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เพราะว่าคนเราถ้าทำางานอะไร ไม่มีความคิดท่ีแจ่มใส ไม่มีความคิดท่ีบริสุทธ์ิ 

ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เป็นผลสำาเร็จท่ีดีงามและย่ังยืน...
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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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

สร้างสังคมแห่งความสุจริต
	 วนันี้ไม่มอีาวธุใดที่สามารถพชิติหวัใจคนทั่วโลกได้ดเีท่ากบัอาวธุที่ชื่อว่า	
‘ความโปร่งใส’
	 ความโปร่งใสคอือะไร	?	ความโปร่งใสที่เราพูดถงึกนันั้นหมายถงึการกระท�าใด	ๆ	
กต็ามที่ผู้อื่นสามารถมองเหน็ได้	คาดเดาได้	และเข้าใจได้	ระบบการท�างานที่ก่อให้
เกดิความโปร่งใสจะมขีั้นตอนที่ชดัเจน	มหีลกัเกณฑ์การประเมนิที่วดัได้จรงิ	และมี
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา
	 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเป็นองค์กรที่ให้ความส�าคญักบัเรื่องนี้มาโดยตลอด	
และพยายามยกระดบันโยบายด้านความโปร่งใสให้เข้มข้นมากขึ้นเรื่อย	ๆ	เพื่อสร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกนัและกนัระหว่างผู้ปฏบิตัภิายในองค์กรเดยีวกนั	ไปจนถงึการได้
รบัความไว้วางใจจากประชาชนทั้งประเทศ
	 ทกุการด�าเนนิงานที่ผ่านมาต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่มมีาตรฐาน	
สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทกุระดบั	หรอืที่รู้จกักนัดวี่า	Open	Data	และคราวนี้
เรากห็ยบิยกเรื่องนี้มาน�าเสนอต่อคณุผู้อ่านในรูปแบบเข้าใจง่าย	ได้ใจความ	การ
เปิดเผยข้อมูลที่ชดัเจนเช่นนี้ถอืเป็นวถิทีางหนึ่งของการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั	
เป็นกจิกรรมที่คนทั่วโลกพร้อมใจกนัสนบัสนนุให้เกดิขึ้นอย่างต่อเนื่อง	และวนันี้	
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	กพ็ร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สงัคม
ปลอดคอร์รปัชนัอย่างแท้จรงิ

(นางกัลยา	แตงเกษม)
บรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล 
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง	Facebook	Fanpage	ได้ที่										saijaifaifa	magazine

ความอดทนและ
เวลาคือสองนักสู้

ผู้ทรงพลังมากที่สุด 
Leo Tolstoy
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โ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ในฐานะหน่วยงานรฐัวสิาหกจิที่ให้บรกิาร
พลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย	เลง็เหน็ความส�าคญัของการจดัการ
สิ่งแวดล้อมที่ดภีายในองค์กร	จงึได้ส่งส�านกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
จ�านวน	29	แห่งจากทั่วทกุภาคของประเทศเข้าร่วมประกวดใน
โครงการส�านกังานสเีขยีว	ประจ�าปี	2560	
	 ผลปรากฏว่า	ส�านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ทั้ง	29	แห่ง	ได้
รบัโล่รางวลัตราสญัลกัษณ์	G	Green	ระดบัประเทศ	ประจ�าปี	2560	
และเป็นรางวลัระดบัดเียี่ยม	(G	ทอง)	นายประกาญจน์	วงศ์พฒุ	ิ
รองผูว่้าการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	จงึน�าทมีผูบ้รหิารทั้ง	29	ส�านกังาน 
รบัมอบโล่รางวลัอนัทรงเกยีรตจิากพลเอกสรุศกัดิ์	กาญจนรตัน์	
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม	อย่างไร
กต็าม	ทั้ง	29	ส�านกังานไม่ว่าจะเป็นที่กระบี่	ตราด	นครสวรรค์	

ครงการส�านกังานสเีขยีว	หรอื	Green Office	เป็นโครงการที่
จดัขึ้นโดยกรมส่งเสรมิคณุภาพสิ่งแวดล้อมตามยทุธศาสตร์
ประเทศ	เพื่อมุ่งเน้นในเรื่อง	‘การเตบิโตที่เป็นมติรกบั 
สิ่งแวดล้อม’	หรอื	‘การเตบิโตสเีขยีว’	(Green	Growth)	โดย

EA Life
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

รับโล่ G Green
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 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำาปาง
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำาภู
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำาเภอกระทุ่มแบน 
  จังหวัดสมุทรสาคร
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำาเภอนครชัยศรี 
  จังหวัดนครปฐม
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำาเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
  จังหวัดมหาสารคาม
 •  การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอำาเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม

พษิณโุลก	มกุดาหาร	ระยอง	อดุรธานี	ฯลฯ	ต่างกม็กีารบรหิาร
จดัการที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม	ใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า	 
ส่งเสรมิการลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกตามเกณฑ์การตรวจ
ประเมนิของกรมส่งเสรมิคณุภาพสิ่งแวดล้อม	และเป็นแบบ
อย่างของส�านกังานที่มกีารใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ	
สอดคล้องตามนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เพื่อก้าวสู่การ
เป็น	‘การไฟฟ้าแห่งอนาคต’	อย่างแท้จรงิ	 

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองการประเมินส�านักงาน
สีเขยีว (Green Office) ปี 2560  จ�านวน 29 หน่วยงาน

	 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ปิ๊งไอเดยีน�าอปุกรณ์ไฟฟ้าช�ารดุ	
เสื่อมสภาพ	มาแปรรูปเป็นปะการงัเทยีม	เพื่อส่งเสรมิการใช้
ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์สูงสดุ	และสร้างจติส�านกึในการรกัษา
สภาพแวดล้อมทางทะเล	ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้จดัท�า
โครงการสร้างแนวปะการงัเทยีมขึ้น	ณ	เกาะสชีงั	จงัหวดัชลบรุี	
จ�านวน	500	ชดุ	และล่าสดุ	จดัพธิปีล่อยขบวนรถเพื่อบรรทกุ
อปุกรณ์ไฟฟ้าลงสูอ่่าวไทยเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว	โดยมนีายประกาญจน์ 
วงศ์พฒุ ิรองผูว่้าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เป็นประธาน		

สร้างแนวปะการังเทียม ณ เกาะสีชัง

	 เป็นข่าวน่ายนิดรีบัต้นปี	2561	เลยทเีดยีว	เมื่อนายเสรมิสกลุ	
คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เป็นประธานในพธิมีอบ
ใบรบัรองการรบัรองระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
(มอก.	18001)	จากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสไอ	อตุสาหกรรม
พฒันามูลนธิิ	(สรอ.	หรอื	MASCI)	ให้กบักองฝึกอบรมช่างและ
ฮอทไลน์	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	และโรงงานผลติภณัฑ์คอนกรตี
ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคทั้ง	6	แห่ง	ได้แก่	โรงงานผลติภณัฑ์
คอนกรตีมหาสารคาม	นครศรธีรรมราช	จนัทบรุ	ีราชบรุ	ีกาญจนบรุ	ี
และเชยีงใหม่	ณ	ห้องประชมุชั้น	23	อาคาร	LED

มอบใบรับรอง มอก. 18001
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PEA HAPPY RUN วิ่งออกกำาลัง สร้างพลังบุญร่วมกัน 

จ
รบัปี	2561	สร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัผูใ้ช้ไฟเกี่ยวกบัส่วนต่าง	ๆ	
ในยคุ	4.0	และยงัเป็นการท�าบญุร่วมกนั	เนื่องจากรายได้จาก
การสมคัรวิ่งครั้งนี้	จะมอบให้กบัองค์กรสาธารณสขุของ	2	จงัหวดั
คอื	สถานสงเคราะห์คนพกิาร	การณุยเวศม์	จงัหวดัชลบรุี	และ
โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา	
	 ส�าหรบักจิกรรม	‘PEA	HAPPY	RUN	วิ่งสดุมนัส์	วนัแฮปปี้’	
เป็นการวิ่งแบบ	Fun	Run	ที่สามารถวิ่งได้ทั้งครอบครวั	จดัขึ้น	2	วนั	
คอื	วนัที่	27	มกราคม	2561	เป็นการวิ่งแบบ	Night	Run	ที่เมอืง
พทัยา	ด้วยระยะทาง	5.5	กโิลเมตร	และวนัที่	11	กมุภาพนัธ์	2561	
ที่จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	เป็นการวิ่งแบบ	Day	Run	ระยะทาง	5.4	

บไปอย่างสวยงามส�าหรบังาน	‘PEA	HAPPY	RUN	
วิ่งสดุมนัส์	วนัแฮปปี้’	กจิกรรมดี	ๆ	ที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคชวนคนรกัสขุภาพมาวิ่งร่วมกนั	
โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อสร้างความสขุให้กบัคนไทย

กโิลเมตร	โดยกจิกรรมทั้ง	2	วนันี้	มนีายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เป็นประธานในพธิเีปิด	พร้อม
ออกวิ่งร่วมกบัผูบ้รหิารการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	อาท	ินายประกาญจน์ 
วงศ์พฒุ	ิรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	พนกังานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคและครอบครวั		
	 กจิกรรมครั้งนี้	ได้รบัความสนใจจากประชาชน	คนรกัสขุภาพ	
ตลอดจนศลิปินดารา	อาท	ิโย	-	ยศวด	ีหสัดวีจิติร	พิ้งกี้	-	สาวกิา	ไชยเดช 
เจษ-เจษฏ์พพิฒัน์	ฯลฯ	ร่วมวิ่งที่เมอืงพทัยา	ส่วนบอย	-	ปกรณ์	 
ฉตัรบรริกัษ์	หยาดทพิย์	ราชปาล	น�้าฝน	-	พชัรนิทร์	ศรวีสภุริมย์	ฯลฯ	
ร่วมกจิกรรมวิ่งที่อยธุยา	หลงัจบงาน	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	มอบ
รายได้ทั้งหมดให้แก่สถานสงเคราะห์และพฒันาคนพกิารการณุยเวศน์	
เมอืงพทัยา	เป็นจ�านวน	599,000	บาท	ณ	ท่าเรอืแหลมบาลฮีาย	
เมอืงพทัยา	และให้กบัโรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา	เป็นจ�านวน	
731,800	บาท	ณ	ศาลากลางหลงัเก่า	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา		
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EA Project
ภาพ : กองประชาสัมพันธ์
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เปิดเผยข้อมูล พิสูจน์ความโปร่งใส 2.0
หนึง่ในหลกัการทำางานขององค์กร ให้เป็นไปด้วยความสจุรติ โปร่งใส ไร้ซ่ึงความคลมุเครอื 

ก็คือต้องมกีารเปิดเผยข้อมลูในการดำาเนนิงานให้คนทัว่ไปได้รบัทราบและตรวจสอบได้ทกุเมือ่ 
โดยข้อมลูเปิดเผย (Open Data) นัน้จะช่วยสร้างความเชือ่มัน่และเสรมิสร้างภาพลกัษณ์

ขององค์กรให้ดใูสสะอาด ปราศจากมลทนิ

EA Focus
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
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 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการพูดถึงคำาว่า Open Data 
แพร่ขยายในวงกว้าง จริง ๆ แล้ว หากแปลตรงตัว Open Data 
ก็คือ ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจำาเป็นต้องมี
ข้อมูลส่วนนี้ เพื่อแสดงถึงการดำาเนินงานที่โปร่งใส ชัดเจน 
ตรงไปตรงมา โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
ได้ให้นิยามคำาว่า Open Data ไว้ว่า คือข้อมูลที่สามารถนำาไป
ใช้ ได้อย่างเสรี สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ และแจกจ่ายต่อได้ 
ทั้งนี้ ต้องระบุแหล่งที่มาและต้องใช้เงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือ
ตามที่เจ้าของงานกำาหนด โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอยู่ในรูปแบบ
ที่สะดวกต่อการนำาไปใช้งานและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ 
ปัจจุบัน Open Data จึงอยู่ในรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลที่
คอมพวิเตอร์อ่านได้ (Machine-Readable Data) และไม่จำากัด

สิทธิ์การใช้งาน (Open License) 
 โดยเฉพาะข้อมูลเปิดเผยในภาครัฐหรือ Open 
Government Data เป็นสิ่งจำาเป็นอย่างมากสำาหรับหน่วยงาน 
เพราะช่วยสร้างความโปร่งใสในการดำาเนินงาน รวมทั้ง
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการตรวจสอบ
ข้อมูล เช่น ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าเงินภาษีที่
เสียไปนั้น รัฐนำาไปใช้ทำาอะไรและอย่างไรบ้าง หรือรัฐนำาไป
เบิกจ่ายซื้ออะไรมาบ้าง ในบางประเทศที่พัฒนาแล้ว ประชาชน
สามารถติดตาม ตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการประชุม
รัฐสภาได้อย่างเปิดเผย และมีส่วนร่วมในการแสดงออกตาม
ระบอบประชาธิปไตย ทำาให้รัฐต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน 

คืออะไร ?

ประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

 ทำาให้ดูโปร่งใสและเป็นประชาธิปไตย
 ช่วยผลักดันการสร้างนวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ 
 ทำาให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการส่วนตัวแบบใหม่ที่ดีขึ้น
 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น
 เพิ่มขีดความสามารถของตัวเอง
 เพิ่มประสิทธิภาพของบริการภาครัฐ
 เกิดการวัดผลกระทบเชิงนโยบาย
 เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการรวบรวมข้อมูลจำานวนมาก

 จากหลากหลายรูปแบบและแหล่งที่มา

OPEN GOVERNMENT DATA
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เพือ่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบญัญัตข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ได้ด�าเนินการจดัท�ากระบวนการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ไว้ดงัน้ี

ตั้งคณะกรรมการดำาเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อกำากับ
ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น

Video Clip บน PEA YouTube

สร้างระบบ QR Code เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ PEA ได้สะดวก รวดเร็ว

เข้าร่วมโครงการ ‘ปี 2560 ปีแห่ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ’

ความภาคภูมิใจ
แห่งปี 2560

ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำานวน 
46 แห่ง ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น
จากสำานักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ สำานักงานปลัด
สำานักนายกรัฐมนตรี

การด�าเนินงาน
ในปี 2561

จัดประชุมคณะกรรมการดำาเนินการด้าน
ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ
คณะทำางานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

ติดตามความคืบหน้าในการดำาเนินงาน 
การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ

อบรมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯ ให้พนักงานประจำาศูนย์ฯ 
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน

ดำาเนินงานโครงการศูนย์ 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่

แผนงานด้าน 
PEA WEBSITE
www.pea.co.th

ประชุมเพื่อกำาหนดแนวทางการ
เปิดเผยข้อมูลใน PEA Website

ปรับปรุงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงให้
ทันสมัย พร้อมทั้งตรวจสอบ ติดตามข้อมูล
ใน PEA Website อย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูล
ถูกต้อง มีสถานะปัจจุบัน

ออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีเนื้อหา
ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและ
เป็นไปตามที่ สคร. และ ป.ป.ช. กำาหนด

ผลการด�าเนินงานในปี 2560

รูปแบบการเปิดเผยข้อมูล 

 ของ PEA
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  สำาหรับประเทศไทย ตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ระบุไว้ว่า การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวาง
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนินการต่าง ๆ ของ
รัฐเป็นสิ่งจำาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น
และใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างถูกต้องกับความเป็นจริง 
และมีสิทธิที่จะได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้น
ที่ไม่ต้องเปิดเผยแจ้งชัดและจำากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หาก
เปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือประโยชน์
ที่สำาคัญของเอกชน ในปัจจุบันจึงมีเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศไทย ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไป
ดูข้อมูลภาครัฐได้ที่ data.go.th โดยเป็นเว็บที่จัดตั้งขึ้นตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2556 ภายในเว็บมีการรวบรวม
ชุดข้อมูลไว้ทั้งหมด 1,038 ชุด จาก 105 หน่วยงาน

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะหน่วยงานของภาครัฐ 
ผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของประเทศไทย ก็ได้มี
การจัดทำา Open Data ที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบข้อมูลเช่นเดียวกัน เช่น มีการรายงาน
ผลการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล อาทิ โครงการที่
เชื่อมโยงโครงการต่าง ๆ กับระบบงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
รายงานแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับ
ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย (พ.ศ. 2560) แผนงานและ
โครงการต่าง ๆ ที่มีการดำาเนินการในปัจจุบันและที่จะทำาต่อไป
ในอนาคต ตลอดจนผลของการดำาเนินงานในปีที่ผ่าน ๆ มา 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านงบการเงินและผลประกอบการ หรือ
การดำาเนินงานด้าน CSR ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เป็นต้น  

หัวใจส�าคัญของ  มี 3 ประการ

AVAILABILITY 
AND ACCESS 

ข้อมูลที่เปิดเผยต้องสามารถ
ใช้งานได้ทั้งหมด สำาหรับการ
เผยแพร่จะต้องอยู่ในรูปแบบ

ที่ง่ายต่อการใช้งาน แก้ไขได้ และ
ดาวน์โหลดฟรีทางอินเทอร์เน็ต

RE-USE AND 
REDISTRIBUTION 
ข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกจัดเตรียมไว้ภายใต้
เงื่อนไข มีการอนุญาตให้นำามาใช้ใหม่และ
เผยแพร่ได้ รวมถึงสามารถใช้ข้อมูลร่วมกับ
ชุดข้อมูลอื่น ๆ ได้เช่นกัน

UNIVERSAL PARTICIPATION 
ทุกคนสามารถใช้ข้อมูลได้ รวมทั้งการนำาไปใช้ซำ้า 
เผยแพร่ โดยไม่ติดเรื่องข้อจำากัดใด ๆ ยกเว้นหากเป็น
ข้อมูลที่ไม่อนุญาตให้มีการใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือมี
ข้อจำากัดที่ใช้ในการศึกษาเท่านั้น

1 2

3
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coop
ท่ีมา : กองประชาสัมพันธ์
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

พลังงานแสงอาทติย์มข้ีอดมีากมายทีม่นษุย์สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 
เนือ่งจากเป็นพลงังานธรรมชาติ สะอาด ปลอดภยั ไม่มวัีนหมด และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

ในชัน้บรรยากาศ ปัจจบุนัจงึมกีารผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีติ่ดต้ังบนหลงัคา 
(Solar Rooftop) ซึง่เป็นพลังงานทางเลือกอนัชาญฉลาดทีจ่ะนำาไปใช้ผลติไฟฟ้าได้อย่างย่ังยืน

10  • ฉบับท่ี 2 / 2561

แอปพลิเคชันบริหารจัดการพลังงานแสงอาทิตย์
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สแกนบิลค่าไฟฟ้า

ตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

ระบพุืน้ท่ีหลังคา

สรปุผลข้อมลูระบบ 
Solar Rooftop ท่ีเหมาะสม

เ
และในอนาคต ประชาชนคนไทยก็มีแนวโน้มที่จะนิยมผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบของการติดตั้ง Solar 
Rooftop เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาผู้ ใช้ ไฟฟ้าจาก
ระบบดังกล่าวยังประสบปัญหาหลายด้าน อาทิ ขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้พลังงานจาก Solar 
Rooftop อย่างแท้จริง บริษัทผู้รับจ้างการติดตั้งขาดความ
ชำานาญ อุปกรณ์ไม่มีมาตรฐาน และไม่มีบริการหลังการขาย 
รวมถึงขาดที่ปรึกษาในการบริหารจัดการพลังงานได้อย่าง
ถูกต้อง
 “การติดตั้ง Solar Rooftop ในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีที่มา
ใหม่และเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ สถานการณ์ Solar PV 
ในประเทศไทยมกีารพฒันาเร่ือยมา จนกำาลงัจะก้าวสู ่Solar 
Rooftop เสรีในปีหน้าหรือปีถัดไป ในส่วนของ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเอง เรามีนโยบายขายไฟเสรี บ้านต่อบ้าน หรือ 
Peer to Peer ซึ่งในต่างประเทศทำากันแล้ว และประเทศไทยจะ
ต้องถึงจุดนั้นในวันหนึ่ง ปัจจบุนั การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคมี
เครอืข่าย เรามเีสาสายซึง่รองรบันโยบายนี ้ผูข้ายจงึไม่จำาเป็น
ทีจ่ะต้องไปสร้างเครือข่ายขึน้อกี” นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว 
ผูว่้าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค กล่าวไว้ในงานเสวนา 
PEACON  & INNOVATION ที่ผ่านมา
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถใช้
ไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop ได้อย่างครอบคลุมทุกรูปแบบ
การดำาเนินชีวิตมีความปลอดภัย และสามารถใช้งานได้อย่าง
ถูกต้อง จงึได้คิดค้นและพฒันา PEA Solar Hero Application 
ขึ้นมา เพื่อดูแลลูกค้าที่มีความต้องการจะใช้พลังงานจากระบบ 
Solar Rooftop ตั้งแต่เริ่มต้นติดตั้งไปจนถึงบริหารจัดการ
พลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยตัวเอง 
 PEA Solar Hero จะเริ่มต้นดูแลลูกค้าตั้งแต่การประเมิน
ความคุ้มทุน เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน มีพันธมิตรที่เชื่อถือ
ได้ทั้งด้านวินาศกรรม การลงทุนและด้านอื่น ๆ อีกทั้งมี
ทีมติดตั้งและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งให้คำาปรึกษา
หลังการติดตั้ง ทำาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและอุ่นใจ ปัจจุบัน 
PEA Solar Hero จึงถือว่าเป็น แอปพลิเคชันสาธารณะที่
ช่วยอำานวยความสะดวกให้กับลกูค้าทีต้่องการติดต้ัง Solar 
Rooftop โดยลูกค้าสามารถนำาพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิต
เป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย 

มื่อโลกเปลี่ยนไป บทบาทของผู้บริโภคก็เปลี่ยนตาม 
จากเดิมที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ ให้บริการด้าน
พลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน แต่ในปัจจุบัน ผู้ ใช้ ไฟฟ้า
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองได้แล้ว (Prosumer) 

เข้าร่วมเป็นสมาชกิ SOLAR HERO

แอปพลิเคชันท�าอะไรได้บ้าง
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จ่ายเอง 100%

ผ่อนชำาระกับธนาคารทีร่่วมรายการ

จบัคู่ลงทนุ โดย PEA Solar Hero จดัหาให้ 
(พันธมติรลงทนุ 100%)

รูปแบบการลงทุนติดต้ังระบบ SOLAR ROOFTOP
3 

รวมถึงบริหารจัดการพลังงานดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย 
ตอบสนองการไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในยุค 4.0 ได้สมบูรณ์แบบ
 หลายคนอาจสงสัยว่า Solar Hero Application ทำางาน
อย่างไร ? คำาตอบก็คือ Solar Hero Application มีฟังก์ชั่น 
การทำางานหลัก ๆ 4 ข้อ เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นใน
แต่ละครัวเรือน เพื่อหาขนาดกำาลังการผลิตติดตั้งที่เหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop จากนั้นจึงมีฟังก์ชั่น
ให้ลูกค้าเลือกรูปแบบการลงทุนติดตั้งระบบ Solar Rooftop 
ตามความต้องการ ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือก 3 รูปแบบคือลงทุน
เอง/ ผ่อนชำาระ/พันธมิตรร่วมลงทุน ขั้นตอนต่อไปจึงเป็นการ
เลือกผลิตภัณฑ์ ผู้ติดตั้งและการบำารุงรักษา รวมถึงระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้า ภายใต้มาตรฐานรับรองจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สุดท้ายคือติดตามขั้นตอนการ
ดำาเนินการติดตั้ง Solar Rooftop พร้อมให้คำาแนะนำา และ
บริการในการบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
 ในส่วนของการลงทนุตดิต้ังระบบ Solar Rooftop นัน้ ด้าน 
Solar Hero Application จะช่วยลูกค้าคำานวณความคุ้มทนุใน
การติดต้ัง มแีหล่งเงินทนุช่วยสนบัสนนุในการติดต้ัง รวมทัง้มี 

Vendor List จากการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ทัง้ผูผ้ลติและผูรั้บจ้าง
ติดต้ังให้ประชาชนได้เลอืกใช้ อธบิายข้อกำาหนดและระเบยีบการ
ทกุขัน้ตอนในการดำาเนนิการติดต้ัง Solar Rooftop อย่าง
ถูกกฎหมาย ตลอดจนมบีรกิาร Maintenance & Assurance 
ภายหลงัการติดต้ัง 
 ทีส่ำาคัญ แอปพลเิคชนันียั้งเป็นทีรั่บฝากพลงังานเพ่ือส่งต่อ
ให้ลกูค้ารายอืน่ ๆ สดุท้ายจะมกีารสรปุข้อมลูรวมทัง้ประเทศได้
ว่า ปัจจบุนัมผีู้ใช้ Solar Hero Application อยูเ่ป็นจำานวน
เท่าไหร่ และช่วยโลกลดมลภาวะทางด้านต่าง ๆ ไปได้เท่าไหร่แล้ว 
รวมไปถึงลกูค้าจะได้รับความรูแ้ละทราบความเคล่ือนไหว
ของการเพิม่ขึน้ของพลงังานสะอาดจาก Solar Rooftop ใน
ภาพรวมของประเทศอีกด้วย
 อย่างไรก็ตาม โครงการ Solar Hero Application ดงักล่าวนี ้
จะนำามาใช้งานจริงร่วมกับโครงการรับซือ้ไฟฟ้าส่วนเกินจาก 
Solar Rooftop (Net-Billing) เพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับผูท้ี่
สนใจอยากหนัมาใช้พลงังานสะอาดจากธรรมชาติ ซึง่มคีวาม
ปลอดภยัและย่ังยืนยาวนาน มกีำาหนดเปิดตัวให้บรกิารกลางปี 
2561 โดยเริม่ในพ้ืนที ่4 จงัหวดั ได้แก่ เชยีงใหม่ นครราชสมีา 
ระยอง และภูเก็ต  

ลงทุนเอง

ผ่อนช�าระ

พันธมิตรร่วมลงทุน
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การบริหารจัดการและให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ถือเป็นภารกิจสำาคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขณะเดียวกันการส่งเสริมงานวิจัยและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรม

ท่ีเช่ือมโยงกับชุมชน โดยเฉพาะการนำาพลังงานทดแทนภายในประเทศมาใช้ประโยชน์ให้มากข้ึนก็เป็นส่ิงท่ีสำาคัญ
ไม่ย่ิงหย่อนกว่ากัน ล่าสุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เปิดตัวโครงการสมาร์ตไมโครกริด (Smart Micro Grid) 

ท่ีบ้านขุนแปะ อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยท่ีนำาระบบควบคุมไฟฟ้าแบบ 
Smart Micro Grid มาใช้จนกลายเป็นชุมชนต้นแบบท่ีใช้พลังงานจากแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน 100% 

ถือเป็นพ้ืนท่ีนำาร่อง และเป็นความก้าวหน้าคร้ังสำาคัญของการวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้าท่ีย่ังยืนต่อไปในอนาคต

EA Society
โดย กองบรรณาธิการ

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม
Smart Micro Grid
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จ
2526	ตามพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	รชักาล
ที่	9	เพื่อช่วยเหลอืชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง	โดยการสร้างอาชพี
ด้านเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝิ่นและการท�าไร่เลื่อนลอย	เพื่อ
พฒันาคณุภาพชวีติและความเป็นอยู่ให้ดขีึ้น	ปัจจบุนัชมุชนบ้าน
ขนุแปะซึ่งมปีระชากรประมาณ	500	หลงัคาเรอืน	ล้วนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้จากการประกอบอาชพีเกษตรกรรม	ทั้งการปลกูผกั	
ไม้ดอกไม้ประดบั	สมนุไพร	และพชืไร่	
	 ด้วยทรพัยากรธรรมชาตทิี่มคีวามอดุมสมบูรณ์	โดยเฉพาะการ
เป็นพื้นที่ชมุชนต้นน�้าซึ่งมลี�าน�้าแม่แปะไหลผ่านตลอดทั้งปี	

