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 ...เม่ือมีโอกาสและมีงานให้ทำา ก็ควรเต็มใจทำา โดยไม่จำาเป็นต้องต้ังข้อแม้หรือเง่ือนไขอันใดไว้ให้เป็น
เคร่ืองกีดขวาง ขอให้คิดกันเสียใหม่ว่า คนท่ีทำางานได้จริง ๆ น้ัน ไม่ว่าจะจับงานส่ิงใด ย่อมทำาได้เสมอ ถ้าย่ิง
มีความเอาใจใส่ มีความขยัน มีความสังเกตจดจำาดี ก็ย่ิงจะช่วยให้ประสบผลสำาเร็จในงานท่ีทำาสูงข้ึน...  
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เป็นวารสารรายเดือน จัดทำาขึ้น
เพ่ือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจอันด ี
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

เปิดโลกพลังงานสะอาด
 กล่าวกนัว่า พลงังานแสงอาทติย์ เป็นพลงังานทดแทนที่เกดิขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาต ิ 
และที่ส�าคญัจดัเป็นพลงังานสะอาด ปราศจากมลพษิ ซึ่งที่ผ่านมา เราใช้พลงังานแสงอาทติย์
ด้วยวตัถปุระสงค์หลกั 2 รูปแบบด้วยกนั กล่าวคอื ใช้เพื่อผลติกระแสไฟฟ้า และใช้เพื่อผลติ
ความร้อน
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) ได้พฒันาการให้บรกิารด้านพลงังาน
ทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนบัสนนุการใช้พลงังานสะอาดและสร้างความยั่งยนืต่อทกุภาคส่วน 
ล่าสดุเราได้เปิดตวัแอปพลเิคชนั PEA Solar Hero ซึ่งน่าจะเรยีกได้ว่าเป็นโครงการแรกของ
ประเทศที่น�า Digital Platform โดยเป็นแอปพลเิคชนัแบบ One Stop Service อ�านวยความ
สะดวกในการตดิตั้ง Solar Rooftop ให้กบัประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
 เพราะการใช้พลงังานแสงอาทติย์เพื่อผลติกระแสไฟฟ้า ไม่เพยีงเป็นการลดต้นทนุด้าน
ค่าไฟฟ้าเท่านั้น หากยงัช่วยลดมลพษิ และสร้างความยั่งยนืให้กบัสิ่งแวดล้อมซึ่งก�าลงัเป็น
สิ่งส�าคญัที่คนทั่วโลกเริ่มตระหนกั
 ท่ามกลางค�าถามและความสงสยัที่เกดิขึ้นมากมายในการตดิตั้ง Solar Rooftop ทั้งในด้าน
การลงทนุ ความคุ้มค่า และประสทิธภิาพที่จะได้รบั คณุผู้อ่านจะได้รบัการคลี่คลายข้อข้องใจ
เหล่านั้นจาก ‘สายใจไฟฟ้า’ ฉบบันี้ที่อดัแน่นด้วยสาระและความเพลดิเพลนิเช่นเคยเหมอืนดงั
ฉบบัก่อน ๆ ที่ผ่านมา

(นางอรชพร เส้นแก้วใส)
บรรณาธกิาร

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจาก
กระดาษรีไซเคิล และพิมพ์ด้วยหมึก
ถั่วเหลือง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โลกมีทรัพยากรเพียงพอ
ที่จะหล่อเลี้ยงทุกความสุข 
ของชีวิตมนุษย์...แต่มัน
ก็คงไม่พอสำาหรับผู้ที่มี
ความโลภในจิตใจ
Mahatma Gandhi

ตดิตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook Fanpage 
ได้ที่ saijaifaifa magazine
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ครบรอบ 59 ปี PEA สว่างท่ัวทิศ สร้างคุณภาพชีวิตท่ัวไทย

 59 ปี แห่งความมุ่งมั่น
ให้บริการพลังงานที่มีคุณภาพ
และเชื่อถือได ้

 เนื่องในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนา PEA ครบรอบ 59 ปี และ
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 PEA จงึได้จดักจิกรรมด ีๆ เพื่อความเป็นสริมิงคล 
โดยในช่วงเช้านายสมพงษ์ ปรเีปรม  ผู้ว่าการ PEA เภสชักรหญงิ
พชัร ีปรเีปรม ประธานคณะแม่บ้านและครอบครวัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
ได้ร่วมกจิกรรมสกัการะพระภูมเิจ้าที่และพระบรมราชานสุาวรยี์  
รชักาลที่ 5 พร้อมพธิทีางศาสนาและพธิสีงฆ์ หลงัจากนั้น หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครฐั เอกชน และผู้บรหิาร รวมทั้งสื่อมวลชนร่วมแสดง
ความยนิดแีละมอบเงนิสมทบกองทนุมูลนธิสิงเคราะห์ครอบครวั

ทหารผ่านศกึ ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี
มูลนธิโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช สาขาเดชอดุม จงัหวดั
อบุลราชธาน ีและศริริาชมูลนธิ ิเป็นเงนิ 599,325 บาท ขณะที่
ช่วงบ่ายเป็นปาฐกถาพเิศษ โดยนายชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภา 
หวัข้อ ‘Good Governance ในทศันะของนายชวน หลกีภยั’ ก่อนที่
ผู้ว่าการ PEA จะเป็นประธานเปิดงาน PEA Innovation Hub 
Co-Working Space ประธานในพธิมีอบใบประกาศเกยีรตคิณุและ
ของที่ระลกึให้พนกังานเกษยีณอายแุละผู้บรหิารที่ปฏบิตังิานครบ 
20 ปี 25 ปี 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี ซึ่งทุ่มเทปฏบิตังิานเพื่อองค์กร 
ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 6 อาคาร LED ส�านกังานใหญ่ PEA กรงุเทพฯ  
 นอกจากนี้ ยงัได้จดักจิกรรมแข่งขนั ‘Mini Marathon 2019’ เพื่อ
ส่งเสรมิให้ผูบ้รหิาร พนกังาน ประชาชนทั่วไป และสถาบนัครอบครวั
มสี่วนร่วมในการออกก�าลงักายอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื เนื่องใน
โอกาสครบรอบวนัสถาปนา 59 ปี อกีด้วย

PEA life
โดย กองบรรณาธิการ

สักการะพระภูมิเจ้าท่ีและพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ปาฐกถาพิเศษปาฐกถาพิเศษ โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

หน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบเพ่ือการกุศล นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยร่วมแสดงความยินดี ปาฐกถาพิเศษ โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
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2427:  ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้เป็นคร้ังแรก 
 ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 5 
2503 - 2513: ช่วงบุกเบิกก่อสร้างไฟฟ้าให้ชุมชน 
 ทศวรรษท่ี 1 เม่ือ PEA ได้รับการสถาปนา 
 ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 พุทธศักราช 2503 ด้วยทุนประเดิมจำานวน  
 87 ล้านบาทเศษ มีการไฟฟ้าอยู่ในความ
 รับผิดชอบ 200 แห่ง
2514 - 2523: เร่งรัดขยายไฟฟ้าสู่ชนบท ทศวรรษท่ี 2  
 ทำาให้หมู่บ้านในชนบทมีไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน
 จากร้อยละ 10 ในปี 2515 และร้อยละ 35  
 ในปี 2523

PEA บนเส้นทางการสร้างคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคมด้วยไฟฟ้า

2524 - 2533: ส่งเสริมความเจริญทางด้านธุรกิจและ 
 อุตสาหกรรม ทศวรรษท่ี 3 สามารถบริการ 
 ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีรับผิดชอบได้ครบท้ัง 70 จังหวัด  
 ครอบคลุมท้ังธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบัน 
 การศึกษา หน่วยราชการ รวมท้ังประชาชน 
 ในหมู่บ้านชนบท 52,446 แห่ง หรือร้อยละ 89  
 ของหมู่บ้านในชนบทท้ังหมดได้รับบริการไฟฟ้า  
 อย่างท่ัวถึง
2534 - 2543:  นำาเทคโนโลยีช้ันสูงมาพัฒนามาตรฐานการ  
 บริการระดับสากล ทศวรรษท่ี 3
2544 - 2553: พัฒนาองค์กรเพ่ือก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจ  
 พลังงาน
2554 - ปัจจุบัน: PEA มุ่งม่ัน พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและ  
 การบริการ ขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ 
 PEA DIGITAL UTILITY

ปาฐกถาพิเศษปาฐกถาพิเศษ โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

PEA จัดแข่งขัน Mini Marathon 2019 เน่ืองในโอกาสครบรอบ 59 ปี

เปิดงาน PEA Innovation Hub Co-Working Space เปิดงาน Mini Marathon 2019
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Kick Off จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม 
74 จังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ 

PEA จัดกิจกรรม CSR DAY ประจำาปี 2562 
ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดร้อยเอ็ด

การเตบิโตร่วมกบัสงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื เป็นสิ่งที่ PEA ยดึมั่นเสมอมา จงึได้มี
การจดังาน ‘CSR DAY’ ขึ้นเป็นประจ�าทกุปี ที่นอกจากจะเป็นการส่งเสรมิภาพลกัษณ์และ
งานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ยงัเป็นเป็นการสร้างความ
สมัพนัธ์ที่ด ีระหว่าง PEA กบัชมุชน  โดยปีที่ 8 นี้ได้จดักจิกรรมภายใต้แนวคดิ ‘PEA 
สานฝัน ปันสขุ สู่ชมุชน’ ที่จงัหวดัพษิณโุลกและจงัหวดัร้อยเอด็ ซึ่งภายในงานประกอบ
ไปด้วยการส่งมอบโครงการด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมให้ชมุชน โครงการ PEA LED 
เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมไทย กจิกรรมส่งเสรมิวสิาหกจิและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ 
OTOP ของชมุชน การมอบประกาศนยีบตัรให้กบัผู้ผ่านการอบรม โครงการ 1 ต�าบล 
1 ช่างไฟฟ้า รวมถงึกจิกรรมให้ความรู้และความบนัเทงิ เช่น นทิรรศการแสดงผลงานด้าน
สงัคมและสิ่งแวดล้อมที่ให้ความรูเ้สมอืนจรงิ มนิคิอนเสร์ิตจากศลิปินชื่อดงั โดยมนีาย
สมพงษ์ ปรเีปรม ผู้ว่าการ PEA เป็นประธานในพธิเีปิดกจิกรรม ณ วดัจฬุามณ ีอ�าเภอเมอืง 
จงัหวดัพษิณโุลก และนายจาตรุงค์ สขุะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เป็น
ประธานในพธิเีปิดงาน ณ วดับูรพาภริาม อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็   

 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 

 แก้ปัญหาความไม่เป็นระเบยีบของสายสือ่สาร เพิม่ความปลอดภยั 
ในชีวติและทรพัย์สินของผูใ้ช้ไฟ 

เพื่อความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของสายสื่อสารโทรคมนาคม ช่วยเพิ่มความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัย์สนิของประชาชนผู้ใช้ไฟ อกีทั้งยงัเป็นการปรบัภมูทิศัน์เมอืงไทยให้สวยงาม กระทรวง
มหาดไทย โดย PEA จงึได้ร่วมกบัคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ผูป้ระกอบกจิการธรุกจิสื่อสาร ด�าเนนิการจดัระเบยีบสายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่พาดอยูบ่นเสาไฟฟ้าครอบคลมุ 74 จงัหวดัทั่วประเทศ 4,810 เส้นทาง รวมระยะทาง 
9,550 กโิลเมตร โดย PEA ก�าหนดเส้นทาง วนัเวลาด�าเนนิการ และประสานงานให้ผูป้ระกอบ
กจิการธรุกจิสื่อสารด�าเนนิการส�ารวจ พร้อมตดิเทปแสดงสญัลกัษณ์ (Marking) สายสื่อสารที่ม ี
การใช้งาน ในส่วนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานจะรื้อถอนลงทั้งหมด ซึ่งมฝ่ีายปกครองในพื้นที่เป็น 
สกัขพียาน มกี�าหนดแล้วเสรจ็ภายในเดอืนมถินุายน 2563 นี้  
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งาน PEACON & INNOVATION 2019

ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2012 
ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ด้วยการเป็นผู้ให้บรกิารไฟฟ้าอนัเป็นสิ่งส�าคญัต่อการด�ารงชวีติและความเจรญิทางด้านเศรษฐกจิ
และสงัคม ความต่อเนื่องและมั่นคงของไฟฟ้าจงึเป็นสิ่งที่ PEA ตระหนกัและจ�าเป็นต้อง
ด�าเนนิการพฒันาระบบการบรหิารความต่อเนื่องทางธรุกจิ (Business Continuity Management 
System: BCMS) ตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 เพื่อให้มรีะบบการบรหิาร
จดัการภยัคกุคามที่มปีระสทิธภิาพ ตอบสนองต่อเหตกุารณ์และฟ้ืนคนืกระบวนงานหลกั
เพื่อส่งมอบพลงังานไฟฟ้าให้กบัผูใ้ช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบจากภยัคกุคาม
ต่าง ๆ ซึ่งปัจจบุนั PEA ได้ด�าเนนิการถ่ายทอดแนวทางการบรหิารความต่อเนื่องทางธรุกจิ
ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 ครอบคลมุทกุหน่วยงานที่ให้บรกิารพลงังานไฟฟ้า และ
ในปีนี้มหีน่วยงานของ PEA ที่ได้รบัใบรบัรองมาตรฐานดงักล่าวจ�านวน 9 แห่ง โดยนาย
สมพงษ์ ปรเีปรม ผู้ว่าการ PEA เป็นประธานในพธิมีอบใบรบัรอง ณ ห้องประชมุ 1 ชั้น 8 
อาคาร 50 ส�านกังานใหญ่ PEA นอกจากนี้ PEA ยงัมแีผนงานขยายการรบัรองมาตรฐาน
ไปยงัหน่วยงานส่วนภูมภิาคอื่นๆ ต่อไป  

 การบริหารจัดการภัยคุกคาม เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟ 

 พืน้ทีแ่ลกเปลีย่นความรูท้างเทคโนโลยแีละนวตักรรมรองรบัยคุดจิทิลั 

นบัเป็นงานใหญ่ประจ�าปีของ PEA เลยกว่็าได้ ส�าหรบังานประชมุวชิาการและนวตักรรม ‘PEACON 
& INNOVATION 2019’ ซึ่งจดัมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อให้นสิติ นกัศกึษา นกัวชิาการ รวมทั้งพนกังาน 
PEA ที่มคีวามรูค้วามสามารถมโีอกาสน�าเสนอบทความทางวชิาการ ได้มเีวทแีลกเปลี่ยนความรู้ 
เพื่อน�ามาประยกุต์ใช้กบัการพฒันาด้านธรุกจิพลงังานไฟฟ้าในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ ภายในงาน
ยงัประกอบไปด้วยกจิกรรมมากมาย อาท ิการจดับธูแสดงนทิรรศการผลงานวจิยัและนวตักรรม 
ของ PEA การเสวนา รวมไปถงึการร่วมลงนาม Tokyo Institute of Technology และ SIIT พฒันา
โครงการความร่วมมอืด้านงานวจิยั โดยมพีลเอก อนพุงษ์ เผ่าจนิดา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
มหาดไทย เป็นประธานในพธิเีปิดการประชมุวชิาการและนวตักรรม ประจ�าปี 2562 พร้อมปาฐกถา
พเิศษเรื่อง ‘ยทุธศาสตร์และนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อการพฒันาประเทศอย่างยั่งยนื’  
ซึ่งนายสมพงษ์ ปรเีปรม ผู้ว่าการ PEA เป็นผูก้ล่าวรายงาน ณ ศนูย์ประชมุวายภุกัษ์ ศนูย์ราชการ
เฉลมิพระเกยีรต ิถนนแจ้งวฒันะ กรงุเทพฯ  



PEA  
SOLAR HERO 

PEA FOCUS
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

เมื่อพฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป รวมทั้งมีเทคโนโลยีเข้ามา Disrupt 
ธุรกิจเดิม ๆ อยู่ตลอดเวลา จากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ซึ่งเคยเป็น
ผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้าหลักใน 74 จังหวัดทั่วประเทศไทย แต่ต่อไปนี้เมื่อ
ผู้บริโภคจะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ โดยเฉพาะพลังงาน
จากแสงอาทติย์ และเพือ่เป็นการรองรบัส่ิงใหม่ PEA จงึได้พฒันาแอปพลเิคชนั 
‘PEA Solar Hero’ เพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการติดตั้ง Solar Rooftop 
ได้รับทั้งความสะดวกสบายและปลอดภัย โดยจะเริ่มต้นดูแลตั้งแต่การติดตั้ง
ไปจนถึงให้ผู้ใช้ไฟสามารถจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยตัวเอง 

