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…ความสามัคคีปรองดองและความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันน้ัน ยังมีบริบูรณ์อยู่ในจิตใจของคนไทย 
ถ้ามีเหตุการณ์อยู่ในจิตใจของคนไทย ถ้าเหตุการณ์หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดเกิดข้ึน 

และมีผลกระทบถึงส่วนรวมแล้ว 
เราจะเข้าใจกัน และร่วมมือกันได้แน่นแฟ้นเสมอ…

พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2540
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เป็นวารสารรายเดือน จัดทำาขึ้น
เพือ่พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี 
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

สู่วิถีทางแห่งอนาคต
	 ถ้ายงัจ�ากนัได้ด.ี..พฒันาการของโทรศพัท์มอืถอืจากรูปลกัษณ์ที่มขีนาดใหญ่
เทอะทะในอดตี	ปัจจบุนักลบักลายเป็นมอืถอืดูแบนบางพร้อมกบัฟังก์ชนัการใช้งาน
สารพดัที่เราเรยีกขานกนัว่า...สมาร์ตโฟน	และถ้าลองขยายภาพนี้ให้ใหญ่ขึ้นอกีนดิ	
การพฒันาด้านที่อยู่อาศยัของเรากก็�าลงัก้าวเดนิไปบนเส้นทางนั้น	บนเส้นทางของ
นวตักรรมที่เรยีกว่า	‘สมาร์ตโฮม’
	 การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทนัสมยัโดยมรีะบบปฏบิตักิารเป็นพื้นฐานทั้งมอืถอื
และบ้าน	สะท้อนให้เราเหน็ถงึความคดิสร้างสรรค์อนัไม่หยดุนิ่งที่พยายามก้าวข้าม
ขดีจ�ากดัแต่ละขั้นของมนษุย์	พร้อมเดนิหน้าสู่อนาคตที่เตม็ไปด้วยความล�้าสมยั	
สะดวกสบาย	ท�าให้การใช้ชวีติของเรานั้นกลายเป็นเรื่องที่ง่ายดายขึ้น	
	 หนึ่งในตวัอย่างที่โดดเด่นกค็อื	PEA	HiVE	Platform	ที่คณุผู้อ่านจะได้เรยีนรู้
จากสายใจไฟฟ้าฉบบัแรกของปี	2561	อนัเป็นการคดิค้นนวตักรรมใหม่	ๆ	ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคที่เกดิขึ้นเพื่อสร้างรากฐานอนัแขง็แกร่งในการใช้ชวีติของ
ประชาชนคนไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ทางด้านเทคโนโลย	ี	
ซึ่งสะท้อนให้เหน็ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องน่ากลวัเสมอไป	ตราบใดที่เราพร้อม
รบัมอือย่างรู้เท่าทนั
	 คณุผู้อ่านว่าจรงิไหมคะ	?

นางกัลยา	แตงเกษม
บรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล 
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง	Facebook	Fanpage	ได้ที่										saijaifaifa	magazine

การศึกษาคืออาวุธ 
ในการเปลี่ยนแปลงโลก

อันทรงพลังที่สุด 
Nelson Mandela
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เนือ่งในโอกาสขึน้ปีใหม่ พุทธศักราช 2561

สารผู้ว่าการ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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ต
ระดบัประเทศที่มผีลงานโดดเด่น	ได้รบัรางวลัระดบัประเทศและ
ระดบัสากลหลายรางวลัมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	อาทิ	รางวลั
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดเีด่น	รางวลัการด�าเนนิงาน
เพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมดเีด่น	รางวลัการรณรงค์ลดสถติ ิ
อบุตัเิหตจุากการท�างานให้เป็นศูนย์	ระดบัทอง	รางวลัส�านกังาน
สเีขยีว	(Green Office)	ระดบัดเียี่ยม	(G	ทอง)	รางวลัศูนย์
ราชการสะดวก	(GECC)	รางวลัองค์กรดเีด่นด้านพลงังานไฟฟ้า
เพื่อสงัคม	รางวลัประกาศเกยีรตคิณุศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการโดดเด่น	รางวลั	Thailand	HR	Innovation	Award	รางวลั
รายงานความยั่งยนืดเีด่น	และรางวลัรฐัวสิาหกจิที่มกีารพฒันาสู่
ความเป็นเลศิด้านการขบัเคลื่อนแผนงานยกระดบัคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน	คอื	รางวลัดเีลศิด้านแผนงานยก
ระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน	(ด้านความ
โปร่งใส	:	Transparency)	รางวลัดเีลศิด้านแผนงานยกระดบั
คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน	(ด้านความปลอด
จากการทจุรติในการปฏบิตังิาน	:	Corruption	-	Free)	รางวลั
ชมเชยองค์กรโปร่งใส	และได้รบัผลการประเมนิคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน	(ITA)	ดขีึ้นกว่าทกุปีที่ผ่านมา	โดย
เป็นอนัดบัที่	1	ขององค์กรกลุ่มพลงังาน	ส�าหรบัรางวลัระดบัสากล	
คอื	รางวลั	2017	SAG	Award	(Special	Achievement	in	GIS	
Award)	จาก	ESRI	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	รางวลัสิ่งประดษิฐ์
รางวลั	Special	Prize	จากสาธารณรฐัจนี	(ไต้หวนั)	และ
สาธารณรฐัเกาหลี	รางวลัระดบัเหรยีญทองในงานด้าน	QC	
ประเทศอนิโดนเีซยี	เป็นต้น	ซึ่งรางวลัเหล่านี้คอืความภาคภูมใิจ
ของเราทกุคน	
 ปัจจบุนัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้เข้าสู่ยคุ	PEA	4.0	โดยมปีรชัญา 
‘มุง่มั่นพฒันาคน	ส่งเสรมินวตักรรม	สร้างสรรค์ธรุกจิใหม่	ก้าวไกล 
เทคโนโลยี	มบีรกิารเป็นเลศิ	เปิดเผยโปร่งใส	ใส่ใจประชารฐั’	 
เพื่อมุ่งสู่การเป็น	‘การไฟฟ้าแห่งอนาคต	(The	Electric	Utility	of	
the	Future)’	ด้วยการขบัเคลื่อนกระบวนงานหลกัที่ส�าคญั	7	ด้าน	

ลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา	ผมขอขอบคณุทกุท่าน
ที่ได้ร่วมมอื	ร่วมใจปฏบิตัภิาระหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น	
ตั้งใจ	และทุ่มเท	จนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(PEA)	
ประสบความส�าเรจ็ด้วยด	ีกลายเป็นองค์กรชั้นน�า

ได้แก่	Human	Capital:	พฒันาบคุลากรให้เป็นทนุมนษุย์ที่มคีวาม
พร้อมในยคุดจิทิลั	Service	Excellence:	ส่งมอบการบรกิารเกนิ
ความคาดหวงัของลูกค้า	Grid	Modernization:	พฒันาและปรบัปรงุ
ระบบไฟฟ้าให้ทนัสมยั	Asset	Management:	มุ่งเน้นจดัการ
สนิทรพัย์ทั้งองค์กร	Innovation:	พฒันาความรู้และสร้างนวตักรรม
ไปสู่การขยายผลเชงิธรุกจิ	ICT:	การบรหิารจดัการและพฒันา
ระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศรองรบัการด�าเนนิการขององค์กร	
Business	Investment:	มุ่งสร้างธรุกจิใหม่รองรบัเทคโนโลยดี้าน 
พลงังานทดแทนและยคุดจิทิลั	
	 จงึขอให้ทกุท่านรวมพลงัด้วยความรกัสามคัคเีพื่อร่วมกนั
น�าพาการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคไปสู่องค์กรที่ทนัสมยั	มคีณุภาพ	และ
ประสทิธภิาพ	ด้วยการปฏบิตังิานอย่างมอือาชพี	‘ทนัโลก	บรกิารดี	
มคีณุธรรม’	มคีวามเข้มแขง็อดทน	มคีวามรอบรู้รเิริ่มสร้างสรรค์	 
มคีวามเสยีสละ	มจีติส�านกึสาธารณะ	และโปร่งใสสจุรติ 
ตรวจสอบได้	เพื่อให้บรกิารพลงังานไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทกุกลุ่ม
อย่างเพยีงพอ	มั่นคง	ปลอดภยั	รวดเรว็	มคีณุภาพ	อย่างยั่งยนื
ตลอดไป
	 สดุท้ายนี้	ขออาราธนาคณุศรพีระรตันตรยั	พระสยามเทวาธริาช	
สิ่งศกัดิ์สทิธิ์ทั้งหลาย	และพระบารมแีห่งสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	
มหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกูร	ได้โปรดคุ้มครองและ
ดลบนัดาลประทานพรให้ผู้บรหิาร	พนกังานและลูกจ้างของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคที่รกัทกุท่าน	พร้อมทั้งครอบครวั	จงเจรญิ
ด้วยจตรุพธิพรชยั	สมบูรณ์ด้วยก�าลงักาย	ก�าลงัใจ	และก�าลงั
สตปิัญญา	ให้บรรลผุลส�าเรจ็สมความปรารถนาทั้งการปฏบิตังิาน
กบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	และชวีติส่วนตวั	ทกุประการ	เพื่อ
ผลประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ครอบครวั	สงัคม	และ
ประเทศชาตสิบืไป

	 (นายเสรมิสกลุ		คล้ายแก้ว)
	 ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

ในโอกาสขึน้ปีใหม่ พทุธศกัราช 2561 ผมขอส่งความสุขและความปรารถนาดมีายัง
ผู้บรหิาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคทุกท่านด้วยความรกัยิง่
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ปล่อยช้างคืนสู่ป่าซับลังกา

ด้
ได้ร่วมกบัมูลนธิคินืช้างสู่ธรรมชาติ	โดยล่าสดุจดัพธิปีล่อยช้างคนืสู่ป่า	จ�านวน	5	
เชอืก	ณ	เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าซบัลงักา	ต�าบลกดุตาเพชร	อ�าเภอล�าสนธ	ิจงัหวดั
ลพบรุ	ีงานดงักล่าวได้รบัเกยีรตจิาก	ดร.สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	ประธานมูลนธิคินืช้างสู่
ธรรมชาต	ิเข้าร่วมพธิเีปิด	พร้อมกล่าวถงึความส�าคญัของการจดัตั้งมลูนธิแิละขอบคณุ
ในความมุง่มั่นของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ที่สนบัสนนุโครงการฯ	มาโดยตลอด	กล่าวคอื	
ในปี	2558	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้สนบัสนนุมลูนธิคินืช้างสูธ่รรมชาตใินการจดัหาช้าง
เพื่อปล่อยคนืสู่ป่า	โดยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	เสดจ็พระราชด�าเนนิมาทรง
ปล่อยช้าง	จ�านวน	6	เชอืก	ปี	2559	ได้จดัท�าโครงการคนืช้างสู่ป่าเฉลมิพระเกยีรติ
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	พระบรมราชนินีาถ	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิ
พระชนมพรรษา	84	พรรษา	12	สงิหาคม	2559	โดยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	
เสดจ็พระราชด�าเนนิมาทรงปล่อยช้าง	จ�านวน	8	เชอืก	นอกจากนี้	ยงัสร้างแหล่งอาหาร
ที่เรยีกว่า	โป่งเทยีม	ตั้งแต่ปี	2557	-	2560 รวม	110	โป่ง	เพื่อเป็นการเสรมิสร้างแหล่ง
อาหารทดแทนแหล่งอาหารจากธรรมชาติ	เพื่อช่วยแก้ปัญหาช้างป่าหรอืสตัว์ป่าต้อง
ออกมาหากนิบรเิวณพื้นที่การเกษตรของราษฎรก่อให้เกดิความเสยีหายจนช้างหรอื
สตัว์ป่าถูกท�าร้าย	อกีทั้งเป็นการสร้างความสมดลุในธรรมชาติ	ท�าให้ระบบนเิวศของ
ผนืป่ามคีวามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

วยส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ
ในรชักาลที่	9	ที่ทรงประกอบพระราชกรณยีกจิยาวนานกว่า	6	ทศวรรษ	
เพื่อประโยชน์สขุของปวงชนชาวไทย	ทั้งยงัมพีระราชปณธิานอนั
แน่วแน่ในการอนรุกัษ์ผนืป่าและช้างไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(PEA)	

EA Life
เรียบเรียง: กองบรรณาธิการ
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เปิดโครงการ Smart Micro Grid

ก
เทคโนโลยเีพื่อสร้างนวตักรรมเชื่อมโยงกบัชมุชน	โดยเฉพาะ
การน�าพลงังานทดแทนภายในประเทศมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น	
อย่างเช่น	โครงการ	Smart	Micro	Grid	ที่บ้านขนุแปะ	อ�าเภอ
จอมทอง	จงัหวดัเชยีงใหม่	ซึ่งเป็นชนุชนแห่งแรกของประเทศไทย
ที่น�าระบบควบคมุไฟฟ้าแบบ	Smart	Micro	Grid	มาใช้จนกลาย
เป็นชมุชนต้นแบบที่ใช้พลงังานจากแหล่งผลติไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทน	100%	ถอืเป็นพื้นที่น�าร่องและเป็นความก้าวหน้าที่ส�าคญั
ของการวจิยัและพฒันาระบบไฟฟ้าที่ยั่งยนืต่อไปในอนาคต
	 ทั้งนี้	นายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	

ารบรหิารจดัการและให้บรกิารด้านพลงังานไฟฟ้า	
เพื่อพฒันาคณุภาพชวีติ	เศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศ	ถอืเป็นภารกจิที่ส�าคญัของการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาค	(PEA)	ควบคู่ไปกบัการส่งเสรมิงานวจิยัและ

