ียงจากไฟป่าอนัเน่ืองมาจากปัจจยัแวดลอ้ม 
o Enhance long-term safety, especially during times of high fire-threat.  
o เพ่ิมความปลอดภัยในระยะยาว โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีมีภยัคุกคามจากเพลิงไหมสู้ง 
o Significantly improve reliability during winter weather.  
o ปรับปรุงความน่าเช่ือถืออย่างมากในช่วงฤดูหนาว 

• Our goal is to harden approximately 240 distribution circuit miles in 2020.  
• เป้าหมายของเราคือ การทําให้วงจรการจําหน่ายไฟฟ้าประมาณ 240 ไมล์แข็งแกร่งขึน้ในปี 2020 

 
 
Slide 17: Inspection Plans 
Slide 17: แผนการตรวจสอบ 

• Our updated System Inspections Program evaluates our electric infrastructure on an 
ongoing basis to find and fix potential risks to the safety and reliability of our system. 

• โปรแกรมการตรวจสอบระบบท่ีปรับปรุงใหม่ของเราจะประเมินโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงานไฟฟ้าของเราอยา่งต่อเน่ืองเพื่อค้นหาและแก้ไขความเส่ียงท่ีอาจเกิ

ดขึน้ต่อความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือของระบบของเรา 
• Through the System Inspections Program, PG&E is conducting safety inspections of 

distribution, transmission and substation equipment throughout our service territory. 
• PG&E กาํลงัดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบจําหน่ายไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้ากําลัง 

และอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อยทัว่พื้นท่ีใหบ้ริการของเราผ่านโปรแกรมการตรวจสอบระบบ 
• Continuing in 2020, we are accelerating our inspection cycles beyond compliance 

regulations to align with wildfire risk. 
• เรากาํลงัเร่งรอบการตรวจสอบนอกเหนือจากข้อบังคับตามกฎเกณฑ์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากไฟป่าต่อเน่ืองตลอดปี 2020 
• We are prioritizing work in areas of extreme (Tier 3) and elevated (Tier 2) wildfire risk 

as defined by the California Public Utilities Commission (CPUC) High Fire-Threat District 
Map. 
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• เรากาํลงัให้ความสําคัญกับงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงจากไฟป่ารุนแรง (ระดบั 3) และระดับท่ีสูงขึน้ (ระดับ 2) 
ตามท่ีกาํหนดโดยแผนท่ีเขตท่ีมีภยัคุกคามจากเพลิงไหมสู้งของ California Public Utilities Commission (CPUC) 

• Electric infrastructure in Tier 3 and Tier 2 areas will be evaluated more frequently, 
while infrastructure in non-high fire-threat areas will be inspected at least every six years. 

• โครงสร้างพ้ืนฐานพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนท่ีระดับ 3 และระดับ 2 จะได้รับการประเมินบ่อยกว่า 
ในขณะท่ีโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีท่ีมีภยัคุกคามจากเพลิงไหมไ้ม่สูงจะไดรั้บการตรวจสอบอยา่งนอ้ยทุกๆ หกปี 

• In 2020, we plan to inspect more than 15,000 miles of electric lines.  
• ในปี 2020 เราวางแผนท่ีจะตรวจสอบสายไฟฟ้าระยะทางมากกว่า 15,000 ไมล์ 

o We will inspect all lines in Tier 3 areas and one-third of all lines in Tier 2 areas. 
o เราจะตรวจสอบสายไฟทุกเส้นสําหรับพ้ืนท่ีระดับ 3 และหน่ึงในสามของสายไฟท้ังหมดสําหรับพ้ืนท่ีระดับ 2 

• All of the highest-priority conditions found through inspections will be promptly repaired 
or made safe.  

• สภาวะท่ีมีลําดับความสําคัญสูงสุดท้ังหมดท่ีพบจากการตรวจสอบจะไดรั้บการซ่อมแซมหรือทําให้ปลอดภัยทันที 
 
Slide 18: Preparing for Public Safety Power Shutoffs 
Slide 18: การเตรียมพร้อมสําหรับการปิดระบบไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภัยสาธารณะ 
 
Slide 19: Advance PSPS Alerts for Customers 
Slide 19: สัญญาณแจ้งเตือน PSPS ล่วงหน้าสําหรับลูกค้า 

• We will provide alerts to customers in advance of a PSPS. 
• เราจะส่งสัญญาณแจ้งเตือน PSPS ล่วงหน้าแก่ลูกค้า 
• Our goal, dependent on weather, is to send customer alerts two days ahead, one day 

ahead and just prior to shutting off power through automated calls, texts and emails. 
• เป้าหมายของเราคือการส่งสัญญาณแจง้เตือนลูกคา้สองวันล่วงหน้า หน่ึงวันล่วงหน้า และก่อนท่ีจะตัดพลังงานไฟฟ้าผ่านการโทร ข้อความ 

และอีเมลอัตโนมัติ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ 
o Customers will also be notified when their power has been restored. 
o นอกจากน้ี ลูกคา้ยงัจะไดรั้บแจ้งเตือนเม่ือพลังงานไฟฟ้าของพวกเขากลับมาใช้งานได้ตามปกติ 

• This year, we are updating our customer alerts to provide more detail earlier – including 
a window of estimated time of shutoff and restoration – about what to expect during 
PSPS events.  