ฮีโร่ที่ช่วยให้การติดตั้ง
Solar Rooftop เป็นเรื่องง่าย
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แสงอ�ทติย์ จะกล�ยเป็น 
แหล่งพลงัง�นหลกัของโลก

ข้อมลูของ UN (United Nations) ระบุว่าในปี 2050 หรืออีก
ราว ๆ 31 ปี ประชากรโลกจะเพิม่สูงขึน้ถงึ 9,700 ล้านคน 
จากปัจจบุนัทีมี่อยูร่าว 7,500 ล้านคน ซึง่จะเพิม่ข้ึนจากเดมิ
เกอืบ 2 พนัล้านคนเลยทเีดยีว และยงัคาดการณ์กนัว่า
ปรมิาณ 3 ใน 4 ของประชากรโลกจะอาศยัอยูใ่นเขตเมือง
มากกว่าทีเ่ป็นอยู ่เนือ่งจากความเจรญิทางเศรษฐกิจทำาให้
พืน้ทีเ่มอืงขยายขอบเขตออกไปกว้างขึน้ น่ันหมายความว่าจะ
ทำาให้เกดิความต้องการทัง้ทรพัยากรอาหาร นำา้ รวมทัง้การ
ใช้พลังงานเพ่ือสร้างความสะดวกสบายในการดำาเนนิชวิีต

อย่างมหาศาล และพลงังานรูปแบบเก่าจากซากฟอสซลิ 
ถ่านหิน อาจจะไม่เพยีงพออกีต่อไป มหินำาซำา้ยังมรีาคาแพง 
และเป็นตวัการทำาให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย 
 พลงังานทดแทนหรือพลงังานสะอาด จึงเป็นทางเลอืก
ใหม่ทีไ่ด้รับความสนใจจากทัว่โลกและมกีารพฒันาอย่าง
ไม่หยุดย้ัง โดยเฉพาะเทคโนโลยีของแผงโซลาร์เซลล์ท่ีปัจจุบนั
อปุกรณ์มรีาคาถูกลงเร่ือย ๆ ทำาให้การตดิตัง้โซลาร์เซลล์
เพือ่ผลติพลงังานไฟฟ้าใช้เองได้รับความนิยมมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา

 สำาหรับแนวโน้มการใช้พลังงานแสง
อาทติย์นัน้ ผู้ให้บริการเชือ้เพลิงรายใหญ่
อย่าง Shell ระบุว่า พลังงานแสงอาทิตย์
จะกลายเป็นแหล่งพลงังานใหญ่ท่ีสดุ
ของโลก มกีารใช้อย่างกว้างขวางท่ัว
โลกกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2060 
และมีอตัราเตบิโตขึน้อีกเร่ือย ๆ ส่วน 
Greenpeace กล่าวว่า ช่วงเวลาต่อจากนี้
ไปอีก 30 ปี เทคโนโลยีการผลติไฟฟ้า
จาก Solar Rooftop จะช่วยให้บ้านเรือน
ทัว่โลกประหยัดค่าใช้จ่ายราว 3.4 ล้าน
ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะทีใ่นประเทศไทย
เองก็มกีารจัดทำาแผนพฒันาพลงังาน
ทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 
2561 - 2580 (AEDP 2018) ภายใต้
แผนพฒันากำาลงัผลติไฟฟ้าของ
ประเทศ ทีป่ล่อยเสรีให้ประชาชนผลิต
ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ รวมท้ังสามารถขาย

คืนไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ 10,000 
เมกะวัตต์ โดยจะเร่ิมปี 2562 และ 
ต่อเน่ืองไปเป็นระยะเวลา 10 ปี 
 โดยระบบ Solar Rooftop จะกลายเป็น
อกีทางเลอืกหน่ึงของผู้บริโภคทางด้าน
พลงังาน เนือ่งจากทำาให้ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ัวไป
ประหยัดค่าไฟฟ้าเพราะสามารถผลติ
พลงังานไฟฟ้าใช้เองภายในครวัเรือน 
ซ่ึงมีความคุ้มทนุด้วยอายุการใช้งาน
ของแผงโซลาร์เซลล์ทีมี่ระยะยาวนานถงึ 
25 ปี ดงันัน้ผู้บริโภคจะกลายเป็นท้ัง
ผู้ผลิตและผู้ขายไฟฟ้ากลบัเข้าสู่ระบบ 
เปล่ียนจาก Consumer กลายเป็น 
Prosumer อนัเป็นผลพวงมาจาก
เทคโนโลยีทีรุ่ดหน้าจนระบบแผงเซลล์
แสงอาทติย์หาซ้ือได้ง่ายและราคาถกู
นัน่เอง 



‘PEA Solar Hero’
ครบทุกเร่ืองของก�รติดต้ัง Solar Rooftop

 ด้วยเทคโนโลยีทีก่ำาลงัเข้ามาเปล่ียน
พฤตกิรรมและรูปแบบการใช้ชวิีตของ
ผูค้นในสงัคม จนสามารถผลติและ
ซือ้ขายไฟฟ้าได้เองในอนาคต PEA 
จงึจำาเป็นต้องปรับบทบาทองค์กรให้
สอดรบักับสถานการณ์ทีก่ำาลงัเกิดขึน้ 
ทัง้ยังเป็นการเพิม่ช่องทางสร้างโอกาส
ในธุรกจิเสริม โดยได้จัดทำาแอปพลเิคชนั 
PEA Solar Hero ซ่ึงเป็นบริการแบบ 
One Stop Service ด้านการติดตัง้ 
Solar Rooftop ทีป่ระยุกต์ใช้ Digital 
Platform เข้ามาช่วยอำานวยความ
สะดวกให้กับผู้ทีส่นใจตดิตัง้ระบบผลติ
ไฟฟ้า Solar Rooftop สามารถใช้
พลงังานสะอาดจากแสงอาทิตย์อย่าง
ปลอดภัย มัน่คง ด้วยเทคโนโลยีทันสมยั
และมีประสทิธิภาพสงูสดุ สะท้อนภาพถงึ

เพราะฉะนัน้ ผูใ้ช้บรกิารจึงสามารถเชือ่มัน่และอุน่ใจได้ว่า PEA Solar Hero จะช่วยให้สามารถนำา
พลงังานแสงอาทติย์มาผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย มปีระสิทธภิาพ รวมถงึเรือ่ง
การบริหารจดัการพลังงานดังกล่าวได้อย่างง่ายดายในอนาคต

1 ตรวจสอบความคุ้มทนุ 
PEA Solar Hero จะประเมิน
และวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น
ในการหาขนาดกำาลงัผลติ
ตดิตัง้ทีเ่หมาะสมของ Solar 
Rooftop ในอาคารของ
ผูใ้ช้ไฟ (ในรูปแบบประหยดั
และเวลาคนืทุน)

2 เลอืกรปูแบบการลงทนุ
ในการตดิตัง้ระบบ ผู้สนใจ
สามารถเลอืกรูปแบบการ
ลงทนุตามความเหมาะสม
ของตนเอง ใน 3 รปูแบบ คือ 
ลงทนุด้วยตนเอง ผ่อนชำาระ
กบัธนาคาร และพันธมติร
มาร่วมลงทนุ 

3 เลอืกผลติภณัฑ์และ
ผู้ตดิตัง้ PEA Solar Hero 
ได้รวบรวมผู้ติดตัง้ทีผ่่าน
มาตรฐานมาให้ประชาชนได้
เลอืกใช้บริการ พร้อมทัง้คัด
สรรผลิตภณัฑ์ ทมีซ่อมบำารุง
รักษา รวมถงึรวบรวมกฎ
ระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องมา
ให้ได้เลอืกใช้บริการ

4 ตดิตามข้อมลูการดำาเนิน
งานและผลผลิต ผูติ้ดต้ัง
สามารถตดิตามสถานะการ
ดำาเนนิงานของกระบวนการ
ตดิตัง้ได้ตัง้แต่เร่ิมต้นจนจบ 
พร้อมทัง้รับทราบข้อมูลใน
ทุกเดือนของพลังงานสะอาด
ท่ีตนผลิตได้ เทยีบกบัการใช้
พลังงานแบบเดมิ รวมถึง
สามารถสอบถามและรบัคำา
แนะนำาจาก PEA ได้ตลอด
เวลา เพ่ือให้เกดิการจัดการ
พลังงานอย่างมปีระสิทธภิาพ 

พนัธกิจในการพัฒนาพลงังานอย่าง
ย่ังยืนตามกระแสโลกทีเ่ปลีย่นไป 
 อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมามีผูค้น
จำานวนไม่น้อยยังไม่มีความเข้าใจเกีย่ว
กับโซลาร์เซลล์ เช่น ขาดความรูค้วาม
เข้าใจเก่ียวกับการตดิต้ังและใช้พลงังาน
จาก Solar Rooftop อย่างแท้จรงิ 
ตลอดจนบริษัทผู้รับจ้างติดต้ังกไ็ม่มี
ความชำานาญ อปุกรณ์ไม่มมีาตรฐาน 
และไม่มบีริการหลงัการขาย รวมถึงขาด
ทีป่รึกษาในการบริหารจัดการพลงังาน
อย่างถกูต้อง เพราะฉะน้ัน PEA Solar 
Hero Application จึงเป็นเสมือน
ผู้ช่วยทีท่ำาให้การตดิตัง้ Solar Rooftop 
สะดวกขึน้ โดยครอบคลุมใน 4 เรือ่งหลกั 
คือ
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กว่�จะเป็น PEA Solar Hero • ฮโีร่แห่งพลงัง�นไฟฟ้�อน�คต
ตุล�คม 2561 เป็นต้นม� พฤษภ�คม 2562 เป็นต้นม�

PEA นำาข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตร์ 
(Geographic Information 
System: GIS) มาประเมนิหา
ค่ากำาลงัการผลติพลังงาน
แสงอาทติย์ทีเ่หมาะสมท่ีสดุ
สำาหรบัผู้ใช้แอปพลิเคชนัแต่ละ
ราย 

 พฒันา PEA Solar Hero 
Application ให้สามารถนำา
มาใช้ร่วมกบัการดำาเนนิงาน
ของ PEA และเปิดให้ประชาชน
ใช้งานได้ทัว่ประเทศทัง้ระบบ 
iOS และ Android  

 นอกจากนี ้แอปพลเิคชนัน้ียังเป็นทีรั่บฝากพลงังานเพือ่
ส่งต่อให้ลกูค้ารายอืน่ ๆ และสดุท้ายจะมกีารสรุปข้อมูลรวม
ทัง้ประเทศได้ว่าปัจจบุนัมผู้ีใช้แอปพลิเคชัน Solar Hero จำานวน
เท่าไหร่ และช่วยโลกลดมลภาวะทางด้านต่าง ๆ ไปได้มากน้อย
แค่ไหน รวมไปถึงลกูค้าจะได้รบัความรูแ้ละทราบความเคล่ือนไหว
ในการเพิม่ขึน้ของพลงังานสะอาดจาก Solar Rooftop 
ในภาพรวมของประเทศอกีด้วย

 PEA มีข้อมลูการผลติพลังงานจาก
ระบบ Solar Rooftop ในภาพรวมของ
ประเทศ เพือ่นำามาวิเคราะห์การใช้
พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพต่อไปใน
อนาคต

สิง่ด ีๆ ทีจ่ะเกิดขึน้จ�กโครงก�ร PEA Solar Hero Application 

 สร้างความเข้าใจและความตระหนักถงึ
ประโยชน์ของการใช้พลงังานทดแทน 
พร้อมรวบรวมข้อมลูในการตดิตัง้ระบบ 
Solar Rooftop ท่ีมมีาตรฐานและ
ปลอดภยั เพือ่อำานวยความสะดวกให้ผู้
สนใจ

 ช่วยกระตุน้การเตบิโตของกลุม่
ธรุกิจพลงังาน ทัง้ผู้ผลิตผลติภัณฑ์ 
ผู้ดำาเนนิการตดิตัง้ และกลุ่มธุรกจิท่ี
เก่ียวเนือ่งด้านพลงังานสะอาด ก่อให้
เกิดอาชพีและรายได้เป็นวงกว้าง

 ดำาเนนิโครงการความ 
ร่วมมอืภายใต้โครงการ PEA 
Solar Hero Application 
ระหว่าง PEA และพันธมิตร

 ดำาเนนิโครงการนำาร่อง ใน 
2 จังหวัดแรก ได้แก่ ระยอง
และเชยีงใหม่ เพือ่รวบรวม 
ข้อเสนอแนะแล้วนำามาพัฒนา 
แก้ไขปรับปรุง Application 
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพเพิม่ขึน้ เกิด
ประโยชน์สงูสุดต่อลกูค้า  
ผู้ผลิตผลติภณัฑ์ ผู้ตดิตัง้ 
และผู้ลงทนุท่ีเก่ียวข้องกับ 
Solar Rooftop

 รับรางวัลจากเจนวีา

 ดำาเนนิโครงการนำาร่อง 
ในอีก 2 จังหวัด คอื ภูเก็ต
และนครราชสมีา 

 ขยายผลโครงการ PEA 
Solar Hero ในอีก 12 
จังหวัด และขยายผลท้ัง
ประเทศต่อไป

 ส่งเสรมิการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทย
อย่างยัง่ยนื อีกทัง้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได
ออกไซด์ของประเทศไทย ซ่ึงสามารถนำาการลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาแลกเปลีย่นกบัธนาคารโลก 
(World Bank) ได้อกีด้วย
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Q&A: เรือ่งพลังง�นแสงอ�ทิตย์ทีคุ่ณอย�กรู้

คุ้มไหม? กับก�รลงทุนเรื่อง
พลังง�นแสงอ�ทิตย์

ติดตั้งแผงโซล�ร์เซลล์บน
หลังค�ได้ทุกประเภทหรือไม่

อย�กติดตั้ง Solar Rooftop
ต้องทำ�อย่�งไรบ้�ง

ถ้�จะข�ยไฟคืนให้ PEA ต้องทำ�อย่�งไรบ้�ง

ข้อดีของพลังง�นแสงอ�ทิตย์มีอะไรบ้�ง

PEA Solar Hero Application ช่วยติดตั้งพลังง�นได้อย่�งไร 

วิธีก�รใช้ง�นแอปพลิเคชัน
ทำ�อย่�งไรบ้�ง

ประเทศอ่ืน ๆ เข�ทำ�อะไร
กันอยู่เก่ียวกับเรื่องน้ี 

ตอบ Solar Cell เป็นอปุกรณ์ผลิต
พลงังานไฟฟ้าทีไ่ม่ต้องใช้เชือ้เพลิงอืน่ใด
นอกจากแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานท่ีได้
เปล่าซึง่ทกุคนสามารถเป็นเจ้าของได้ 
หากตดิต้ังดจีะมีค่าบำารงุรักษาน้อย ให้
ผลตอบแทนระยะยาว ด้วยอายกุารใช้งาน
ถงึ 25 ปี  แต่มปีระสทิธภิาพการทำางานถงึ 
80 เปอร์เซน็ต์หลงัจากน้ันไปอีกหลายปี 

ตอบ  ทุกประเภทสามารถตดิตัง้แผง
โซลาร์เซลล์ได้ เพราะหลังคาเป็นส่วนที่
รบัแรงน้อยมาก โดยหลงัคาทีม่อีายุไม่เกนิ 
10 ปี ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร แถมยังปกป้อง
รกัษาหลังคาได้เป็นอย่างด ีและช่วยแก้
ปัญหาเรือ่งช่องว่างระหว่างหลงัคาได้
ด้วย

ตอบ นอกจากการศกึษาข้อมูลพืน้ท่ี 
โครงสร้างหลงัคา ค่าอปุกรณ์ และการ
ตดิตัง้ การมผู้ีช่วยทีใ่ห้บรกิารครบวงจร
อย่าง PEA Solar Hero Application 
กจ็ะยิง่ทำาให้เราเข้าใจและตดิตัง้ Solar 
Rooftop ได้สะดวกยิง่ข้ึน 