ได้เดนิทางไปเป็นประธานในพธิเีปิด	พร้อมกล่าวว่า	การน�าระบบ
ไฟฟ้าแบบ	Smart	Micro	Grid	มาใช้ควบคมุการจ่ายไฟจากระบบ
ผลติไฟฟ้าพลงังานน�้า	ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
และระบบส�ารองไฟด้วยแบตเตอรี่ครั้งนี้	ท�าให้พื้นที่บ้านขนุแปะ
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเพยีงพอส�าหรบัใช้
ในพื้นที่	โดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากภายนอก	สามารถสร้าง
ความสมดลุในการผลติพลงังานไฟฟ้าให้พอดกีบัความต้องการ
ใช้พลงังานของผู้คนในชมุชน	สอดคล้องกบัเป้าหมายของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ที่ต้องการเพิ่มเสถยีรภาพและยกระดบั
คณุภาพระบบไฟฟ้าให้แก่ประชาชน	เพื่อให้ชมุชนมพีลงังานใช้
อย่างเพยีงพอจากแหล่งพลงังานภายในชมุชนของตนเอง	และ
ที่ส�าคญัเป็นระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนที่สะอาดทั้งหมด	
ทั้งจากแหล่งน�้าและแสงอาทติย์ซึ่งเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ปะการังเทียมเพื่ออ่าวไทย

ทรพัยากรทางทะเล	ณ	เกาะสชีงั	จงัหวดัชลบรุี	เพื่อรกัษาฟื้นฟู
และอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ	ด้วยการสร้างแนวปะการงัเทยีม
ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เขต	2	(ภาคกลาง)	จงัหวดัชลบรุี	
โดยได้ด�าเนนิการส�ารวจ	จดัเตรยีมอปุกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ
และ/หรอืที่จ�าหน่ายออกจากบญัชแีล้ว	เช่น	เสา	คอน	ลูกถ้วย	
และอปุกรณ์อื่น	ๆ	มาท�าปะการงัเทยีม	จ�านวน	500	ชดุ	ซึ่งไม่เพยีง
มคีณุูปการต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลเท่านั้น	หากยงัเกดิประโยชน์
สูงสดุต่อชมุชนชาวประมงชายฝั่งและทรพัยากรทางทะเลโดยรอบ
เกาะสชีงั	เป็นการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม	
รวมทั้งเป็นการสร้างคณุค่าร่วมกนั	(Creating	Shared	Value:	CSV)	
สร้างจติส�านกึในการรกัษาสภาพแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ
ทางทะเลให้แก่ชมุชน	และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิอนรุกัษ์ได้อกีด้วย	
ทั้งนี้	นายประกาญจน์	วงศ์พฒุิ	รองผู้ว่าการการไฟฟ้า	ภาค	3		
เป็นประธานปล่อยขบวนรถขนอปุกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน
สู่ท้องทะเลอ่าวไทย	โดยมนีายปกรณ์	นตุบญุเลศิ	ผู้อ�านวยการ
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	เขต	1	(ภาคกลาง)	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	
ให้การต้อนรบั	พร้อมด้วยผู้บรหิาร	พนกังาน	ลูกจ้าง	เข้าร่วมงาน	
ณ	บรเิวณลานหน้าหอพระมงคลบพติร	(จ�าลอง)	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
เขต	1	(ภาคกลาง)	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

พราะปะการงัเทยีมคอืบ้านของสตัว์ใต้ทะเลที่มสี่วนส�าคญั
ในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล	สร้างระบบนเิวศใต้น�้า
ให้เกดิความอดุมสมบูรณ์	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(PEA)	
จงึรเิริ่มโครงการสร้างแนวปะการงัเทยีม	เพื่อเป็นแหล่งเ
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	 การเตมิเตม็ชวีติของประชาชนให้อยู่ดกีนิดี	มคีวามสขุในการ
ด�าเนนิชวีติอย่างรอบด้านเป็นปณธิานที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
(PEA)	ให้ความส�าคญัเสมอมา	และหนึ่งในผลงานที่เด่นชดัครั้งนี้	
คอืการส่งมอบโครงการ	‘ขดุคลองประชารฐั	ขดุหลมุขนมครก	
และคลองไส้ไก่’	ที่เริ่มด�าเนนิการมาตั้งแต่ปี	2559	–	2560	 
รวม	2	ปี	ในพื้นที่ล�าห้วยบ้านนาเวยีง	ตอนกลางและตอนบน	 
โดยมนีายววิฒัน์	ศลัยก�าธร	รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	เป็นประธานในพธิสี่งมอบโครงการ	พร้อมด้วยคณะ
ผูบ้รหิารจากการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	และประชาชนจ�านวน	500	คน	
โครงการฯ	ดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ถงึการเรยีนรู้การขบัเคลื่อน
ศาสตร์พระราชาให้ครบวงจรด้วยการเชื่อมต่อแหล่งน�้าจากล�าน�้า
ปาวเข้าสู่คลองประชารฐั	ปรบัเปลี่ยนวธิคีดิเกษตรให้เดนิตาม
ศาสตร์พระราชาเพื่อแก้ไขปัญหาภยัแล้ง	รู้จกัพึ่งพาตนเอง	และ
ฟื้นฟูระบบนเิวศให้สมดลุ	โดยหลงัจากโครงการฯ	เสรจ็จะมี
เกษตรกรและประชาชนได้รบัประโยชน์ประมาณ	630	ครวัเรอืน	
ประชาชน	2,266	คน	และยงัเป็นแหล่งเรยีนรู้ของเกษตรกรจาก	
86	หมู่บ้านของอ�าเภอศรธีาตุ	จงัหวดัอดุรธาน ี

ตามรอยศาสตร์พระราชาด้วย 
‘คลองประชารัฐ’

	 เปิดตวัเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว	ส�าหรบัโครงการ	‘PEA	
รวมใจประชารฐั	รกัษ์น�้า	สร้างฝาย	65	ฝาย’	ประจ�าปี	
2560	โดยมนีายพนัธ์เลศิ	เกยีรตไิพบูลย์	ผู้อ�านวยการ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เขต	2	(ภาคเหนอื)	จงัหวดั
พษิณโุลก	เป็นประธานในพธิี	โครงการฯ	นี้เรยีกได้ว่า 
มสี่วนสนบัสนนุชมุชนในการเกบ็กกัน�้าเพื่อน�าไปใช้
อปุโภคบรโิภค	และใช้สอยในด้านการเกษตร	ที่ส�าคญั
ยงัโดดเด่นด้วยการน�าวสัดคุอนกรตีช�ารดุที่ไม่ได้ใช้งาน
แล้วกลบัมาใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสดุ	เช่น	เสาไฟฟ้า	
เสาตอม่อ	คอนสายไฟฟ้า	โดยการก่อสร้างฝายชะลอน�้า
ในครั้งนี้	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาวงัชิ้น	จงัหวดัแพร่	
ร่วมกบัผู้น�าท้องถิ่นได้เลอืกบ้านนาปลากั้ง	หมู่ที่	3	
บ้านไร่หลวง	หมู่ที่	6	บ้านขนุห้วย	หมู่ที่	13	และ
บ้านสองแคว	หมู่ที่	4	ในการก่อสร้างฝายเป็นจ�านวน	
5	ฝาย	มปีระชาชนได้รบัประโยชน์	จ�านวน	1,050	ครวั
เรอืน	พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รบัประโยชน์	จ�านวน	3,950	
ไร่ 

มอบฝายชะลอน้ำา
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เดินหน้า ขยายผล ‘PEA LED’

ยั
นครราชสมีา	เป็นประธานพธิสี่งมอบโครงการ	PEA	LED	เพื่อ
แหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมไทย	ณ	ลานอนสุาวรย์ีท้าวสรุนาร	ี(ย่าโม) 
จงัหวดันครราชสมีา	โดยมนีายสมภพ	เตง็ทบัทมิ	รองผู้ว่าการ
กจิการสงัคมและสิ่งแวดล้อม	กล่าวรายงาน	ซึ่งการตดิตั้งหลอด	LED 
ครั้งนี้ช่วยให้การใช้พลงังานไฟฟ้าของลานอนสุาวรยี์ท้าวสรุนารี
ลดลงประมาณ	45.54	เปอร์เซน็ต์	สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้า
ได้ประมาณ	13,219	หน่วยต่อปี	นอกจากนี้	ได้มกีารขยายผลการ
ตดิตั้งหลอด	LED	ให้กบัแหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมไทยในในอกี
หลายจงัหวดั	อนัได้แก่	พระมหาธาตแุก่นนคร	วดัหนองแวง	

งคงเดนิหน้าต่อเนื่องกบัโครงการ	‘PEA	LED	เพื่อ
แหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมไทย	โดยนายเสรมิสกลุ		
คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ร่วมกบั	
นายวเิชยีร	จนัทรโณทยั	ผู้ว่าราชการจงัหวดั

(พระอารามหลวง)	จงัหวดัขอนแก่น	วดัพระธาตหุนองบวั	จงัหวดั
อบุลราชธาน	ีและที่วดัพระบรมธาตบุ้านตาก	จงัหวดัตาก
	 ส�าหรบัโครงการ	‘PEA	LED’	นี้เป็นส่วนหนึ่งของการท�างาน
ด้าน	CSR	ที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(PEA)	ให้ความส�าคญัมาโดย
ตลอด	เพื่อเตบิโตอย่างยั่งยนืร่วมกบัชมุชน	สงัคม	สิ่งแวดล้อม
และเศรษฐกจิของประเทศตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	
รวมทั้งส่งเสรมิและสนบัสนนุการประหยดัพลงังาน	ความปลอดภยั 
ในแหล่งท่องเที่ยวและชมุชน	ทั้งนี้	การประหยดัพลงังานจากการ
ตดิตั้งไฟส่องสว่างด้วยหลอด	LED	นั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลงังานไฟฟ้า	ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่ส่งผลให้เกดิภาวะ
โลกร้อน	และยงัสร้างความสวยงาม	เพื่อกระตุน้ให้เกดิการท่องเที่ยว
เชงิวฒันธรรมทั่วประเทศ	เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น	สร้าง
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทยอย่างยั่งยนื 
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EA Project
ภาพ : กองประชาสัมพันธ์
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LIVING
TOMORROW

เดินหน้าสู่สังคมอัจฉริยะ
เมือ่วถิชีวิีตของคนกำาลงัก้าวสูยุ่คแห่งเทคโนโลยีอนัทนัสมยั การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (PEA) 

จงึไม่หยดุคิดค้นและสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ เพือ่ให้เกิดการจดัการพลงังานไฟฟ้าอย่างมี
ประสทิธิภาพ พร้อมกับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของหนุม่สาวยุคใหม่ และนีคื่อโครงการสำาคัญ

ทีจ่ะมาช่วยพลกิโฉมเมอืงไทยให้ก้าวไกลสูสั่งคมอัจฉรยิะ

EA Focus
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
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รองรับการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หาก
ไฟฟ้าดับ ระบบควบคุมจะสั่งการให้เครื่องใช้ ไฟฟ้าที่
ไม่จำาเป็นหยุดทำางาน และดึงไฟฟ้าจากถังกักเก็บมาใช้

มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วย AI

เปิดให้นักพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
เข้ามาร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน

เครื่องใช้ ไฟฟ้าอัจฉริยะและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ทำางานร่วมกันแบบอัตโนมัติ

ใช้แอปพลิเคชันเดียวควบคุม
ทุกอุปกรณ์อัจฉริยะ

เป็นมันสมองอัจฉริยะที่ควบคุม
ทุกอุปกรณ์ในที่พักอาศัย

 แอปพลิเคชันนี้แสดงสถานะโดยรวม 
 ของบ้านโดยแยกแต่ละห้อง
 ตรวจสอบสถานะต่าง ๆ ของห้อง 

 ภายในบ้าน
 ติดตามค่าไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจาก 

 พลังงานแสงอาทิตย์ และประมาณการ 
 ใช้พลังงานแบบ Real-time
 เลือก Scene ต่าง ๆ ของบ้าน

 ตามความต้องการของผู้อาศัย
 ตรวจสอบสถานะและควบคุมอุปกรณ์ 

 อัจฉริยะต่าง ๆ ภายในบ้าน

LIVING
TOMORROW

สูช่วิีตลำา้สมยัด้วย PEA HiVE Platform หรือบ้านพลงังานอจัฉริยะนัน้ เป็นระบบการทำางาน
เพ่ือเชือ่มอปุกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านและอาคาร ช่วยจดัการด้านพลงังานให้มปีระสิทธิภาพสงูสดุ 

โดย PEA HiVE Platform นีเ้ปรยีบเสมอืนตัวประสานให้ใช้งานอปุกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
ได้สะดวกสบายมากขึน้และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ทัง้ยังช่วยประหยัดไฟฟ้า 

ลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่ไม่จำาเป็นได้อกีด้วย
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PEA HiVE Platform

PEA HiVE 
Platform App

ทำาอะไรได้บ้างนะ…
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เสียงจากพันธมิตรของ กฟภ. ผู้ร่วมพัฒนา

ความสมาร์ตของ PEA HiVE Platform คือ
ผู้ ใช้สามารถจัดการบริหารการใช้พลังงานในบ้านได้ด้วยตัวเอง

โดยคอยทำาหน้าที่สื่อสารกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านระบบ
IoT (Internet of Things) ซึ่งช่วยให้ผู้ ใช้สามารถ

ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได ้แม้ไม่ได้อยู่ที่บ้าน 

ปัจจุบันมี Platform สั่งก�รเครื่องใช้ ไฟฟ้�
ม�กม�ยซึ่งทำ�ง�นในหล�กหล�ยภ�ษ� 

เครื่องใช้ ไฟฟ้�บ�งชนิดใช้ภ�ษ�สั่งก�รหนึ่ง 
อีกชนิดใช้ภ�ษ�สั่งก�รหนึ่ง

รูปแบบของ PEA HiVE Platform 
เป็นการรวมการสื่อสารในหลากหลาย

ภาษา ฉะนั้นจึงก่อประโยชน์ให้เจ้าของบ้าน
อย่างยิ่ง เพราะสามารถเลือกซื้อ

เครื่องใช้ ไฟฟ้าที่มีการสั่งการด้วย
ภาษาต่าง ๆ แล้วมาใช้งานร่วมกันภายใต้
Platform ของ PEA ได้ ก็จะสะดวกสบาย 

ประหยัดพลังงานได้สูงสุด

ผู้บรหิาร	
บรษิทั	สยามไดกิ้นเซลส์	จ�ากดั	(DAIKIN)

เราเป็นหนึ่งในภาคเอกชน ที่ทาง
PEA ได้เชื้อเชิญมาร่วมพัฒนา

PEA HiVE Platform 
เรื่องของความเสถียร ปัจจุบัน 
Microsoft ให้บริการ Center 

มากกว่า 40 แห่งทั่วโลก 
ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเรามีระบบ 