ากตวัเมอืงเชยีงใหม่มุ่งหน้าสู่เขตอ�าเภอจอมทอง	
ระยะทางกว่า	120	กโิลเมตร	ลดัเลาะไปตามเส้นทาง
ภูเขาสูงชนัสลบัที่ราบซึ่งส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาขั้นบนัได
และแปลงเกษตรกรรมของชาวบ้าน	จะพบกบัศูนย์
พฒันาโครงการหลวงขนุแปะ	ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี	

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	จงึได้เข้ามาด�าเนนิการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลงัน�้าขนาดเลก็มากขนุแปะ	ตั้งแต่ปี	2532	เพื่อจ่ายไฟให้แก่
ศูนย์พฒันาโครงการหลวงขนุแปะและชมุชนใกล้เคยีงจ�านวน	
10	หมู่บ้าน	โดยเป็นการจ่ายไฟจากโรงไฟฟ้าพลงัน�้าอย่างเดยีว	
ไม่ได้เชื่อมต่อกบัระบบจ�าหน่ายหลกัของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
การจ่ายไฟจงึขึ้นกบัปรมิาณน�้าในแต่ละปีและต้องประสบกบั
ปัญหาไฟตกไฟดบัอยู่เสมอ	
 นายอศัวนิ	พเิชษกลุสมัพนัธ์	ผูใ้หญ่บ้านบ้านต้นผึ้ง	ต�าบลบ้านแปะ 
อ�าเภอจอมทอง	จงัหวดัเชยีงใหม่	บอกเล่ากบั	‘สายใจไฟฟ้า’	ว่า	
ในอดตีซึ่งใช้ระบบไฟฟ้าจากพลงังานน�้าเพยีงอย่างเดยีวนั้น	จะมี
การจ่ายไฟฟ้าให้แก่ชาวบ้านเพยีงวนัละ	2	ช่วง	คอื	ช่วงเช้าตั้งแต่
เวลาตี	5	ถงึเที่ยงวนั	และช่วงเยน็ตั้งแต่เวลา	5	โมงเยน็ถงึเที่ยงคนื	
หลงัจากการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเข้ามาด�าเนนิการเชื่อมต่อไฟฟ้า
จากระบบจ�าหน่ายหลกัให้แก่ชาวบ้าน	แต่ด้วยระยะทางไกลและ
บางครั้งมตี้นไม้หกัทบัสายไฟฟ้าบ้าง	จงึท�าให้เกดิปัญหาและ
ส่งผลกระทบต่อระบบจ่ายไฟฟ้าให้แก่ชาวบ้านขาดความต่อเนื่อง	
เช่นเดยีวกบั	นายประถม	ทองเซอร์	รกัษาการหวัหน้าศูนย์พฒันา
โครงการหลวงขนุแปะ	ที่เหน็ว่าปัญหาเรื่องระยะทางและเส้นทาง
เข้าหมู่บ้านที่เป็นทางดนิลูกรงัและเข้าถงึล�าบาก	เป็นอปุสรรคต่อ
การเข้ามาแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่	โดยบางครั้งต้องใช้เวลาใน
การซ่อมแซมเป็นเวลาหนึ่งถงึสองวนั	ซึ่งกระทบต่อการด�าเนนิงาน
ของโครงการหลวงฯ	ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า	เช่น	ห้องเยน็เกบ็รกัษา
คณุภาพของผกัและผลผลติ	รวมถงึระบบการสื่อสารต่าง	ๆ	และ
กระทบต่อประชาชนในชมุชน	โดยเฉพาะเดก็นกัเรยีนที่ต้องใช้
ไฟฟ้าส�าหรบัสื่อการเรยีนการสอนที่โรงเรยีนด้วย
	 ทั้งนี้	ตั้งแต่ปี	2541	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้ปรบัปรงุการจ่าย
ไฟในพื้นที่บ้านขนุแปะให้มคีวามมั่นคงยิ่งขึ้น	ด้วยการผลติไฟฟ้า
แบบผสมผสาน	โดยตดิตั้งเครื่องก�าเนดิไฟฟ้าดเีซลขนาด	56	กโิลวตัต์ 
และระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ขนาด	7.3	กโิลวตัต์	
เพิ่มเตมิจากโรงไฟฟ้าพลงัน�้าขนาด	96	กโิลวตัต์ที่มอียู่เดมิ	
ท�าให้มกี�าลงัผลติรวม	159	กโิลวตัต์	ซึ่งถอืเป็นจดุเริ่มต้นของระบบ
ไฟฟ้าแบบ	Micro	Grid	หรอืระบบไฟฟ้าขนาดเลก็ที่มแีหล่งผลติ
ไฟฟ้าของตนเอง	ก่อนจะมกีารก่อสร้างระบบจ�าหน่ายจ่ายไฟเข้า
มาในพื้นที่	ในปี	2553	เพื่อช่วยเสรมิความมั่นคงทางพลงังาน
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ไฟฟ้าแก่ชมุชนขนุแปะให้มากยิ่งขึ้น	อย่างไรกต็าม	เนื่องด้วย
สภาพพื้นที่บ้านขนุแปะซึ่งมแีหล่งพลงังานที่มคีวามเหมาะสมและ
หลากหลาย	ทั้งจากพลงังานน�้าและพลงังานแสงอาทติย์	ในปี	
2560	ที่ผ่านมา	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงึร่วมกบัมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่	พฒันาระบบไฟฟ้าในพื้นที่บ้านขนุแปะให้มศีกัยภาพ
มากขึ้น	ด้วยงบประมาณ	19.93	ล้านบาท	โดยเน้นการบรหิาร
จดัการน�้าให้สอดคล้องกบัวถิชีวีติของชมุชนด้วยการพฒันากงัหนั
พลงัน�้าประสทิธภิาพสูง	และตดิตั้งระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสง
อาทติย์ขนาด	100	กโิลวตัต์	และระบบควบคมุการจ่ายไฟ	(Micro	
Grid	Controller)	รวมถงึระบบกกัเกบ็พลงังานหรอืแบตเตอรี่ขนาด	
100	กโิลวตัต์ชั่วโมง	ท�าให้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่บ้านขนุแปะเป็นระบบ
ไฟฟ้าแบบ	Smart	Micro	Grid	อย่างสมบูรณ์	ซึ่งสามารถท�างาน
ในโหมดแยกตวัอสิระ	(Islanding)	หรอืท�างานในโหมดเชื่อมต่อกบั
ระบบไฟฟ้าหลกั	(Grid	Connected)	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
	 นายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
กล่าวว่า	การน�าระบบไฟฟ้าแบบ	Smart	Micro	Grid	มาใช้ควบคมุ
การจ่ายไฟฟ้า	จากระบบผลติไฟฟ้าพลงังานน�้า	ระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์	และระบบส�ารองไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่	ท�าให้
บ้านขนุแปะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเพยีงพอ
ส�าหรบัใช้ในพื้นที่	โดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าที่ส่งมาจากภายนอก	
สามารถสร้างความสมดลุในการผลติพลงังานไฟฟ้าให้พอดกีบั
ความต้องการใช้พลงังานของประชาชนในชมุชน	โดยมเีป้าหมาย
ให้เป็นพื้นที่น�าร่องในการด�าเนนิการระบบ	Smart	Micro	Grid	
แห่งแรกของประเทศไทย	สอดคล้องกบัเป้าหมายของการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาคที่ต้องการเพิ่มเสถยีรภาพและยกระดบัคณุภาพระบบ
ไฟฟ้าให้แก่ประชาชน	เพื่อให้ชมุชนมพีลงังานใช้อย่างเพยีงพอจาก
แหล่งพลงังานภายในชมุชนของตนเอง		มรีะบบควบคมุสั่งการและ

บรหิารจดัการระบบไฟฟ้าที่มปีระสทิธภิาพ	ลดต้นทนุค่าใช้จ่ายใน
การด�าเนนิงาน	และที่ส�าคญัเป็นระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทนที่สะอาดทั้งหมด	คอื	จากแหล่งน�้าและแสงอาทติย์ซึ่งเป็น
มติรต่อสิ่งแวดล้อม
	 ความส�าเรจ็ของโครงการบ้านขนุแปะสมาร์ตไมโครกรดิไม่เพยีง
เกดิจากความมุ่งมั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ในการสบืสาน
พระราชปณธิาน	เพื่อเสรมิสร้างชวีติความเป็นอยู่ที่ดขีึ้นและการ
พึ่งพาตนเองของชาวบ้านในชมุชนเท่านั้น	หากแต่ยงัเกดิจาก
ความเข้าใจและความร่วมไม้ร่วมมอืกนัอย่างใกล้ชดิระหว่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคกบัประชาชนในพื้นที่	เช่น	ความร่วมมอืใน
การบรหิารจดัการน�้าจากล�าน�้าขนุแปะโดยการสร้างบ่อกกัเกบ็น�้า	
ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้ง	และช่วยให้
มปีรมิาณน�้าเพยีงพอเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม	ไม่กระทบต่อการ
ผลติพลงังานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน�้า	หรอืความร่วมมอืในการ
สร้างฝายชะลอน�้าขนาดเลก็หรอืฝายแม้วของชาวบ้านในชมุชน
เพื่อกกัเกบ็น�้าและสร้างความชุ่มชื้นแก่ผนืป่า	ซึ่งได้การสนบัสนนุที่
ดจีากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอย่างสม�่าเสมอ
	 สิ่งเหล่านี้เป็นความภาคภูมใิจของชาวบ้านที่ชมุชนของตนเอง
มทีรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมที่มคีวามอดุมสมบูรณ์และ
เพยีงพอต่อการผลติพลงังานไฟฟ้าใช้เองโดยไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพา
แหล่งพลงังานไฟฟ้าจากภายนอก	
	 นอกจากนี้	โครงการสมาร์ตไมโครกรดิที่บ้านขนุแปะจะกลาย
เป็นศูนย์เรยีนรู้และถ่ายทอดรูปแบบระบบ	Smart	Micro	Grid	
ให้แก่บคุลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	สถาบนัการศกึษา	
หน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	และประชาชนที่สนใจ	รวมทั้ง
เป็นพื้นที่น�าร่องในการวจิยัและพฒันาระบบไฟฟ้าด้านอื่น	ๆ	
ที่เป็นประโยชน์ร่วมกนักบัชมุชนต่อไปในอนาคต	 
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ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านท่ีชุมชนของตนเองมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์และเพียงพอต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองโดยไม่จำาเป็นต้องพ่ึงพาแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก
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 เราต้องใช้ความรู้จาก
คนรุ่นเก่า เพราะเขามีเทคนิค 
ทักษะ และความเข้าใจในสิ่ง
ต่าง ๆ ดีกว่า ผู้อาวุโสกว่า

ก็ต้องถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก
และทำางานด้วยกันเป็นกลุ่ม 
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ฉัตรชัย ทวีโภค
สำาหรับบางคนอาจไม่ใช่เร่ืองง่ายทีจ่ะต้องปรบัตัวเองจากการทำางานยุคทีคุ้่นเคย เข้าสูโ่ลกยุคใหม่
ทีม่กีารนำาเทคโนโลยีมาใช้ หากแต่ไม่ใช่กับ คุณฉตัรชยั ทวีโภค อดตีรองผูว่้าการประจำาผูว่้าการ

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ซึง่เตรยีมรับมอืกับความเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 
พร้อมเรียนรู้สิง่ใหม่ และเข้าใจเพือ่นร่วมงานด้วยหวัใจทีเ่ปิดกว้าง

การเปลี่ยนแปลง ทำาให้พบโอกาสที่ดีกว่า

คุ
ให้ข้อมูลในส่วนกองงานพสัดมุคีวามน่าเชื่อถอืและแม่นย�ามากขึ้น	
“โชคดทีี่ผมเป็นคนชอบคอมพวิเตอร์	จงึไม่ค่อยมปีัญหาในการ
ปรบัตวั	แต่การเปลี่ยนบคุลากรให้รองรบักบัระบบค่อนข้างจะ
มปีัญหา	เนื่องจากบคุลากรในช่วงนั้นบางส่วนมอีายุ	บางคนไม่
พร้อมในการปรบัตวัและเกษยีณอายรุาชการก่อนก�าหนด	เหลอื
แต่เดก็รุ่นใหม่	ๆ	ที่รองรบัการเปลี่ยนแปลง”	คณุฉตัรชยักล่าว	
	 ส่วนเรื่องการบรหิารบคุลากรให้สมดลุระหว่างคนรุ่นเก่าที่ไม่
ถนดัเรื่องเทคโนโลยกีบัคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะปรบัตวัแต่ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานนั้น	?	คณุฉตัรชยัตอบว่า	“เราต้องใช้
ความรู้จากคนรุ่นเก่า	เพราะเขามเีทคนคิ	ทกัษะ	และความเข้าใจ
ในสิ่งต่าง	ๆ	ดกีว่า	แต่เดก็รุน่ใหม่ใช้คอมพวิเตอร์เก่ง	จงึต้องประสาน
บคุลากรสองส่วนนี้เข้าด้วยกนั	ผู้อาวโุสกว่ากต็้องถ่ายทอดความรู้
ให้เดก็และท�างานด้วยกนัเป็นกลุ่ม	ส่วนผู้ใหญ่กต็้องรบัมอืกบัการ
เปลี่ยนแปลง	เพราะเขาต้องท�างานในองค์กรที่พฒันาเสมอ	ต้อง
ปรบัตวัเข้าหาเทคโนโลยี	ปัจจบุนัคอมพวิเตอร์กเ็หมอืนดนิสอ
ปากกาที่เราใช้ในชวีติประจ�าวนั	นอกจากนี้	บางครั้งการเปลี่ยนแปลง
กท็�าให้เราได้พบโอกาสที่ดกีว่า	ได้แสดงทกัษะความสามารถ	
การเปลี่ยนไม่ใช่เรื่องความเสี่ยง	ก่อนอื่นต้องททีศันคตทิี่ดใีน