ตอบ PEA Solar Hero ของ PEA จะช่วยดแูลผูท้ีส่นใจตดิตัง้โซลาร์เซลล์ตัง้แต่การ
สำารวจพืน้ที ่เพ่ือตรวจเช็กจดุทีเ่หมาะสมในการตดิตัง้ เช่น ขนาด หรอืความแข็งแรง
โครงสร้างหลงัคาเพือ่ให้การคำานวณกำาลงัการผลติไฟฟ้ามคีวามแม่นยำายิง่ข้ึน 
สามารถเลอืกประเภทการลงทนุ เลือกผลติภัณฑ์และผูติ้ดตัง้ บอกข้อกำาหนดและระเบียบ
ในการตดิตัง้อย่างถกูกฎหมาย ตดิตามสถานะการดำาเนนิงานของกระบวนการตดิตัง้
ได้ตัง้แต่เริม่ต้นจนจบ บรกิารซ่อมบำารงุ หลงัการตดิตัง้ รบัข้อมลูในทกุเดอืนของ
พลังงานสะอาดทีต่นผลติได้ 

ตอบ  ผูย้ืน่ขอขายไฟต้องตดิตัง้แผงโซลาร์เซลล์สูงสดุ ไม่เกนิ 10 กิโลวตัต์ต่อราย ต้อง
เป็นผูล้งทนุติดตัง้เองทัง้หมด โดยเน้นผลิตไฟฟ้าใช้เองเพ่ือลดค่ากระแสไฟฟ้า และส่วน
ท่ีเหลือสามารถขายคนืให้กับ PEA ได้ ในอตัรารับซือ้ไฟฟ้า 1.68 บาท/หน่วย เป็นระยะ
เวลา 10 ปี  ในการเข้าร่วมโครงการดงักล่าวมค่ีาใช้จ่ายในการเชือ่มต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้ากบั PEA เป็นเงนิ 8,500 บาท (ราคาน้ีไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
ในการตดิตัง้ระบบ Solar PV Rooftop) สำาหรบัคุณสมบติัของผูท้ีจ่ะยืน่ขอผลิตไฟฟ้าจะ
ต้องเป็นเจ้าของเครือ่งวัดหน่วยไฟฟ้า (ชือ่เดยีวกบัชือ่ในบลิค่าไฟฟ้า) และเครือ่งวดั
หน่วยไฟฟ้าต้องเป็นทรัพย์สนิของ PEA

ตอบ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทติย์มปีระโยชน์หลากหลายอย่าง นอกจากเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมและใช้ได้ไม่มวีนัหมด อย่างอ่ืนกม็ ีเช่น เพิม่มูลค่าให้กับบ้านของคณุ การซือ้
บ้านท่ีตดิตัง้ระบบโซลาร์เซลล์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า ซึง่ช่วยให้บ้านท่ีตดิตัง้มี
ความน่าสนใจมากขึน้ ทีส่ำาคญัคือประหยดัค่าไฟ หากมีการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวนัมาก
กจ็ะคนืทุนเร็วกว่า เพราะทำาให้ประหยดัค่าไฟได้ราว 3.80 บาทต่อหน่วย (ข้ึนอยู่กับ
ประเภทมิเตอร์) และยงันำาส่วนทีเ่หลอืไปจำาหน่ายเพิม่รายได้ได้ด้วย 

ตอบ หลาย ๆ ประเทศกำาลงัเปลีย่นมาใช้
พลงังานแสงอาทติย์มากข้ึน โดยเฉพาะ
เอเชียและตะวันออกกลาง โดยประเทศจนี
มกีารใช้พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
มากทีส่ดุในโลก ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา
และอนิเดยี ทัง้นีอ้นิเดียเป็นประเทศท่ีผลิต
พลงังานแสงอาทติย์หรอืโซลาร์เซลล์ท่ีมี
ค่าใช้จ่ายถกูทีส่ดุในโลกประจำาปี 2018 
(www.weforum.org)

ตอบ
1. ตดิตัง้ Application
2.   ลงทะเบยีน
3.   กำาหนดพ้ืนทีห่ลงัคา
4.   กรอก/สแกนหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
5.   รอนำาเสนอผูใ้ห้บริการ
6. นดัหมายการสำารวจ
7. เลอืกผูใ้ห้บริการ
8. ประเมนิความคุม้ทนุในเบือ้งต้น
9. ชำาระค่าสำารวจ
10. ทำาสญัญาร่วมกนัและเริม่ดำาเนินการ 
 ตดิตัง้

** สามารถดาวน์โหลด PEA Solar Hero Application 
ได้โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย ทัง้ระบบ Android และ iOS และ
สอบถามเพิม่เตมิ PEA Call Center 1129 ตลอด 24 
ชัว่โมง หรอื กองส่งเสรมิพลงังานทดแทนและผูผ้ลติ
ไฟฟ้าขนาดเลก็ โทร. 0-2009-0059, 0-2725-4955 
และ solarhero.pea.co.th

อ้างอิงข้อมูล www.thaienergy.org/assets/files/irena-outlook-thailand-2017-pdf.pdf  www.shell.co.th/th_th/energy-and-innovation/the-energy-future.html
www.prachachat.net/columns/news-319997  www.greenpeace.org/thailand/story/7216/war-energy-solar-rooftop/
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low-cost and time-saving manner)
 2. Selecting the form of investment 
for system installation, in which users may 
select the appropriate form of investment 
for their property, from self-investment, 
installment plans with banks, to investing 
with a partner. 
 3. Selecting the product and the 
installation services provider from the list 
that PEA has provided, in which users will 
be able to select from certified vendors, 
products, maintenance teams, and 
access data on related regulations.
 4. Following up on the operational 
process and output, in which users will be 
able to view the status of the installation 
process from beginning to end, view the 
output of clean energy from their property 

PEA SOLAR HERO 
The hero that helps simplify solar rooftop installation
 PEA is recognized as the main 
electricity provider for customers in 74 
provinces across Thailand. Now that 
customers are looking to generate 
electricity themselves, especially solar 
energy, PEA has developed the ‘PEA 
Solar Hero’ application to cater to those 
looking to install solar rooftops to be able 
to do so with convenience and safety as 
a one-stop service integrated in a digital 
platform. With this project, PEA will 
enable customers to receive services 
from installation to solar energy 
management in these four areas:  
 1. Conducting a feasibility study, with 
PEA Solar Hero analyzing information 
from users to determine the appropriate 
size of solar rooftop for the property (in a 

compared to traditional energy  consumption, 
and seek advice from PEA in order to 
efficiently manage energy production.
 Moreover, allowing users to generate 
their own energy will promote understanding 
and awareness of using alternative 
energy. The application also provides 
information on installing solar rooftop 
systems according to safety standards 
to facilitate users while promoting the 
growth of the clean energy industry that 
will create more jobs and more income 
for communities as well as sustainably 
promote the development of alternative 
energy usage in Thailand. Finally, the 
project helps to decrease Thailand’s 
overall carbon dioxide emissions, while 
generating income for users.
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จากผลกระทบสิ่งแวดล้อมสู่นโยบายโซลาร์
ภาคประชาชน
 “เนื่องจากพลังงานฟอสซิลและถ่านหินคือเชื้อเพลิงหลักๆ ใน
หลายทศวรรษท่ีผ่านมา และแน่นอนว่าเช้ือเพลิงธรรมชาติซ่ึงเกิดจาก
การสะสมของซากพืชซากสัตว์ก็ค่อยๆ เหลือน้อยลง ทุกวันนี้ภาวะ
โลกร้อนทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งโลกต่างแย่งชิงพึ่งพาทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ แต่เมื่อเหลือน้อยลง แต่ละประเทศจึงต้องการหาพลังงาน
มาทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งบ้านเราค่อนข้างได้
เปรียบ นี่เป็นทางเลือกที่จะเข้ามาทดแทนพลังงานจากฟอสซิล 
สอดคล้องกับพลังงานแสงอาทิตย์หรือ Solar Rooftop จะแพร่หลาย
มากขึ้น  ทั้งนี้ PEA มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านระบบ
ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561 - 2580 ที่รองรับการเข้าสู่
ยุคดิจิทัล โดยมีโครงการเกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงานทดแทนหลาย
โครงการ หนึ่งในนั้นก็มีโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็น
พลังงานทางเลือกที่เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย” 

New Business นี้เข้ามากระทบต่อแนวทาง
การดำาเนินงานของ PEA อย่างไรบ้าง
 “หลายคนบอกว่าเรามีหน้าที่ขายไฟ แต่กลับไปส่งเสริมให้
ประชาชนใช้ Solar Rooftop กันมากๆ แล้วจะท�าให้การใช้ไฟฟ้า
ลดลงหรือไม่? จริงๆ มันก็อาจเป็นเช่นนั้น แต่จะมีอีกส่วนหนึ่งที่มา
ชดเชยรายได้จากการขายไฟซึ่งเราได้คิดวิเคราะห์ไว้ครบถ้วนแล้วว่า
คุ้มค่าต่อการลงทุนแน่นอน ถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้ 

เพราะใครๆ ก็เข้ามาท�าตรงนี้ ก็ไม่เป็นไร เพราะ PEA เรามีระบบกริด
หรือระบบไฟฟ้าเป็นของตัวเองอยู่แล้ว จึงได้เปรียบด้วยระบบรองรับ
ที่เจ้าอื่นไม่มี เพราะฉะนั้นถ้าจะให้เอกชนท�าก็ต้องซื้อขายผ่านเรา
อยู่ดี และในอนาคตถ้ามีผู้ใช้ไฟหลายๆ รายใช้ไฟเหลือ ก็ยังสามารถ
น�ามาขายคืนกับ PEA ได้อีกด้วย”

ที่มาที่ไปของแอปพลิเคชัน “PEA Solar Hero 
Application”
 “มาจากการพยายามพัฒนาระบบงานซึ่งเป็นการน�า Digital 
Platform มาใช้ให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ 
PEA ในการตอบสนองความต้องการ และเพื่ออ�านวยความสะดวก
เชื่อมโยงทุกภาคส่วนของผู้ใช้ไฟให้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย มั่นคง 
และยั่งยืนขึ้น จากการส�ารวจเบื้องต้นพบ Paint Point ที่ประชาชน
ขาดความมั่นใจในเรื่องมาตรฐานของผู้ให้บริการ การหาข้อมูล 
แอปพลิเคชันตัวนี้จึงเสมือนเป็นผู้ช่วยที่จะคอยตอบค�าถามสังคมได้ 
เรามีทีมงานที่จะสามารถให้ค�าปรึกษาค�าอธิบายให้ทุกข้อสงสัย 
เช่น จะหาผู้รับได้ที่ไหน เรามีตัวเลือกให้ ราคาเท่าไหร่ ต้องใช้
แหล่งเงินทุนที่ไหนอย่างไร มีทางเลือกในการลงทุน พอผลิตไฟได้
จะคิดเงินหรือซื้อขายกันอย่างไร จะผ่อนช�าระกันอย่างไร สามารถ
ติดตามขั้นตอนด�าเนินการติดตั้ง และต่อไปก็สามารถมอนิเตอร์การ
ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จาก Invertor ได้ด้วย เหมือนกับจะเป็น
แอปพลิเคชันกลางให้กับประเทศ หรือ Ecosystem ของ Solar Rooftop 
ในทุกภาคส่วนนั่นเอง”

เมื่อทั่วโลกต่างตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมว่าเป็นเรื่องสำาคัญและเร่งด่วน เราจึงไม่อาจมองข้าม
พลังงานสะอาดที่มาจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Rooftop ซึ่งกำาลังได้รับ

ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปได้ เพราะมีความคุ้มค่าในการลงทุนและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว 
เป็นอีกเทรนด์พลังงานที่รักษาและประนีประนอมกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี รวมทั้งยังเพิ่มสัดส่วนการ

ใช้พลังงานหมุนเวียนของประเทศ ลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดการนำาเข้าพลังงาน
จากต่างประเทศ เท่ากับว่าอาจทำาให้รูปแบบของการผลิตไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป และที่สำาคัญนี่เป็นก้าวต่อไป

ของพลังงานในอนาคตที่น่าจับตามอง…ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ 

ชีวิน พัฒนคูหะ 
รองผู้ว่าการธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA ปลุกตลาด Solar Rooftop 
ด�วรุ่งพลังง�นแห่งอน�คต
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เรื่องพลังงานอื่นที่จะหมดไป 
สภาพแวดล้อมแปรปรวนไปหมด 
นี่จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะช่วย
สังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้

ตอนนี้นำาร่อง 4 จังหวัดแล้วจะเดินหน้าอย่างไรต่อ 
 “PEA Solar Hero Application ได้เริ่มด�าเนินการในพื้นที่จังหวัด
ระยอง เชียงใหม่ ภูเก็ต และนครราชสีมา โดยมียอดดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันและลงทะเบียน 5,000 ราย มีลูกค้าขอเข้าร่วมโครงการ 
3,000 จุดท่ัวประเทศ โดยอยู่ระหว่างด�าเนินการด้านการจัดท�าสัญญา 
1,000 จุดทั่วประเทศ จุดละ 2 kW รวม 2,000 kW ซึ่งเป็นร้านค้า 
ขนาดย่อม ซ่ึงจริงๆ เราก็จะปูพรมไปท่ัวประเทศ เพราะเรามีส�านักงาน
อยู่ทุกอ�าเภอทุกจังหวัด หรือบางเมืองที่ใหญ่ๆ อย่างรังสิต พัทยา 
และพยายามจะเชื่อมโยงกับเมืองรองรับนโยบายสมาร์ทซิตี้ ในส่วน
ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา
ก็ได้เปิดตัวทั้งประเทศไปแล้วเพื่อให้รับทราบนโยบายโดยทั่วกัน”

ตั้งเป้าอย่างไรต่อจากนี้
 “ปีแรก PEA มีเป้าหมายในการผลิตติดตั้งพลังงานจาก Solar 
Rooftop ภายในปี 2562 - 2563 จ�านวน 26 MW ทั่วประเทศ โดย
มอบหมายให้ทุกส�านักงานการไฟฟ้าทุกจังหวัดและส่วนกลางที่
จะให้ทีมงานท�าตลาด ให้มีการส่งเสริมการลงทุนใน 3 รูปแบบ 
คือ 1) ลงทุนเอง: เจ้าของเป็นผู้ลงทุนในระบบ Solar Rooftop และ
ได้รับผลประหยัดเอง 2) ผ่อนช�าระ: เจ้าของเป็นผู้ผ่อนช�าระกับ
ธนาคาร (ดอกเบี้ยต่�า) และได้รับผลประหยัดเอง และ 3) ลงทุนร่วม
กับพันธมิตร หาผู้ลงทุนให้แล้วแบ่งผลประโยชน์  และจากนี้จะมี
แคมเปญส่งเสริมการติดตั้งภายใต้ชื่อ 60 ปี 60 ความร่วมมือ 60 
การให้แสงสว่างที่ไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งจะมีข้อก�าหนดร่วมกับหน่วยงาน
ราชการ เอกชน โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ฯลฯ ในล�าดับต่อไป”

ความคุ้มค่าในการตัดสินใจร่วมกับ PEA 
 “ตอนนี้ระยะคืนทุนคือประมาณ 6-7 ปีก็ได้แล้ว ยิ่งใช้ไฟมาก
ก็จะสามารถคืนทุนได้เร็ว โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟกลางวัน อย่างห้าง
สรรพสินค้าที่จะใช้กลางวันเป็นหลัก มีตอนหัวค่�าบ้างไม่กี่ชั่วโมง 
หรือออฟฟิศท�างาน 8.00-17.00 น. ก็จะคืนทุนเร็ว จากนั้นก็ใช้ไฟ
เกือบฟรี ฉะนั้นเรียกได้ว่าต้นทุนอาจจะถูกกว่าค่าไฟฟ้ามาตรฐาน 
จึงไม่แปลกที่ผู้บริโภคจะหันมาผลิตไฟเองในอนาคต ขณะที่
แผงโซลาร์มีอายุใช้งานราวๆ  20 ปี ต่อไปเราก็มีทีมงานรับดูแล
แมนเทอแนนซ์รายปี คงไม่ได้เป็นขยะอย่างที่ใครๆ คิด เพราะต่อไป
ก็ต้องมีหน่วยงานหรือเทคโนโลยีบางอย่างมารองรับดูแลและเอามา
ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด หลายประเทศตอนนี้ก�าลังส่งเสริมโดย
เฉพาะที่จีนนิยมใช้มาก ต่อไปก็เป็นเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งพวกนี้
กลางวันถ้าไม่ใช้ก็ชาร์จรถยนต์ได้หรือขายคืนเข้าระบบไฟฟ้าได้” 