Back up ที่ผู้ ใช้สามารถเลือกเอง
ว่าจะนำา DATA ไปไว้ที่ประเทศไหนได้

คณุสมศกัดิ์	มกุดาวรรณกร	
ผู้อ�านวยการฝ่ายภาครฐัและการศกึษา	
บรษิทั	ไมโครซอฟท์	(ประเทศไทย)	

ต้นแบบของการจัดการพลังงานอัจฉริยะภายในท่ีพักอาศัย
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ดร.แนบบญุ	หนุเจรญิ	
อาจารย์ประจ�าคณะวศิวกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

PEA HiVE Platform
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โครงการลงทุนท่ีสำาคัญ

นอกจาก PEA HiVE Platform แล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) 
ยังมโีครงการลงทนุทีส่ำาคัญอกีหลายโครงการทีน่่าสนใจ โดยมทีัง้
โครงการทีจ่ะเหน็ผลและสิ้นสุดโครงการภายในปี 2561 จนถึง
โครงการที่จะสิ้นสุดในปีต่อไป 

โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพ
ระบบศูนย์สัง่การจ่ายไฟ 
(ส้ินสดุปี 2561)

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ให้บ้านเรอืนราษฎรรายใหม่ 
(ส้ินสดุปี 2561) 

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า
ในเมอืงใหญ่ ระยะที ่1
(ส้ินสดุปี 2564) 

แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาไฟฟ้าขดัข้อง (ส้ินสดุปี 2561)

เพื่อพฒันาเพิ่มประสทิธภิาพ
ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟและ
ระบบสื่อสารให้ทนัสมยั	
และครอบคลมุพื้นที่บรกิาร

เพื่อเพิ่มคณุภาพของระบบไฟฟ้า	
และเพิ่มปรมิาณพลงังานทดแทน
ตามนโยบายของรฐับาล

โดยพฒันาระบบไฟฟ้าและ
ก่อสร้างสถานไีฟฟ้า	เพื่อให้
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่าง
เพยีงพอ	และมขีดีความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้าที่สูงขึ้น

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพศูนย์วเิคราะห์และ
แก้ปัญหาไฟฟ้าขดัข้องด้วยระบบสื่อสาร	
ให้ครอบคลมุพื้นที่บรกิารทั้ง	12	เขต	

เพื่อปรบัปรงุและตดิตั้งอปุกรณ์
เพิ่มเตมิในพื้นที่เมอืงใหญ่	
ให้มคีวามปลอดภยั	และเพิ่ม
ความเชื่อถอืได้	เพื่อให้ระบบไฟฟ้า
มคีวามมั่นคง	ปลอดภยั	
และภูมทิศัน์สวยงาม

แผนงานปรบัปรุงระบบไฟฟ้า 
รองรับผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 
จากพลงังานหมนุเวียน (ส้ินสุดปี 2561) 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ให้พืน้ทีท่ำากินทางการเกษตร 
ระยะที ่2 (ส้ินสดุปี 2561) 

เพื่อรองรบัการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
ของผู้ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน
ขนาดเลก็มาก

 

โครงการเปลีย่นแรงดนัไฟฟ้า
ในพืน้ทีภ่าคใต้จาก 33 เควี
เป็น 22 เควี ระยะที ่1
(ส้ินสดุปี 2563) 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพใน
การบรหิารจดัการในพื้นที่ภาคใต้	

สนบัสนนุการประกอบอาชพี
ของเกษตรกรรายย่อย
ให้สามารถใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจยั
การผลติทางการเกษตร
โดยขยายเขตแก่เกษตรกร
จ�านวน	30,000	ครวัเรอืน	

ตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า

เป็นการกระจายความเจรญิไปสู่
ส่วนภูมภิาคและชนบท	โดย
ขยายเขตระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า 
ให้บ้านเรอืนราษฎรรายใหม่
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โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยทุง่กังหนัลมในพ้ืนทีภ่าคใต้
(ส้ินสดุปี 2561)

โครงการพัฒนาระบบส่ง
และจำาหน่าย ระยะที ่1
(ส้ินสดุปี 2566) 



14  • ฉบับท่ี 1 / 2561

EA Exclusive
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
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ปีแห่งการเรียนรู้ 

เพ่ือก้าวสู่ความสำาเร็จ
สายใจไฟฟ้าเริม่ต้นฉบบัแรกของปี 2561 ด้วยถ้อยคำาด ีๆ จากคุณเสริมสกุล คล้ายแก้ว 

ผูว่้าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ซึง่ได้กล่าวถึงผลงานแห่งความสำาเร็จในปีทีผ่่านมา 
พร้อมเดนิหน้าสู่การเป็นผูน้ำาด้านพลงังานไฟฟ้า 4.0 ตามนโยบาย ‘พัฒนาคนด้วยนวตักรรม 

พฒันางานด้วยเทคโนโลยี มุง่สูก่ารไฟฟ้าแห่งอนาคต’

สายใจไฟฟ้า : ในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
มีผลงานอะไร ที่สร้างความภูมิใจให้คนไฟฟ้าได้ชื่นใจบ้าง ?
คุณเสริมสกุล :	ในปีที่ผ่านมา	ถอืเป็นปีที่น่าภาคภูมใิจอกีปีหนึ่ง
ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เนื่องจากเรามผีลงานที่ได้รบัรางวลั
มากกว่าทกุ	ๆ	ปี	เช่น	รางวลัรฐัวสิาหกจิดเีด่น	จากส�านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	รางวลั	GECC	จากส�านกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	รางวลัประกาศเกยีรตคิณุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น	ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ขนัสูงจากส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตร	ีรางวลั	Green Office 
จากกรมส่งเสรมิคณุภาพสิ่งแวดล้อม	รางวลั	Zero	Accident	
Campaign	ระดบัทอง	จากกระทรวงแรงงาน	รางวลัดเีลศิ
รฐัวสิาหกจิที่มกีารพฒันาสู่ความเป็นเลศิด้านการขบัเคลื่อน
แผนงานยกระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน	
รางวลัชมเชยองค์กรโปร่งใส	จากส�านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ	รางวลั	Thailand	HR	Innovation	
Award	2017	ระดบั	Silver	จากสถาบนัเพิ่มผลผลติแห่งชาต	ิร่วมกบั
สมาคมการจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย	(PMAT)	และ	NIDA	

สายใจไฟฟ้า : ผลประกอบการปี 2560 ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค มีความน่าพึงพอใจระดับไหน ?
คณุเสรมิสกลุ :	เราคาดการณ์ว่าตลอดทั้งปี	2560	ผลประกอบการ
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มกี�าไรสทุธปิระมาณ	26,070	ล้านบาทหรอืมกี�าไรเพิ่มขึ้นมากกว่า
ปี	2559	ประมาณ	0.70%	ซึ่งกต็้องขอขอบคณุผู้บรหิาร	พนกังาน
และลกูจ้างทกุคนที่ให้ความร่วมมอื	มุง่มั่นตั้งใจท�างานเป็นอย่างดี
จนองค์กรสร้างผลประกอบการได้อย่างน่าพงึพอใจ	พร้อมกนันี้	
กข็อเชญิชวนให้ช่วยกนัยกระดบัความโปร่งใสและความปลอดภยั
ในการปฏบิตังิานทกุขั้นตอนเพื่อให้เกดิความยั่งยนือย่างแท้จรงิ
ตลอดไป	

สายใจไฟฟ้า : ส่ิงท่ีอยากจะบอกกบัชาวการไฟฟ้าในปีใหม่น้ี ?
คณุเสรมิสกลุ : ส�าหรบัปี	2561	นี้	ขอให้ทกุสายงาน	ทกุหน่วยงาน
ส่งเสรมิและพฒันาบคุลากรให้มคีวามรู้ความสามารถที่เหมาะสม	
เพยีงพอส�าหรบัด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบาย	
PEA	4.0	ไม่ว่าจะเป็นด้านการบรหิารแผนลงทนุ	การศกึษา
โครงสร้างองค์กรและก�าลงัคนรองรบั	Disruptive	Technology	
ยทุธศาสตร์องค์กรและนโยบาย	PEA	4.0	การขบัเคลื่อน	Digital	
Transformation	การสร้างความโปร่งใสทกุขั้นตอนการท�างาน	
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วศิวกรรมเข้าไปช่วยออกแบบ	ทั้งการค�านวณวตัต์	ค่าความสว่าง	
ค่าการสะท้อนแสงของแต่ละวตัถทุี่ตกกระทบ	และค�านวณทศิทาง
ของการส่องที่จะไม่ท�าให้เกดิความจ้าบาดตา	เพื่อให้ประหยดั
พลงังาน	และเพื่อความสวยงามดงึดูดนกัท่องเที่ยวพร้อมสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ชมุชน”	คณุองอาจกล่าว
	 ปัจจบุนัหลอด	LED	นบัเป็นหลอดไฟที่ประหยดัพลงังานที่สดุ
ถงึร้อยละ	50	เมื่อเทยีบกบัหลอดไฟที่ใช้พลงังานวตัต์สูง	ท�าให้ลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	และน�าไปสู่การช่วยลดภาวะโลกร้อนที่
ก�าลงัเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้	รวมทั้งหลอด	LED	ยงัมอีายกุาร
ใช้งานมากถงึ	2	หมื่นชั่วโมงซึ่งมากกว่าหลอดไฟทั่วไปร้อยละ	 
30	-	50	จงึช่วยลดค่าใช้จ่ายในครวัเรอืนได้
	 “การที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคท�าโครงการฯ	นี้ขึ้น	เพื่อน�าร่อง
ให้ประชาชนเหน็ว่าหลอด	LED	สามารถน�าไปใช้งานได้จรงิ	
ประหยดัพลงังานจรงิ	สร้างความตระหนกัรู้	และก่อให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลง	ซึ่งแม้ว่าตอนนี้หลอด	LED	จะมรีาคาสงูกว่าหลอดไฟ
ทั่วไป	แต่เมื่อเทยีบกบัอายกุารใช้งานและการประหยดัพลงังาน
หรอืค่าไฟที่ต้องจ่ายทกุเดอืนแล้ว	กถ็อืเป็นการเปลี่ยนที่คุ้มค่า	
ซึ่งตั้งแต่ปี	2557	ที่โครงการฯ	เริ่มต้นมาจะเหน็ได้ว่าชมุชนโดยรอบ
เริ่มเปลี่ยนมาใช้หลอด	LED	แบบยาวแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์	
รวมถงึราคาหลอด	LED	ในตลาดกล็ดลงกว่าในอดตีจงึบ่งชี้ได้ว่า
คนไทยเริ่มหนัมาใช้หลอด	LED	มากขึ้น”
	 ส�าหรบัความท้าทายในการท�างาน	คณุองอาจได้เผยว่า	
บางพื้นที่ที่ไม่มกีารตดิตั้งไฟส่องสว่างจะมคีวามท้าทายมากกว่า	
เพราะทกุอย่างต้องเริ่มจากศนูย์	เช่น	วดัพระเจ้าทนัใจ	จงัหวดัตาก	
ที่ต้องเริ่มตั้งแต่ออกแบบจดุวางต�าแหน่งไฟฟ้าไปจนถงึผลลพัธ์
เรื่องความสวยงาม

แสงสว่างอันทรงคุณค่า
ความสวยงามที่มากกว่าสองตาเห็น

หลอดไฟส่องสว่างทีส่ร้างความเรืองรองภายในสถานทีอ่นัทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย 
ไม่เพียงสวยงามน่ามองอย่างทีเ่หน็เท่านัน้ เพราะเบือ้งหลงัยังมคีณุค่าต่อส่ิงแวดล้อม

และโลกทัง้ใบ ผ่านการใช้นวัตกรรม ‘LED’

ก
แหล่งโบราณสถาน	ในการเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอด	LED
ที่ประหยดัพลงังานและเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม	รวมถงึออกแบบ
แสงไฟให้มปีระสทิธภิาพในปรมิาณที่พอเพยีง	เพื่อส่งผลให้เกดิ
ประสทิธภิาพในการใช้พลงังานที่ท�าให้ประหยดัไฟฟ้า	ประหยดั
ค่าใช้จ่าย	และประหยดัทรพัยากรได้ในเวลาเดยีวกนั
	 คณุองอาจ	มาน้อยทวทีรพัย์	วศิวกร	6	กองจดัการโครงการ
สงัคมและสิ่งแวดล้อม	ฝ่ายสงัคมและสิ่งแวดล้อม	การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	กล่าวว่า	การด�าเนนิงานของโครงการฯ	จะเริ่มตั้งแต่
ขั้นตอนการคดัเลอืกสถานที่	โดยจะเลอืกวดั	โบราณสถาน	หรอื
สถานที่ส�าคญัทางวฒันธรรมไทยที่ยงัไม่มคีวามพร้อมแต่พอมี
ชื่อเสยีงอยู่บ้าง	จ�านวนทั้งหมด	30	แห่งทั่วประเทศไทย	เพื่อแบ่ง
จดัการปีละ	10	แห่งภายในปี	2560	-	2562	จากนั้นจะลงส�ารวจ
พื้นที่จรงิเพื่อวดัสเกลและบนัทกึต�าแหน่งไฟที่มอียู	่พร้อมตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มมาตรฐานและความปลอดภยั	แล้วน�าข้อมูล
ทั้งหมดมาออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อสร้างโมเดล
เสมอืนจรงิในรูปแบบสามมติิ	ก่อนส่งมอบให้ทมีตดิตั้งเข้าไป
ด�าเนนิการโดยต้องผ่านความเหน็ชอบจากเจ้าของสถานที่
	 “วดัที่ยงัไม่มกีารตดิตั้งไฟ	หรอืยงัใช้หลอดไฟที่ใช้ไฟวตัต์สูง	
เราจะไปออกแบบและตดิตั้งหลอด	LED	ให้ทกุจดุ	หรอืบางแห่ง
ที่ใช้หลอด	LED	อยู่แล้วแต่ยงัไม่มากพอหรอืยงัดูไม่สวยงาม	
เรากจ็ะเข้าไปเพิ่มและช่วยออกแบบให้ดขีึ้น	โดยใช้หลกัด้าน

ารไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(PEA)	ชูนโยบายส่งเสรมิ 
และสนบัสนนุให้เกดิการประหยดัพลงังานใน
โครงการ	‘PEA	LED	เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชงิ
วฒันธรรมไทย’	โดยได้ร่วมมอืกบัสถานที่ส�าคญั
ทางวฒันธรรมไทยทั้งวดั	ศาลเจ้า	มสัยดิ	และ
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	 “การออกแบบไฟฟ้าเป็นเรื่องละเอยีด	
เพราะต้องค�านวณทกุอย่างเพื่อให้เกดิ
ความสวยงาม	อย่างแสงไฟส่องพระธาตุ	
เราต้องค�านวณว่าต้องใช้ไฟฟ้าวตัต์เท่าไร
จงึจะส่องให้เหน็ยอดบนสดุ	ต้องใช้ล�าแสง
แบบไหน	แล้วต้องเฉลี่ยกบัแสงไฟด้านล่าง
ด้วยเพื่อไม่ให้จ้าเกนิไป	เพราะความรู้สกึ
ของคนเมื่อมองเข้าไป	ถ้าด้านล่างสว่าง
มากจะรู้สกึว่าด้านบนไม่สว่างทั้งที่มแีสงไฟ
ส่องถงึเท่ากนั	ดงันั้นเรากต้็องมาค�านวณ
เพื่อหาความสว่างที่พอดกีบัการมองเหน็	
เฉลี่ยความสว่างให้เท่ากนัทั้งองค์พระธาตุ
	 “นอกจากนี้	การออกแบบของแต่ละ
สถานที่กม็โีจทย์ต่างกนั	เพราะองค์ประกอบ
ที่แตกต่างกนัไป	โดยเราไม่จ�าเป็นต้องให้
สว่างทั้งหมดแต่เราต้องท�าให้ความสว่าง
นั้นมมีติิ	มคีวามมดืที่ไม่มดืสนทิ	มคีวามสว่างที่ไม่สว่างจ้า	เพราะ
เราไม่ได้ท�างานตามหลกัวศิวกรรมอย่างเดยีว	แต่เราท�างานตาม
ความรู้สกึของคนเยี่ยมชมด้วย	จงึเป็นความท้าทายที่ต้องออกแบบ
ไฟฟ้าและความสว่างที่มองเพยีงแวบแรกแล้วต้องสวยงามทนัท”ี	
วศิวกรหนุ่มกล่าวเพิ่มเตมิ
	 ปัจจบุนัมวีดั	โบราณสถาน	และสถานที่ส�าคญัทางวฒันธรรม
ไทยในโครงการฯ	ที่เสรจ็สมบูรณ์แล้วราว	10	แห่งทั่วภูมภิาค	
อย่างล่าสดุคอื	อนสุาวรยี์ท้าวสรุนารี	จงัหวดันครราชสมีา	ซึ่งจะ
เปิดตวัอย่างเป็นทางการในวนัที่	26	มกราคม	2561
	 “เราออกแบบและตดิตั้งหลอด	LED	อย่างเตม็รูปแบบ”	 
คณุองอาจเล่าถงึสถานที่ดงักล่าว	“ทั้งแสงไฟจากก�าแพง	แสงไฟที่
ส่องเรอืงออกมาจากกระถางต้นไม้รอบอนสุาวรยี์ฯ	แสงไฟตามขั้น
บนัได	แสงไฟส่องหญ้าสี่มมุ	ไฟในซุ้มด้านหลงัอนสุาวรยี์ฯ	และ
แสงไฟที่ส่องไปยงัอนสุาวรยี์ท้าวสรุนารี	โดยแต่เดมิใช้เป็นหลอด	
LED	อยู่แล้วแต่เป็นประเภท	RGB	ที่ให้แสงสขีาว	แต่ความรู้สกึ
ของคนเราจะมองว่าแสงไฟสขีาวไม่สว่างเท่าสสี้ม	พอเราเปลี่ยน
เป็นสสี้มกจ็ะท�าให้คนรู้สกึว่าสว่างขึ้น	จงึท�าให้ทั้งบรเิวณมคีวาม
สว่างไสวสวยงามกว่าเดมิ”
	 นอกจากนี้	ค�าว่าวฒันธรรมไทยไม่ได้หมายถงึเพยีงวดัวา
อาราม	แต่ยงัรวมถงึศาสนสถานทกุศาสนาในประเทศไทย	ทาง
โครงการฯ	จงึลงพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้เพื่อส�ารวจ
ศาสนสถานทั้งไทย	-	พทุธ	ไทย	-	จนี	และไทย	-	อสิลาม	อาทิ	

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว	และมสัยดิกลาง	
จงัหวดัปัตตานี	ที่ด�าเนนิการเสรจ็สิ้นแล้ว	
รวมถงึมสัยดิกรอืเซะ	สสุานเจ้าแม่
ลิ้มกอเหนี่ยว	และวดัช้างไห้	ซึ่งอยู่
ระหว่างด�าเนนิการ
						“บางที่ที่เราเข้าไปตดิตั้งหลอด	LED	
ในวดัหรอืโบราณสถาน	ชาวบ้านรอบ	ๆ	
นั้นเขามไีอเดยีอยากเปิดเป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยว	เช่น	อทุยานประวตัศิาสตร์
สโุขทยัและอยธุยา	ที่เราเข้าไปเปลี่ยนเป็น
หลอด	LED	ให้กบับางวดัในเขตอทุยานฯ	
เมื่อชาวบ้านเหน็จงึอยากเปิดเส้นทาง
ท่องเที่ยวตอนกลางคนื	เพื่อให้นกัท่องเที่ยว
ชมความสวยงามของวดัและโบราณ
สถานในมมุมองใหม่ที่แตกต่างจากช่วง
กลางวนั	ซึ่งเป็นการสร้างเศรษฐกจิใน

ชมุชนโดยชมุชนมสี่วนร่วม	รวมถงึทางหน่วยงานท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องเองกส็ามารถต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนเป็นหลอด	LED	
ทั้งหมดได้เอง	เพราะโครงการฯ	ได้เข้าไปน�าร่องและพสิูจน์ให้เหน็
แล้วว่า	หลอด	LED	สามารถประหยดัพลงังานได้จรงิ	สร้างความ
สวยงาม	และสามารถสร้างเศรษฐกจิขึ้นในชมุชน”
	 ทั้งนี้	หลงัจากโครงการฯ	ประสบความส�าเรจ็และเหน็ผลเป็น
รูปธรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคยงัได้ขยายผลต่อไปยงัภาคส่วนอื่น	
เช่น	การใช้หลอด	LED	ในภาคการประมงขนาดเลก็ถงึกลาง	
รวมถงึในชมุชน	ซึ่งจะส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารประหยดั
พลงังานผ่านนวตักรรม	LED	ท่ามกลางกระแสการใช้พลงังาน
ที่เพิ่มสูงขึ้นและภาวะโลกร้อนที่จ�าเป็นต้องได้รบัการบรรเทา
ความรนุแรงจากความร่วมมอืของทกุคน
	 โครงการ	PEA	LED	เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมไทย	
รเิริ่มระยะแรกตั้งแต่ปี	2557	-	2559	มจีดุประสงค์เพื่อสร้างความ
ตระหนกัถงึการประหยดัพลงังานไฟฟ้า	ท�านบุ�ารงุทกุศาสนาใน
ประเทศไทย	เพิ่มคณุค่าทางวฒันธรรมของแหล่งโบราณสถาน	
และส่งเสรมิการท่องเที่ยวของชมุชนโดยรอบ	จากนั้นในปีนี้
เป็นการด�าเนนิงานระยะที่	2	ตั้งแต่ปี	2560	-	2562	การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคทุ่มงบประมาณกว่า	60	ล้านบาท	เพื่อปรบัปรงุและตดิตั้ง
หลอด	LED	ในสถานที่ส�าคญัทางวฒันธรรมไทยจ�านวน	30	แห่ง
ทั่วประเทศไทย	และเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวตลอดจนเศรษฐกจิ
ในชมุชนอย่างต่อเนื่อง	 

 โครงการ PEA LED เพ่ือแหล่งท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมไทย ริเริม่ระยะแรกตัง้แต่ปี 2557 - 2559 
มจีดุประสงค์เพือ่สร้างความตระหนกัถึงการประหยัดพลงังานไฟฟ้า ทำานบุำารุงทกุศาสนาในประเทศไทย 

เพ่ิมคุณค่าทางวัฒนธรรมของแหล่งโบราณสถาน และส่งเสรมิการท่องเทีย่วของชมุชนโดยรอบ  
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   การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
ทำาโครงการฯ นีข้ึน้เพ่ือ

นำาร่องให้ประชาชนเห็นว่า
หลอดแอลอดีสีามารถ

นำาไปใช้งานได้จริง 
ประหยัดพลงังานจริง 
สร้างความตระหนกัรู้ 

และก่อให้เกิด
การเปลีย่นแปลง 
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สานต่อ...สู่คว�มย่ังยืน

pecial Report
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

ตลอดระยะเวลา 57 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) ให้ความสำาคัญกับความรับผดิชอบต่อสังคมและ
สิง่แวดล้อมควบคู่ไปกับการพฒันาองค์กรมาโดยตลอด จนสามารถคว้ารางวัลรฐัวิสาหกิจดเีด่น

ด้านการดำาเนนิงานเพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อมดเีด่น ประจำาปี 2560 ซึง่ไม่เพียงเป็นรางวัลแห่ง
ความภาคภูมใิจ หากยังตอกยำา้ถึงเจตนารมณ์แน่วแน่ทีจ่ะสร้างสรรค์สิง่ด ีๆ เพือ่สังคมไทยอย่างย่ังยนื
ทัง้ในวนันีแ้ละวันหน้า โดยในปี 2561 PEA ยังสานต่อเจตนารมณ์เดมิด้วยการเดนิหน้าโครงการต่าง ๆ 

ในระยะยาว รวมทัง้ยกระดบัการพฒันางานด้าน CSR ขององค์กรให้เข้มข้นย่ิงข้ึน
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มุ่งสู่ ISO 26000

ก้าวต่อไปในอนาคต การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคมุง่ยกระดบั CSR ไปสู่กระบวนการของการ
สร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) หรอื CSV โดยดำาเนนิธรุกจิทีใ่ห้ความสำาคัญ

กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและสงัคมไปพร้อมกัน

การพฒันาการดำาเนนิงานด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
ของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคน้ัน เพือ่ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับกรอบหลักการสากลของ International Organization 

for Standardization หรอื ISO 26000 โดยกำาหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ดังน้ี

จาก CSR สู่ CSV

บทบาทของธรุกิจต่อสงัคม ในรปูแบบ CSV นัน้ เน้นการสร้างประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้และสงัคม
ให้เกิดเป็นผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว ไม่ใช่แค่รบัผดิชอบ หรือคนืกำาไรสูส่งัคม ผ่านกิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น ปลกูป่าหรอืมอบของภายหลงัเท่านัน้ แต่จะต้องม ี‘ภาวะคู่กัน’ เช่น ก่อให้เกิดการ
ยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคม สร้างโอกาสหรอืความเป็นธรรมในสังคมในด้านต่าง ๆ มกีาร
รกัษาและฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับการดำาเนนิธรุกจิ เป็นต้น นบัเป็นโจทย์ท้าทายของ 
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ทีจ่ะเป็นส่วนหนึง่ของการขบัเคลือ่นสังคมไทยสูค่วามย่ังยนือย่างแท้จริง

มุง่มัน่รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม  
โดยยึดหลกัการ 7 ด้าน ได้แก่ ความรบัผดิชอบ 

ความโปร่งใส การปฏบิตัอิย่างมจีรยิธรรม  
การเคารพต่อผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
การเคารพต่อหลกันติิธรรม การเคารพต่อการ

ปฏบิตัติามแนวทางของสากลและต่อสทิธิมนษุยชน

ให้ความสำาคัญกับการปฏิบตัต่ิอบคุลากร
ขององค์กรด้วยความเป็นธรรม

ยึดมัน่แนวทางความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 

เสริมสร้างการมส่ีวนร่วมและพัฒนาชมุชน
ทัง้ทีอ่ยู่รอบพืน้ทีป่ฏบิติังานของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค และชมุชนทีส่ำาคัญให้มี
ความเข้มแขง็ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม

และสิง่แวดล้อม

เสรมิสร้างกระบวนการและโครงสร้างพืน้ฐาน
เพ่ือทำาให้คณะกรรมการ PEA และผูบ้รหิาร

กำากับดแูลการแสดงความรับผดิชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร 

อย่างเป็นระบบ

พฒันาผลติภณัฑ์ บรกิาร การปฏิบติังาน
ของ PEA ตลอดห่วงโซ่อปุทาน ทีน่ำาไปสู่

การป้องกันรักษา อนรุกัษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้มคีวามยัง่ยืน 

สนบัสนนุให้บคุลากรทกุระดบัขององค์กร
มคีวามรู ้ความเข้าใจ และตระหนกัถึง

ความสำาคัญของความรับผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดล้อมในการดำาเนนิงานประจำาวัน

มุง่เน้นและส่งเสริมการปฏิบติั
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

สานต่อ...สู่คว�มย่ังยืน
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สู่สังคมไทย

• โครงการบริหารจัดการ
เศษกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า

• โครงการ PEA ร่วมใจสู่ชุมชน
ปรับภูมิทัศน์ระบบจำาหน่าย

แบบบูรณาการ

• แนะนำาการใช้ ไฟฟ้าอย่างประหยัด
และปลอดภัยผ่าน 1129

PEA Call Center

• การศึกษาผลกระทบทางชีวภาพ
เนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

• โครงการ PEA รักษ์น้ำา สร้างฝาย 

• โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย 

• โครงการการบริหารจัดการ
คัดแยกขยะและกระดาษ ในสำานักงานใหญ่ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ยกระดบัสูม่าตรฐานสากล พฒันาองค์กรให้เป็นมติร
ต่อสิง่แวดล้อม

รูคุ้ณค่าทรพัยากร

(2561 - 2564) (2561 - 2564)(2561 - 2562)

สร้างสรรค์ส่ิงดีงาม
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• โครงการ PEA LED 

• โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ ไฟ PEA
 

• โครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต

• โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
พลังงานในภาคครัวเรือน

• กิจกรรมตรวจสอบและ
แก้ไขระบบไฟฟ้าโดยละเอียด

• ความร่วมมือกรมพัฒนาฝึกฝีมือ
แรงงานช่างไฟฟ้ากับชุมชน 

• โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของคนพิการ

• โครงการ PEA ช่วยภัยแล้ง
ด้วยพลังงานทดแทน 

  

• โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานลมแบบมีอัตราเร่ง 

• การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

เพื่อความยั่งยืน 

ส่งเสรมิความปลอดภยั 
และประหยัดพลังงาน

ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ ส่งเสรมิและพัฒนาเทคโนโลยี

ส่งเสรมิตามแนวทางพระราชดำาริ

(2561- 2564) (2561 - 2564)
(2561 - 2564)

(2561 - 2561)

(2561 - 2564)

ความภาคภูมใิจของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค คงไม่ได้หยดุอยูเ่พยีงการได้รบัรางวลัด้าน
การดำาเนนิงานเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดล้อมเท่านัน้ หากยังมโีครงการด ีๆ อกีมากมายที ่PEA 
ยังคงสานต่อในปี 2561 และปีต่อ ๆ ไป เพ่ือสร้างสรรค์ชมุชน ยกระดบัสงัคมไทยให้ก้าวไป
บนเส้นทางแห่งความย่ังยืนได้อย่างมัน่คง และนีเ่ป็นเพียงบางโครงการตัวอย่างทีน่่าสนใจ
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EA Safety
โดย กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 วิธีการใช้บันได
อย่างปลอดภัย

บ้านและอาคารส่วนใหญ่มีบันไดสำาหรับงานซ่อมแซมบำารุงรักษาทุกชนิด
ที่จำาเป็นต้องใช้ในการก่อสร้าง บันได เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่มาตรการ

ความปลอดภัยบางอย่างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเสมอ เพื่อช่วยป้องกัน
การเกิดอบัุติเหตุ ตัวอย่างเช่น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่า บันไดหรอื 
บันไดเลื่อนเมื่อถูกปล่อยทิ้งไว้ จะไม่เลื่อนออกไปด้วยตัวของมันเอง...