• ในปีน้ี เรากาํลงัอปัเดตสัญญาณแจง้เตือนลูกคา้ของเราเพื่อให้รายละเอียดเพ่ิมเติมล่วงหน้าเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ PSPS 

รวมถึงกรอบเวลาโดยประมาณของการตัดระบบไฟฟ้าและการนําระบบให้เข้าสู่ภาวะปกติ 
• We will also provide updates on pge.com/pspsupdates and through social media 

channels, local news and radio outlets. 
• นอกจากน้ีเราจะให้ขอ้มูลอปัเดตบน pge.com/pspsupdates และผา่นช่องทางโซเชียลมีเดีย ข่าวท้องถิ่น และวิทยุ 

 
Slide 20: How is PG&E Improving Restoration Times? 
Slide 20: PG&E ปรับปรุงเวลาการนําระบบให้เข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างไร 

• After the weather has passed and it is safe to do so, our crews will visually inspect for 
damage to ensure the lines are safe to energize. 

• หลังจากสภาพอากาศผ่านไปและปลอดภัยท่ีจะทําเช่นน้ัน 
ทีมงานของเราจะตรวจสอบความเสียหายด้วยสายตาเพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟปลอดภยัสําหรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้า 

• This year, we are seeking to cut restoration times in half so that we restore power 
within 12 daylight hours after severe weather has passed. 

• ในปีน้ี เรากําลังพยายามลดเวลาการนําระบบให้เข้าสู่ภาวะปกติลงคร่ึงหน่ึงโดยท่ีเราจะทาํให้กระแสไฟฟ้าสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติภายใน 12 
ช่ัวโมงหลงัจากสภาพอากาศเลวร้ายผ่านไป 
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o Nearly doubling our exclusive-use helicopter fleet during events from 35 to 65. 
o ฝูงบินเฮลิคอปเตอร์สําหรับการใช้งานพิเศษของเราเพ่ิมขึน้เกือบสองเท่าในช่วงเหตุการณ์จาก 35 เป็น 65 
o Using two airplanes with infrared cameras capable of inspecting transmission 

lines at night. 
o ใช้เคร่ืองบินสองลําพร้อมกล้องอินฟราเรดเพื่อช่วยตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าในเวลากลางคืน 
o Adding more field crews to speed up inspections.  
o เพ่ิมทีมงานภาคสนามมากขึน้เพื่อทาํให้การตรวจสอบรวดเร็วขึ้น 
o Utilizing mutual assistance from other utility companies to support PSPS 

restoration inspections, when needed. 
o ใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันจากบริษัทสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

เพื่อสนบัสนุนการตรวจสอบการนาํระบบให้เขา้สู่ภาวะปกติหลงัจากเหตุการณ์ PSPS เมื่อจาํเป็น 
 
Slide 21: Community Resource Centers (CRCs) 
Slide 21: ศูนย์ทรัพยากรชุมชน (Community Resource Centers, CRCs) 

• During a PSPS event, PG&E will open Community Resource Centers (CRCs) where 
community members can access resources. 

• PG&E จะเปิดศูนย์ทรัพยากรชุมชน (CRCs) ท่ีสมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ในระหว่างเหตุการณ์ PSPS 
• Our goal will be to set up and open a CRC as soon as possible after the start of a PSPS 

event forecasted to last longer than 24 hours. 
• เป้าหมายของเราคือการจดัตั้งและเปิด CRC โดยเร็วท่ีสุดหลังจากเร่ิมเหตุการณ์ PSPS ซ่ึงคาดว่าจะใชเ้วลานานกว่า 24 ช่ัวโมง 
• Location and hours of operation will be posted on pge.com/pspsupdates. We will also 

reach out to customers in affected communities via social media, local news and radio. 
• ตําแหน่งและเวลาทําการจะถูกโพสตไ์วท่ี้ pge.com/pspsupdates นอกจากน้ี 

เราจะเขา้ถึงลูกคา้ในชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบผ่านโซเชียลมีเดีย ข่าวทอ้งถ่ิน และวิทย ุ
• PLEASE NOTE: PG&E is adapting our approach to CRCs to reflect appropriate COVID-19 

public health considerations. 
• โปรดทราบ: PG&E กาํลงัปรับแนวทางของเรากบั CRC เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ควรพจิารณาดา้นสาธารณสุขท่ีเหมาะสมเก่ียวกบั COVID-19 

o We are planning to offer micro CRCs (smaller, open air tents) and mobile CRCs 
(vans) to supplement hardened CRCs if stay-at-home and physical distancing 
requirements are in place during PSPS events. 

o เรากาํลงัวางแผนท่ีจะนาํเสนอ CRC ขนาดเล็ก (เต็นทข์นาดเล็กแบบเปิดโล่ง) และ CRC แบบเคล่ือนท่ี (รถตู)้ เพื่อส่งเสริม CRC 
ให้เข้มแข็งหากมีข้อกําหนดเร่ืองการต้องอยู่แต่ในบ้านและระยะห่างทางกายภาพในระหว่างเหตุการณ์ PSPS 

 
Slide 22: Additional Support For People With Disabilities And Older Adults 
Slide 22: การสนับสนุนเพ่ิมเติมสําหรับผู้พิการและผู้สูงอาย ุ

• We are funding the California Foundation for Independent Living Centers, or CFILC, to 
assist the Access and Functional Needs, or AFN, population. 