ณฉตัรชยั	ทวโีภค	เริ่มต้นท�างานที่การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
ในส่วนซ่อมบ�ารงุ	ก่อนย้ายมาอยู่ฝ่ายพสัดใุนปี	2549	
ซึ่งท�าให้เขาพบว่าปัญหาของฝ่ายพสัดคุอืมรีะบบจดั
เกบ็ไม่เป็นระบบ	ภายหลงัเมื่อมกีารน�าเทคโนโลย	ี
SAP	(System	Application	Products)	เข้ามาใช้	จงึช่วย

การท�างาน	เมื่อเปิดใจแล้วกพ็ร้อมเรยีนรู้งานที่ได้รบัมอบหมาย	
และผลกัดนัให้ส�าเรจ็”
	 ต่อมาคณุฉตัรชยั	ทวโีภค	ย้ายมาเป็นผู้ช่วยผูอ้�านวยการฝ่าย
จดัหา	ดแูลเรื่องการจดัหาพสัด	ุก่อนขึ้นด�ารงต�าแหน่งรองผูว่้าการ 
ประจ�าส�านกัผู้ว่าการ	ส�าหรบัสิ่งที่เขาภูมใิจในการท�างานที่ผ่านมา	
คอืได้สร้างแนวคดิใหม่ในการท�างาน	ให้ผู้ปฏบิตังิานรู้จกัการ
บูรณาการและท�างานแบบเบด็เสรจ็	One	Stop	“เดมิทกีารไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค	เป็นการท�างานเฉพาะของตวัเอง	คอืแผนก	1	ท�าเสรจ็ 
ส่งต่อแผนก	2	แผนก	3	ดงันั้นช่วงต้นปีแผนก	1	งานจงึเยอะ	
ส่วนแผนก	4	ไม่มอีะไรท�า	เราจงึพยายามปรบัแนวคดิใหม่ว่าใน
แต่ละแผนกควรท�าตั้งแต่ต้นน�้าถงึปลายน�้า	เขาจะได้มทีกัษะและ
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	จากเดมิที่ตกีรอบแค่งานตวัเอง	ท�าให้งานใน
ภาพรวมช้า	เพราะฉะนั้นต้องบูรณาการเข้าหากนั	ซึ่งแนวคดินี้
คณุอ�านวยชยั	สวุรรณสนุทร	กไ็ด้น�าไปปรบัและพยายามจะท�า
เป็นโครงสร้างตามแนวทางดงักล่าว”
 ช่วงชวีติการท�างานที่ยาวนาน	จนเสมอืนเป็นสมาชกิในครอบครวั
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	สิ่งที่คณุฉตัรชยัรู้สกึเป็นห่วงบ้านหลงันี้
คอื	การแข่งขนัของธรุกจิไฟฟ้าในอนาคตจะดเุดอืดมากยิ่งขึ้น	
“ต่อไปเราจะอยู่ค่อนข้างล�าบากเพราะลกูค้าจะไม่ใช่ลกูค้าอกีต่อไป	
แต่เขาจะผลติกระแสไฟฟ้าใช้ได้เอง	และอาจไปขายข้างบ้านด้วย	
ในอนาคตงานบรกิารของเราจงึต้องแข่งกบัเอกชนให้ได้	ไม่ใช่ไป
บรกิารแข่งกบัเอกชน	แต่หมายถงึต้องทดัเทยีม	มาตรฐานในการ
บรกิารต้องสู้เขาได้หรอืต้องดกีว่า”	 
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EA Exclusive
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
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 ต้องพยายาม
เรียนรู้ใจนายว่าชอบหรือ
ไม่ชอบอะไร ถือเป็นเทคนิค

ที่ทำาให้เลขาฯ บริหารงานได้
ด้วยความราบรื่น 
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จันทร์จิรา 
ธัญญาโภชน์

ความยากเขญ็ในการทำางาน ไม่อาจเทยีบเคียงกับการรบัมอืคนได้ ย่ิงในองค์กรขนาดใหญ่ มสีำานกังาน
จำานวนมาก การให้บรกิารพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจทีเ่ก่ียวเนือ่งทัว่ประเทศอย่างการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

การดำาเนนิงานด้านต่าง ๆ ย่อมขบัเคล่ือนลำาบากหากขาดการประสานงานทีร่าบรืน่และมชีัน้เชงิ ซึง่
คุณจนัทร์จริา ธญัญาโภชน์ อดตีผูอ้ำานวยการสำานกัผูว่้าการ ผูส้ามารถบรหิารทศิทางการสือ่สาร 

พลิกปัญหาซบัซ้อนให้กลายเป็นเร่ืองง่าย ด้วยเคล็ดลบัทีท่่านนำามาบอกต่อพนกังานรุ่นน้อง

งานบริการต้องทำาด้วย ‘ใจ’

ชี
2	สมยั	คอื	ผู้ว่าการไพจติร	เทยีนไพฑูรย์	และผู้ว่าการเสรมิสกลุ	
คล้ายแก้ว	รวมถงึเคยดูแลงานรองผู้ว่าการถงึ	7	ท่าน
	 เมื่อได้รบัมอบหมายให้ดูแลงานของผู้บรหิารระดบัสูง	
ท่านจงึพบภารกจิมากมาย	ต้องรบัมอืกบัผู้คนหลายรูปแบบต่อวนั	
ซึ่งต้องใช้การบรหิารคนและใช้ศาสตร์ด้านการสื่อสารเข้ามา
ควบคมุงาน	แต่ไม่ว่าจะยกทฤษฎไีหนมาประยกุต์	ทกุอย่างต้อง
ท�าด้วยหวัใจ	มจีติบรกิาร	ใช้วาจาไพเราะในการสื่อสารแล้ว
ทกุอย่างจะส�าเรจ็ด้วยดี
	 “งานที่ผู้อ�านวยการส�านกัผู้ว่าการรบัผดิชอบเป็นงานที่
ค่อนข้างกดดนั	ด้วยเวลาวนั	ๆ	หนึ่งจะมแีต่ด่วน	ด่วนมาก	ด่วน
ที่สดุ	วนัละหลาย	ๆ	เรื่อง	ต้องอาศยัความละเอยีดรอบคอบและ
รวดเรว็	พนกังานและผู้บรหิารต้องเสยีสละเวลาท�างานหลงัเลกิ
งานอยู่เป็นประจ�า	แม้แต่ในยคุที่พี่ดูแลงานรองผู้ว่าการ	เวลาใคร
จะเข้าพบนายต้องตดิต่อผ่านพี่ก่อน	บางครั้งมคีนอารมณ์รนุแรง

วติการท�างานของคณุจนัทร์จริาใต้ร่มเงาของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคที่ผ่านมานั้น	ท่านได้รบั
ความไว้วางใจจากผู้บรหิารระดบัสูงสดุขององค์กร
ให้ท�าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคและเลขานกุารผู้ว่าการถงึ	

 • ฉบับท่ี 2 / 2561  21

ก้าวร้าวหรอืมผีู้ร้องเรยีนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	หรอื	พนกังาน	
พี่จะต้องอดทนรบัฟังการระบายอารมณ์	(แบบเอาใจเขามาใส่
ใจเรา)	เพื่อให้เขาใจเยน็ลง	จากนั้นจะประสานงานหาทางออก
ให้เขาแทนท�าให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเลก็และจบอย่างที่
ทกุฝ่ายมคีวามสขุ”	คณุจนัทร์จริาเล่าถงึประสบการณ์ที่ผ่านมา
	 นอกจากรบัมอืกบัคนภายนอกแล้ว	คนใกล้ตวัอย่างผู้บงัคบั
บญัชาและพนกังานในส�านกั	ที่ต้องท�างานร่วมกนัทกุวนัยิ่งต้อง
ให้ความส�าคญั	“เพราะวนั	ๆ	หนึ่งเราใช้เวลาอยู่ที่ท�างานมากกว่า
อยู่บ้าน	ฉะนั้นต้องท�างานอย่างมคีวามสขุ	และการท�างานร่วมกบั
นายแต่ละคน	สิ่งส�าคญัคอืการปรบัตวั	ต้องพยายามเรยีนรู้ใจนาย
ว่าชอบหรอืไม่ชอบอะไร	ถอืเป็นเทคนคิที่ท�าให้เลขาฯ	บรหิารงาน
ได้ด้วยความราบรื่น”
	 คณุจนัทร์จริาจะคอยสอนรุ่นน้องให้มคีวามตั้งใจปฏบิตังิาน
ในความรบัผดิชอบให้ดทีี่สดุ	หมั่นศกึษาค้นคว้าหาความรู้	
ให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงาน	มคีวามสามคัคี	มจีติใจเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่แก่เพื่อนพนกังาน	มจีติบรกิารแก่ผู้มาตดิต่อ	และให้มี
ความภาคภูมทิี่ได้ท�างานกบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	การท�างาน
บางครั้งท้อได้แต่อย่าถอย	 
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EA Safety
โดย กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การเดินสายไฟฟ้าเส้นยาว ๆ เมื่อนำามาเสียบปลั๊กหรือใช้งานภายในบ้านนั้น 
จำาเป็นต้องตรวจสอบสภาพของสายไฟให้ละเอียดก่อนว่าชำารุดหรือเสื่อมสภาพ

หรือไม่ เพราะอาจเป็นสาเหตุที่ทำาให้เกิดไฟฟ้ารั่วและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

การเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน
ข้อควรระวังของ

‘สายใจไฟฟ้า’ ฉบับนี้ เรามีคำาแนะนำาสำาหรับการเดินสาย
ไฟฟ้าเส้นยาว ๆ เมื่อนำามาใช้งานภายในบ้าน อะไรที่ควรทำา 
และไม่ควรทำา ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการเกิดกระแส
ไฟฟ้ารั่ว ไฟชอร์ต และไฟดูด ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ก่อนเดินสายไฟฟ้าหรือก่อนใช้งาน ควรตรวจสอบสายไฟฟ้าให้ดีก่อน
ว่าฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าชำารุด เก่า ขาด หรือเสื่อมสภาพหรือไม่ หาก
กรอบเปื่อย ละลายจนมองเห็นสายทองแดงข้างใน ควรรีบเปลี่ยนให้เร็ว
ที่สุด

หากพบว่าสายไฟฟ้าชำารุด อย่าเพิ่งเสียบปลั๊ก และก่อนจับ
สายไฟฟ้าควรสวมถุงมือนิรภัยเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว

การเดนิสายไฟฟ้าเพ่ือใช้งาน ควรสวมถุงมอืนริภัยเพือ่ป้องกันตัวเสมอ 
เพราะสายไฟฟ้าที่ชำารุดแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจทำาให้เกิดไฟฟ้ารั่ว 
และเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
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หลีกเลี่ยงการเดินสายไฟฟ้าในบริเวณที่มีคนเดินผ่านไปมา
ตลอดเวลา และไม่ควรเหยียบสายไฟฟ้าที่อยู่บนพื้น เพราะ
เราไม่สามารถรู้ ได้ว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่ตรงไหนหรือไม่

ไม่ควรม้วนเก็บหรือพับงอสายไฟฟ้า เพราะอาจเป็นสาเหตุให้
สายไฟฟ้าหักชำารุดหรือไส้ด้านในขาด

ไม่ควรวางสายไฟฟ้าไว้ใต้พรมปูพื้น เพราะเป็นพื้นที่อับและอาจทำาให้
เกิดความร้อนด้านในสายไฟฟ้า จนทำาให้สายไฟฟ้าชำารุดและขาดใน

อย่าตอกตะปูหรืออุปกรณ์ที่เป็นเหล็ก เพื่อใช้เป็นแนววาง
สายไฟฟ้า เนื่องจากหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้น เหล็กจะเป็น
ตัวเหนี่ยวนำากระแสไฟฟ้าชั้นดี และอาจทำาให้เกิดไฟรั่ว 
ไฟชอร์ตขึ้นได้เมื่อผิวไปสัมผัสกับสายไฟฟ้า

การถอดปลั๊กไม่ถูกวิธี โดยการดึงกระตุกที่สายไฟฟ้า แทนที่จะดึงที่ขั้ว
ของปลั๊กไฟ มักเป็นสาเหตุให้สายไฟฟ้าขาดใน (บริเวณขั้วของปลั๊กไฟ
หรือตรงรอยต่อปลั๊กไฟกับสายไฟฟ้า) และอาจเกิดไฟฟ้ารั่วได้เช่นกัน

สายไฟฟ้าก็มีวันหมดอายุนะ โดยสายไฟฟ้าบ้านมักจะมีอายุการใช้งาน 15 - 20 ปี 
แต่ถ้าปล่อยให้ตากแดดตากฝนอยู่เป็นประจำา อายุการใช้งานจะลดลง เหลือเพียง 10 ปี

รู้หรือไม่ ?
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สาระความรู�
ศูนย� พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

Q:

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำาให้คนเราพูดคุย
กันได้โดยไม่ต้องเห็นหน้าตา จึงไม่ต้องกังวลใจหาก
คุณประสบปัญหาด้านการให้บริการไฟฟ้าและ
ต้องการร้องเรียน เพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ยุคน้ีมีช่องทางออนไลน์ให้ติดต่อกันได้ง่ายมากข้ึน

ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีช่องทางในการร้องขอ 
ร้องเรียน แนะนำา ชื่นชม แจ้งเบาะแส ตลอดจนติดตามข้อร้องเรียน
ต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เพียงคลิกเข้าไปที่ 
complaint.pea.co.th คุณก็สามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน
ระบบรับฟังเสียงของลูกค้าได้เลยทันที (PEA-VOC System) 
ข้อดีคือ สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย และ
ประหยัดเงิน อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่า ข้อคิดเห็นของคุณจะไปถึง
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างแน่นอน

หากผู้ ใช้ ไฟฟ้าต้องการ
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการใช้บริการ 
สามารถติดต่อการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้ทางใดบ้าง ?