ที่สุดแล้ว PEA ทำาโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้ว
ได้ประโยชน์อะไร
 “อย่างที่ทราบกันว่าทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน ซึ่งหลาย
ฝ่ายต่างหันกลับมาให้ความส�าคัญ เรื่องพลังงานอื่นที่จะหมดไป 
สภาพแวดล้อมแปรปรวนไปหมด นี่จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะช่วย
สังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้ และอีกส่วนคือรายได้ที่จะมาชดเชยซึ่งเรา
ได้วิเคราะห์ไว้หมดแล้วในแง่ของการลงทุน ในแง่ของการตอบแทน
ที่ PEA จะได้ว่าคุ้มทุน เราถึงตัดสินใจท�า มันคือการลงทุนอย่างหนึ่ง 
ผู้ร่วมงานในสายงานก็ต้องรับรู้ ผู้จัดการซึ่งเป็นสาขาทั่วประเทศเรา
ก็จะส่งทีมงานเข้าไปให้ความรู้ทั้งหมด อย่างน้อยพนักงานทุกคน
น่าจะมีความรู้เรื่องนี้และน�าไปบอกต่อได้ ส่วนกับค�าถามที่ว่าท�าไม
ลูกค้าถึงต้องมองมาที่เรา นั่นเพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่วย
งานรัฐวิสาหกิจที่ด�าเนินงานคู่กับพี่น้องประชาชนมากว่า 60 ปี 
มีเครือข่าย มีส�านักงานอยู่ในแทบทุกต�าบล อ�าเภอ จังหวัด และ
ระดับเขต จึงสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าเราไม่หนีไปไหน ไม่ทิ้งงานแน่ๆ 
และสร้างความเชื่อมั่นว่าเราจะพยายามช่วยดูแลทั้งระบบ
ให้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟและสังคมอย่างมีนัยยะส�าคัญ”  
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Q A
เม่ือต้องแจ้งไฟดับ 
ไฟตก ไฟฟ้าขัดข้อง
ผ่าน PEA Call Center
ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง

เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องเป็นไปอย่างรวดเร็วมากข้ึน 
ผู้ใช้ไฟฟ้าควรเตรียมข้อมูลเพ่ือแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ดังน้ี
1. หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าจำานวน 12 หลัก จากใบแจ้งค่าไฟ
  ช่ือ - นามสกุล ผู้ท่ีขอใช้ไฟฟ้า
  ท่ีอยู่ของสถานท่ีเกิดเหตุ
  สถานท่ีใกล้เคียงท่ีเป็นจุดเด่น เช่น วัด สถานท่ีราชการ
  สังกัดการไฟฟ้าท่ีดูแลสถานท่ี 
2. ช่ือ - นามสกุลของลูกค้าผู้แจ้งเหตุ
3. หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ 
4. วัน เวลาท่ีไฟฟ้าดับ 
5. ลักษณะของไฟฟ้าดับ เช่น ดับหลังเดียว ดับหลายหลัง
6. สาเหตุเบ้ืองต้นท่ีทำาให้ไฟฟ้าดับ

ในขณะท่ีกำ�ลังใช้ไฟอยู่ดี ๆ ก็เกิดเหตุก�รณ์ไฟดับ ไฟตก ไฟฟ้�ขัดข้องข้ึนม�ด้ือ ๆ ซ่ึงห�กรอให้ไฟฟ้�กลับ
ม�เองก็อ�จจะไม่ทันใจ ดังน้ัน ก�รโทรแจ้งหน่วยง�นของ PEA ให้ม�ดำ�เนินก�รแก้ไขจึงเป็นท�งเลือกแรก ๆ 
แต่รู้หรือไม่ ก�รเตรียมข้อมูลให้พร้อม จะช่วยให้เจ้�หน้�ท่ีไฟฟ้�แก้ไขได้อย่�งรวดเร็วและตรงจุดอีกด้วย 

โดย กองบรรณาธิการ
Q&A with PEA

เตรียมข้อมูลอะไรบ้าง
เมื่อต้องแจ้งไฟดับ ไฟตก ไฟฟ้าขัดข้อง
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PEA SCOOP
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ 

“ผมทำาเพราะอยากทำาอะไรให้สังคม มันเป็นความภูมิใจนะ” 
คุณคณพศ พิริยาธนาพงศ์  เผยความรู้สึกลึกๆ ของการตัดสินใจติดตั้ง 
Solar Rooftop ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Solar  Hero แอปพลิเคชันแบบ
วันสต๊อปเซอร์วิสที่ให้บริการด้านการติดตั้ง Solar Rooftop ครบวงจร

บ้านหลังแรก
กับแสงแห่งความภูมิใจ
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 ย้อนกลับไปในวันที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(PEA) ได้เปิดตัวโครงการน�าร่อง PEA Solar Hero 
Application เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกให้
แก่ประชาชนผู้สนใจติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง ได้
จุดประกายประชาชนเริ่มมองเห็นความเป็นไป
ได้การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์
ภายในครัวเรือน ปรากฏว่ามีผู้ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันนี้จ�านวนมาก และในที่สุดได้มี
การเปิดตัวโครงการฯ นี้อย่างเป็นทางการใน
เดือนสิงหาคม 2562 ที่จังหวัดนครราชสีมา 
ข่าวการเปิดตัวของแอปพลิเคชันนี้เอง ท�า
ให้คุณคณพศมองเห็นโอกาสครั้งส�าคัญที่จะ
สร้างความฝันของเขาให้กลายเป็นความจริง

 PEA Solar Hero เป็นแอปพลิเคชันรูปแบบ 
One Stop Service แรกในประเทศไทย ช่วย
อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจติดตั้ง 
Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ใช้เองแบบครบวงจร โดยเริ่มจาก 
การวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าเบื้องต้น 
การแนะน�าขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งที่
เหมาะสม การเลือกรูปแบบการลงทุน พร้อม
แหล่งเงินทุนจากธนาคาร การค�านวณความ
คุ้มทุน รวมถึงผลิตภัณฑ์และผู้ติดตั้งที่ผ่าน
มาตรฐาน PEA ให้เลือกมากมาย นอกจาก
นี้ผู้ใช้แอปพลิเคชันยังสามารถติดตามข้อมูล
การใช้พลังงานของตนเองผ่านแอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา

 ภายหลังที่ทราบข่าว เขาตัดสินใจเดิน
เข้าไปปรึกษาที่ส�านักงาน PEA จังหวัด
นครราชสีมา แสดงเจตจ�านงค์แน่วแน่ถึงความ
ต้องการติดตั้ง Solar Rooftop เป็นบ้านหลัง
แรกของโครงการฯ 
 บ้านของเขาเป็นบ้านจัดสรรสองชั้น 
ปัจจุบันต้องช�าระค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนโดย
เฉลี่ยประมาณ 4,000 บาท แน่นอนว่าการ
ตัดสินใจครั้งนี้ ใจหนึ่งเพื่อต้องการลดค่าใช้
จ่าย แต่สิ่งส�าคัญเหนือกว่านั้น เขาบอกว่า 
มันคือความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการ
สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และท�าให้คน
อื่นๆ มองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นไปได้และไม่ใช่เรื่อง
ไกลตัว
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 “ผมเดินเข้าไปที่ส�านักงานเองเลยนะ 
บอกเขาจะขอติดตั้ง ขออาสาเป็นบ้านหลัง
แรก เจ้าหน้าที่เขาก็ให้บริการดีมาก เราเริ่ม
คุยกัน วางแผนติดตั้ง เขาก็มาตรวจเช็กความ
พร้อมของบ้าน จนถึงวันติดตั้ง เจ้าหน้าที่เขาก็
มาท�าให้เสร็จ งานเรียบร้อยดีมาก” ขณะเล่า 
ใบหน้าเขาเปื้อนยิ้มตลอดเวลา และมันย่อม
เป็นรอยยิ้มของความพึงใจ 
 “ถามว่าท�าไมเราเลือกการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เพราะผมเชื่อมั่นในคุณภาพทั้งเรื่อง
การติดตั้ง การดูแล และการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ หากเกิดอะไรขึ้นมามากกว่า จริงๆ 
มีบริษัทเอกชนหลายรายติดต่อผมโดยตรงมา
ตลอด แต่คิดว่าเราผ่าน PEA จะดีกว่า” 
คุณคณพศกล่าว
 อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่เป็นคนชอบคิด
และทดลองการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
ด้วยตัวเองมาโดยตลอด ก่อนหน้าที่จะได้รู้จัก
กับโครงการฯ นี้ คุณคณพศพยายามลองผิด
ลองถูกด้วยการวางแผงโซลาร์เซลส์ขนาดย่อม

ตามมุมต่างๆ ของบ้าน และลองน�ามาใช้งาน
เล็กๆ น้อยๆ เช่น เป็นแหล่งพลังงานของไฟฟ้า
ส�าหรับส่องสว่างภายในโรงรถ จนเขาสามารถ
รู้แน่ชัดว่ามุมใดของบ้านเหมาะสมต่อการ
ติดตั้ง Solar Rooftop เพราะเป็นจุดที่รับ
ปริมาณแสงอาทิตย์มากที่สุดของวัน
 เขาเลือกติดตั้ง Solar Rooftop ที่มีก�าลัง
การผลิตอยู่ที่ 5 kWp มีระยะเวลาการคืนทุน
อยู่ที่ระหว่าง 5 - 7 ปี ภายใต้โครงการ PEA 
Solar Hero Application ซึ่งเป็นการใช้บริการ
ผ่านแอปพลิเคชัน Solar Hero ที่ท�าให้เขา
สามารถเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับความ
ต้องการทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพ และ
ยังได้รับรองมาตรฐานจาก PEA เสริมความ
มั่นใจในการใช้บริการอีกระดับ 
 สองสัปดาห์ผ่านไปหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น 
แน่นอนว่าชีวิตประจ�าวันเขายังปรกติสุขเช่น
เดิม การใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันก็ยังเหมือนเดิม 
แต่สิ่งที่ท�าให้เขาสุขยิ่งกว่าเดิมก็คือตอนที่มอง
เห็นค่าไฟฟ้าซึ่งเห็นได้ชัดว่าลดลงจนน่าพอใจ

 “ค่าไฟลดลงจริง แต่ผมแฮปปี้นะที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้ทุกคนเห็นว่า
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกที่เหมาะ
ส�าหรับทุกคนในวันนี้และอนาคต” เขายิ้มและ
พูดย�้าอีกครั้งว่า...การตัดสินใจน�าร่องเป็นบ้าน
หลังแรกที่เข้าร่วมโครงการฯ ถือเป็นความภาค
ภูมิใจอย่างหนึ่งในชีวิต

แอปพลิเคชันรูปแบบ 
One Stop Service 
ที่ช่วยอำานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจ 
ติดต้ัง Solar Rooftop 
เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ใช้เองแบบ
ครบวงจร
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ถ้าสนใจ
ต้องทำาอย่างไร?

ง่ายมาก เพียงแค่เดินเข้าไปติดต่อ
สำานักงาน PEA ท่ีกระจายอยู่ท่ัวทุก
ภูมิภาค หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี 

Call Center โครงการ PEA Solar Hero 
Application หมายเลขโทรศัพท์ 

02-725-4955 หรือดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้จาก www.pea.co.th

ลงทุนแล้วคุ้มค่าไหม?

การลงทุนในด้านการติดต้ัง Solar 
Rooftop ท่ีมีกำาลังการผลิต 5 kWP 

มีต้นทุนอยู่ท่ีราวๆ 250,000 บาท ซ่ึงมี
การคำานวนออกมาแล้วว่าระยะเวลาถึง 

จุดคุ้มทุนอยู่ท่ีประมาณ 5 - 7  ปี ในขณะท่ี 
อายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลส์น้ัน 
อยู่ท่ีประมาณ 15 - 25 ปี นอกจากน้ี 

เน่ืองจากเป็นการลงทุนสูง PEA จึงได้
ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ให้บริการ
ด้านระบบการชำาระเงินในรูปแบบสินเช่ือ
เพ่ือการติดต้ัง Solar Rooftop  โดยมี

ระยะเวลาผ่อนชำาระสูงสุด 60 เดือน
ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร

ลดค่าไฟฟ้าได้จริงหรือ?

ภายหลังติดต้ัง Solar Rooftop เรียบร้อย
แล้ว การผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือใช้ในบ้าน
ของคุณ ตอนกลางวันจะเป็นการพ่ึงพา

แสงอาทิตย์โดยตรงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคุณ
สามารถผลิตได้เอง ส่วนตอนกลางคืนจะ
เป็นการใช้ไฟฟ้าจากระบบจำาหน่ายปรกติ
ของ PEA เพราะฉะน้ัน บ้านใดท่ีมีการใช้
ไฟฟ้าปริมาณมากในตอนกลางวัน จะ

เห็นผลชัดเจนเลยว่าสามารถการติดต้ัง 
Solar Rooftop น้ีช่วยลดค่าไฟฟ้าได้จริง

ความปลอดภัยในการใช้งาน  
มีมากน้อยแค่ไหน?

เน่ืองจากแอปพลิเคชัน PEA Solar Hero 
สามารถบริการให้คุณได้ทุกข้ันตอน 

ต้ังแต่การประเมินความพร้อม วิเคราะห์
การใช้ไฟฟ้าในเบ้ืองต้น คำานวนความ

คุ้มทุน รวมถึงมีรายละเอียดผู้ให้บริการ
ด้านวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คุณเลือก
ได้ตามความเหมาะสม และทุกข้ันตอนน้ัน
มีเจ้าหน้าท่ีผู้เช่ียวชาญจาก PEA คอย
ให้คำาปรึกษา ดังน้ันจึงเป็นการติดต้ัง
ท่ีมีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์และ
ได้รับการควบคุมดูแลโดยตรงจาก

วิศวกรด้านไฟฟ้า

ปริมาณกระแสไฟฟ้า
ท่ีใช้ในแต่ละวัน ถ้าเหลือ
สามารถขายคืน PEA?

ในอนาคต PEA มีแนวคิดท่ีจะรับซ้ือกระแส
ไฟฟ้าภาคประชาชน ในอัตราหน่วยละ 
1.68 บาท ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเราต้องติดตาม

หลังคาบ้านจะสามารถ
รับน้ำาหนักแผงโซลาร์เซลส์?