• เรากาํลงัให้เงินทุนแก่มูลนิธิเพ่ือศูนย์การดํารงชีวิตอิสระแห่งแคลิฟอร์เนีย หรือ CFILC 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีต้องการเข้าถึงและความต้องการด้านการใช้งานหรือ AFN 

• The pilot program, Disaster Access and Resources Program, provides qualifying 
customers who use electrical medical devices access backup portable batteries. 

• โปรแกรมการเข้าถึงและทรัพยากรเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
ซ่ึงเป็นโปรแกรมนาํร่องช่วยให้ลูกคา้ท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมท่ีใชอุ้ปกรณ์การแพทยไ์ฟฟ้าเข้าถงึแบตเตอร่ีแบบพกพาสํารอง 

• The program will also provide transportation resources, assistive communication equipment, 
hotel and food vouchers, emergency planning and education and Medical Baseline program 
enrollment assistance. 
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• โปรแกรมน้ีจะให้ทรัพยากรดา้นการขนส่ง อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในการส่ือสาร บตัรกาํนัลโรงแรมและอาหาร การวางแผนฉุกเฉินและการศึกษา 

และความช่วยเหลือในการลงทะเบียนโปรแกรมพื้นฐานทางการแพทย ์
• Press releases, radio advertisements and leveraging our network of CBOs will also be 

used to communicate with customers who depend on power for medical and independent 
living needs when possible during events. 

• ข่าวประชาสัมพันธ์ โฆษณาทางวิทยุ และการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย CBO 
ของเราจะถูกนาํมาใชเ้พื่อส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีตอ้งพึ่งพาพลงังานไฟฟ้าสาํหรับความตอ้งการทางการแพทยแ์ละการดาํรงชีวิตอิสระเมื่อเป็นไปไดใ้นช่วงเหตุการ

ณ์ 
• We encourage customers interested in the pilot program to visit 

disabilitydisasteraccess.org for more information. 
• เราขอแนะนาํให้ลูกคา้ท่ีสนใจโครงการนาํร่องไปท่ี disabilitydisasteraccess.org เพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติม 

 
Slide 23: Where To Go For Additional Information 
Slide 23: ดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากไหนบ้าง 

• To make sure you receive alerts regarding potential safety outages in your community, 
update the contact information PG&E has on file. 

• เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไดรั้บสัญญาณแจ้งเตือนเก่ียวกับการดับไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภัยท่ีอาจเกิดขึน้ในชุมชนของคุณ ให้อัปเดตข้อมูลติดต่อ PG&E 
ท่ีมีอยูใ่นไฟล ์

• We have also made additional wildfire preparedness tools available online including: 
• นอกจากน้ี เรายงัไดจ้ดัทาํเคร่ืองมือเตรียมรับมือไฟป่าเพ่ิมเติมทางออนไลน์อีกดว้ย ซ่ึงประกอบดว้ย: 

o Weather and PSPS Forecasting Webpage 
o หน้าเว็บการพยากรณ์อากาศและ PSPS 
o Backup Power Webpage 
o หน้าเว็บพลังงานสํารอง 
o Safety Action Center 
o ศูนย์ความปลอดภัยและการแจ้งเตือน 
o Medical Baseline 
o โปรแกรมพ้ืนฐานทางการแพทย์ 
o “Prepare for Power Down” Website 
o เว็บไซต์สําหรับ “การเตรียมตัวสําหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ” 

 
Slide 24: Thank You 
Slide 24: ขอขอบคุณ 

• If you have any questions, you can call us at 1-866-743-6589 or email at 
wildfiresafety@pge.com.  

• หากคุณมีคาํถามใดก็ตาม คุณสามารถโทรหาเราไดท่ี้ 1-866-743-6589 หรือส่งอีเมลมาท่ี wildfiresafety@pge.com 
• You can also visit our dedicated website at pge.com/wildfiresafety for more information on 

our wildfire safety efforts and tips to help prepare for extreme weather and possible power 
outages. 

• คุณสามารถเยี่ยมชมเวบ็ไซตเ์ฉพาะของเราไดท่ี้ pge.com/wildfiresafety 
สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัความพยายามและเคล็ดลบัดา้นความปลอดภยัจากไฟป่าของเราเพื่อช่วยเตรียมรับมือกบัสภาพอากาศเลวร้ายและไฟฟ้าดบัท่ีอาจเ

กิดขึ้น 
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