	ผู้ปฏบิตังิานควร
ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่า	
บนัไดตั้งอยู่บนพื้นผวิที่แห้ง	
เพราะว่าพื้นผวิที่เปียกแฉะ
และขรขุระอาจเป็นอนัตราย
กบัผู้ปฏบิตังิานได้	อย่าใช้
บนัไดอะลูมเินยีมใกล้กบั
ระบบไฟฟ้า	หรอืแหล่ง
จ่ายไฟที่มไีฟอยู่

	ควรตรวจดูบันไดอย่างละเอียดก่อนท่ีจะน�าไปใช้งาน	
ตรวจสอบขั้นสูงอย่างรอบคอบ	และตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าบันไดไม่ได้หลวม	หรือไม่สามารถลื่นไถลได้ด้วย
ตัวของมันเอง	ยึดบันไดให้แน่นและมั่นคง	ป้องกันการ
ลื่นไถลเพื่อความปลอดภัย

	ระมัดระวังบันได 
อย่าให้มีรอยแตกหรือรอยแยก	
ในกรณีที่มี	ให้ตรวจสอบก่อน
ว่าได้ซ่อมแซมจนสามารถ
ใช้งานได้อย่างปลอดภัยแล้ว	
ก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานจะน�า
บันไดไปใช้งาน
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	บนัไดส่วนใหญ่มาพร้อมกบัค�าแนะน�าที่เป็นลายลกัษณ์
อกัษรเกี่ยวกบัข้อมูลการน�าไปใช้งาน	เพื่อให้ค�าแนะน�าแก่
ผู้ปฏบิตังิานว่าจะใช้อย่างไร	ผู้ปฏบิตังิานควรอ่านค�าเตอืน
เหล่านั้นและปฏบิตัติามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครดั

	การวางบันไดกับพื้น	
เพื่อความปลอดภัย	
ให้ระยะห่างระหว่างฐาน
บันไดกับผนังส่วนที่รองรับ
บันไดน้อยกว่าหนึ่งในสี่
ของความยาวบันไดถึง
จุดรองรับ

	ผู้ปฏบิตังิานไม่ควรปีน
ขึ้นไปสูงที่สดุ	สะโพกของ
ผู้ปฏบิตังิานควรอยู่ด้านบน
ของบนัไดขั้นสดุท้าย	 

	ก่อนขึ้นบนัไดปฏบิตังิาน	อย่าลมืจดัเครื่องมอืหรอือปุกรณ์
ขนาดเลก็ใส่ในกระเป๋าหลงัหรอืสายสะพายเครื่องมอืของผู้ปฏบิตัิ
งาน	ป้องกนัไม่ให้ผู้ปฏบิตังิานต้องปีนขึ้นหรอืลงบนัไดบ่อยเกนิไป
ในเวลาขึ้นบนัได	ผู้ปฏบิตังิานไม่ควรให้มบีคุคลมากกว่าหนึ่งคน
อยู่บนบนัได	นอกจากนี้ควรหลกีเลี่ยงการให้มคีนอื่นยนือยู่ใต้
ผู้ปฏบิตังิานขณะที่ผู้ปฏบิตังิานอยู่บนบนัได

	เมื่อใดกต็ามที่ผู้ปฏบิตังิานปีนขึ้นปฏบิตังิานบนบนัได	
ผู้ปฏบิตังิานต้องใช้มอืข้างหนึ่งจบัประคองตนเองตลอดเวลา	
ในกรณทีี่ผู้ปฏบิตังิานจ�าเป็นต้องใช้มอืทั้งสองข้างเพื่อท�างาน	
ให้คล้องสายกนัตกกบับนัไดเพื่อความปลอดภยั
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การนั่งสามล้อชมเมืองฮานอยเป็น
กิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยม พอ ๆ 
กบัการได้ชมการแสดงหุ่นกระบอกนำา้ 
เอกลักษณ์แห่งศิลปะการแสดงของ
ฮานอย

ท่ียวไปท่ัว
โดย โกสินทร์ สุขุม
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แม้ดูเหมือนเป็นเพียงทางผ่าน แต่ชัยนาทกลับซุกซ่อนเสน่ห์ของชุมชนลาวครั่งที่
ยังคงรอยยิ้ม ความน่ารัก และอัธยาศัยไมตรี ที่มีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า ‘บ้านกุดจอก’

เสน่ห์ชุมชนไม่เคยจ�ง

บ้านกุดจอก
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ผ
ประเทศไทยในสมยัต้นกรงุรตันโกสนิทร์	ความน่าตื่นตาของชมุชน
เลก็	ๆ	แห่งนี้	สร้างความรูส้กึตื่นเต้น	ที่ยงัคงได้เหน็พวกเขาด�ารงชวีติ 
วฒันธรรม	และประเพณใีนขนบท้องถิ่นที่งดงามและหาดไูด้ยากมาก
แล้วในปัจจบุนั	
	 เมื่อแรกเยอืนที่แห่งนี้	ชาวบ้านกดุจอกต้อนรบัผมด้วยรอยยิ้ม	
ค�าทกัทายเป็นกนัเองจนท�าให้เรารูส้กึอบอุน่เหมอืนหวนคนืสูบ้่านเกดิ
อนัเป็นไมตรจีติ	ด้วยสถานที่ตั้งของหมู่บ้านที่มที�าเลอยู่ตดิรมิบงึ
ซึ่งมดีอกจอกขึ้นกนัอย่างเบยีดเสยีดเตม็ไปหมด	จงึเป็นที่มาของ
ชื่อบ้านกดุจอกที่เราเรยีกขานกนัในปัจจบุนั	นอกจากนี้บ้านกดุจอก
ยงัมวีดัเก่าแก่คู่ชมุชนที่ยนืยงมายาวนาน	เป็นดงัศนูย์กลางศรทัธา
ของชาวบ้าน	วดันี้เป็นที่รูจ้กักนัดใีนชื่อว่าวดัศรสีโมสร	ในอดตี
ชาวบ้านได้ค้นพบโบสถ์เก่าที่พงัแล้วบรเิวณบงึกดุจอก	เหลอืเพยีง
ฝาผนงัและพระพทุธรปูท�าด้วยศลิาแลง	ซึ่งคาดว่าเป็นพระประธาน	
จากนั้นจงึเรยีกขานสบืต่อกนัมาว่า	‘หลวงพ่อเดมิ’	ที่กลายเป็น
ศูนย์รวมศรทัธาของผู้คนที่นี่จากอดตีจนถงึปัจจบุนั
	 ผมได้มโีอกาสสมัผสัภูมปิัญญาโดดเด่นของลาวครั่งกดุจอก	
ซึ่งได้แก่	การทอผ้าซิ่นตนีจก	ที่สบืทอดวฒันธรรมการทอผ้ามา

มมโีอกาสไปเยอืนบ้านกดุจอก	ต�าบลกดุจอก	
อ�าเภอหนองมะโมง	จงัหวดัชยันาท	เพื่อเกบ็งาน
ภาพถ่ายสารคดชีวีติวถิชีมุชนของลาวครั่ง	ซึ่งเป็น
ชาตพินัธุ์ที่เคยอาศยัอยู่ในหลวงพระบาง	แล้วได้
อพยพมาใช้ชวีติในบรเิวณภาคกลางของ
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จากบรรพบรุษุรุ่นสู่รุ่นจนถงึปัจจบุนั	การทอซิ่นตนีจกของบ้าน
กดุจอกนั้น	เป็นการทอจกที่มลีวดลายเฉพาะเป็นเอกลกัษณ์	
โดยใช้สหีลกัอยู่	5	สตีามความเชื่อเรื่องขนัธ์	5	สทีี่ใช้ย้อมเป็นสี
จากธรรมชาต	ิคอื	สเีหลอืง	มาจากขมิ้น	สดี�า	มาจากลูกมะเกลอื	
สคีราม	มาจากต้นคราม	สเีขยีว	มาจากสคีรามเจอืขมิ้น	และ
สแีดง	มาจากครั่ง		ส่วน	‘จก’	นั้นเป็นเทคนคิการทอผ้าเพื่อให้เกดิ
ลวดลายต่าง	ๆ	ด้วยวธิกีารเพิ่มเส้นด้ายพุ่งพเิศษสอดขึ้นลงบน
ผนืผ้าขณะทอ	อนัเป็นเทคนคิที่ใช้ความประณตีสูงและเวลาใน
การทอค่อนข้างนาน	การทอจกจงึมกัทอเป็นผนืผ้าหน้าแคบเพื่อ
ใช้ตกแต่งเป็นเชงิผ้าซิ่นเรยีกว่า	‘ผ้าซิ่นตนีจก’	และนกัท่องเที่ยว
ทกุคนจะได้เหน็ชาวลาวครั่งบ้านกดุจอกนุ่งซิ่นผ้าตนีจกที่สวยงาม
โดดเด่นไม่เหมอืนใครเลยทเีดยีว
	 นอกจากการทอซิ่นตนีจกแล้ว	วถิชีวีติชมุชนวฒันธรรมของ
ลาวครั่งต�าบลกดุจอก	ยงัคงอนรุกัษ์ภมูปัิญญา	เป็นแหล่งศกึษา
เรยีนรู	้และเป็นชมุชนท่องเที่ยวที่น่าศกึษา	ลาวครั่งบ้านกดุจอกยงัคง
อนรุกัษ์ภาษาถิ่น	‘ภาษาลาวครั่ง’	ให้ลูกหลานได้สบืสานต่อโดยการ
ต้อนรบัแขกผูม้าเยอืนด้วยการแสดงดนตรพีื้นบ้าน	ล�ากลอนฟ้อนแคน 
การแต่งกายแบบลาวครั่งเตม็ยศ	พธิบีายศรสีูข่วญั	และถ้าคณุ
พอจะมเีวลา	ขอเชญิแวะเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคญัของ
บ้านกดุจอก	โดยเริ่มจากพพิธิภณัฑ์ลาวครั่งซึ่งอดัแน่นด้วยเรื่องราว
ของบ้านกดุจอกตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจบุนั	เป็นเหมอืนห้องรบัแขก
ที่พานกัท่องเที่ยวท�าความรูจ้กักบับ้านกดุจอกในเวลารวบรดั	

สั้น	ๆ	แต่ได้ใจความ	จากนั้นลองชวนกนัไปสกัการะหลวงพ่อเดมิ	
พระพทุธรปูคูช่มุชนที่มตี�านานเล่าขานมายาวนาน	พร้อมกบัชื่นชม
โบสถ์ของวดัศรสีโมสรที่มสีถาปัตยกรรมเก่าแก่ทรงคณุค่า
	 ต่อด้วยการเที่ยวชมวถิชีวีติของชาวลาวครั่งบ้านกดุจอกผ่าน
ซุ้มภูมปิัญญารอบ	ๆ	หมู่บ้าน	อนัได้แก่	ซุ้มที่	1	ดนตรพีื้นบ้าน		
ซุม้ที่	2	ทอผ้าลาวครั่ง	ซุม้ที่	3	อาหารพื้นบ้าน	ซุม้ที่	4	ขนมจนีน�้ายา
พื้นบ้าน		ซุ้มที่	5	ยาสมนุไพรพื้นบ้าน		ซุ้มที่	6	การละเล่นพื้นบ้าน		
ซุ้มที่	7	ข้าวกล้องปลอดสาร		ซุ้มที่	8	จกัสานผลติภณัฑ์ชมุชน	
แต่ละซุ้มสะท้อนถงึวฒันธรรมที่แปลกตาไม่เหมอืนที่อื่น	ที่ส�าคญั
อย่าลมืลองรบัประทานอาหารพื้นบ้าน		เรยีนรู้เมนูท้องถิ่นสไตล์
ลาวครั่งที่หาชมิได้ยากจรงิ	ๆ	
	 ในช่วงวนัส�าคญัต่าง	ๆ	บ้านนากดุจอกยงัมกีารจดัแสดงการ
ละเล่นพื้นบ้านให้นกัท่องเที่ยวได้ชม	อย่างเช่น	การเล่นผนีางด้ง
ในช่วงวนัสงกรานต์	ซึ่งมาพร้อมกบังานเทศกาล	‘ต้อนฮบัสงัขาร	
บญุสงกรานต์ปีใหม่ไท’	ในวนัที่	14	เมษายนของทกุปี
	 แวะไปชยันาทครั้งใด	อย่าลมืแวะดื่มด�่าวฒันธรรมลาวแท้	ๆ	
ที่หาดูไม่ได้ในประเทศลาวซึ่งเขามโีฮมสเตย์รองรบันกัท่องเที่ยวที่
อยากเรยีนรู้วถิชีวีติชมุชนอย่างลกึซึ้ง	เพราะคณุค่าที่แท้ของชมุชน
นั้นมองเพยีงผวิเผนิคงไม่ได้	หากต้องเข้าไปเรยีนรู้	สมัผสั	และ
ใช้ชวีติร่วมกบัพวกเขาสกัครั้ง	แล้วคณุจะได้เกบ็เกี่ยวเรื่องราวดี	ๆ	
ที่กลายเป็นความทรงจ�าน่าประทบัใจ	 
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รดกไทย
โดย โกสินทร์ สุขุม
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สัมผัสเครื่องดนตรีพื้นบ้านซึ่งยังคงคุณค่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ‘กลองบานอ’ สืบทอด
จากรุ่นสู่รุ่น กระทั่งวันนี้เสียงยังคงกึกก้อง ทั้งยังสัมผัสได้ถึงหัวใจของผู้คนที่ได้ร่วมหล่อหลอม