ก่อนการติดต้ัง เจ้าหน้าท่ี PEA 
จะมาทำาการประเมินความพร้อมของ
บ้านหลังน้ัน และดูว่าจุดใดท่ีเหมาะสม

กับการติดต้ังแผงโซลาร์เซลส์มากท่ีสุด 
พร้อมให้คำาแนะนำาต่างๆ ซ่ึงคุณม่ันใจ
ได้ว่าจะมีผู้เช่ียวชาญคอยควบคุมดูแล

ทุกข้ันตอนอย่างแน่นอน

คล่ีคลายความสงสัย…
กับแอปพลิเคชัน Solar Hero
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PEA SOCIETY
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ 

ส่ิงประดิษฐ์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม

Solar Portable
โซลาร์เซลล์แบบพกพา
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เวลาไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องออกมาอยู่ในศูนย์
อพยพ แต่จริง ๆ เขายังต้องกินอยู่  
ต้องใช้โทรศัพท์ติดต่อกับญาติหรือเรื่อง 
อื่น ๆ การมีไฟฟ้าสำาหรับชาร์จเครื่องมือ
สื่อสารจึงเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่ง 

 ในทุกคร้ังเม่ือเกิดภัยพิบัติข้ึนมา ส่ิงหน่ึงซ่ึงเรามักจะได้เห็นเสมอ ๆ 
คือน�้าใจของคนไทยทั้งประเทศที่หลั่งไหลเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ไม่เว้นแม้แต่เหตุการณ์
อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เพิ่งเกิดกับพี่น้องภาคอีสานตอนกลางและตอน
ล่างในครั้งนี้
 นับตั้งแต่พายุคาจิกิและพายุโพดุลพัดถล่มทางภาคอีสานของไทย 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด เพื่อช่วยสร้างความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าของประชาชน 
รวมทั้งจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือส�าหรับให้แสงสว่างไปจนกระทั่ง
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดหลังน�้าลด 
ซึ่งการช่วยเหลือต่าง ๆ ไม่ใช่มาจากแค่ PEA ในพื้นที่น�้าท่วมหรือว่า
ส่วนกลางเท่านั้น เพราะแม้แต่พนักงานเล็ก ๆ อย่างคุณ ‘พันธ์ศักดิ์ 
สายเสียง’ พนักงานช่างระดับ 6 แผนกส่งเสริมพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กองวิศวกรรมและวางแผน ฝ่ายวิศวกรรมและ
บริการ PEA เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา 
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ลุกขึ้นมาประดิษฐ์เครื่องมือ ‘โซลาร์เซลล์แบบ
พกพา (Solar Portable)’ เพื่อช่วยชาวบ้านในยามคับขันเช่นนี้
 คุณพันธ์ศักดิ์ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์เครื่องมือ
ชิ้นนี้ให้เราฟังว่า “ผมชอบเรื่องพลังงานทดแทน และท�างานในแผนก
ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอยู่แล้ว ตอนนั้น
เห็นข่าวน�้าท่วมร้อยเอ็ด เห็นคนนั่งอยู่บนหลังคา นั่งอยู่ในเรือ 
เลยรู้สึกว่าอยากช่วยมากและคิดว่าน่าจะช่วยได้ เนื่องจากเรารู้ว่า
สิ่งแรกที่พี่น้องในพื้นที่ต้องเผชิญเวลาน�้าใกล้ถึงมิเตอร์ก็คือการ
ตัดไฟ เพราะงานของ PEA เวลาเกิดเหตุภัยพิบัติคือการดูแลในส่วน
ของความปลอดภัย ซึ่งเวลาถูกตัดไฟหมายความว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ 
ต้องออกมาอยู่ในศูนย์อพยพ แต่จริง ๆ เขายังต้องกินอยู่  ต้องใช้
โทรศัพท์ติดต่อกับญาติหรือเรื่องอื่น ๆ การมีไฟฟ้าส�าหรับชาร์จ
เครื่องมือสื่อสารจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นคิดว่าสิ่งที่เราท�า
น่าจะช่วยคนได้ไม่มากก็น้อย” 
 เมื่อเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นบวกกับมองว่าความรู้ที่ตนเองมีจะ
สามารถช่วยผู้อื่นได้ คุณพันธ์ศักดิ์จึงเริ่มลงมือท�าสิ่งประดิษฐ์ตาม

ที่ตัวเองคิดด้วยงบประมาณส่วนตัวในรูปแบบของแผงโซลาร์เซลล์
แบบพกพา ที่เขาคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ความต้องการขั้นพื้นฐาน
ในสถานการณ์ดังกล่าว ก็คือสามารถใช้ชาร์จโทรศัพท์และให้แสง
สว่างในยามค�่าคืนได้ โดยท�าขึ้นจากอุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้นในลักษณะ
ที่เรียกว่า DIY ซึ่งประกอบไปด้วย แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 20 วัตต์ 
เครื่องควบคุมการชาร์จไฟ แบตเตอรี่ สายไฟ และสวิตช์เปิด - ปิด
ต่าง ๆ อีกทั้งออกแบบให้มีน�้าหนักเบาเพียง 1.5 กิโลกรัม ขนาด
ความกว้างยาวเพียงแค่ 2 หน้ากระดาษ A4 วางต่อกัน และเป็นรูป
แบบ Stand Alone จึงสามารถหิ้วไปใช้งานที่ไหนก็ได้ โดยใช้เวลา
ชาร์จประมาณ 5 - 6 ชั่วโมงก็เพียงพอให้ใช้งานในช่วงกลางคืนได้ 
4 - 5 ชั่วโมง พร้อม ๆ กับชาร์จโทรศัพท์ได้ 2 เครื่อง 
 เพราะตระหนักว่าหากน�้ากับไฟฟ้าอยู่ใกล้กันอาจน�าอันตราย
มาสู่ผู้ใช้งาน ดังนั้นคุณพันธ์ศักดิ์จึงให้ความส�าคัญกับเรื่องความ
ปลอดภัยมาก “ในภาวะน�้าท่วมแบบนี้ ความต้องการใช้ไฟไม่ได้มาก 
เท่ากับช่วงเวลาปกติ และการใช้ไฟบ้านแรงดัน 220 โวลต์ ก็อาจจะ
สูงเกินจนน�าไปสู่อันตรายได้ ก็เลยคิดว่าเราตัดปัญหาตรงนี้ดีกว่า 
เน้นเรื่องความปลอดภัย ซึ่งแรงดันไฟฟ้าในโซลาร์เซลล์แบบพกพา
มีแค่ 12 โวลต์ เท่ากับแรงดันในแบตเตอรี่รถยนต์ ซึ่งการมีเครื่อง
โซลาร์เซล์แบบพกพาชิ้นนี้ในหนึ่งจุดจะท�าให้ประชาชนปลอดภัยจาก
ไฟฟ้าแรงดันสูงได้ สามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ อาจจะเอาไปไว้
ที่ศูนย์อพยพ หรือบ้านผู้ใหญ่บ้าน เพราะพกพาไปไหนก็ได้ และ
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หลอดไฟฟ้าที่ติดไว้ก็เป็นแบบแมนนวลมีสวิตซ์เปิด - ปิดเอง 
ผมไม่ใช้เป็นแบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินความจ�าเป็น 
เป็นการประหยัดพลังงาน”  
 ผลงาน 4 ชิ้นแรกที่ท�าเสร็จถูกส่งไปยังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ
แจกจ่ายให้กับผู้เดือดร้อนได้ใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ก่อนจะผลิต
เพิ่มอีก 5 ชิ้น จัดส่งไปจังหวัดร้อยเอ็ดที่แม้สถานการณ์จะไม่ได้อยู่ใน
ขั้นวิกฤต และระดับน�้าค่อย ๆ ลดลง สามารถคืนกระแสไฟฟ้าให้กับ
ประชาชนได้เป็นบางส่วนแล้ว แต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองท�า
เสียเปล่า ด้วยอายุการใช้งานที่มากถึง 25 ปี รวมทั้งลักษณะการ
ท�างานของแผงโซลาร์เซลล์แบบพกพาที่มีแสงแดดเป็นตัวก�าเนิด
ไฟฟ้า นั่นเท่ากับว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องการใช้ไฟแบบฉุกเฉิน 
ก็สามารถน�าเครื่องนี้มาใช้ได้อีกครั้ง อีกทั้งผู้ได้รับสามารถน�าไป
บริจาคต่อให้กับผู้มีความจ�าเป็นต้องใช้ เช่น โรงเรียนหรือวัดได้ 
 แม้จะเป็นผลงานชิ้นเล็ก ๆ ที่ไม่อาจทราบจ�านวนผู้ได้รับประโยชน์ 
หรือว่ามีเสียงสะท้อนจากผู้ได้ทดลองใช้จริง ทว่าความสุขและความ
ภูมิใจในฐานะคนประดิษฐ์ชิ้นงาน นั่นคือการได้ใช้ความรู้ที่ตนเองมี
จากการเป็นพนักงาน PEA รวมถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้แบ่งเบา
ความทุกข์ยากของผู้อื่น สะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น PEA 
ก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างผู้ใช้ไฟเสมอ 
 นอกจากนี้ เขายังหวังลึก ๆ ว่างานชิ้นนี้จะสามารถน�าไปพัฒนา
ต่อเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ซึ่งไม่สามารถติดตั้งเสาและ
พาดสายไฟได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในทุกภูมิภาคและช่วยในการท�างานของ PEA เองอีกด้วย 

Portable Solar Generators
Assisting Flood Victims with Innovation
After a severe storm hit the Northeastern region of the country, 
PEA has been closely monitoring the situation in order to ensure 
safety for electricity users while providing light-generating 
devices. Assistance poured in from all directions, not just from 
PEA offices in affected areas or PEA headquarters, but employees 
like ‘Pansak Saisiang’ also contributed by inventing a portable 
solar generator that can help flood victims. The device was made 
of only a few parts: a solar cell, charging controller, batteries, 
wires, and an on-off switch. Weighting only 1.5 kilograms and 
with small dimensions comparable to two pieces of A4-sized 
paper side-by-side, the standalone device is portable and 
requires only 5-6 hours of charging time which will yield 4-5 
hours of usage at night while also charging 2 mobile phones, 
therefore, it is highly efficient in providing help during emergencies.  
 In order to ensure the safety of the device, the electrical 

charge was decreased to 12 volts, or equal to car batteries. 
The light bulb attached is also manually controlled with the aim 
to lower the need for electric power. This device invented by 
Pansak was sent to communities in Ubon Ratchathani and Roi Et 
provinces. Though the situation was not severe in those areas, 
he did not feel like his invention was wasted, as the devices can 
be used for 25 years should any emergency situation occur in the 
future. Moreover, the receiver can donate the device to places 
like schools or temples.
 Though the device was by no means a grand accomplishment 
or provided help to a large number of people, the PEA employee 
felt happiness and pride as the inventor of the device which 
helped people in emergency situations, reflecting that no matter 
what happens, PEA will always stand by electricity users.
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PEA SAFETY
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

แม้จะนั่งทำางานในห้องปรับอากาศทั้งวัน แต่ใช่ว่าจะรอดพ้นจากมลพิษทางอากาศไปได้ โดยเฉพาะ
การอยู่ในอาคารสถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก อาจนำามาสู่ความเจ็บป่วยอย่างคาดไม่ถึง 

นอกเหนือจากออฟฟิศซินโดรมที่คนท�างานในออฟฟิศต้องเผชิญ 
สิ่งที่จะบั่นทอนสุขภาพกาย ใจ และท�าให้ประสิทธิภาพการท�างาน
ลดลง คงหนีไม่พ้น ‘มลพิษทางอากาศในอาคาร (Indoor Air 
Pollution)’ หรือ ‘โรคแพ้ตึก Sick Building Syndrome’ ซึ่งสัมพันธ์
กับสภาพความเป็นอยู่ของคนท�างานในอาคารเป็นอย่างมาก และ
เผลอ ๆ มลพิษในอาคารอาจมีมากกว่าด้านนอกเสียด้วยซ�้า

มลพิษทางอากาศในอาคารมาจากไหนได้บ้าง 
 มลพิษในอาคารที่ท�างานหรือที่อยู่อาศัยมาได้จากหลากหลาย
สาเหตุ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร เช่น 
   ระบ�ยอ�ก�ศไม่เพียงพอ อาจเป็นผลมาจากการออกแบบ
อาคารที่เน้นโครงสร้างระบบปิด มีช่องระบายอากาศน้อย ระบบ
ระบายอากาศมีสภาพเก่าและช�ารุด ขาดการดูแลท�าความสะอาด
อย่างสม�่าเสมอ อากาศบริสุทธิ์ภายนอกจึงเข้าสู่อาคารไม่เพียงพอ 
ท�าให้เกิดการสะสมมลพิษ เชื้อโรค และกลิ่นภายในอาคาร
   ก�รเผ�ไหม้ต่�ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจุดธูปเทียน การสูบบุหรี่ 
ล้วนก่อมลพิษทั้งสิ้น โดยสารเคมีที่พบมากและก่อผลกระทบต่อ
สุขภาพคือ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไอเสียจากยานพาหนะ เขม่าควัน 

รวมถึงฝุ่นจากการก่อสร้าง ซึ่งมลพิษเหล่านี้ไหลเวียนเข้าสู่ภายใน
อาคารทางรอยรั่วหรือช่องโหว่ของอาคารได้ 
   ส�รเคมีภ�ยในอ�ค�ร เช่น สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์
ท�าความสะอาด ยาฆ่าแมลง และสารเคมีจากอุปกรณ์ส�านักงาน 
เช่น ผงหมึกจากเครื่องพิมพ์ ก๊าซโอโซนจากเครื่องถ่ายเอกสาร 
สารฟอร์มาลดีไฮด์จากเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งอาคาร ไม้อัด 
ฉนวนกันความร้อน ผลิตภัณฑ์กระดาษ ไฟเบอร์กลาส สิ่งตกแต่ง
ภายใน เช่น ผ้าม่าน พรม เสื่อน�้ามัน และผ้าไหมก็ไม่ยกเว้น
   ฝุ่นและใยต่�งๆ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งภายใน
อาคาร และวัสดุซ่อมบ�ารุงประเภทเส้นใยอาจหลุดออกมาแขวนลอย
ในอากาศและถูกหายใจโดยผู้อยู่อาศัย แร่ใยหินหรือแอสเบสทอส 
และใยแก้วซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ เป็นตัวส�าคัญที่ท�าลายสุขภาพ
ผู้ที่สัมผัส รวมไปถึงแร่ใยหินจากฝ้าเพดาน มลพิษเหล่านี้จะสะสม
วนเวียนอยู่ในอาคาร และสร้างปัญหาต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้
อาคาร
   ส�รปนเป้ือนชีวภ�พ ได้แก่ แมลงสาบ เชื้อรา แมว สุนัข หนู
แบคทีเรีย มอด และแมลงเม่า ท�าให้เกิดโรคภูมิแพ้ และโรคติดเชื้อ
ในทางเดินหายใจ ก็ถือว่าเป็นมลพิษเช่นดียวกัน

มลพิษในอาคาร เรื่องที่คนทำางานพึงใส่ใจ
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อาการเจ็บป่วยที่เกิดกับคนที่อยู่ในอาคาร 
 อาการเจ็บป่วยจากมลพิษภายในอาคารมีด้วยกันหลายอย่าง 
เช่น ภาวะผิดปกติด้านสุขภาพ ทางตา จมูก ล�าคอ ระบบทางเดิน
หายใจส่วนล่าง ผิวหนัง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่
กับชนิดของสารหรือมลพิษ รวมถึงเงื่อนไขเรื่องสุขภาพของแต่ละคน
โดยอาการที่เกิดขึ้นมักสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่อยู่ในอาคาร ในบางครั้ง
ระบุถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยที่ชัดเจนไม่ได้ อาการป่วยจากมลพิษ
ในอาคารมีหลายรูปแบบและระดับความรุนแรง ดังนี้ 
   อ�ก�รท่ัวไปท่ีพบได้บ่อย ๆ ลักษณะอาการจะไม่เจาะจงโรคใด
โรคหนึ่ง เช่น ปวดศีรษะ มึนศีรษะ ง่วงนอน รู้สึกเหนื่อย อ่อนเพลีย 
หงุดหงิด ขาดสมาธิในการท�างาน
   ระค�ยเคืองต่อเย่ือบุต่�ง ๆ เช่น เยื่อบุตา จมูก หรือล�าคอ 
เช่น ระคายเคืองตา น�้าตาไหล คันตา ตาแห้ง แสบตา คัดจมูก 
น�้ามูกไหล เลือดก�าเดาไหล แสบคอ คอแห้ง เจ็บคอ ระคายคอ 
   อ�ก�รระบบท�งเดินห�ยใจส่วนล่�ง สักษณะอาการคล้ายกับ
โรคหอบหืด คือ แน่นหน้าอก หายใจล�าบาก
   อ�ก�รท�งผิวหนัง เช่น ผิวแห้ง ผื่นนูนแดง ผื่นผิวหนังอักเสบ 
มักพบที่บริเวณใบหน้า ล�าคอ แขน มือ อาการเหล่านี้ไม่ท�าให้เกิด
การเจ็บป่วยอย่างรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต 
   ก่อมะเร็ง และถ้าเป็นเชื้อโรคสะสมนอกจากจะแพ้แล้ว ยังท�าให้
เกิดเป็นโรค เช่น โรคบางชนิดที่มากับเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในระบบ
ความเย็น ท�าให้เป็นโรคปอดบวม ปอดอักเสบ บางรายเป็นหนัก
ถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตได้ รวมถึงการได้รับเชื้อรา
จากวัสดุก่อสร้างที่ชื้น