A:

&A with PEA
เร่ือง : กองประชาสัมพันธ์

complaint.pea.co.th

หากต้องการคำาแนะนำาเพ่ิมเติม สามารถปรึกษาได้ท่ี โทร. 1129 PEA Call Center
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สาระความรู�
ศูนย� พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค
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ท่ียวไปท่ัว
เร่ือง : พันไมล์   ภาพ : ธเนศ เป่ียมหน้าไม้
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ท่องไปในดินแดนแห่งขุนเขาที่โอบล้อมด้วยสายหมอกกลางฤดูหนาว
ทางตอนเหนือของเวียดนาม ไม่ว่ากาลเวลาผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหน 

ซาปาก็ยังเป็นบทตอนของการผจญภัยที่ท้าทายหัวใจนักเดินทางได้เสมอ

คร้ังเดียวอ�จยังไม่พอ
ซาปา
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ซ
ท�าให้ที่ตรงนี้คอืเมอืงตากอากาศชั้นดทีี่ใครกต็่างมุ่งหมายที่จะ
มาเยอืน	งานสถาปัตยกรรมหลายแห่งยงัเจอืกลิ่นอายแบบฝรั่งเศส	
ในขณะที่วถิชีวีติผูค้นทั้งแบบเวยีดนามแท้	ๆ	และชาวเขาหลากหลาย
ชนเผ่ายงัคงเข้มข้น	สร้างเสน่ห์เฉพาะตวัที่ท�าให้ซาปามบีคุลกิเป็น
ของตวัเอง
	 หากนบัโบสถ์ครสิต์เป็นแลนด์มาร์กส�าคญั	ลานกว้างตรงหน้า
กค็อืศูนย์กลางของชาวเมอืงที่ผู้คนต่างพากนัมาออกก�าลงักาย	
เดนิเล่น	นั่งพกัผ่อน	ฯลฯ	ซึ่งเหมาะมากส�าหรบันกัเดนิทางที่จะมา
หยดุพกั	เปิดแผนที่วางแผนการเดนิเที่ยว	จรงิ	ๆ	จกัรยานหรอื
มอเตอร์ไซค์กห็าเช่าไม่ยาก	แต่โดยส่วนตวัคดิว่าซาปาเหมาะกบั
การเดนิเท้า	เหมาะที่จะใช้ชวีติอย่างช้า	ๆ	และชื่นชม
	 หลงัอิ่มกบัเมนูง่าย	ๆ	ตอนเช้า	ผมอยากชวนไปเดนิเล่น
ออกก�าลงักายแถวทะเลสาบ	อกีหนึ่งโลเคชั่นโปรดของหลายคน	
รวมถงึผม	คอืการเดนิเลยีบทะเลสาบโดยมทีวิเขาวางตวัเป็น
แบก็กราวน์	ที่นี่เป็นอกีมมุพกัผ่อนที่สวยราวกบัยโุรป	รอบบรเิวณ
รายล้อมด้วยร้านกาแฟและร้านอาหาร	โดยมคีวามลงตวัของตกึ
แบบโลกตะวนัตก	ในขณะที่ฟอนต์ตวัหนงัสอืที่เหน็เป็นแบบ
เวยีดนาม	กลายเป็นส่วนผสมที่ยากจะหาดูได้จากที่อื่น	คณุอาจ
เหน็นกัท่องเที่ยวพกหนงัสอืมานอนอ่าน	ขณะเดยีวกนัยงัคงพบกบั
ความเป็นพื้นถิ่นด้วยบรกิารเรอืเป็ดให้เช่า	แถมด้วยการได้เหน็
ชาวบ้านพกเบด็มาตกปลาเสยีอย่างนั้น	น่ารกัจรงิๆ	
	 ‘หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต’	หมู่บ้านชาวเขาซึ่งตั้งอยู่ในหบุเขาห่างจาก
ตวัเมอืงราว	4	กโิลเมตร	ที่เมื่อแรกเข้าไปหลายคนอาจเฉยกบั
ความรู้สกึแบบเดยีวกบัการเดนิเล่นบนดอยปยุที่เชยีงใหม่	แต่อย่า
เพิ่งถอดใจ	ให้เดนิตามทางไปเรื่อย	ๆ	(จรงิๆ	เขามแีผนที่ให้)	ถ่าย
รูปผู้คน	ชมบ้านเรอืน	ซื้อของที่ระลกึ	แวะจบิชา	หรอืเล่นกบัเดก็	ๆ	
ตามรายทาง	สกัพกัใหญ่	คณุจะได้ยนิเสยีงน�้าตก	ซึ่งคอืรางวลั
ของผู้มาเยอืน	น�้าตกกลางหมู่บ้านที่สวยบรสิทุธิ์	แม้ต้องแลกด้วย
แรงกาย...รบัรองว่าคุ้ม	แต่ที่จะท้อ	ๆ	กค็อืการต้องเดนิกลบัออก
มาจากหมู่บ้านขึ้นมาบนถนนใหญ่	เล่นเอาเหงื่อตกไปตามกนั
	 เอาละครบั	ต่อจากนี้คอืของดี	อ่านแล้วท�าตามนะครบั...
	 กลบัออกจากหมู่บ้านบ่ายแก่	อย่าเพิ่งเข้าเมอืง	เพราะผม
ปักหมดุรอไว้ที่ร้าน	Café in the Cloud	ร้านกาแฟที่เสริ์ฟกาแฟ
ราคาหลกัสบิโดยมขีองแถมเป็นววิหลกัล้าน	ผมเชื่อว่าต่อให้ขึ้นราคา
เป็นแก้วละร้อย	ทกุคนกย็งัยนิดจีะจ่าย	เพราะววิพระอาทติย์ตก
หลงัร้านนี้มนัสดุมากกกกก	(ขอเพิ่ม	ก.ไก่	เยอะ	ๆ	หน่อย)	แนะน�า
ให้มาแต่เนิ่น	ๆ	โต๊ะเตม็เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกกนัล่วงหน้า	
	 แล้วกอ็ย่าลมืพกเสื้อกนัลมหรอืผ้าพนัคอตดิไปด้วยนะครบั
	 เช้าวนัรุ่งขึ้น	หลงัพกัผ่อนเอาแรงและปรบัตวัให้เข้ากบัจงัหวะ
ของเมอืง	จดุหมายส�าคญัของนกัเดนิทางเมื่อมาเที่ยวซาปากค็อื	
‘ฟานซปีัน’	ยอดเขาที่ครองต�าแหน่งน่าภูมใิจด้วยค�าว่า	‘สูงที่สดุ
ในอนิโดจนี’	เรยีกว่าใครมาซาปาแล้วไม่มาฟานซปีัน	ต้องบอกว่า
มาไม่ถงึซาปา	

าปา	เมอืงเลก็	ๆ	แห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวนัออก 
เฉยีงเหนอืของเวยีดนาม	ในจงัหวดัลาวไก	ตดิกบั
ชายแดนจนี	และเปิดประตูต้อนรบัคนไกลด้วย
ลมหนาว	ที่เพยีงสูดหายใจเข้าลกึ	ๆ	กร็ู้สกึ
ผ่อนคลาย	อาจเพราะท�าเลที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง	
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	 การเดนิทางง่ายมากครบั	แค่ตตีั๋วขึ้นกระเช้าที่ใช้เวลาเดนิทาง
ราว	15	นาท	ีคณุกจ็ะขึ้นไปถงึจดุแรก	ตรงนี้จะมรี้านของที่ระลกึ	
ห้องน�้า	จดุชมววิกว้างไกลสดุลูกหูลูกตาที่ขนุเขาเบื้องหน้าจะ
เผยตวัอยู่ท่ามกลางทะเลเมฆ	หากใครยงัไม่หน�าใจ	จะเดนิขึ้น
บนัได	หรอืนั่งกระเช้าอกีตวัหนึ่งขึ้นไปที่ความสูง	3,143	เมตรจาก
ระดบัน�้าทะเลปานกลาง	กถ็อืว่าคณุได้ไปปักหมดุบนหลงัคาแห่ง
อนิโดไชน่าเป็นที่เรยีบร้อย
	 บนฟานซปีัน	หากใครโชคดกีอ็าจเจอหมิะที่ธรรมชาตโิปรยมา
ให้ปีละไม่กี่วนั	ขนาดสปัดาห์ที่ผมไปวางแผนไว้อย่างดแีล้วว่าจะ
ได้เจอแน่	ๆ	จู่	ๆ	อณุหภูมกิลบัอุ่นขึ้นมาเป็น	4	องศาเซลเซยีส	
แอบเสยีดายไม่น้อยครบั	ส�าหรบัจดุขึ้นกระเช้าไม่ไกลจากตวัเมอืง	
จะโบกวนิมอเตอร์ไซค์ให้แว้นไปส่งหรอืจ้างแทก็ซี่กล็องต่อราคา
กนัดู	เมื่อลงมาจากยอดเขาแล้วค่อยหารถใหม่กลบัเข้าเมอืงก็
ไม่ยาก	เพราะพี่เขาจะดกัรอนกัท่องเที่ยวอยู่เตม็ไปหมด
	 เขยีนเรื่องเที่ยวมาพอควร	คราวนี้ขอเอาใจนกัเดนิทางสาย
เพิ่มน�้าหนกักนับ้าง...	
	 ผมรบัประกนัว่าเรื่องอาหารการกนินี่หายห่วง	นอกจากเมนู
ของหวานในร้านกาแฟอร่อย	อย่าง	Con Café	ที่เสริ์ฟเมนู	‘กาแฟ
มะพร้าว’	ที่อร่อยสดุใจแล้ว	อาหารพื้นเมอืงที่นี่กท็ั้งถูกทั้งอร่อย
ชนดิเงนิดองปลวิสะพดัจนไม่อยากกลบัประเทศ!!!
	 เริ่มจากขนมปังใส่ไส้ที่เลอืกจะเอาหรอืไม่เอาอะไรกช็ี้สั่งกนัได้	

เมนูนี้มขีายทั่วเมอืง	หรอืไม่กก๋็วยเตี๋ยวสไตล์เวยีดนามที่เสร์ิฟมาใน 
น�้าซปุกระดูกเข้มข้น	ก่อนยามค�่าคนืที่ห้ามพลาดคอื	เมนูบาร์บคีวิ 
ปิ้งย่างสไตล์กนัเองที่นบัไม้จ่ายเงนิกนัตอนจบ	ทั้งสด	ทั้งอร่อยยิ่ง
ได้กนิร้อน	ๆ	กบัน�้าจิ้มรสเดด็แล้วละก	็ผมเหน็หยบิไปปิ้งเพิ่ม
กนัทกุโต๊ะ	และอิ่มจากของคาวต้องไม่ลมืหาขนมที่ดูคล้ายพซิซ่า
แผ่นบางนะครบั	อนันี้ละเดด็จรงิ	แต่ขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยนะครบั
ที่ผมจ�าชื่อเรยีกไม่ได้	
	 อย่างไรกต็าม	สิ่งที่ผมคดิว่าสวยที่สดุของซาปาคอื	นาขั้นบนัได	
มนัทั้งยิ่งใหญ่และอลงัการ	ขนาดแค่นั่งรถแล้วมองผ่านกระจก
ยงัสมัผสัได้	นกึเสยีดายอยู่เหมอืนกนัที่เลอืกไปหลงัฤดูเกบ็เกี่ยว	
ไม่อยากคดิเลยว่า	ถ้าอยู่ที่นี่ในกลางฤดูฝนไปจนช่วงเดอืนตลุาคม
จะดแีค่ไหน	แค่เหน็ภาพขนุเขาและแนวทุ่งนาหลงัเกบ็เกี่ยว	กไ็ม่
ยากที่จะจนิตนาการเลยว่า	ในช่วงที่ดทีี่สดุของปีจะดสีกัแค่ไหน
	 ส�าหรบัใครที่ชอบถ่ายภาพ	ผมว่าคณุจะมคีวามสขุมากกบัการ
เช่าสกู๊ตเตอร์ที่ขี่ง่าย	ๆ	สกัคนั	แล้วค่อย	ๆ	ออกจากเมอืงลงเขา
ลดัเลาะมาตามถนน	เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของนาขั้นบนัไดที่ว่ากนัว่า
สวยที่สดุไม่แพ้ที่อื่น	รบัประกนัว่าสองวนักถ็่ายไม่หมด	เพราะ
ไม่ว่าจะหนัไปทางไหนกส็วยแบบเลอืกไม่ถูกว่าจะไปมมุไหนก่อน
	 ลองหาเวลาว่างสกัสามสี่วนั	แล้วปักหมดุให้เมอืงนี้เป็น
จดุหมายต่อไปสคิรบั	ผมรบัประกนัว่า	แสงสดุท้ายที่ลบัเหลี่ยมเขา
เมอืงซาปา	จะท�าให้คณุอยากกลบัมาซ�้าแล้วซ�้าเล่า	 
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รดกไทย
โดย วิชชุ ชาญณรงค์
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ว่าว ไม่เพียงเป็นของเล่นตามฤดูกาลที่โบยบินเล่นลมอยู่บนท้องฟ้าเท่านั้น หากทั้งลวดลายและ
โครงสร้างของว่าวหนึ่งตัวยังรวบรวมเอาไว้ทั้งภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิถีชีวิตผู้คน สามารถบอกเล่า

ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชุมชนผ่านการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างดี 

แ
สะท้อนถงึประวตัศิาสตร์	และวฒันธรรมท้องถิ่นมานานกว่า	2	-	3	
ชั่วอายคุน	ปัจจบุนัเหลอือยู่เพยีงครอบครวัเดยีวในปัตตานี	
	 ว่ากนัว่า...ปัตตานใีนอดตีเมื่อ	40	-	50	ปีก่อน	การท�าว่าว
เพื่อน�าไปเล่นนยิมแทบทกุบ้าน	ใครมบี้านอยู่รมิทะเลกเ็ล่นบน
ชายหาด	ใครมบี้านอยู่ในทุ่งกเ็ล่นกนัหลงัเกี่ยวข้าว	แต่ต่อมาก็
ค่อย	ๆ	เลอืนไป
	 ทั้งนี้	ในเรื่องคณุค่าของว่าวเบอร์อามสันั้น	มกีารเล่าสบืต่อ
กนัมาว่า	ในอดตีเจ้าเมอืง	7	หวัเมอืงของมลายูจะเล่นหลงัฤดู
เกบ็เกี่ยวข้าว	เป็นเหมอืนพธิกีรรมการเสี่ยงทายว่าฤดูถดัไปหลงั
จากการเกบ็เกี่ยวน�้าท่าบรบิูรณ์แค่ไหน
	 ตามต�าราโบราณกล่าวว่า	ว่าว	1	ตวัจะใช้ช่างท�า	7	คน	
ตวัว่าวม	ี7	ส	ีพนัเชอืกกบัโครง	7	รอบ	และมโีครงไม้ไผ่	27	อนั
ต่อกนั	ถอืเป็นความเชื่อที่ต้องลงด้วยเลข	7	ขณะที่ประเพณกีาร
ท�านายแบบนี้ไม่มแีล้วแต่คนที่ท�าว่าวยงัมอียู่	พอเล่นเสรจ็กจ็ะ
หงุหาอาหารกนิกนัตรงนั้น	เหมอืนการลงแขกแบบภาคกลาง	
เมื่อเกบ็เกี่ยวเสรจ็กห็ากจิกรรมมาเล่นกนั	เช่น	หาปลา	เกบ็ผกั