ผสานความแตกต่างจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันอย่างกลมกลืน

ศิ
เมกาในสมยัโบราณ	ปัจจบุนัได้ววิฒันาการมาเรื่อย	ๆ	เดมิทนีั้น
มาจากเดก็เลี้ยงววั	ท�าขึ้นมาเพื่อตนีดัหมายหรอืมสีญัญาณ
จนเล่นเป็นรูปแบบและมกีตกิาใช้ในการละเล่นประชนัเสยีงเพื่อ
การแข่งขนั	กระทั่งแพร่หลายและเป็นที่นยิมกนัมากแถบจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ในอ�าเภอสไุหงโก-ลก	อ�าเภอสคุรินิ	อ�าเภอแว้ง	
อ�าเภอสไุหงปาด	ีจงัหวดันราธวิาส	รวมถงึฝั่งมาเลเซยีในรฐั
กลนัตนัและตรงักานูเท่านั้น	
	 บานอ	มลีกัษณะคล้ายร�ามะนา		แต่ส่วนที่เป็นล�าตวัมขีนาด
ยาวและเรยีวไปทางด้านหลงัมากกว่าร�ามะนา	ด้านหน้าซึ่งหุ้ม
ด้วยหนงัมเีส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ	1	ฟตุครึ่ง	ด้านหลงัมขีอบ
ซึ่งท�าด้วยหวายล�าโต	ๆ	เพื่อใช้ตรงึกบัเชอืกหรอืหวายซึ่งใช้ตรงึ
หุม้หนงั	และมลีิ่มใหญ่และยาวจ�านวน	13	อนัตอกเพื่อท�าให้หนงัที่
หุ้มตงึ	มลีิ่มเลก็	ๆ	ตอกตรงึลิ่มใหญ่ไว้	ใช้ไม้ซึ่งพนัด้านปลายด้วย
เชอืกหรอืยางให้เป็นปมเหมอืนไม้ตฆี้อง	ส่วนด้านที่ใช้มอืจบัท�า
เป็นบ่วงส�าหรบัคล้องมอืกนัไม่ให้หลดุจากมอืในขณะตกีลอง	
	 ส�าหรบักลองบานอจะต้องท�าด้วยไม้เนื้อแขง็ซึ่งมนี�้าหนกัมาก	
อาท	ิไม้หลมุพอ	ไม้ลางสาด	รวมทั้งหวายที่ใช้ในการรดัตวักลอง
ต้องเป็นหวายที่มขีนาดเลก็ผสมกนั	การจะได้มาซึ่งวสัดใุนการท�า

ลปวฒันธรรมพื้นบ้านอย่างกลอง	‘บานอ’	มาจาก
ภาษามาเลเซยี	‘รอืบานอ’	เป็นเครื่องดนตรี
ประเภทกลองชนดิหนึ่งที่ใช้ตใีห้จงัหวะและนยิม
ตแีข่งขนัในหมูช่าวไทยมสุลมิ	เป็นกลองขนาดใหญ่
ที่พฒันามาจากกลองเดาะดุ๊	ซึ่งเป็นของชาวนคร

กลองส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่หกัโค่นเองตามธรรมชาติ	มกัจะเจอไม้
ลกัษณะนี้ในป่าเขาที่อดุมสมบูรณ์	แล้วใช้หนงัควายซึ่งฟอกและ
ตกแต่งให้เหมาะสมหุ้มแล้วทาด้วยสทีี่ฉูดฉาด	มกัเขยีนลวดลาย
ด้วยรูปพรรณไม้ดอกไม้	ทว่า	เนื่องจากบานอมนี�้าหนกัมากจงึต้อง
ใช้ห่วงเหลก็ตดิที่ด้านบนเพื่อใช้ส�าหรบัสอดไม้ในการหามเมื่อต้อง
เคลื่อนย้าย
	 ทั้งนี้	กลองบานอเป็นการละเล่นพื้นเมอืงที่นยิมเล่นกนัใน
หมู่บ้านชนบทเพื่อประโคมเสยีงให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคยีง
ได้ยนิเพื่อรบัรู้ถงึกจิกรรมในหมู่บ้านนั้น	ๆ	ใช้ตเีป็นสญัญาณใน
หมู่บ้าน	เวลามงีานหรอืมกีจิกรรม	เป็นการตรี้องป่าวให้ทกุคนรบัรู้
และมาร่วมงาน	ดงันั้นจงึนยิมเล่นในงานพธิตี่าง	ๆ	ของหมู่บ้าน
เช่น	พธิเีข้าสหุนตั	พธิแีต่งงาน	เป็นต้น	ปัจจบุนัความนยิมใช้ 
กลองบานอก�าลงัค่อย	ๆ	เสื่อมความนยิมลงไป	หาชมได้ยากเตม็ที	
อาจจะมใีห้เหน็กเ็พยีงในบางอ�าเภอของจงัหวดันราธวิาสเท่านั้น 

สืบสานตำานาน

นายสดุนิ ตอเลาะ ปราชญ์ชาวบ้านแห่งอำาเภอแว้ง 
จงัหวัดนราธวิาส เป็นเพียงบคุคลเดยีวทียั่งคงสืบสานการ
ทำากลองบานอ ‘สายใจไฟฟ้า’ จงึขอเป็นส่วนหนึง่ในการอนรัุกษ์
ศิลปหตัถกรรมไทยทีห่าชมได้ยากแล้วในปัจจบุนั ด้วยการเชดิชู
ผลงาน ‘ครศิูลป์ของแผ่นดนิ’ ท่านนี ้เพ่ือรกัษาองค์ความรู้
ภมูปัิญญาของบรรพบรุษุ ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลงัได้ชืน่ชม
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อบโต๊ะทำางาน
โดย แม่มะลิ

เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ในองค์กร ไม่ว่าจะระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง หรือระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
แน่นอนว่าบางเวลาก็เป็นแบบ ‘น้ำาพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า’ ขณะที่บ่อยครั้งก็มีกระทบกระทั่งกันเหมือนลิ้นกับฟัน 
แต่ไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นไปแบบใด เชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ทุกคนในองค์กรมุ่งหวังจะให้เกิดขึ้นเหมือนกัน

ก็คือ ความสำาเร็จของงานนั่นเอง

หลากเทคนิคแก้ปัญหา

ความขัดแย้งในองค์กร
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สร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน
ความขัดแย้งในองค์กร 
	 เมื่อก้าวผ่านปัญหาความขดัแย้งใน
องค์กรได้แล้ว	ผู้ที่เป็นผู้น�าการแก้ไขความ
ขดัแย้ง	หรอื	Influencer	ที่คนส่วนใหญ่ใน
องค์กรเคารพ	ไว้ใจ	ควรเป็นผู้น�าหรอื 
ผู้รเิริ่มในการจดักจิกรรมสานสมัพนัธ์คนใน
องค์กร	ซึ่งสามารถจดัขึ้นได้ในหลายรปูแบบ	
ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวประจ�าปี	การท�า	
CSR	ร่วมกนัของคนในบรษิทั	หรอืการจดั
ให้มกีจิกรรม	การเล่นกฬีา	การออกก�าลงักาย
ในองค์กรเป็นประจ�า	เพื่อเปิดโอกาสให้
ทกุคนในองค์กรได้เปิดใจ	พูดคยุ	ท�าความ
รู้จกักนั	ผ่านกจิกรรมที่สร้างสรรค์	ซึ่งจะ
สามารถลดและป้องกนัความขดัแย้งที่จะ
เกดิขึ้นได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
	 แม้ว่าความขดัแย้งในองค์กร	จะเป็น
สิ่งที่ไม่มอีงค์กรไหนอยากให้เกดิขึ้น	แต่เมื่อ
วกิฤตนั้นเกดิขึ้นแล้ว	ทางออกของปัญหา
ที่ดทีี่สดุ	คงไม่มอีะไรดไีปกว่าการรวมใจ
ทกุคนในองค์กรมาแก้ไขปัญหาด้วยสต	ิแล้ว
พลกิวกิฤตนั้นให้เป็นบทเรยีน	เพื่อก่อร่าง
สร้างองค์กรที่เข้มแขง็	ไร้ซึ่งความขดัแย้ง
นั่นเอง 

อ้างอิง
• บทความ 4 ข้ันตอน ลดความขัดแย้งในท่ีทำางาน จาก
เว็บไซต์ learninghubthailand (http://www.learning-
hubthailand.com/4_decrease_conflicts/)
• บทความ “วิธีลดความขัดแย้งในท่ีทำางาน” จากเว็บไซต์ 
gotoknow.org
(https://www.gotoknow.org/posts/357782)

พราะฉะนั้น	เพื่อให้ทกุการสื่อสารใน
องค์กรน�ามาซึ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน	
ลดความขดัแย้งที่ไม่มใีครต้องการ
ให้เกดิขึ้น	วนันี้เราจงึมเีทคนคิดี	ๆ	
มาน�าเสนอ	ที่ไม่ว่าคณุจะอยู่ใน

ฐานะใดในองค์กร	กส็ามารถน�าไปปรบัใช้
เพื่อแก้ปัญหาความขดัแย้งที่อาจเกดิขึ้นใน
องค์กรได้อย่างทนัการณ์

รู้ทัน 4 ขั้นตอน แก้ปัญหา
ความขัดแย้งในที่ทำางาน
หา จุดรวมใจ ขององค์กรให้เจอ
	 จดุรวมใจที่ว่านี้	อาจเป็นได้ทั้งผู้ก่อตั้ง
องค์กร	ปรชัญาขององค์กร	ผู้ที่มคีณุสมบตัิ
เป็นหวัหน้าทมี	หรอื	Influencer	ที่สามารถ
สร้างแรงบนัดาลใจ	ดงึศรทัธา	ความเป็น
น�้าหนึ่งใจเดยีวกนัของทกุคนในองค์กรให้
กลบัมารวมที่จดุเดยีวกนัได้	จากนั้นจงึรวม
องค์ประกอบเหล่านี้มาสร้างเฟรมเวริ์กเพื่อ
วางรากฐาน	สร้างโมเดลในการแก้ปัญหา
ความขดัแย้ง
หา ปมก่อความขัดแย้งให้ได้
	 ในขั้นตอนนี้	ทกุคนในองค์กรต้อง 
เปิดใจกว้าง	วางตวัเป็นกลางไม่แบ่งฝัก
แบ่งฝ่าย	และอย่ากลวัที่ต้องเผชญิความ
จรงิ	โดยเมื่อปมความขดัแย้งเปิดเผยขึ้น	
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ทกุคนต้องพร้อมใจกนัหาต้นตอของความ
ขดัแย้ง	มุ่งหน้าแก้ปัญหา	รบัผดิชอบร่วม
กนั	หากท�าได้เช่นนี้	ต้นตอของปัญหาที่ถูก
และใช่จะเปิดเผยและน�าไปสู่การคลี่คลาย
ของความขดัแย้งได้ง่ายและเรว็ขึ้น	
หา แรงจูงใจ ตัวการก่อเรื่อง
	 ถงึตอนนี้	ต้องพุ่งเป้าไปที่แรงจูงใจของ
สิ่งที่ท�าให้เกดิปัญหานั้นขึ้นมา	ด้วยการ
มองให้รอบด้าน	ว่าใครได้ประโยชน์สูงสดุ
จากเรื่องนี้	ใครเสยีผลประโยชน์มากที่สดุ	
ปัญหาและปมขดัแย้งนี้มทีี่มาจากคนแบบ
ไหน	และเขาต้องการอะไร	อาจเป็นการท�า
ไปเพื่อความสะใจ	หรอืเพื่อท�าลายใครสกัคน 
โดยพจิารณาทั้งการกระท�าและเจตนา
ไปพร้อมกนัเพื่อให้ได้ความจรงิที่ซ่อนอยู่	
หา ปัจจัยแวดล้อม ทำาสถานการณ์
ยิ่งเลวร้าย
	 เพื่อเคลยีร์ข้อขดัแย้งให้หมดไป	และ
ป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหาความขดัแย้งนี้ขึ้นอกี
ในอนาคต	จ�าเป็นที่จะต้องรู้ด้วยว่าอะไรคอื
ปัจจยัส�าคญัที่ท�าให้ปมขดัแย้งในที่ท�างาน
ปะทขุึ้นมากกว่าเดมิ	ใครมสี่วนร่วมบ้าง	
และสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไร	ด้วยการ
เปิดอกพูดคยุกนั	ขั้นตอนนี้จะท�าให้มอง
ภาพใหญ่ออกว่า	ใครเป็นคนสนบัสนนุ
ปัจจยัส�าคญัซึ่งเป็นตวัก่อความขดัแย้ง

เ
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ลกหมุนไป
โดย วรทรรศน์ วงษ์ไทย

จะคิดครองโลก...จริงหรือ ? (ตอน 1)
AI ปัญญาประดิษฐ์

หากมีคำาค้นใน Google สักคำาที่เป็นเทรนด์ตั้งแต่ช่วงปี 2017 ที่ผ่านมา แล้วยังสามารถ
ลากยาวมาจนถึงปี 2018 คงจะต้องมีคำาว่า AI อยู่ในนั้นแน่ ๆ  เพียงแต่ว่าวันนี้