รับมือมลพิษทางอากาศก่อนป่วย 
 ในเมื่อเราหลีกเลี่ยงที่จะใช้ชีวิตอยู่ในอาคารส�านักงานไม่ได้ 
ทางที่ดีก็ต้องดูแลปรับปรุงที่ท�างานของเราให้น่าอยู่และลดมลพิษ
ลงด้วยการ...
   จัดให้มีก�รระบ�ยอ�ก�ศเพ่ิมม�กข้ึน เช่น ติดตั้งพัดลม
ดูดอากาศ หรือติดหน้าต่างเพิ่ม เพื่อให้มีการหมุนเวียนของ
อากาศใหม่บ้าง 
   เลือกวัสดุจ�กธรรมช�ติ ทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ต้นก�าเนิดของไอระเหยพิษ
   จัดบริเวณท่ีมีส�รอันตร�ยแยกจ�กห้องทำ�ง�น เช่น ห้อง
ถ่ายเอกสาร ห้องพิมพ์งาน ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด 
เป็นต้น
   ทำ�คว�มสะอ�ดอุปกรณ์ในออฟฟิศให้บ่อยข้ึน เพื่อลดฝุ่น 
เชื้อรา แบคทีเรียต่าง ๆ ดูดฝุ่นตามพรม ซักผ้าม่านไม่ให้มีไรฝุ่น
เกาะสะสม โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ 
   ลองเปล่ียนสถ�นท่ีบ้�ง เช่น ออกจากห้องท�างานไปสัมผัส
ธรรมชาติข้างนอก
   ถ่�ยเทอ�ก�ศหมุนเวียนจ�กภ�ยนอกอ�ค�ร อาจจะ
มีเครื่องฟอกอากาศ เครื่องก�าจัดกลิ่นควัน หรือพยายามให้
แสงแดดส่องเข้ามาในห้องบ้าง
   เคร่ืองปรับอ�ก�ศไม่ควรมีน้ำ�ร่ัว เพราะจะท�าให้เกิดเชื้อรา 
เชื้อโรคตามพื้น ฝาผนัง ซึ่งวิธีก�าจัดคือใช้น�้ายาฆ่าเชื้อเช็ดถูตาม
พื้นอาคารและเครื่องเรือนหลังเวลาใช้งาน
   ปลูกต้นไม้ เพราะไม่เพียงจะช่วยเพิ่มชีวิตชีวา เพิ่มความ
ผ่อนคลาย ต้นไม้ยังฟอกอากาศภายในอาคาร เช่น ยางอินเดีย 
สาวน้อยประแป้ง วาสนาอธิษฐาน หมากเหลือง แววมยุรา เดหลี 
เยอบีรา บอสตันเฟิร์น เศรษฐีเรือนใน เป็นต้น
 ทว่าท้ายสุดแล้ว เราต้องเริ่มจากการป้องกันตัวเองก่อน ด้วย
การสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงเสมอ กินอาหารหลัก 5 หมู่ 
ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ และพักผ่อนเพียงพอ ซึ่งจะเป็นอีกทาง
หนึ่งที่จะช่วยป้องกันการคุกคามจากมลพิษทางอากาศและจาก
โรคร้ายอื่น ๆ ด้วย 
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เที่ยวไปทั่ว
เร่ือง : วิชชุ ชาญณรงค์
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สงขลา หรือ ‘ดินแดนแห่งสองเล’ คาบสมุทรขนาดย่อม
ที่พื้นดินถูกขนาบข้างด้วยทะเลสาบสงขลา และทะเล
อ่าวไทย ไม่เพียงแค่มีของขวัญจากธรรมชาติและต้นทุน
ทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานชั่วนาตาปี เมืองแห่งนี้ยัง
เปี่ยมไปด้วยเรื่องเล่า และเรื่องราวของผู้คนซึ่งน่าค้นหา
จนเกินกว่าจะมองข้ามไปได้

สงขลา
 เราอาจหลงลืมไปว่า...เมื่อหลายสิบปีก่อน
สงขลาเคยได้รับฉายาว่า ‘มหานครปารีสแห่ง
ภาคใต้’ ด้วยเพราะอ�าเภอหาดใหญ่คือ
จุดหมายปลายทางของผู้คนจ�านวนมาก  
เมืองซึ่งไม่เคยหลับใหล มีย่านการค้าเต็มไป
ด้วยค�่าคืนแห่งไนต์ไลฟ์ มีสาธารณูปโภคและ
การคมนาคมที่สะดวกสบาย ทั้งรถยนต์ รถไฟ 
เครื่องบิน แถมอัดแน่นไปด้วยห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ โรงแรมระดับเฟิร์สคลาส รวมถึง
โรงแรมระดับกลางไว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งใน
ประเทศและเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นจากสิงคโปร์
และมาเลเซียให้เข้ามาเยือน จนสร้างเม็ดเงิน
ในด้านการท่องเที่ยวได้ทุกมิติ
 เราอาจหลงลืมไปว่า...สงขลามี ‘สะพาน
ติณสูลานนท์’ ที่ได้รับฉายาว่าเป็นสะพาน
คอนกรีตข้ามทะเลสาบยาวที่สุดในประเทศ 
เชื่อมเกาะยอทั้ง 2 ด้านระหว่างฝั่งบ้าน
น�้ากระจาย อ�าเภอเมืองสงขลา และบ้าน
เขาเขียว อ�าเภอสิงหนคร มีความยาวสองช่วง
รวมกว่า 2,640 เมตร หากมองภาพถ่ายทาง
อากาศราวกับสายตานกเหยี่ยวของโดรนก็จะ
เปิดมุมมองใหม่ ๆ ซึ่งฉายให้เห็นความงดงาม
ของดินแดนนี้อย่างหมดจด 
 ถึงแม้ห้วงเวลาหน่ึง สงขลาจะตกอยู่ในภาวะ
ราวกับผู้ซึมเศร้าท่ีเก็บตัวเงียบในคอมฟอร์ตโซน 
ทว่าในช่วงเวลาเพียงไม่ก่ีปีมาน้ีทุกอย่างกลับถูก
ปลุกให้ต่ืนข้ึน จนยากจะเช่ือว่าเมืองเก่าซ่ึงเคย
เงียบเหงาจนผู้คนเรียกขานกันว่า ‘นครนอน’ 
ได้กลับมาสดใสมีชีวิตชีวาอีกคร้ัง 

ลมหายใจแห่ง

เสน่ห์ซิงกอร่า คุณค่าใหม่ในเมืองเก่า
 หากใครมีโอกาสแวะไปเยี่ยมเยือนย่านเก่า
สงขลา จะพบว่าที่นี่มีชุมชนโบราณเก่าแก่ มี
โบราณสถานโบราณวัตถุ มีขนบธรรมเนียม
ประเพณี ที่เต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้เรื่องราว
ความเป็นมาได้มากมายไม่แพ้เมืองอื่น ๆ 
แม้แต่น้อย 
 ลองสังเกตจากตึกเก่า ๆ ที่คงสภาพอยู่
กันอย่างหนาแน่น โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม
สุดคลาสสิก อาคารโบราณกว่าสิบแห่งได้รับ
การดูแลบูรณะ พื้นที่โดยรอบถูกแต่งแต้มสีสัน
จนกลายเป็นสตรีตอาร์ตอันเลื่องชื่อ ชุมชน
พหุวัฒนธรรมอายุหลายศตวรรษยังคงอยู่ 
วัฒนธรรมอาหารการกินยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ผสมผสานวัฒนธรรมการกินตามยุคสมัยใหม่
อย่างลงตัว 
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ชุมชนพหุวัฒนธรรมอายุ
หลายศตวรรษยังคงอยู่ 
วัฒนธรรมอาหารการกิน
ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ผสม
ผสานวัฒนธรรมการกิน
ตามยุคสมัยใหม่อย่างลงตัว

 หากพินิจดูแล้วนี่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความ
รุ่งเรืองในอดีตและวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืน
กันมาอย่างแนบแน่นยาวนาน ในเมืองเก่านี้
ประกอบด้วยถนน 4 สายหลัก ๆ ได้แก่ ถนน
นครนอก ถนนนครใน ถนนนางงาม และถนน
พัทลุง โดยไฮไลต์ของย่านเมืองเก่าที่ห้ามพลาด
ก็คือ ‘ถนนนางงาม’ หรือมีชื่อในอดีตว่า ‘ถนน
เก้าห้อง’ ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อถนนนางงามก็
เพื่อเป็นเกียรติให้กับนางงามสงขลาคนแรกที่
มีบ้านอยู่บนถนนสายนี้ ถนนนางงามยังถูก
เรียกว่าเป็น ‘ถนนสายอาหารแห่งเมืองสงขลา’ 
อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นร้านโจ๊กเกาะไทย ร้าน
ก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงโชค ร้านเกียดฟั่ง (โกยาว) ข้าว
สตู ร้านก๋วยเตี๋ยวใต้โรงงิ้ว ร้านไอศกรีมยิว ร้าน

อาหารแต้เฮี้ยงอิ้ว รวมถึงร้านขนมไทยหรือขนม
ท้องถิ่น ล้วนแล้วแต่เป็นร้านดังและมีรางวัล
การันตีความอร่อย เหมาะที่จะซื้อเป็นของฝาก
ให้คนพิเศษ
 บ้านนครใน บ้านเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี 
สถาปัตยกรรมแบบจีน และบ้านตึกสีขาวแบบ
ชิโนยูโรเปี้ยนที่ภายในจัดแสดงของเก่าเก็บ
สะสมทรงคุณค่า อาทิ เตียงโบราณแบบจีน 
ตู้โบราณ โต๊ะและม้านั่งแบบจีน ถ้วยชามจีน 
รวมทั้งยังมีมุมจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์
พระมหากษัตริย์ไทยในอดีต 
 A.E.Y. Space ตึกแถวแบบจีนผสมยุโรป 
อาคารมีลักษณะเป็นตึกปูนด้านบนเป็นไม้ ได้
รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมยุโรป ตกแต่งด้วย
คิ้วปูนบริเวณช่องหน้าต่างปูน ช่องลมลายฉลุ
ขนมปังขิง ด้านหน้าอาคารมีหง่อคากี่ (ช่องทาง
เดิน 5 ฟุต) อดีตเคยเป็นร้านหน�่าเด่า กุ๊กช็อป -
ภัตตาคารอาหารฝรั่งโดยกุ๊กชาวจีน ปัจจุบัน
เป็นแกลเลอรี Artist in Residence และพื้นที่
แสดงกิจกรรมต่าง ๆ หมุนเวียนไปตาม
คอนเซ็ปต์และวัตถุประสงค์ของงาน 
 โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น โรงสีข้าวโบราณ
อายุกว่า 100 ปี ข้ามผ่านยุคสู่ยุค ปรับเปลี่ยน
เป็นโรงน�้าแข็ง โกดังเก็บยางพาราส�าหรับ
ล�าเลียงขนถ่ายไปเรือเดินสมุทรและท่าเทียบ
เรือขนาดเล็ก ยังคงตั้งเด่นตระหง่านเป็น
สัญลักษณ์ไว้เฉกเช่นในอดีต ถูกรักษาคุณค่า
ทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างดีจนได้รับรางวัล
อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประจ�าปี 

2554 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ทุกวันนี้เป็นศูนย์กลางภาคีเครือข่าย
คนรักเมืองสงขลาส�าหรับท�ากิจกรรมต่าง ๆ 
นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ผ้าซึ่งเก็บรวบรวมผ้า
โบราณภาคใต้และมลายูเอาไว้ นี่แค่เพียงน�้าจิ้ม
ที่แนบอิงไปกับความเป็นไปของเมือง ที่หากไป
เที่ยวซ�้าก็จะยังมีมุมเล็กมุมน้อยให้ซึมซับเรียนรู้
ค้นหาอย่างสนุกภายใต้ร่มเงาเมืองเก่าอีกเมืองที่
ชวนให้เราตกหลุมรักเอาได้ง่าย ๆ 
 โหนด นา เล สัมผัสวิถีถิ่น ปรับโหมด
ข้ามไปสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยววิถีโหนด นา เล  
กันท่ีชุมชนท่าหิน อ�าเภอสทิงพระ ด้วยคอนเซ็ปต์ 
การน�าเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ 
ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ซึ่งยึดอาชีพหลักด้วย
การสร้างผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ท�านา 
ประมงทะเลสาบ ล้อไปกับความโดดเด่นและ
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา
ที่กวักมือเรียกนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ซึ่งสนใจวิถี
ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ ให้ชวนกันมายลและสัมผัส
ประสบการณ์วิถีชีวิตเชิงเกษตรอันสืบทอดกัน
มายาวนานหลายชั่วอายุคน 
 หากใครไปท่าหินก็จะได้ลองท�าขนมจาก
ตาลโตนด มีฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ท�า
น�้าตาลปีบ ท�าสบู่จากตาลโตนด ฝึกจักสาน
จากใบโตนด ล่องเรือชมวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน 
และที่ส�าคัญคือได้รับประทานอาหารชุมชนสุด
อร่อย พร้อมฟังเรื่องราวในชุมชน การได้สัมผัส 
3 วิถีโหนด นา เล จะเป็นอีกประสบการณ์การ
เดินทางแบบวิถีถิ่นซึ่งอัดแน่นไปด้วยความน่ารัก
ในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่จริง
 ร้อยเรียงอัตลักษณ์ลูกปัดมโนราห์
เคยรู้สึกไหมว่า...หลายต่อหลายครั้งเมื่อไปใน
พื้นที่ต่างจังหวัด ส่วนใหญ่เราจะได้พบผู้เฒ่า
ผู้แก่คนสูงอายุใช้ชีวิตนั่งนอนอยู่กับบ้าน แม้
กระทั่งครูช่างครูศิลป์มากฝีมือต่างก็มีวิถีสร้าง
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the lower half cement and the upper half 
constructed from wood. The building has 
European architectural influences, from 
ridges on the windowsills, gingerbread-
style outer decorations, to the five-foot 
corridor in front of the building. Today, the 
venue serves as an artist’s residence and 
host various events and activities.
 ‘Hub Ho Hin Red Rice Mill’ is an ancient 
rice mill founded over a hundred years 
ago. However, the architecture is well-
preserved, and the rice mill received the 
Architectural Conservation Award from the 
Association of Siamese Architects in 2011. 
Today, the rice mill is home to the Songkhla 
Heritage Society where activities are often 
organized.
 Experience Local Living at Nod Na Le 
Visitors can experience the local way of life 
at Nod Na Le Learning Center at Tha Hin 
Community, Sathing Phra District, where 
locals demonstrate the wisdom that comes 
with living near Songkhla Lake where its 
people would make products from palm 
fruit, grow rice, and farm fish to make 
a living. The unique lifestyle here is 
welcoming to all groups of visitors who are 
keen to learn about the agricultural ways 
passed on through the generations. 
 The Unique Craft of Manorah Beading
‘Natipong Laisam’ is a descendant of 
craftspeople and has worked with the the 
SUPPORT Arts and Crafts International 

Centre of Thailand (Public Organization) or 
SACICT to develop the Manorah Beading 
Arts and Crafts Center. Using his expertise, 
he has developed the craft and added 
value to the local wisdom, establishing the 
‘NATIPONG’ brand that is entirely hand-
made, from designing the craft, drawing 
the patterns, beading the craft, molding 
products, to distribution. Today, the local 
wisdom of Manorah beading is presented 
through a variety of goods as well as home 
decor items. These beautiful and unique 
Manorah beads now generate an income 
for the community while the center serves 
as a tourist destination.
 It’s no surprise to see that visitors are 
warmly welcomed here with smiles from 
locals, a charming characteristic of the 
South that needs to be experienced once in 
a lifetime.

งานจากวัสดุพื้นถิ่น ในขณะเดียวกันกระแส
คนรุ่นใหม่ที่ต่างบ่ายหน้าจากเมืองกรุงหันกลับ
มาบ้านเกิดก็พอมีให้ได้พบเจอ 
 เช่นเดียวกับ ‘เนติพงศ์ ไล่สาม’ ทายาทช่าง
ศิลปหัตถกรรม ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT 
เจ้าของไอเดียปั้นศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมจาก
ลูกปัดมโนราห์ ที่ได้น�าความรู้มาพัฒนาและ
สร้างคุณค่าจากสิ่งใกล้ตัวจนเกิดเป็นแบรนด์ 
‘NATIPONG’ ที่เขาเริ่มต้นจากการลงมือท�าเอง

ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ คัดลาย ร้อย
ลูกปัด ขึ้นรูปสินค้า ไปถึงการจัดจ�าหน่าย ซึ่งได้
สะท้อนสิ่งส�าคัญที่สุดก็คือการท�าให้ ‘มโนราห์’ 
ศิลปะการแสดงที่น่าภาคภูมิใจของชาวใต้เป็น
ที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ผ่านการสืบสาน
ภูมิปัญญาการร้อยลูกปัดชุดมโนราห์สู่สินค้า
หัตถกรรมเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้านจากลูกปัด
มโนราห์ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ สร้างรายได้
กลับสู่ท้องถิ่น แถมยังเป็นอีกหนึ่งหมุดหมาย
เชื้อชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนชุมชน การ

ได้ชมมโนราห์จากฉากธรรมชาติ และเรียนรู้
วิธีร้อยลูกปัดอย่างง่าย ๆ พร้อมกับได้ชิ้นงาน
ติดมือกลับไปด้วย นับเป็นอีกคุณค่าหัตถศิลป์
จากแดนใต้ที่ไม่ควรพลาด 

	 จึงไม่แปลกนัก...หากเราจะได้รับการ
ต้อนรับอย่างดี	จากรอยยิ้มเบื้องหลัง
ใบหน้าคมนัยน์ตาดุซึ่งเปี่ยมเสน่ห์ในความ
จริงใจอันเป็นลิขสิทธิ์ของคนปักษ์ใต้	ที่ใคร
ก็ก๊อบปี้ไม่ได้...ไม่มาเองไม่มีทางรู ้ 

 Songkhla province is known as the 
‘Land of Two Seas’, as the gulf is situated 
between the Songkhla Lake and the Gulf 
of Thailand. The town is full of natural 
attractions and a long, rich history, while the 
stories of its community and people are also 
another charming quality for visitors to this 
province.