วฮาม	ิวาน	ิช่างหลวงแห่งวงัสายบรุ	ีผูส้บืทอดการท�าว่าว	
‘เบอร์อามสั’	จากบรรพบรุษุ	เป็นผู้มคีวามช�านาญ
ในการขึ้นโครงว่าวตามรูปแบบของว่าวเบอร์อามสัด้วย
ภูมปิัญญาที่สบืทอดจากสายตระกูลช่างของตน	ได้อย่าง
หาตวัจบัยาก	ว่าวเบอร์อามสัถอืเป็นภูมปิัญญาซึ่ง

เกบ็หญ้า	ฯลฯ	ตามวถิชีวีติชนบท	
	 ส�าหรบัโครงสร้างหลกัของการท�าว่าว	ช่างหลวงแห่งวงัสายบรุี
ผู้นี้อธบิายว่า	ประการส�าคญัของโครงว่าวเบอร์อามสัเริ่มจากท�า
กระดูกสนัหลงัเป็นอนัดบัแรก	จากนั้นจงึน�ามาต่อกบัปีกแม่และ
ปีกลูก	โดยใช้ไผ่หนามเป็นโครงน�ามาลนไฟเพื่อดดัให้ตรง	ก่อนน�า
มาประกอบเป็นตวัโครงปีกซ้ายและปีกขวา	ให้โครงสร้างสมดลุกนั	
ส่วนการตกแต่งนยิมใช้ลวดลายจากพชืผลท้องถิ่น	เช่น	ใบพลู	ใบ
สาหร่าย	ใบผกับุ้ง	และลายดอกไม้เน้นดอกชบาที่มี	5	แฉก
สญัลกัษณ์ดั้งเดมิของชาวมลายูและเมอืงปัตตานี	
	 ขณะที่สิ่งส�าคญัของลายใบไม้บนตวัว่าวคอื	การไม่ให้ลายของ
ใบทิ่มแทงกนั	ซึ่งซ่อนความหมายไว้ไม่ให้ไม่เบยีดเบยีน	ให้เกยีรติ
ซึ่งกนัและกนั	ดงันั้นช่างผู้ท�าจงึต้องมเีทคนคิในการต่อลายไม่ให้
ซ้อนกนั	นอกจากนี้แล้วการท�าลวดลายยงัเพิ่มความเป็นมติดิ้วย
การตดิกระดาษเป็นชั้น	ๆ	อย่างน้อย	3	ชั้น	บางครั้งเคยซ้อน
มากที่สดุถงึ	6	ชั้น	ใน	1	ลาย	และปีกทั้ง	2	ข้างต้องซ้อนกระดาษ
ในลวดลายเดยีวกนั	เพื่อให้เกดิความสมดลุ	ทกุวนันี้	‘ว่าวเบอร์
อามสั’	จงึมชีื่อเสยีงไปทั่วโดยเฉพาะในเขตสามจงัหวดัภาคใต้
	 เพราะนอกจากคณุค่าเชงิวฒันธรรมแล้ว	ยงัแฝงด้วยปรชัญา
ที่เปี่ยมไปด้วยความหมายอนัลกึซึ้ง	ที่สบืทอดกนัมายาวนาน
อกีด้วย 

ว่าวท้องถิ่นแห่งมลายู 
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อบโต๊ะทำางาน
โดย แม่มะลิ

หากเปรียบชีวิตการทำางานเป็นการเดินเรือ บางวันคลื่นลมก็สงบ ขณะที่บางวันพายุก็ถาโถมเหลือเกิน 
จึงไม่แปลกที่คนทำางานจะรู้สึกเหนื่อยล้าบ้างเป็นธรรมดา เพราะเหตุนี้ แรงจูงใจ ในการทำางาน 

จึงเป็นเหมือนน้ำามันที่ต้องหมั่นเติมให้เต็มอยู่ตลอดเพื่อให้สามารถเดินเรือไปได้ตลอดรอดฝั่งนั่นเอง

แนะวิธีสร้างแรงจูงใจในท่ีทำางาน
ไม่ยากอย่างที่คิด
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แสดงความคิดเห็นบ้าง	แม้ว่าในเรื่องนั้น
คุณก็อาจจะรู้เช่นกัน
 จุดประกายให้เพื่อนร่วมงานเห็น
ผลลัพธ์ที่ได้จากการท�างานดี เมื่อต้อง
เจอกับงานหนักมากท�าให้ทุกคนในทีมเกิด
ความรู้สึกท้อในการท�างาน	หากคุณเห็น
เช่นนั้น	ควรหันหน้ามาพูดคุยกันและ
จุดประกายให้เพื่อนร่วมงานโฟกัสกับงาน
ที่ท�าและชี้ให้เห็นว่าหากท�าส�าเร็จจะเกิด
ผลดีอะไรขึ้นทั้งกับตัวเขาเองและทีม	
ขณะเดียวกันควรอธิบายถึงผลเสียที่จะ
เกิดขึ้นหากงานนั้นไม่ส�าเร็จด้วย
 แค่เปลี่ยนสรรพนาม ก็ได้ใจมาอีก
เยอะ	เปล่ียนมาใช้ค�าว่า	‘พวกเรา’	ในการ
อธิบายการปฏิบัติงานและส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนถ้า
งานน้ันประสบความส�าเร็จ	เพ่ือสร้างความ
รู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในการท�างาน
 ร่วมกันแก้ปัญหา ไม่ใช่เอาแต่กล่าว
โทษกัน	เมื่อเกิดเหตุผิดพลาดขึ้น	อย่ามัว
เสียเวลาหาคนผิด	แต่จงใช้เวลาไปกับการ
หาสาเหตุว่าท�าไมจึงเกิดความผิดพลาดนั้น 
หากท�าเช่นนี้ได้	จะเกิดบรรยากาศแห่ง
ความปรองดองกันในที่ท�างาน
	 ด้วยเทคนคิที่เล่ามานี้	เชื่อเหลอืเกนิว่า	
หากได้น�าไปปฏบิตัจิรงิจะช่วยขบัเคลื่อนให้
ทกุองค์กรเดนิไปสูค่วามส�าเรจ็ได้ไม่ยาก 

อ้างอิง 
• สตีฟ บาวิสเตอร์, อแมนดา วิกเกอร์ส. ชักจูงใจคน เล่ม
เดียวจบ. นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุคส์, 2560.

 

 

งนี้	แรงจูงใจ	นอกจากจะ
สร้างได้ด้วยตวัเองแล้ว	
เจ้านายและเพื่อนร่วมงานก็
มสี่วนไม่น้อยที่จะร่วมสร้าง
แรงจูงใจในการท�างานไป
ด้วยกนั	เพื่อให้การท�างาน

บรรลเุป้าประสงค์	วนันี้เราจงึมเีทคนคิ
ในการสร้างแรงจูงใจในที่ท�างานทั้งส�าหรบั
คนที่อยู่ในฐานะเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน
มาฝากกนั	
	 เริ่มจากเจ้านาย	ซึ่งเป็นผู้ก�าหนด
ทศิทางการด�าเนนิงานในองค์กร	จงึจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมคีณุลกัษณะในการเป็น
ผู้น�าที่สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา
ได้	และต่อไปนี้ขอแนะน�า	6	เทคนคิ	จาก
หนงัสอื	Motivate	Yourself	and	Others:	
Bullet	Guide	เขยีนโดย	Steve	Bavister	
และ	Amanda	Vickers	ซึ่งผ่านการทดลอง
จากผู้น�าหลายองค์กรแล้วว่าสามารถน�าไป
ปรบัใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�างาน
ให้แก่ทกุคนได้จรงิ
 จุดประกายให้คนท�างาน	ด้วยการ
กระตุ้นมุมมอง	และสื่อสารมุมมองนั้นออก
มาพร้อมกับความมั่นใจและพูดโน้มน้าวใจ
ให้คล้อยตามและปฏิบัติตามในที่สุด
 ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบอย่างคงเส้น
คงวา	ไม่ว่าจะขอให้คนท�างานท�าอะไร	
คุณต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในเรื่องนั้น
ด้วย

 มีสติในการสื่อสาร คุมอารมณ์ที่
ส่งออกไปให้ได้ ในการสื่อสารสร้างแรง
จูงใจ	คนเป็นผู้น�าต้องมีสติรู้และสามารถ
ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกที่สื่อออกไปอย่าง
ชัดเจน	ถ้าท�าได้	ย่อมท�าให้สิ่งที่สื่อสาร
ออกไปมีน�้าหนักและน่าปฏิบัติตาม
 ท�าให้ทุกคนรู้ว่าคุณให้คุณค่ากับ
พวกเขา	ท�าได้ด้วยการพูดขอบคุณหรือพูด
ชมเชยเม่ือคนท�างานปฏิบัติงานได้ตามท่ีคุณ
ส่ัง	หรือในช่วงปลายปีหากใครท�างานได้ดี
ก็ควรพิจารณาตอบแทนเขาด้วยโบนัสหรือ
การเล่ือนข้ัน	เช่นน้ีคนท�างานก็จะมีก�าลังใจ
และมีแรงจูงใจในการท�างานให้ดีเพ่ิมข้ึน
 แสดงให้เห็นว่าคุณไว้ใจในตัวคน
ท�างาน	ลองเปิดใจให้คนท�างานหรือ
ลูกน้องปฏิบัติงานแทนคุณแล้วคอยดู
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
 คอยเป็นที่ปรึกษาให้ทุกคนด้วย
ความเต็มใจ	ระหว่างปฏิบัติงานย่อมต้อง
เจอปัญหาบ้าง	ในช่วงเวลาเช่นนี้คุณควร
อยู่ใกล้ชิดกับคนท�างาน	คอยเป็นที่ปรึกษา
ให้พวกเขา	ซึ่งจะท�าให้เขามีก�าลังใจในการ
แก้ปัญหานั้นให้ดีที่สุด
	 และจากหนงัสอืเล่มเดยีวกนั	ได้แนะน�า
เกรด็น่ารูส้�าหรบัคนท�างานเพื่อสร้างแรง
จงูใจให้แก่เพื่อนร่วมงานในทมีด้วย	ดงันี้
 ให้ความส�าคัญกับทุกคนในทีม 
แม้จะท�างานอยู่ในระดับเดียวกัน	เมื่อมี
จังหวะก็ควรเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานได้
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ลกหมุนไป
โดย วรทรรศน์ วงษ์ไทย

เพราะ	AI	นั้นสามารถตดิตามลกัษณะส่วนตวั	พฤตกิรรมสไตล์	
และความชอบอื่น	ๆ	เพื่อจบัคู่เสื้อผ้าตามความต้องการของผู้ใช้	
	 แต่สิ่งที่ต้องจดัสมดลุให้ดรีะหว่างระบบอตัโนมตัิ	กบั
ปฏสิมัพนัธ์ของมนษุย์	คอื	การมสี่วนร่วมของลูกค้า	เพราะ
ระหว่างมนษุย์กบัเครื่องจกัร	ต่างกม็จีดุแขง็ของตนเพื่อมอบ
ประสบการณ์การใช้งานที่ดทีี่สดุแก่ผู้ใช้	ฉะนั้นการผสมผสานเรื่อง
การปฏสิมัพนัธ์ของมนษุย์กบัการเรยีนรู้ด้วย	AI	จงึเป็นสิ่งที่ดทีี่สดุ
ในการจดัการกบัการนดัหมาย	การโต้ตอบกลบัของลูกค้าครบั	
	 ผมคาดว่าอาชพีที่อาจจะหายไปในอนาคตคอื	อาชพีที่ท�างาน
ซ�้า	ๆ	ในฐานะแรงงานระดบัล่าง	ซึ่งอาจถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์	
อาชพีที่ให้ค�าปรกึษาโดยอ้างองิข้อมูลวเิคราะห์	อาชพีขบัรถ
สาธารณะเองกม็โีอกาสถูกแทนที่ด้วย	AI	เช่นกนั
	 ส�าหรบัความน่าจะเป็นของเทคโนโลยี	AI	ในปี	2018	นั้น	
นกัวเิคราะห์หลายคนออกมาคาดการณ์เกี่ยวกบัเทคโนโลยตีวันี้	
มคี�าพูดของ	Peter	Drucker	พูดไว้อย่างน่าสนใจครบัว่า	“We	
know	only	two	things	about	the	future:	It	cannot	be	known,	
and	it	will	be	different	from	what	exists	now	and	from	what	
we	expect.”	เพราะฉะนั้น	อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกบัอนาคตที่ยงัมา
ไม่ถงึครบั		

AI ปัญญาประดิษฐ์
ต่อจากฉบับที่แล้วที่ผมเกริ่นเรื่อง AI เอาไว้ ก็มีคำาถามต่อว่า แล้วสุดท้าย 

AI จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้หรือไม่ ? เป็นเรื่องน่าขบคิดจริง ๆ ครับ