เรายังมีความสับสนปนสงสัยว่าแท้จริงแล้ว ‘AI’ ที่เขาพูดกันนั้น คืออะไรกัน
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AI คืออะไร ?
	 AI		คอืหุ่นยนต์แบบที่เขาว่าไว้ใช่ไหม	เราสามารถอธบิาย
ง่าย	ๆ	ได้ว่า	AI	นั้นย่อมาจากค�าว่า	Artificial Intelligence 
ซึ่งหมายถงึ	‘ปัญญาประดษิฐ์’	ที่มคีวามสามารถคล้ายกบัมนษุย์	
คอื	สื่อสารได้	เรยีนรู้ได้	และที่ส�าคญั	พฒันาตวัเองได้	
	 AI	นั้นมหีลายคนชอบเอาไปพูดในนยัที่หมายถงึหุ่นยนต์
ตวัเป็น	ๆ	สามารถโต้ตอบกบัคนได้	ซึ่งกไ็ม่ใช่เรื่องผดิครบั	แต่ผม
อยากให้คณุผู้อ่านมองแบบนี้ครบัว่า	หุ่นยนต์นั้น	ในส่วนกลไกก็
คอืร่างกายแบบมนษุย์เรา	
	 ส่วนการเรยีนรู้	การซมึซบั	การพฒันาสิ่งต่าง	ๆ	นั้นมาจาก
สมองและปัญญาที่สามารถวเิคราะห์ขึ้นจากประสบการณ์	
ซึ่งกค็อืส่วนของ	AI		ถ้าไม่มตีวันี้มาควบคมุ	หุ่นยนต์กเ็ป็นเพยีง
เครื่องจกัรกลตวัหนึ่ง	ที่ท�าได้แค่ค�าสั่งง่าย	ๆ	ที่มนษุย์ป้อน	
หรอืควบคมุ
	 จดุเริ่มต้นของ	AI	ที่คนทั่วไปนั้นรู้จกั	เริ่มต้นตั้งแต่ช่วง	17	
กมุภาพนัธ์	1996	เมื่อระบบที่พฒันาโดย	IBM	ที่มชีื่อเรยีกว่า
Deep	Blue	สามารถเล่นหมากรกุชนะ		Garry	Kasparov	แชมป์
หมากรกุโลกได้	1	เกม	และเสมอกนัในอกี	2	เกม	จากจดุนั้น
ท�าให้คนทั่วโลกรู้จกักบัสิ่งที่เรยีกว่า	AI	จนถงึล่าสดุที่	Google	
ได้สร้าง	AI	ที่ชื่อ	Deep	Mind	มาแข่งชงิแชมป์โกะระดบัโลก	
ซึ่ง	AI	เป็นฝ่ายยื่นความปราชยัให้แก่มนษุย์อย่างไร้ข้อกงัขา

AI ใช้ประโยชน์อะไรใกล้ตัวเราได้บ้าง ?
	 AI	ที่ใกล้ตวัเราที่สดุและเริ่มมกีารพฒันาในไทยไปบ้างแล้วคอื	
Chat	Bot	หรอืระบบสนทนาโต้ตอบอตัโนมตัิ	Chat	Bot	ก�าลงัเป็น
ที่จบัตาและคาดว่าจะได้รบัความนยิมมากขึ้นในระยะ	1	-	2	ปี
ข้างหน้า	จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชวีติประจ�าวนัของเราไปโดย
ปรยิาย	ประโยชน์หลกัของ	Chat	Bot	คอืสามารถตั้งค่าเพื่อตอบ
ค�าถามพื้นฐานตามความต้องการ	เช่น	การแจ้งสถานะล่าสดุ
ส�าหรบัการสั่งซื้อสนิค้า	ก�าหนดเวลานดัหมาย	การตอบค�าถาม
ทั่วไป	และให้บรกิารอตัโนมตัแิบบง่าย	ๆ	ในช่วงเวลาที่ธรุกจิปิด
ท�าการ	
	 นอกจากนี้	Chat	Bot	จะกลายเป็นผู้ช่วยส่วนตวัที่ช่วยให้เรา
สามารถจดัการในหลายเรื่องที่ต้องมกีารโต้ตอบ	เช่น	การจองตั๋ว
ที่จอดรถ	การสื่อสารกบัแบรนด์ที่ขายสนิค้าออนไลน์	มกีารส�ารวจ

ในช่วงเวลาไม่ถงึหนึ่งปีที่ผ่านมาว่า	80%	ของบรษิทับอกว่า
พวกเขามแีผนที่จะปรบัใช้	bot	ภายใน	1	-	2	ปี	เพื่อปรบัปรงุ
ประสบการณ์ที่ดกีว่าของลูกค้า	ลดค่าใช้จ่าย	และสร้างความภกัดี
ต่อแบรนด์	
	 แต่ความสามารถของ	Chat	Bot	ในยคุแรกนั้น	ยงัอยู่ในระดบั
อนบุาลหรอืประถมเท่านั้น	เมื่อเทยีบกบัการต้องเจอกบัค�าถามที่
ซบัซ้อน	อย่างเช่น	Bot	ที่ใช้โต้ตอบผ่าน	Facebook,	Messenger	

AI ฉลาดขึ้นได้อย่างไร ?
	 AI	จะท�างานได้แบบอตัโนมตัโิดยมคีวามแม่นย�าสูง	ขึ้นอยู่กบั
การกระท�า	การเกบ็ข้อมูลพฤตกิรรมในเวบ็ไซต์ของแบรนด์	หรอื
การเกบ็ข้อมูลของหน่วยงานที่มกีารจดัเกบ็ข้อมูลทางกายภาพ	
ยิ่งมฐีานข้อมูลขนาดใหญ่และข้อมูลเชงิลกึเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการ
ใช้งานมากเท่าไหร่	กจ็ะช่วยให้	AI	ก�าหนดประสบการณ์ส�าหรบั
ผู้ใช้ได้ดยีิ่งขึ้น		พูดง่าย	ๆ	คอืคนอยากท�าให้	AI	ฉลาดต้องหา
ข้อมูลมาใส่ให้เยอะ	ๆ
	 มนษุย์เราถ้าท�างานบ่อย	ๆ	กส็ามารถท�างานหลายอย่างได้	
ยิ่งถ้าเราฝึกจนช�านาญและมชีั่วโมงบนิมากพอกจ็ะยิ่งท�าให้เกดิ
ความเชี่ยวชาญมากขึ้น	AI	กเ็ช่นเดยีวกนั	อย่างล่าสดุ	Adobe	ได้
ประกาศเปิดตวัคณุสมบตัใิหม่ให้กบัแอปพลเิคชนั	Lightroom	
โดยใช้	Adobe	Sensei	หรอืระบบ	AI	และการเรยีนรู้ด้วยเครื่อง
อกีด้วย	โปรแกรมนี้จะสามารถปรบัแต่งภาพให้ดขีึ้นโดยการ
วเิคราะห์ภาพถ่ายของคณุ	และเปรยีบเทยีบกบัภาพถ่ายที่มกีาร
แก้ไขอย่างมอือาชพีนบัหมื่นภาพ	โดย	Adobe	จะแก้ไขค่าแสง
ความคมชดั	ไฮไลต์	แสงเงาขาว	สผีวิด�า	ความอิ่มตวั	โดย
คณุลกัษณะอตัโนมตัใิหม่จะมใีห้เลอืกมากมาย	เช่น	Lightroom	CC,	
Lightroom	CC	บน	iOS	และบน	Android	หรอือย่างเช่น	Hitachi	
ใช้	AI	กบัการจดัการระบบสนิค้าคงคลงัในแต่ละสาขา	โดยเป็น
ลกัษณะของ	Add-on	ผนวกเข้าไปกบัระบบเดมิ	ผลที่ได้รบัคอืการ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพการคงสนิค้าในคลงัสนิค้ามากขึ้น	78%	
รวมถงึยอดขายที่ดขีึ้น	15%	และเพิ่มอตัราการสั่งซื้อ	27%
 เห็นไหมครับว่า AI มีประโยชน์มากมายจริง ๆ ฉบับหน้าเราจะ
มาคุยกันต่อในเรื่องที่ว่า AI จะมาแย่งอาชีพมนุษย์เราได้จริงหรือ ? 
ติดตามกันนะครับ 
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	 ชายกางเองนั้น	เคยได้มาท�างานที่จงัหวดัเลย	ในแบบตระเวน
ถ่ายภาพระบบจ�าหน่ายไปตามหมู่บ้านต่าง	ๆ	ได้เหน็สิ่งต่าง	ๆ	
มากหลายตามพื้นถิ่น	ทั้งอาหารการกนิแปลกใหม่	รวมถงึได้มา
สมัผสัเชยีงคาน	ที่สมยันี้ได้พฒันากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้
รบัความนยิมอย่างฉดุไม่อยู่
	 เชยีงคานในสมยัก่อน	เป็นเหมอืนหมู่บ้านทางผ่านเลก็	ๆ	

ล
ป้าล่ีข้าวปุ้นน้ำาแจ่ว @ เชียงคาน

มถีนนสายหลกัพาดผ่าน	โดยฟากหนึ่งเป็นแนวที่ราบและอกีฟาก
ฝั่งจะตดิกบัแนวแม่น�้าโขงยาวไปเรื่อย	ๆ	เลยีบเคยีงกนัไป		
สงบเสงี่ยมในตวัเองกบัสายน�้าโขงที่ไหลเอื่อย	ๆ	ที่แค่ได้มานั่งมอง
สกัพกักจ็ะเกดิความสขุขึ้นมาได้เองอย่างน่าอศัจรรย์ใจ
	 นั่นเป็นภาพบรรยากาศในปี	2534	-	2535	ที่ชายกางได้มา
เยอืนเชยีงคานเป็นครั้งแรกในชวีติเพราะเป็นช่างภาพของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคนี่แหละครบั		ถงึได้รบัโอกาสมาท�างาน
ลงพื้นที่	ได้ประสบการณ์ที่ไม่อาจลมืกบัธรรมชาตอินัแสนมเีสน่ห์		
เช่นเชยีงคาน
	 สมยันั้น	เมื่อมาถงึเชยีงคาน	พี่	ๆ	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ�าเภอเชยีงคาน	จะพามาชมิอาหารพื้นถิ่น	ที่แปลกตาแต่คุ้นลิ้น

มเยน็	ๆ	เริ่มพดัมากระทบกาย	บอกให้รูเ้ป็นนยั	ๆ	ว่า	
ได้เวลาเดนิทางไปสดูอากาศเยน็	ๆ	พกัร่าง	พกัสมอง
กนัแล้ว	ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง	ๆ	ทั้งภาคเหนอื	
และภาคอสีาน	ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของ
ธรรมชาตแิละอากาศที่เยน็สบาย

วะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง  ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ
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กนัพอสมควร	และข้อส�าคญัทั้งอร่อยและราคากเ็ป็นมติรกบั
กระเป๋ามาก	ๆ	ส�าหรบัเบี้ยเลี้ยงที่พกัวนัละ	170	บาท
	 ข้าวปุ้นน�้าแจ่ว		เป็นอาหารยอดฮติมาตั้งแต่บดันั้น	ที่ชายกาง
รู้จกักบัขนมจนี	ที่มนี�้าราดแบบเชยีงคาน	เสมอืนกบัการน�าน�้าแกง
ที่น�้าซปุอร่อย	ๆ	หมูนุ่ม	ๆ	เครื่องในเปื่อย	ๆ	หอม	ๆ	มาใส่ลงไป
ด้วยกนั	แต่จะพคีสดุ	ๆ	กบัการที่เราจะปรงุให้แซ่บสะใจกนัได้
ในแบบ	‘ตามใจฉนั	ปรงุเอง	แซ่บเอง’
	 ป้าลี่	ข้าวปุ้นน�้าแจ่ว	เปิดขายคู่กบัเชยีงคานมาเนิ่นนาน	ร้าน
ตั้งอยู่รมิถนนสายหลกัของเชยีงคาน	คอืถนนศรเีชยีงคาน	และอยู่
หน้าปากซอยศรเีชยีงคาน	14	เรยีกว่าขบัรถผ่านมากเ็หน็เด่นเป็น
สง่าหน้าปากซอยกนัเลยทเีดยีว	สไตล์จดัร้านโล่ง	ๆ	รบัลมเยน็	ๆ	
ในช่วงอากาศเยน็	และระบายอากาศในช่วงที่มลีมร้อนมาเยอืน		
บ่งบอกถงึความใส่ใจและเป็นกนัเองครบั
	 เรามาแล้ว	หาที่นั่งเหมาะ	ๆ	เรยีบร้อย	กไ็ปหาเครื่องดื่ม
ที่บรกิารฟร	ีแต่ต้องไปจดัการเองนะครบั	และบนโต๊ะจะมี
เครื่องปรงุรสอนัพงึมเีหมอืนเครื่องปรงุก๋วยเตี๋ยว	แต่จะมทีเีดด็
อยู่ที่พรกิขี้หนูพื้นเมอืงบดหยาบ	ๆ	ใส่ถ้วยใบน้อย	ๆ	ไว้	และยงัม ี

พรกิป่นผดัน�้ามนัเพื่อเพิ่มดกีรคีวามเผด็อกีหนึ่งโถ	ให้ท่านได้เหงื่อ
ซมึกนัตามอธัยาศยัครบั
	 ร้านนี้	มาแล้วต้องสั่ง	ข้าวปุ้นเครื่องในทกุอย่าง	ข้าวปุ้นหมู
ล้วน	แกงเส้น	(วุ้นเส้น)	เครื่องในทกุอย่าง	และไข่กระทะ	ที่มคิวร
พลาดจรงิ	ๆ	ครบั		หรอืท่านใดชอบต้มเลอืดหมู	ร้านป้าลี่กม็ใีห้
ชมินะครบั
	 เครื่องในที่นี่ล้างมาดี	ต้มมานิ่มเปื่อยก�าลงัด	ีหมูนุ่ม	ๆ	แถม
มานอนแช่อยู่ในน�้าซปุที่ซดเพยีว	ๆ	ตอนร้อน	ๆ	จะชื่นใจดมีาก		
แต่ถ้าเราอยากได้รสที่แซ่บ	ๆ	กจ็ดัการปรงุได้ด้วยฝีมอืเราเองครบั	
อิ่มแล้วกม็แีรงไปเที่ยวกนัต่อได้อย่างสบายใจ
	 เข้าช่วงหน้าหนาว	ลมเยน็	ๆ	เริ่มพดัมาให้เราต้องดูแลตวัเอง	
และต้องดแูลถามไถ่พระในบ้านของเราด้วยนะครบั	อากาศเปลี่ยน	
ท่านอาจจะไม่สบายตวั	เราต้องถามท่านบ้าง	จดัหาเสื้อหนา	ๆ	
ให้ท่านอุ่นตวั	กอดท่านบ่อย	ๆ	ให้ท่านอุ่นใจ	ท่านห่วงเรามาทั้ง
ชวีติของท่าน	มนัยาวนานกว่าที่เราจะท�าให้ท่านบ้างนะครบั
	 เวลาไม่เคยคอยใคร	ท�าอะไรที่ดตี่อกนัได้	ท�าไว้ครบั	
สวสัดคีรบั 