New Values in the Old Town of Songkhla
 Visiting Songkhla old town, tourists will 
have numerous options to immerse in its 
historical communities, old town buildings, 
relics, traditions and culture that can offer 
wonderful learning opportunities. The town 
boasts historical buildings in classic 
architectural styles, with over a dozen 
renovated buildings and streets decorated 
with the town’s famous street art. The 
multi-cultural communities that have been 
around for decades still keep up its traditions 
while adapting its cuisine to fit modern 
styles of living.
 ‘Baan Nakon Nai’ is an ancient 
300-year-old home with Chinese architecture. 
Inside this Sino-European white building, 
visitors can find valuable antiques, from 
traditional Chinese beds, ancient cupboards, 
Chinese tables and stools, Chinese 
porcelain, as well as a corner displaying the 
photographs of former rulers of Thailand.
 ‘A.E.Y. Space’ is a Chinese- and 
European-style commercial building, with 
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มรดกไทย
เร่ือง : วิชชุ ภาพประกอบ : เอกสิทธ์ิ ชูวงษ์
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ของใกล้ตัว - บ่งบอกชนชั้นคนโบราณ
เช่ียนหมาก 
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ของใกล้ตัว - บ่งบอกชนชั้นคนโบราณ
เช่ียนหมาก 

ตามท้องถิ่น เช่น ภาคเหนือตอนบนเรียก 
‘กระทายหมาก’ ภาคอีสานเรียก ‘ขันหมาก’ 
บางแห่งเรียกเชี่ยนหมาก
 เชี่ยนหมาก ท�าจากวัสดุหลายประเภท 
เช่น ทอง เงิน ไม้ ทองเหลือง เครื่องเขิน 
หรือจักสาน ตามแต่ฐานะของผู้ใช้ ในชนบท
ส่วนใหญ่พบว่าท�าด้วยไม้และทองเหลือง 
โดยเฉพาะไม้สัก ไม้เนื้อแข็ง หรือไม้เนื้ออ่อน
จ�าพวกไม้ขนุน ไม้มะม่วงป่า บ้างนิยมทาสี
ผิวด้านนอกเป็นสีด�าท�าจากเขม่าคลุกกับ
น�้ามันยาง แล้วแกะสลักลวดลายโดยใช้
มีดกรีดเป็นลายเส้นอย่างง่าย ๆ เช่น ลาย
รูปขนมเปียกปูน ลายเส้นลวด ลายดอก
ผักแว่น บ้างก็แต่งลายด้วยสีแดง สีเหลือง 
สีปูนขาว สีเขียว ตามที่จะหาวัสดุได้ใน
ท้องถิ่น รูปทรงของเชี่ยนหมากอีสานจะมี
ส่วนฐานสองแบบ คือแบบขันหมากตัวผู้มี
เดือยอยู่ระหว่างขาเชี่ยนทั้งสอง ส่วนแบบ
ขันหมากตัวเมียจะท�าขาแหวกขึ้นไปจรด
เอวทั้ง 4 ด้าน ภายในเชี่ยนแบ่งเป็นช่อง
ส�าหรับใส่เครื่องเชี่ยน เช่น หมากพลู ตลับ
ขนาดต่าง ๆ ที่ใส่เครื่องส�าหรับกินกับหมาก 
ยกเว้นเต้าปูนนิยมวางไว้นอกเชี่ยน แต่บาง

ก คนก็รวมไว้ด้วยกัน
 ปัจจุบันการท�าเชี่ยนหมากด้วยไม้ยัง
มีอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อตกแต่งเสีย
มากกว่าจะใช้งานจริง จึงมีการออกแบบ
รูปทรงที่แตกต่างและตกแต่งเป็นลวดลายให้
สวยงามยิ่งขึ้น บางครั้งใช้ไม้แผ่นประกบกัน
เป็นเชี่ยนหมากหลาย ๆ มุม อาจท�าเป็น 
2 ชั้น ชั้นบนจะวางอุปกรณ์กินหมาก ส่วน
ชั้นล่างก็ส�ารองพวกหมาก พลู ยาเส้น 
สีเสียด ไว้เผื่อขาด ทั้งนี้ยังใช้เพื่อต้อนรับ
อาคันตุกะแขกบ้านแขกเมืองได้เป็นอย่างดี 
จะเห็นว่าในงานบวชพระ งานแต่งงาน หรือ
งานบุญงานกุศลตามเทศกาลต่าง ๆ ยังพอ
เห็นคนสูงอายุจีบหมากจีบพลูใส่เชี่ยนหมาก
ถวายพระ หรือไว้ต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน
อยู่บ้าง ทว่าวัฒนธรรมกินหมากก็ค่อย ๆ 
สูญหายไป เชี่ยนหมากจึงไม่ค่อยมีให้เห็น 
จนกระทั่งในปัจจุบันกลายเป็นของเก่าหา
ยากของนักสะสมไปในที่สุด  

 It is difficult to pinpoint the origin of the practice of eating 
betel leaf, however, it is common among countries in Asia, 
from China, India, Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam, Nepal, 
to Thailand. It was believed that eating betel leaf in the past 
is beneficial, as having stained teeth is a characteristic of a 
beautiful person. Moreover, chewing betel leaf is an enjoyable 
pastime that also promoted dental health.
 The betel leaf set is made up of large trays to put containers 
for areca nuts, tobacco, red lime, kher, and betel leaf. Each 
region would have different names for the betel leaf set, such 
as kratai mak in the North, khan mak in the Northeast, and 
chian mak in other areas. The betel leaf set is also used to 
welcome guests.
 Meanwhile, the betel leaf set can be made from different 
materials, from gold, silver, wood, bras, lacquerware, to woven 

เชี่ยนหมากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกินหมากประกอบด้วย 
ตัวถาดใหญ่รูปทรงต่าง ๆ สำาหรับวางตลับใส่หมาก 
ตลับยาเส้น กระปุกปูนแดง ตลับสีเสียด และซองใส่พลู 

materials, depending on the status of the owner. However, 
most betel leaf sets are made from either wood or brass, 
especially from teak or jackfruit trees and wild mango trees. 
Some people would use a mixture of soot and rubber oil to 
paint the exterior of the set in black, while others would also 
use sharp knives to carve geometrical patterns onto the 
material such as rhombus, lines, or squares. Meanwhile, some 
of the sets would be painted in red, yellow, white, or green, 
depending on the natural materials in each local area. There 
are two different shapes of chian mak in the Northeast, 
however, both types would have individual compartments for 
the ingredients of betel leaf. Today, the culture of chewing 
betel leaf is slowly fading away, with the chian mak becoming 
a rare item that is only founded in the homes of collectors.

กัมพูชา เวียดนาม เนปาล และไทย ส�าหรับ
หลักฐานการกินหมากของไทยมีให้เห็นทั่วไป 
ท้ังในวรรณคดี หรืองานจิตรกรรมซ่ึงเป็นบันทึก 
ทางประวัติศาสตร์ หรือกระทั่งในหลักฐาน
ทางกฎหมาย แต่ไม่รู้แน่ว่ากินมาแต่เมื่อใด 
ไทยเรานิยมกินหมากกันไม่เว้นทั้งชายหญิง 
ไม่ว่าเจ้านายหรือไพร่ โดยเริ่มกินกันตั้งแต่
วัยหนุ่มสาวไปจนลมหายใจสุดท้าย การ
กินหมากในสมัยโบราณถือว่าเป็นสิ่งดีงาม 
เพราะเชื่อว่าคนที่มีฟันด�าเป็นลักษณะของ
คนสวย นอกจากนี้ยังสร้างความเพลิดเพลิน
ในเวลาที่เคี้ยวหมาก ช่วยฆ่าเวลา และ
ท�าให้ฟันแข็งแรงทนทานอีกด้วย 
 ‘เชี่ยนหมาก’ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การกินหมากประกอบด้วย ตัวถาดใหญ่
รูปทรงต่าง ๆ ส�าหรับวางตลับใส่หมาก 
ตลับยาเส้น กระปุกปูนแดง ตลับสีเสียด 
และซองใส่พลู แต่ละแห่งเรียกต่างกันไป

ารกินหมากเกิดขึ้นเมื่อใดนั้น 
ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด 
แต่พบว่านิยมอย่างแพร่หลาย 
ในประเทศแถบเอเชีย เช่น 
จีน อินเดีย พม่า ลาว 

อ้างอิง https://www.silpa-mag.com/
culture/article_13191
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 ทุกวันนี้มีหลากหลายโปรเจกต์จุดประกาย
ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลโลก 
พร้อมกับเรื่องราวซึ่งเต็มไปด้วยคุณค่าและ
ความหมาย อย่างเช่นโปรเจกต์ ‘Recycled 
Landscape’ โดย Mariah Reading ศิลปิน
ชาวอเมริกันที่น�าขวดพลาสติก กระป๋องน�้าดื่ม 
ตีนกบ ซากล้อแม็ก หรือแม้แต่รองเท้า มาลงมือ 
เพนต์ภาพวาดลงไปและน�าไปถ่ายภาพในพ้ืนท่ี 
จริงของสถานที่นั้น ๆ น�าผลงานถ่ายทอดผ่าน
โลกออนไลน์สะท้อนความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ เป็นงาน
ศิลปะจากพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยการตระเวนไป
ตามสวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวทั่ว
ประเทศ ลึก ๆ แล้วศิลปินหวังว่าวิธีการนี้จะ
กระตุ้นให้คนอื่นลุกขึ้นมาท�าอะไรสร้างสรรค์
บ้าง รวมทั้งจะท�าอย่างไรให้เกิดความ
ตระหนักในการลดขยะเมื่อต้องไปเที่ยวใน
อุทยานธรรมชาติ

 ขณะที่สิงคโปร์ก็มี ‘The MeshMinds 
Foundation’ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผล 
ก�าไรน�าเสนอการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านงาน
ศิลปะและเทคโนโลยีสุดครีเอทีฟ มีเป้าหมาย
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้คนหันมาใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม โดยสร้างมาสคอตเป็น ‘Astrocat’ 
เจ้าเหมียวในชุดนักบินอวกาศตัวจ�้าม�่า
เสมือนตัวแทนจากโลกอนาคตเตือนให้มนุษย์
เห็นความส�าคัญของการมีชีวิตที่ยั่งยืนโดย
ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม 
 ส�าหรับโปรเจกต์สุดสร้างสรรค์นี้เป็นการ
ร่วมกันคิดกับสถาบันการศึกษาด้านศิลปะช้ันน�า
ของประเทศสิงคโปร์ ด้วยรูปแบบการหยิบเอา 
‘ขยะ’ มาผสานเข้ากับเทคโนโลยีสุดล�้า แล้ว
เปลี่ยนเป็น ‘งานศิลปะสุดไฮเทค’ เพื่อให้เกิด
การรับรู้ว่า ของบางสิ่งที่ถูกทิ้งให้เป็นขยะ
สามารถน�าไปต่อยอดได้มากกว่าปล่อยให้เป็น 
ขยะล้นโลก โดยโชว์เคสงานศิลปะใน 3 รูปแบบ 

ความสวยงามและงานศิลปะสร้างสรรค์ได้จากทุกสิ่งรอบตัวเรา เช่นเดียวกับศิลปินที่สามารถ
แปลงสิ่งของธรรมดาให้กลายเป็นไอเดียสุดแจ่ม และไม่น่าเชื่อว่าขยะหรือของเหลือใช้เหล่านี้

จะนำามาสร้างสรรค์เป็นผลงานยอดเยี่ยมได้อย่างน่าทึ่ง

รักษ์โลก
เร่ือง : วิชชุ
ภาพประกอบ : ข้าวตู

คือ Music, Fine Art และ Broadcast Media 
 ใครจะคิดว่าของเล่นสมัยเด็กที่เก่าเก็บ
จนลืมไปแล้ว พวกขวดน�้า ตลับเทป ไปจน
ถึงกระดาษลังจะสร้างซาวด์ดนตรีเจ๋ง ๆ ได้ 
กระดาษลังเหลือใช้ถูกน�ามารีไซเคิลเป็น 
8-step sequencer เครื่องเล่นดนตรีที่มีปุ่ม
คอนโทรลเสียง 5 ปุ่ม ให้ปรับจูนเสียงแบบ
แมนนวล ในส่วนงาน Fine Art ที่น�านวัตกรรม 
3D Printing มาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยี 
AR สร้างสื่อผสมชวนให้คนตระหนักถึง ‘คน 
เมือง และสิ่งแวดล้อม’ ด้วยการดึงเทคโนโลยี 
AR มาเล่าเรื่องราวของโลกอนาคตปี ค.ศ. 
2100 ที่ได้รับผลกระทบจาก ‘ภาวะสภาพ
อากาศเปลี่ยนแปลง’ เมื่อเราใส่แว่นแล้วจะได้
เห็นภาพของเมืองรกร้าง เต็มไปด้วยซากปรัก
หักพัง ฝุ่น และขยะ ซึ่งเป็นผลพวงจากการ
กระท�าของมนุษย์ที่ท�าลายสิ่งแวดล้อมมา
ตั้งแต่วันวาน   

อ้างอิง https://www.nzherald.co.nz/sponsoredstories/news/

สีสันงานศิลป์ จากขยะสู่ศิลปะ



 • ฉบับท่ี 10 / 2562  33

 
 

 โดย Money Move
รู้คิดรู้ใช้

 ทำาความรู้จักหุ้นประเภทต่าง ๆ ไปพอหอมปากหอมคอแล้ว คร้ังน้ี 
ขอนำาเสนอการเลือกหุ้นตามธีมการลงทุนท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) จัดทำาเป็นดัชนีไว้ให้ ท่ีแม้ว่ามีจุดประสงค์หลักเพ่ือ
ส่งเสริมให้กองทุนต่าง ๆ ได้ออกตราสารใหม่ ๆ จากการอ้างอิงดัชนี
ดังกล่าว แต่สำาหรับนักลงทุนบุคคลท่ัวไปก็ใช้เป็นแนวทาง เพ่ือลดระยะ
การหาข้อมูลได้ทางหน่ึง ก่อนจะคัดสรรและทำาการบ้านกับหุ้นแต่ละตัว
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ลงทุนหุ้นตามกลุ่ม
ที่ตลาดหลักทรัพย์จัดไว้ให้

 SET50 ภาษาทางการหมายถึง หุ้น 50 
ตัวแรก (จากเกือบ 700 ตัว) ที่มีมูลค่าหลัก
ทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) สูงสุด 
ถ้าจะสื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่าย ก็คือหุ้น 
50 ตัวแรกในตลาดหุ้นที่มีสภาพคล่อง หรือ
มีการซื้อขายสม�่าเสมอ เพราะแม้แต่กองทุน
หรือผู้ลงทุนต่างประเทศ หากจะเข้ามาซื้อหุ้น 
ไทยก็มักเลือกจาก SET50 ก่อน ข้อดีคือท�าให้
นักลงทุนรายบุคคลทั่วไปไม่ต้องกังวลว่าเวลา 
ซ้ือขายจะเข้า - ออกยาก เพราะ SET50 ถือว่า 
เป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องและความคล่องตัว
ในการเข้า - ออกอยู่แล้ว หรือถ้าขยายวงกว้าง 
ไปอีกหน่อยก็มี SET100 หุ้น 100 ตัวแรก
ในตลาดหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกมา ซึ่งมี
หลักการเดียวกับ SET50 ทุกประการ 