น
แห่งในสหรฐัอเมรกิา	ใน	13	อตุสาหกรรม	และร้องขอการตดิต่อ
กลบัจากเวบ็ไซต์เหล่านั้น	ทว่าผลลพัธ์ที่ได้รบัคอื	มกีารตดิต่อกลบั
เพยีง	540	บรษิทัเท่านั้น	ส่วนที่เหลอืไม่มปีฏสิมัพนัธ์ใด	ๆ	
หลงัจากที่พยายามตดิต่อหนึ่งครั้งหรอืสองครั้ง	และมเีพยีง	37%	
เท่านั้นที่พยายามตอบกลบัต่อเนื่อง	
	 การใช้มนษุย์เพยีงอย่างเดยีวเพื่อตอบสนองต่อการดูแลลูกค้า	
โอกาสที่จะพลาด	หรอืมกีารตอบสนองล่าช้าอาจเกดิขึ้นได้	นั่นเพราะ
มนษุย์มคีวามเบื่อ	มคีวามเครยีด	แต่	AI	ไม่มอีารมณ์แบบนั้นครบั	
	 AI	สามารถด�าเนนิการข้อความตดิตามผลซ�้า	ๆ	ช่วยเพิ่ม
โอกาสในการตดิตามลูกค้า	และโอกาสในการปิดการขาย	รวมถงึ
ความสามารถในการคดักรองว่าอเีมลฉบบัไหนที่มแีนวโน้มในการ
ซื้อสนิค้าและบรกิารที่แท้จรงิ	ด้วยเหตนุี้	AI	ก�าลงัถูกใช้ใน
อตุสาหกรรมแฟชั่นและอตุสาหกรรมค้าปลกีมากขึ้น	เหตผุลคอื	
ลูกค้าต้องการประสบการณ์ที่ไม่เหมอืนใครในการเลอืกซื้อสนิค้า	

อกจากความสามารถในการเรยีนรู้ข้อมูลจ�านวน
มากที่สั้นกว่ามนษุย์	แต่	AI	ไม่มสีิ่งหนึ่งเหมอืนที่
มนษุย์ม	ีนั่นคอื	‘อารมณ์’	ซึ่งเป็นได้ทั้งด้านบวก
และด้านลบ	ส�าหรบัเรื่องนี้มกีารทดสอบโดยใช้	
Secret	shoppers	เข้าไปใช้บรกิารเวบ็ไซต์กว่า	866	

จะคิดครองโลก...จริงหรือ ? (ตอนจบ)
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ฏเิสธไม่ได้ว่า	ปัญหาตดัไม้ท�าลายป่าเป็นเรื่อง
ไม่อาจมองข้ามได้อกีต่อไป	เนื่องจากแต่ละปีทั่วโลก	
ต้นไม้ถูกตดัและเผามากมายมหาศาลถงึ	26,000	
ล้านต้นต่อปี	แต่เราสามารถปลูกทดแทนได้เพยีง
ปีละประมาณ	15,000	ล้านต้นต่อปีเท่านั้น	ซึ่งต้อง

กษ์์โลก
เร่ือง : วิชชุ ชาญณรงค์

ภาพประกอบ : ข้าวตู

ปลูกป่าด้วย ‘โดรน’
นวัตกรรมกู้โลก

ต่อสู้กบัการตดัไม้ท�าลายป่า	พวกมนัถูกเรยีกขานว่า	‘โดรนเพาะ
เมลด็พนัธุ์’	โดยที่ระบบจะค�านวณแผนที่ออกมาในรูปแบบ	3	มติิ
เพื่อค�านวณบรเิวณป่าอนักว้างใหญ่	แล้วจ�าแนกว่าบรเิวณใดที่
เหมาะแก่การหย่อนเมลด็พนัธุ์	เมลด็พนัธุ์จะถูกน�าไปใส่ไว้ใต้
ท้องโดรนแล้วหว่านลงในต�าแหน่งที่ถูกก�าหนดไว้	ซึ่งมปีืนเลก็	ๆ	
ส�าหรบัยงิเมลด็พนัธุ์ด้วยอตัราความเรว็	107	เมตร/วนิาที	ทั้งนี้	
โดรน	1	ล�าสามารถเพาะเมลด็ได้	800	เมลด็/ชั่วโมง	ซึ่งหากเทยีบ
กบัการใช้แรงงานคนท�างานด้วยไม้หรอืเสยีมเพื่อขดุ	หยอดและ
กลบ	จะกนิเวลาไปทั้งวนั	การใช้โดรนปลูกป่าจงึมคี่าใช้จ่ายเพยีง
แค่	1	ใน	10	ของงานปลูกต้นไม้ปัจจบุนัเท่านั้น	แถมโดรนตวันี้ยงั
สามารถท�างานได้ในทกุสภาพทั้งที่ราบ	ภูเขาและหบุเขา
หลงัจากนั้นกย็งับนิตดิตามดูความเคลื่อนไหว	ตดิตาม
การเจรญิเตบิโตได้อกีด้วย	เรยีกว่าการท�างานของโดรน
ตวันี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี
	 เหน็สรรพคณุแล้วอยากชวนโดรนตวันี้มาช่วย
ปลูกต้นไม้ตามภูเขาหวัโล้นแถวบ้านเราจงัเลย 
 

ใช้ก�าลงัคนมหาศาลและหาคนท�างานยากมากเพราะเป็นงานใช้
พละก�าลงัมากที่สดุงานหนึ่ง		
	 แต่ความพยายามอนรุกัษ์ป่ากย็งัไม่เคยห่างหายไปจากความ
คดิมนษุย์	ไม่กี่ปีที่ผ่านมา	เจ้า	Gadget	อย่างโดรนเข้ามามบีทบาท
ส�าคญัอย่างมาก	โดยเฉพาะการท�าข่าวและภาพยนตร์	รวมทั้ง
วงการสิ่งแวดล้อมกม็บีทบาทมากเช่นกนั	นั่นคอืโปรเจก็ต์สดุล�้า
หนึ่งในโครงการสตาร์ทอพั	ผูพ้ฒันาคนืพื้นที่สเีขยีวของรฐัโอเรกอน 
สหรฐัอเมรกิา	ได้น�าเสนอแนวคดิ	‘DroneSeed’	หรอืโดรนปลูก
ต้นไม้	ที่เจ๋งคอืเจ้าโดรนตวันี้ใช้เทคโนโลยเีซนเซอร์ระบตุ�าแหน่ง
โดยจพีเีอส	เข้าไปเพาะเมลด็และดูแลต้นไม้ต้นนั้นไปตลอดชพี	
นบัตั้งแต่การหยอดเมลด็ระบตุ�าแหน่งและเฝ้าระวงั	โดยมปีืน
อดัอากาศบรรจเุมลด็พนัธุ์	แล้วยงิลงพื้นดนิด้วยความเรว็ระดบั
เดยีวกบัปืนบบีกีนั	โดรนเหล่านี้จะปลูกต้นไม้จากท้องฟ้า	เพื่อ

อ้างอิง 
treehugger.com, fastcoexist.com
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อยากพาคณุผู้อ่านไปชมิ	คอื	จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี	ด้วยเหตทุี่ผม
ได้มโีอกาสไปเดนิเล่นแถวตลาดน�้าบางใบไม้ซึ่งเป็นตลาดประชารฐั	
เสน่ห์ของตลาดน�้าบางใบไม้แห่งนี้	ผมว่าอยู่ที่ความพยายามของ
ผู้น�าชมุชนที่อยากปั้นตลาดแนวรกัษ์โลก	พยายามลดการใช้โฟม

และถงุพลาสตกิให้มากที่สดุ	แต่หนัมาใช้ผลติภณัฑ์จากวสัดจุาก
ธรรมชาตมิาท�าเป็นภาชนะใส่อาหาร	เป็นตลาดอกีแห่งที่น่าสนใจ
ทเีดยีวเปิดเฉพาะวนัเสาร์และอาทติย์เท่านั้น
	 ทนีี้แวะมาแถวนั้นแล้ว	กต้็องแวะไปที่	‘ร้านบ้านปลายคลอง’	
ร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่และขึ้นชื่อของย่านนี้เลยครบั	ตวัร้านตั้งอยู่
รมิคลอง	มบีรรยากาศใต้ร่มเงาไม้ของป่าจากและทวิสวนมะพร้าว	
อยูใ่นมมุสงบของต�าบลบางใบไม้ที่โด่งดงัเรื่องคลองร้อยสายอนัเป็น
ชื่อเรยีกคลองสาขาที่แตกแขนงออกจากแม่น�้าตาปีและเป็นแหล่ง
วตัถดุบิชั้นดใีนการน�ามาปรงุอาหารถิ่นแถวนี้เลยครบั

วะชิมริมทาง
เร่ืองและภาพ : พุงกลม

‘บ้านปลายคลอง’
เ

อร่อยล้ำารสปักษ์ใต้ ณ

วลาพูดถงึอาหารใต้	คณุนกึถงึอะไรเป็นอนัดบัแรก	
ผมมกันกึถงึรสชาตเิผด็ร้อนของเครื่องเทศซึ่งอยากจะยก
ให้เป็นเอกลกัษณ์ของอาหารใต้กนัเลยทเีดยีว	ไม่เคยเลย
ครบั	กนิอาหารใต้แล้วเจอเมนูจดื	ๆ	
	 และพอพูดถงึอาหารใต้แล้ว	แหล่งกนิอกีแหล่งที่ผม
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	 ร้านนี้มเีมนูแนะน�าหลายอย่างให้เลอืกชมิ	ผมเลอืกสั่งขงิกรอบ
หมูสวรรค์ที่น�าหมูสามชั้นมาทอดกรอบนอกนุ่มใน	โรยหน้าด้วย
ขงิฝอยทอดจนกรอบมนั	ได้กลิ่นรสเผด็ของขงิเบา	ๆ	แปลกแต่
อร่อยดคีรบั	ต่อกนัด้วยแกงคั่วใบราปลาดกุเล	ค�าว่า	ใบรา	คน
ภาคกลางเขาเรยีกใบยี่หร่า	ปลาดกุเล	กค็อืปลาดกุทะเลครบั	
แกงถ้วยนี้รสชาตจิดัจ้านมาก	หอมเครื่องเทศเจอืด้วยความเผด็
ร้อน	รบัประทานแล้วเรยีกเหงื่อได้ดจีรงิ	ๆ	แถมเนื้อปลาดกุทะเลที่
น�ามาปรงุนั้นกส็ดดอีกีด้วย	ผมยกนิ้วให้แกงถ้วยนี้เลยว่าเป็นทเีดด็
ของร้านเขา
	 อกีเมนูที่พลาดไม่ได้เลย	คอื	ปลาเนื้ออ่อนทอดกรอบ	
ร้านนี้เขาทอดปลาเก่งครบั	กรอบนอกนุ่มใน	ที่ส�าคญัคอืเลอืกสรร
เฉพาะปลาสด	ๆ	และมคีณุภาพ	กนิแล้วไม่ผดิหวงั
	 ยิ่งเยน็	คนยิ่งเยอะครบัร้านนี้	แต่บอกเลยว่าถ้าคณุเป็นคนที่

ชื่นชอบรบัประทานอาหารใต้	ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง	
ส�าหรบัเรื่องราคานั้น	ผมว่าอยู่ในระดบัปานกลาง	ไม่ถูกและไม่
แพงจนเกนิไปเมื่อเทยีบกบัความสดของเครื่องแกงและวตัถดุบิ
ที่เขาใช้แล้ว	ถอืว่ามคีณุภาพใช้ได้ครบั	
	 ก่อนกลบั	ถ้ามเีวลา	อย่าลมืแวะสวนลงุสงค์ที่อยู่ใกล้	ๆ	กนั	
ที่นี่ไม่เพยีงเป็นศนูย์เรยีนรูเ้รื่องการท�าน�้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็เท่านั้น	
แต่ในช่วงวนัเสาร์และอาทติย์ที่มตีลาดน�้าบางใบไม้	สวนลงุสงค์
จะท�าซาลาเปาที่เขาคดิค้นสูตรพเิศษขึ้นมาโดยเฉพาะ	โดยไส้ของ
ซาลาเปานั้นมสี่วนผสมของน�้ามนัมะพร้าว	ซึ่งเขาบอกว่าไม่มี
ที่ไหนเหมอืนและเป็นหนึ่งเดยีวของสรุาษฎร์ธานี	ผมลองกดัค�า
แรกได้กลิ่นน�้ามนัมะพร้าวนดิ	ๆ	ถ้าคนไม่ชอบกอ็าจไม่ชอบเลย	
แต่ส�าหรบัผมถอืว่าผ่าน
	 ทรปิมาเยอืนสรุาษฎร์ธานคีราวนี้	ถอืว่าไม่ผดิหวงัเลยจรงิ	ๆ	 

แกงค่ัวใบราปลาดุกเล รสชาติจัดจ้านมาก 
หอมเคร่ืองเทศเจือด้วยความเผ็ดร้อน 
รับประทานแล้วเรียกเหง่ือได้ดีจริง ๆ 
แถมเน้ือปลาดุกทะเลท่ีนำามาปรุงน้ันก็สด
กำาลังดีอีกด้วย
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ข สุขภาพ
โดย กองบรรณาธิการ

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมไม่ต่ำากว่า 6 แสนราย และมีผู้ป่วยรายใหม่ ๆ 
เพิ่มขึ้น 1 แสนรายต่อปี โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป พบว่าเป็นกลุ่ม

ที่มีความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์
โรคทรมานใจของคนสูงวัย 

มากกว่าปกต	ิรวมไปถงึการกนิยาลดกรดไหลย้อน	ซึ่งหากกนิ
ตดิต่อกนันานกว่า	4	-	6	เดอืน	กจ็ะเพิ่มความเสี่ยงของโรค
อลัไซเมอร์และโรคไตร่วมด้วย	ส่วนแคลเซยีมที่ได้จากอาหารนั้น	
กลบัไม่พบผลกระทบที่ก่อให้เกดิโรคอลัไซเมอร์แต่อย่างใด	
	 ส�าหรบัผู้สูงวยัที่มอีาการและพฤตกิรรมเปลี่ยนไป	เช่น	ซมึ
เศร้า	นอนไม่หลบั	ตกใจง่าย	ไม่สนใจท�ากจิวตัรประจ�าวนั	และ
หลง	ๆ	ลมื	ๆ	จนน่าสงสยัว่าจะเป็นอลัไซเมอร์	ญาตคิวรพามา
พบแพทย์เพื่อตรวจสอบความสามารถในการรบัรู้ของผู้ป่วย	และ
ท�าการเอกซเรย์สมอง	เพื่อช่วยในการวนิจิฉยัโรคให้ถูกต้องแม่นย�า
มากขึ้น	ที่น่ากลวัส�าหรบัโรคนี้คอื	ในปัจจบุนัยงัไม่มวีธิรีกัษาโรค	
อลัไซเมอร์	มเีพยีงวธิชีะลออาการ	เช่น	ควรหมั่นออกก�าลงักาย
และออกก�าลงัสมองไปพร้อม	ๆ	กนั	โดยฝึกเล่นดนตรหีรอืเต้นร�า	
หากอายมุากแล้วอาจใช้การเดนิธรรมดาต่อเนื่องกนัอย่างน้อย
วนัละ	22	นาท	ีซึ่งเป็นเวลาที่ได้รบัการวจิยัแล้วว่ามผีลช่วยชะลอ
โรคได้		