ร้านน้ี มาแล้วต้องส่ัง ข้าวปุ้นเคร่ืองใน
ทุกอย่าง ข้าวปุ้นหมูล้วน แกงเส้น (วุ้นเส้น) 
เคร่ืองในทุกอย่าง และไข่กระทะ ท่ีมิควร
พลาดจริง ๆ หรือท่านใดชอบต้มเลือดหมู 
ร้านป้าล่ีก็มีให้ชิมนะครับ
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					ออกซเิจนบ�าบดั	หรอื	Hyperbaric	
Oxygen	(HBO)	Therapy	คอืการให้ผู้ป่วย
เข้าไปนอนในห้องปรบับรรยากาศ	
(Hyperbaric	Chamber)	ที่มลีกัษณะ
คล้ายกบัแคปซูล	โดยภายในห้องนั้น
จะถูกปรบัความดนับรรยากาศให้สูง
กว่าปกต	ิ1	บรรยากาศ	เพื่อให้
ผู้ป่วยได้สูดหายใจเอาออกซเิจน
บรสิทุธิ์	100%	เข้าไป	ซึ่งการหายใจ
ด้วยวธินีี้จะท�าให้ร่างกายได้รบั
ออกซเิจนในปรมิาณสูงกว่าการ
หายใจด้วยออกซเิจนบรสิทุธิ์ที่
บรรยากาศปกตหิลายเท่า	ปัจจบุนั
ถอืเป็นการรกัษาเสรมิ	ควบคู่ไปกบั
การรกัษาทางด้านอายรุกรรมและ

ศลัยกรรม	ซึ่งที่ผ่านมา	เหล่าคนดงัอย่าง	
ไมเคลิ	แจค็สนั	กเ็คยใช้ออกซเิจนบ�าบดั

ในการรกัษาบาดแผลจากการถูกไฟไหม้	ใน
ขณะที่	คอีานู	รฟี	เคยใช้บ�าบดัอาการนอนไม่

หลบัมาแล้ว
	 การหายใจด้วยออกซเิจนบรสิทุธิ์	100%	ภายในห้อง

ปรบับรรยากาศ	HBO	นี้	ส่งผลดตี่อร่างกายมากมาย	เช่น	
ท�าให้เมด็เลอืดแดงมสีขุภาพดขีึ้น	จงึช่วยฟื้นฟูร่างกาย	และ
เยยีวยาโรคได้หลายชนดิ	โดยองค์การอาหารและยา	
สหรฐัอเมรกิา	ให้การรบัรองโรคที่สามารถรกัษาได้ด้วยเครื่อง	
HBO	แล้ว	15	โรค	คอื	โรคฟองแก๊สอดุตนัในหลอดเลอืดแดง	
โรคลดความดนับรรยากาศหรอืโรคน�้าหนบี	แก้ไขภาวการณ์เป็น
พษิจากแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์	แก๊สไซยาไนต์หรอืการส�าลกั
ควนัไฟ	โรคตดิเชื้อที่ท�าให้เกดิการตายของเนื้อเยื่อ	การตดิเชื้อ
ของเนื้อเยื่อจากแบคทเีรยีที่ไม่ใช้ออกซเิจน	การตดิเชื้อเรื้อรงัของ
กระดูก	โรคฝีในสมอง	การบาดเจบ็ของเนื้อเยื่อจากการถูกบดขยี้	
การได้รบับาดเจบ็จากรงัสี	โรคแผลหายยาก	การเสยีเลอืดจ�านวน
มากในผูป่้วยกลุม่เลอืดหายาก	การปลกูถ่ายผวิหนงัและกล้ามเนื้อ	
แผลไฟไหม้	สูญเสยีการมองเหน็จากเส้นเลอืดแดงของตาอดุตนั	
และสูญเสยีการได้ยนิเฉยีบพลนัโดยไม่ทราบสาเหตุ
	 ปัจจบุนั	ในเมอืงไทยมกีารน�านวตักรรมออกซเิจนบ�าบดัโรค
มาใช้ในโรงพยาบาลชั้นน�าทั่วไปโดยต้องอยู่ภายใต้การดูแล
ของแพทย์เท่านั้น	เช่น	โรงพยาบาลศริริาช	โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร์	
โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้า	กรมแพทย์ทหารเรอื	โรงพยาบาล 
กรงุเทพ	โรงพยาบาลยนัฮี	เป็นต้น 

ข สุขภาพ
โดย กองบรรณาธิการ

รักษาโรคได้
ออกซิเจนบริสุทธิ์
ออกซิเจน นอกจากจะช่วยให้เรามีอากาศ
หายใจแล้ว ออกซิเจนบริสุทธิ์ยังมีคุณสมบัติ
ช่วยบำาบัดโรคได้ ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการรักษา
โรคที่มีมายาวนานในต่างประเทศ และในเมืองไทย
ได้นำาออกซิเจนมาใช้บำาบัดโรคตามโรงพยาบาล
แล้วเช่นกัน
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EA for Kids
ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง

	 ลมหนาวมาแล้ว	คณุพ่อคณุแม่ต้องใช้เครื่องท�าน�้าอุ่นบ่อยขึ้นแน่	ๆ	น้อง	ๆ	รู้ไหมคะ
ว่าเครื่องท�าน�้าอุน่เป็นหนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้ากนิไฟอนัดบัต้น	ๆ	แต่กพ็อมวีธิใีช้เครื่องท�าน�้าอุน่
แบบประหยดัไฟฟ้ามาเล่าสู่กนัฟังค่ะ
	 •	เริ่มตั้งแต่การเลอืกซื้อ	ควรเลอืกแบบชนดิแยกคอื	1	เครื่องต่อ	1	ห้อง	ซึ่งประหยดั
กว่าแบบรวมที่ป้อนน�้าอุ่นได้ครั้งละหลาย	ๆ	ห้อง	และควรเลอืกชนดิที่มถีงัเกบ็น�้าภายใน
ตวัเครื่อง	มฉีนวนหุ้มตวัถงั	จะประหยดักว่าชนดิที่ไม่มปีระมาณ	10	-	20%
	 •	ควรใช้เฉพาะเวลาอากาศหนาวเยน็	เช่น	ตอนเช้าหรอืตอนเยน็	ตอนฟอกสบู่หรอื
สระผม	ควรปิดน�้าก่อน	ไม่ควรเปิดน�้าทิ้งไว้เพราะจะท�าให้เครื่องท�างานตลอดเวลา	
หลงัจากการใช้ทกุครั้งควรปิดน�้าและสวติช์เครื่องท�าน�้าอุ่นทนัที
	 เหน็ไหมคะว่าการใช้เครื่องท�าน�้าอุ่นให้ประหยดัไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องง่ายดายมากเลย	
น้อง	ๆ	อย่าลมืน�าไปบอกต่อให้คณุพ่อคณุแม่ฟังนะคะ 

อุ่นใจ…เวลาใช้เคร่ืองทำาน้ำาอุ่น
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ไม่กี่แหล่ง	หนึ่งในนั้นคอื	DxOMark	(เวบ็ไซต์	:	www.dxomark.com)	
ซึ่งท�าการทดสอบคณุภาพของเซน็เซอร์กล้องและเลนส์	เนื่องจาก	
DxOMark		มหี้องปฏบิตักิารที่มอีปุกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบที่
สมบูรณ์	มกีระบวนการทดสอบที่เป็นระบบ	และเปิดเผยข้อมูล
การทดสอบอย่างละเอยีด	จงึท�าให้มคีวามน่าเชื่อถือ	และได้รบั
ความเชื่อมั่นในระดบัสากล	เขยีนบรรยายผลการทดสอบเป็น
ภาษาองักฤษที่เข้าใจง่าย	ยิ่งถ้าคุ้นเคยกบัภาษากล้องด้วยแล้ว	
ยิ่งอ่านเข้าใจได้ไม่ยาก	แต่หากว่าคณุรู้สกึท้อแท้กบัการอ่าน
ภาษาองักฤษ	กม็องหาคะแนนสรปุของผลติภณัฑ์นั้น	ๆ	ได้เลย	
หรอืถ้าอยากทราบว่าผลติภณัฑ์นี้ดกีว่าหรอืด้อยกว่าผลติภณัฑ์อื่น
อย่างไรบ้าง	กม็ี	Interactive	Image	Sensor	Ranking	Tool	ซึ่งเป็น
เครื่องมอืเปรยีบเทยีบมาให้ใช้อกี	เวบ็ไซต์	DxOMark	จงึเป็น
แหล่งข้อมูลที่ครบถ้วน	และน่าเชื่อถอืได้มากที่สดุแหล่งหนึ่ง
เลยทเีดยีว

ว่าเจ้านี้ดกีว่าอกีเจ้าหนึ่ง	ท�าไมเวบ็ไซต์นี้บอกว่ากล้องตวันี้
เซน็เซอร์คณุภาพดมีาก	แต่อกีเวบ็ไซต์หนึ่งกลบับอกว่ามนัไม่ได้ดี
ขนาดนั้น	ผมเชื่อว่าหลายสื่อออนไลน์ใช้ความประทบัใจส่วนตวั
หรอืประสบการณ์จรงิที่ได้ทดลองใช้กล้องหรอืเลนส์ตวันั้น	ๆ	ใน
เวลาอนัสั้นของผู้ทดสอบมาเป็นตวัก�าหนดผลการทดสอบ	แต่กม็ี
ที่แย่ไปกว่านั้นคอื	เขยีนผลการทดสอบโดย	“รบัจ้าง”	จากเจ้าของ
ผลติภณัฑ์นั้น	ๆ	หรอืตวัแทนจ�าหน่ายมาอกีที	ซึ่งเวบ็ไซต์ยอดฮติ
หลาย	ๆ	เวบ็กอ็าจจะเข้าข่ายการกระท�าแบบนี้
	 ส�าหรบัผมแล้ว	ถ้าจะดูถงึประสทิธภิาพของเซน็เซอร์รบัภาพ
หรอืคณุภาพของเลนส์	จะมแีหล่งข้อมูลที่เชื่อถอืได้อยู่เพยีง

‘DxOMark’ มีคำาตอบ
พื่อน	ๆ	เคยสงสยักนับ้างไหมครบัว่า	เซน็เซอร์รบัภาพใน
กล้องของพวกเรานั้น	รวมไปถงึในกล้องของสมาร์ตโฟนด้วย	
เขาวดัประสทิธภิาพกนัอย่างไร	เลนส์ที่เราใช้มคีวามคมชดั
มากขนาดไหน	มจีดุด้อยจดุเด่นอย่างไรบ้าง	ท�าไมมคีนบอก

EA Photo Club
เรียบเรียง : จุลล์ จูงวงศ์  ภาพ : เว็บไซต์ DxOMark
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เซ็นเซอร์กล้องและเลนส์ของเราดีขนาดไหน ? 

เ
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ถ้าคลิกเข้ามาในส่วนของการรีวิวเซ็นเซอร์กล้อง (Camera Sensor Review) ก็จะได้เจอหน้าตาแบบนี้ 
ทางด้านซ้ายจะเป็นผลการทดสอบเซ็นเซอร์ของกล้องแต่ละตัว ส่วนทางด้านขวาจะเป็นตารางสรุปผล

คะแนนจากการทดสอบ ไล่ลำาดับไปจากรุ่นที่ได้คะแนนสูงสุด ซึ่ง ณ ตอนนี้ (ธันวาคม 2560) คือ 
เซ็นเซอร์ของกล้องดิจิทัลมีเดียมฟอร์แมตจากค่าย Hasselblad รุ่น X1D-50c ตามมาด้วย

กล้องมีเดียมฟอร์แมตอีกรุ่นหนึ่งคือ Pentax 645Z แล้วถึงจะมาเป็นกล้องดิจิทัล SLR เซ็นเซอร์
ขนาดฟูลเฟรมของค่ายนิคอนรุ่น D850 และโซนี่ A7R III (ทั้งหมดเป็นเซ็นเซอร์ที่ผลิตโดยโซนี่)

การแสดงคะแนนจากผลการทดสอบมีการนำาเสนอที่เรียบง่ายและครบถ้วน มีการแยกคะแนนจาก
การทดสอบหัวข้อต่าง ๆ อย่างชัดเจน สามารถเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ง่าย

การรีวิวคุณภาพเลนส์ของ DxOMark ทำาได้
ละเอียดมากดูได้จากหน้าเว็บเพจที่ยาวเหยียด 

มีรายละเอียดครบถ้วน ตั้งแต่คุณลักษณะของเลนส์ 
(Specifications) ผลการทดสอบคุณภาพ

ของเลนส์ (Image Quality) ระดับคะแนนที่ได้รับ 
ผลการทดสอบเปรียบเทียบกับเลนส์ตัวอื่น
ในช่วงเดียวกัน และบทสรุปที่อ่านเข้าใจง่าย

Hasselblad X1D-50c กล้องดิจิทัลมีเดียม
ฟอร์แมต เจ้าของคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งด้าน

คุณภาพของเซ็นเซอร์ที่ 102 คะแนน

Apple iPhone X ทำาคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่ง
ด้านกล้องถ่ายภาพสำาหรับสมาร์ตโฟน แต่คะแนน
โดยรวมยังเป็นรอง Google Pixel 2 สมาร์ตโฟน
จากกูเกิลซึ่งราคาต่ำากว่าไอโฟนประมาณ 15%



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1129 PEA CALL CENTER

ด้วยหลากหลายโครงการเพ่ือสร้างสรรค์ส่ิงดีงามสู่สังคม

นับจากวันน้ีและอนาคต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเป็นส่วนหนึ่ง

ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน 