อั
มโีอกาสที่จะเป็นโรคนี้มากกว่าคนทั่วไป	นอกเหนอืจากนี้ยงัพบ
ด้วยว่า	อายกุเ็ป็นปัจจยัส�าคญัที่เพิ่มโอกาสของการเป็นอลัไซเมอร์	
โดยเฉพาะในคนอาย	ุ80	ปีขึ้นไปมโีอกาสเป็นโรคนี้สงูกว่าคนในวยั	
60	ปีขึ้นไป	
	 อย่างไรกต็าม	ยงัมคีวามเข้าใจผดิ	ๆ	บางอย่างเกี่ยวกบัโรค	
อลัไซเมอร์	เช่น	คนทั่วไปเข้าใจว่าการกนิแคลเซยีมและวติามนิบี
เป็นอาหารเสรมิ	จะช่วยบ�ารงุสมองและกระดูก	แต่ผลวจิยัล่าสดุ
พบว่า	แคลเซยีมหรอืวติามนิบไีม่ได้ท�าให้ความหนาแน่นของ
กระดูกเพิ่มขึ้น	รวมทั้งไม่ได้บ�ารงุสมองหรอืป้องกนัโรค	หากแต่
การกนิแคลเซยีมจะส่งผลให้เกดิภาวะสมองเสื่อมหรอือลัไซเมอร์

ลไซเมอร์	เป็นอาการสมองเสื่อมชนดิหนึ่ง	เกดิจาก
การตายของเซลล์สมอง	โดยสาเหตขุองโรคอาจเกดิ
จากหลายปัจจยั	เช่น	พฤตกิรรม	อาหารการกนิ	ยา	
และอาหารเสรมิ	รวมไปถงึกรรมพนัธุ์	ซึ่งผลจากการ
ศกึษาพบว่าผูท้ี่มปีระวตัคินในครอบครวัเป็นอลัไซเมอร์ 
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EA for Kids
ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง

	 ฉบบันี้	มาเรยีนรูเ้รื่องของเซลล์แสงอาทติย์	หรอื	‘โซลาร์เซลล์’	กนัดกีว่า	น้อง	ๆ	รูไ้หมว่า
มผีู้คดิประดษิฐ์เซลล์แสงอาทติย์ขึ้นเมื่อประมาณสี่สบิปีมาแล้ว	โดยใช้แผ่นซลิคิอนบาง	
(ความหนาเพยีง	1/3	มลิลเิมตร)	ซลิคิอนเป็นธาตทุี่ถลงุจากหนิและทราย	เมื่อได้รบัแสง
อาทติย์โดยตรง	กจ็ะให้ไฟฟ้ากระแสตรงออกมา	เช่นเดยีวกบัถ่านไฟฉาย	หรอืแบตเตอรี่
ไฟฟ้า
	 เพราะก�าลงัไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์แต่ละเซลล์มไีม่มากนกั	การใช้จงึต้องน�าเซลล์
แสงอาทติย์จ�านวนหลายเซลล์มาเรยีงต่อกนัเป็นแผง	ซึ่งจะท�าให้มกี�าลงัไฟฟ้ามากเพยีงพอ	
ส�าหรบัใช้กบัเครื่องมอืต่าง	ๆ	ได้	ปัจจบุนัในประเทศไทยมกีารใช้เซลล์แสงอาทติย์เป็นแหล่ง
ก�าเนดิไฟฟ้าในบางหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล	และดูเหมอืนก�าลงันยิมใช้เซลล์แสงอาทติย์
กนัมากขึ้นเรื่อย	ๆ	ในยคุปัจจบุนั	เพราะการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์นั้น
ถอืเป็นการสร้างสรรค์พลงังานที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมอกีด้วยค่ะ	 

รู้จัก ‘เซลล์แสงอาทิตย์’
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ที่ต้องการและท�าให้เราได้ภาพใกล้เคยีงที่นกึไว้	สามารถคาดเดา
ช่วงเวลาที่เหมาะสมหรอืพฤตกิรรมที่สตัว์จะท�าได้ก่อนล่วงหน้า	
	 สิ่งส�าคญัของมมุมองภาพ	คอืการถ่ายทอดความงดงามของ
สตัว์ชนดินั้น	ๆ	ถ่ายทอดถิ่นอาศยัที่งดงามซึ่งพวกมนัใช้ชวีติ	และ
รวมไปถงึพฤตกิรรมหาดูได้ยากในธรรมชาติ	
	 ภาพช้างป่าที่อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่	เป็นอกีหนึ่งภาพที่เป็น
ตวัแทนในเรื่องของทกัษะ	ประสบการณ์	และจนิตนาการได้ดี	
ผมคดิภาพไว้ก่อนว่าถ้าเจอเหตกุารณ์แบบนี้	เราจะถ่ายทอดภาพ
ในมมุมองแบบนี้และเทคนคินี้	หลาย	ๆ	ครั้งที่เจอช้าง	แต่กเ็รยีก
เทคนคินี้มาใช้ไม่ได้	เพราะช้างพุ่งเข้ามาหาบ้าง	อยู่ในพื้นที่ที่
โดนบงั	หรอืออกมาโล่ง	ๆ	แต่ไม่มกีารเคลื่อนที่พอจะถ่ายภาพด้วย
เทคนคิแบบนี้ได้	จนครั้งหนึ่งโขลงช้างออกมาหากนินานมาก	และ
คุ้นชนิกบัคนจ�านวนมาก	ไม่ได้ตื่นกลวัหรอืหงดุหงดิ	พอเจ้าตวัเลก็
เริ่มวิ่งเล่น	ช้างตวัอื่น	ๆ	กเ็ริ่มเคลื่อนตวัเรว็	เรว็พอที่จะใช้การ
ถ่ายภาพแบบแพนกล้องร่วมกบัชตัเตอร์สปีดต�่า	ๆ	อกีทั้ง
ฉากหลงักด็ูเป็นสโีทนเดยีว	ผมเลอืกปรบัสปีดชตัเตอร์ให้เข้ากบั
ความเรว็ที่ช้างเคลื่อนตวัออกไป	ซึ่งกท็�าให้ได้ภาพออกมาเหมอืน
กบัภาพวาดและดูมเีสน่ห์จากการเคลื่อนที่ของโขลงช้างป่า

ทั
สตัว์ป่า	อาจรวมไปถงึทกัษะการเดนิป่า	การท�าอาหาร	การปีน
ต้นไม้	ความคล่องแคล่วกระฉบักระเฉงและการตอบสนองต่อ
สิ่งต่าง	ๆ	รอบตวั	การช่างสงัเกต	การขบัรถขบัเคลื่อนสี่ล้อ	
การจดจ�าเส้นทาง	ความรู้ความเข้าใจที่มตี่อสตัว์ชนดินั้น	ๆ	
	 ประสบการณ์	คอืการน�าความรู้และทกัษะออกไปใช้งานจรงิ
ในอนาคตเมื่อเราเจอปัญหาแบบเดมิ	ๆ	กส็ามารถวางแผนรบัมอื
กบัสิ่งเหล่านั้นได้
	 จนิตนาการ	คอืการสร้างสรรค์ทางความคดิ	ซึ่งจนิตนาการ
นี่เองที่จะสร้างให้งานของเราแตกต่าง	อาจมสีไตล์ชดัเจนจนเป็น
ลายเซน็ที่แฝงอยู่ในภาพถ่าย
	 การถ่ายภาพสตัว์ป่านั้นสิ่งส�าคญัที่สดุไม่ได้อยู่ที่กล้องหรอื
เลนส์	หวัใจส�าคญัคอืการเข้าใจถงึชวีติของสตัว์ที่จะถ่าย	และ
การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกลมกลนืกบัธรรมชาตทิี่จะถ่าย	ซึ่งเมื่อได้
โจทย์ที่ต้องการแล้ว	เรากจ็ะสามารถก�าหนดทศิทางของภาพต่าง	ๆ	

กษะ	ประสบการณ์	และจนิตนาการ	เป็นพื้นฐานของ
การถ่ายภาพทกุแขนง	แตกต่างกนัไปในรายละเอยีด	
	 ทกัษะนั้นไม่ใช่เพยีงแค่การควบคมุกล้องหรอืเลนส์
ให้สร้างภาพได้ดงัใจ	แต่ในแขนงของการถ่ายภาพ

EA Photo Club
โดย : บารมี เต็มบุญเกียรติ
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	 ส่วนภาพเสอืคอืการหาข้อมูลจากพื้นที่โป่งหลาย	ๆ	แห่ง	ผม
ค่อย	ๆ	จดสถติขิองคนอื่น	ๆ	ทั้งเจ้าหน้าที่	นกัวจิยั	และช่างภาพ
ว่ามใีครพบเจอที่บรเิวณไหนบ้าง	ข้อมูลพื้นฐานน�ามาสู่การ
วางแผนและการเลอืกจดุซุ่ม	โป่งหลาย	ๆ	แห่งถูกตดัออกไป	
เพราะสภาพพื้นที่อาจไม่เอื้อต่อการถ่ายภาพ	เช่นไม่มจีดุซุ่มที่
ปลอดภยั	และมฝีูงช้างป้วนเปี้ยนมาสม�่าเสมอซึ่งอาจไม่ปลอดภยั	
สภาพพื้นที่รกอบัแสง	ตวัสถานที่อาจไม่สวย	ซึ่งเมื่อเราได้จดุที่
คาดว่าจะมโีอกาสเจอ	เมื่อมโีอกาสเข้าไปซุ่มผมกจ็ะเลอืกไปใน
จดุเดมิ	ๆ	ไปจนจ�าเส้นทางต่าง	ๆ	ของสตัว์ที่ผ่านเข้าออกได้	
อนัที่จรงิสตัว์อะไรมากถ่็ายหมด	ช่วงเวลาที่พบเจอกม็ทีั้งเช้าทั้งบ่าย
ไปจนเยน็	ซึ่งเราคาดเดาไม่ได้เลย	ฉะนั้นการมสีตจิดจ้องอยู่ที่พื้นที่
ตลอดเวลาส�าคญัมาก	เวลาที่เผลอหลบัไปเพยีงแวบเดยีวอาจ
เป็นช่วงที่มอีะไรผ่านทางมา	ที่ผมเลอืกจดุนี้เพราะพื้นที่สวย	แสงดี	
มสีตัว์มาใช้หลากหลาย	ซึ่งการมสีตัว์กนิพชืมาใช้พื้นที่เยอะ	ๆ	
กม็โีอกาสที่ผู้ล่าจะตดิตามมา	ผมเลอืกใช้เลนส์	500	มลิลเิมตร	
เพราะท�าให้ระยะในภาพใกล้เข้ามาทั้งที่จรงิ	ๆ	แล้วจดุซุ่มอยู่ห่าง
เกนิ	100	เมตร	โหมดถ่ายภาพผมตั้งถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสดุ	
คดิเผื่อสตัว์ที่อาจผ่านทางมาไม่นานอย่างผู้ล่ากจ็ะถ่ายภาพได้

หลายชอ็ตอย่างทนัท่วงที	ในขณะที่ถ้าเป็นสตัว์กนิพชืที่ตั้งใจมา
กนิโป่งจะมานานเราสามารถค่อยปรบัโหมดเป็นเสยีงเงยีบ	เพื่อจะ
ได้ไม่รบกวนพวกมนั		
	 สิ่งที่ท�าได้คอื	การเฝ้าอย่างกลมกลนืในพื้นที่นั้นเพื่อรอช่วง
เวลาที่เหมาะสม	ก่อนเสอืจะเดนิมาถงึมเีสยีงเก้งร้องและวิ่งตื่น
หนไีป	ราว	ๆ	ครึ่งชั่วโมงผมเหน็เสอืค่อย	ๆ	เคลื่อนตวัมาทางขวา	
ผมเตรยีมจดัมมุภาพ	ตั้งสตแิละค่อย	ๆ	โฟกสัให้เข้าที่วตัถุ	มอง
ทศิทางที่คาดว่าเสอืจะมุ่งไป	และเมื่อถงึจงัหวะที่เฝ้ารอผมกด
ชตัเตอร์ต่อเนื่อง	แม้จะไกลเป็นร้อยเมตรแต่เสอืกค็อืเสอื	มนัหนั
มาทางเสยีงแปลกปลอม	ผมกดชตัเตอร์อกีครั้ง	จนเหน็ภาพ
ที่อยากได้ในช่องมองภาพ	ก่อนเสอืจะเดนิจากไปผมรบีเปลี่ยน
โหมดเป็นภาพเคลื่อนไหว	และได้คลปิสั้น	ๆ	ที่มนัเดนิต่อไป
มาใช้อกี	
	 การเรยีนรู้และเข้าใจในป่าจะท�าให้เราได้ภาพที่ดขีึ้นเรื่อย	ๆ	
แน่นอนไม่ใช่ทกุครั้งที่เราได้ภาพดี	ๆ	แต่สิ่งที่เราได้มากขึ้นใน
ทกุครั้งและไม่เคยเสยีไปกค็อืประสบการณ์	เมื่อรวมกบัทกัษะ
และจนิตนาการที่ดี	ทั้งหมดกจ็ะหลอมรวมออกมาเป็นภาพดี	ๆ	
ได้ไม่ยาก		

มุมกล้องมองโลกของป่า (1)



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1129 PEA CALL CENTER
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ของการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

ZERO TOLERANCE
ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต

ด้วยการดำาเนินนโยบายโปร่งใส 2.0 
มุ่งเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้