 SETHD เป็นดัชนีที่ ตลท. คัดเลือกมา
ว่ามีอัตราการจ่ายปันผลตอบแทนสูงสุด 3 ปี
ต่อเนื่องกัน มีทั้งหมด 30 ตัวเท่านั้น และยัง
มีมาร์เก็ตแคปและสภาพคล่องที่สูง เหมาะ
ส�าหรับการเลือกสะสมไว้ป้องกันยามที่ภาวะ
ตลาดหุ้นเคลื่อนไหวผันผวนได้เป็นอย่างดี 
และหากถือไว้ระยะยาวก็จะได้รับเป็นอัตรา
เงินปันผลมากกว่าหุ้นอื่น ๆ
 SET THSI เป็นการท�าดัชนีอิงตาม 
รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability 
Investment หรือ THSI) เหมาะกับผู้ลงทุน
ที่สนใจหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่ค�านึงถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุมท้ังส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, So-
cial and Governance หรือ ESG) รวมถึงการ

บริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ 
องค์กร เช่น การบริหารความเส่ียง การจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน และมีการพัฒนานวัตกรรม 
หุ้นกลุ่มน้ีนอกจากจะเป็นเทรนด์ท่ีผู้ลงทุนท่ัวโลก 
ต่างให้ความสนใจมากขึ้นแล้ว ยังเป็นหุ้นที่ดู
วิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
ว่าให้ความส�าคัญกับนักลงทุนและคนอื่น ๆ 
ในสังคมมากน้อยแค่ไหน เพราะเป็นการ
สะท้อนให้เห็นอีกมุมที่ชัดเจนว่า บริษัทนั้น ๆ 
มีโอกาสเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
มากน้อยขนาดไหน ปัจจุบันมีทั้งหมด 53 ตัว
 SET CLMV มีทั้งหมด 35 หุ้น ที่ต้อง
มีรายได้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ จากกลุ่ม
ประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม) จากสัดส่วนรายได้ทั้งหมดของ
บริษัท หรือมีรายได้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 
จากกลุ่ม CLMV สิ่งที่เป็นไกด์ได้อย่างหนึ่ง
คือ กลุ่มนี้มีแหล่งที่มารายได้ไม่ใช่ในประเทศ
เพียงอย่างเดียว ท�าให้ไม่เกิดความเสี่ยงเวลา
เศรษฐกิจในประเทศมีการชะลอตัว ถือเป็นหุ้น
ที่มีการเติบโตได้อีกในอนาคต เพราะมีรายได้
จากนโยบายขยายงานไปต่างประเทศต่อเนื่อง 
ซึ่งส่วนใหญ่ในกลุ่ม CLMV ยังต้องลงทุนและ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
 SET WB หรือ SET Well-being คือ
หุ้นไทยทั้งหมด 30 ตัว จาก 7 หมวดธุรกิจ 
ที่โดดเด่นด้านอยู่ดีกินดีของประเทศไทย มี
ศักยภาพในการแข่งขันและเป็นธุรกิจที่ผู้ลงทุน
ต่างชาติให้ความสนใจ ที่ส�าคัญคือการเติบโต
ของธุรกิจเหล่านี้มีผลต่อการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เพราะ
ช่วยสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้แก่คนไทย 
 รายชื่อหุ้นที่อยู่ใน 5 ดัชนีนี้ ตลท. จะมี 
การปรับเปล่ียนทุก ๆ 6 เดือน ตามสภาวการณ์
ท่ีแท้จริงของบริษัทและภาวะตลาดหุ้นโดยรวม 
ส่วนรายละเอียดหุ้นแต่ละธีมคลิกดูได้ที่
เว็บไซต์ ตลท. www.set.or.th โดยแต่ละตัวจะ
มีค�าแนะน�าและรายชื่อหุ้นอยู่ จากนั้นน�าหุ้น
ที่เลือกไปศึกษาควบคู่กับตัวเลขทางการเงิน
อื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาในการลงทุน 

 แล้วครั้งหน้ามาเตรียมพร้อมและ
ท�าความรู้จักการลงทุนในกองทุนรวมกัน   
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รอบโต๊ะทำางาน
โดย แม่มะลิ

DISRUPTIVE 
TECHNOLOGY 
& ความเปลี่ยนแปลงในองค์กรด้วยความพร้อม 4 ด้าน
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โปรแกรมเอไอ ส่วน Upskill คือ การพัฒนา
ทักษะเพิ่มเติม หรือ Top up ให้พนักงานได้
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ สร้างสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่ม
จากเทคโนโลยีใหม่ให้กับงานที่เขาท�าได้

เจตนา (Intent)
 ในที่นี้หมายถึงเจตนาที่จะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่ง 
เพราะเมื่อยอมรับและเข้าใจได้ พวกเขา
ก็พร้อมที่จะเปิดรับและปรับตัว ในทาง
กลับกัน ถ้าพนักงานไม่มีเจตนาที่จะเป็น
ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ผลสัมฤทธิ์
ของการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่โลกการ
ท�างานในยุคดิจิทัล ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้
แน่นอน ด้วยเหตุนี้ การท�าให้พนักงาน 
ยอมรับ องค์กรจ�าเป็นต้องมีวิธีสื่อสารที่
เข้าถึงพนักงานทุกฝ่าย ทุกระดับ 
 ต้องบอกว่า Disruptive Technology ที่
ทุกองค์กรต้องเตรียมการรับมือไม่ใช่เรื่อง
ที่น่ากังวล ถ้าองค์กรนั้นได้เดินหน้าลงมือ
ปรับโครงสร้างองค์กร เตรียมความพร้อม
พนักงานอย่างเหมาะสม แค่นี้ก็อยู่รอด
ปลอดภัยในยุคนี้ได้แล้ว 

ในวันท่ีเทคโนโลยีสมัยใหม่กลายมาเป็นส่วนหน่ึงในการดำาเนินชีวิตของผู้คน รวมถึงการ
ทำางาน การทำาธุรกิจ ทุกองค์กรจึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้องปรับตัว ควบคู่ไปกับการ

เตรียมความพร้อมต่อการรับมือกับความเปล่ียนแปลงให้กับท้ังองค์กรและตัวพนักงาน 
ดังน้ัน ทักษะในการรับมือกับความเปล่ียนแปลง นับเป็นทักษะพ้ืนฐานท่ีคนยุคน้ีต้องมี
ติดตัวเพ่ือดำารงอยู่ในสังคมท่ีเกิดความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาเช่นน้ี

ใ
ธุรกิจที่เข้มข้น ซึ่งการตั้งรับกับสถานการณ์นี้
ก็สอดคล้องกับค�ากล่าวของ Charles Darwin 
เจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการที่ได้กล่าวไว้ว่า 
“It is not the strongest of the species that 
survives, nor the most intelligent; it is the 
one most adaptable to change.” 
“ผู้ที่จะอยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือ
ฉลาดที่สุด แต่เป็นผู้ที่สามารถปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดมากกว่า” 
 ด้วยความส�าคัญท่ีกล่าวมา Kincentric จึง
ได้ศึกษาการบริหารสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ในองค์กร และพัฒนาโมเดลวัดความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลง โดย Kincentric ระบุ
ชัดเจนว่าพนักงานยุคนี้ต้องมีความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เกิดจาก Disruptive 
Technology และสภาพการท�าธุรกิจที่มีการ
แข่งขันสูงในทุกวงการ โดยอธิบายเพิ่มเติม
ถึงความพร้อมแต่ละด้าน ดังนี้

ความเข้าใจ (Understanding)
 องค์กรสามารถสอบถามพนักงานถึง
ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงว่าพนักงาน
มีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด หาก
พนักงานไม่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่ก�าลัง
จะเกิดขึ้นส่งผลกระทบอย่างไรกับตนเอง 
ย่อมไม่เกิดความตระหนักที่จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลง และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ 
ถ้าเป็นเช่นนี้ องค์กรควรจะต้องสื่อสารและ
ท�าความเข้าใจในทันที
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ภาวะอารมณ์ (Emotion)
 ในการวัดความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง 
ควรให้ความส�าคัญกับความพร้อมของ
สภาวะอารมณ์ของพนักงาน เพราะจาก
การศึกษากลุ่มตัวอย่างพนักงานในองค์กร 
พบว่าพนักงานที่จัดการกับความเครียด
ในการท�างานได้ดีจะมีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่มากกว่า ขณะที่พนักงานที่
เครียดง่าย องค์กรก็ควรจัดการอบรมหรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานได้ผ่อนคลาย
ความเครียด เช่น กิจกรรมการออกก�าลังกาย 
การเล่นโยคะ หรือจัดกิจกรรรมท่องเที่ยว
ประจ�าปี เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้หลุด
ออกจากบรรยากาศการท�างานที่ตึงเครียด 
ซึ่งผลลัพธ์ของกิจกรรมเหล่านี้ย่อมส่งผลให้
พนักงานปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงใน
องค์กรได้ง่ายขึ้น

ความสามารถ (Ability)
 องค์กรยุคนี้ต้องตั้งค�าถามว่า ได้
สนับสนุนพนักงานให้ใช้ทักษะและความ
สามารถที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กรจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ตอ้งใหพ้นกังานทีม่คีวามสามารถตรงกบังาน
หรือกระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้
ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ดังนั้น องค์กร
จึงควรสนับสนุนให้พนักงานได้เพิ่มพูนทักษะ
ที่จ�าเป็นในโลกการท�างานยุคดิจิทัล โดย
ขอน�าเสนอหลักการอบรมหรือสนับสนุน
ให้พนักงานได้ศึกษาเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติม
ตามแนวทาง Reskill & Upskill 
 Reskill เป็นการสร้างทักษะใหม่ที่เป็น
ประโยชน์กับการท�างานของเขา เช่น ทักษะ
ในการท�างานร่วมกับระบบอัตโนมัติ หรือ

นส่วนของผู้บริหารองค์กร ก็จ�าเป็น
ต้องตระหนักถึงพัฒนาการของ
เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
และให้ความส�าคัญต่อการสร้าง
ความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง เพ่ือ
ให้อยู่รอดในสมรภูมิการแข่งขันทาง

อ้างอิง : บทความเรื่อง “พนักงานของคุณพร้อมต่อ ‘การเปลี่ยนแปลง’ หรือไม่? แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร?” เผยแพร่ใน Facebook : Kincentric Thailand 
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แวะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

แวะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

ร้านหนึ่งย่านอ่างศิลาครับ ร้านนั้นมีชื่อ
ว่า ‘ตาเตียว ก๋วยเตี๋ยวเป็ด’ แถมหาง่าย
ถ้าขับมาทางถนนสุขุมวิท เลยตัวเมือง
ชลบุรีออกมาแล้ว ให้ไปรอเลี้ยวเข้า
อ่างศิลา เมื่อเลี้ยวมาได้ประมาณ 500 
เมตร จะเห็นปั๊มน�้ามัน ปตท. ทางขวามือ 
ให้หาที่จอดรถฝั่งตรงข้ามได้เลยครับ 
เพราะร้านตาเตียวอยู่ตรงกันข้ามพอดี
 ร้านตาเตียวท�าเป็ดพะโล้ได้เนื้อนุ่ม

ย ามใดที่ขับรถเข้าเขตชลบุรี 
ชายกางจะเริ่มมองหาของ
อร่อยประจ�าถิ่นนี้ เพื่อกินให้
สมใจอยากก่อนที่จะเดินทาง

ปาก น�้าซุปอร่อยซดคล่องคอ มีเป็ดตุ๋น
เนื้อนิ่ม ๆ ที่เพียงใช้ช้อนกดเบา ๆ เนื้อก็
หลุดจากกระดูกโดยง่าย และทีเด็ดที่สุดที่ 
ชายกางหลงใหลนักหนาก็คือ ‘อะไหล่เป็ด’ 
ครับ สารพัดจะมี ปีก ขา คอ ไส้ และ
ท่ีสุดของแจ้ ก็คือ ตูดเป็ด น�ามาจ้ิมน�า้จ้ิม 
สูตรต�ารับของตาเตียวนั้นคือที่หนึ่งครับ
 ข้าวหน้าเป็ดพะโล้นั้นดี มาพร้อมข้าว
สวยร้อน ๆ วางเป็ด ราดน�้ามาเสร็จสรรพ 

ตาเตียว ก๋วยเต๋ียวเป็ด @อ่างศิลา

ไปไหนต่อไหนเสมอ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด คือ
ของอร่อยอีกรายการที่ชลบุรีเขาถนัดกัน
นักแล
 ถอยหลังไปปีกว่า ๆ ชายกางได้เดิน
ทางมาพบกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อย ๆ 



 • ฉบับท่ี 10 / 2562  37

คนเดียวพุงเล็ก ๆ ชายกางว่าอิ่มพอดี 
หรือให้ดี มีเกาเหลามาส�าทับอีกชาม
แน่นหนาแน่นอนครับ
 ในส่วนของก๋วยเตี๋ยว ร้านก็มีเส้นให้
เลือกจุใจ สั่งเป็ดหั่น เป็ดตุ๋นกันได้ตาม
ประสงค์ แต่ให้ครบครัน ต้องสั่งไส้เป็ดมา
ด้วย คู่กันกับตูดเป็ดสักจาน สนนราคาน้ัน 
เป็นมิตรกับกระเป๋าทุกท่าน น�้าดื่มที่นี่
บริการฟรีด้วยนะครับ
 ที่มาของชื่อร้าน ‘ตาเตียว’ เกิดจาก 
ช่ือของสองสามีภรรยาท่ีก่อต้ังร้านน้ีข้ึนมา 
คุณแม่ของพี่เจตน์ ชื่อตา และคุณแม่ของ
น้องแวว ชื่อเตียว น�ามงคลนามท้ังสอง

 
เป็ดพะโล้เน้ือนุ่มปาก 
นำา้ซุปอร่อยซดคล่อง
คอ มีเป็ดตุ๋นเน้ือน่ิม 
ท่ีเพียงใช้ช้อนกด
เบา ๆ เน้ือก็หลุด 
จากกระดูก 

มารวมกัน จึงเกิดเป็น ‘ตาเตียว ก๋วยเตี๋ยว
เป็ด’ มาให้ทุกท่านได้เอร็ดอร่อยกันใน
ย่านอ่างศิลานี้ รวมทั้งท่านที่สัญจรผ่าน
ไปมา ก็แวะมาอร่อยกันก่อนเดินทางต่อ
ได้นะครับ
 อย่าลืมนะครับ ท�างาน ต้องหาเวลา
พักผ่อนบ้าง ดูแลทุกคนในบ้านของเรา
ให้มีความสุข โดยเฉพาะพระในบ้านของ
ทุกครอบครัว คุยกับท่านให้มาก ๆ กอด
ท่านทุกครั้งที่มีโอกาส สอนให้ลูกหลาน
รักท่านมาก ๆ เพราะท่านนั้นรักทุกคนใน
บ้านอย่างไม่มีข้อแม้มาตั้งแต่คุณลืมตา
มองโลกแล้วครับ  
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ไม่เช่ือก็ต้องเช่ือว่า วัณโรค เป็น 1 ใน 10 โรคติดต่อร้ายแรงท่ีทำาให้เสียชีวิตได้ 
และปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ติดเช้ือวัณโรคสูงถึง 80,000 คน โดยทุกคนมีโอกาส

จะได้รับเช้ือวัณโรคง่ายในทุก ๆ อวัยวะ ไม่ใช่เฉพาะปอดเหมือนท่ีเคยเข้าใจ
ของผู้ป่วยจะเสียชีวิตภายใน 5 ปี
 นอกเหนือจากวัณโรคที่ปอดแล้ว ยังอาจพบวัณโรคนอกปอด 
ได้ด้วย เช่น วัณโรคหลังโพรงจมูก ซึ่งราว 1 ใน 3 ของผู้ป่วยจะไม่มี
อาการ และประมาณร้อยละ 70 จะมีต่อมน�้าเหลืองที่คอโตหรือมี
ก้อนบริเวณหลังโพรงจมูก จัดเป็นวัณโรคที่ตรวจพบและวินิจฉัย
ได้ยาก พบผู้ป่วยน้อยราย ต้องท�าด้วยการตรวจชิ้นเนื้อที่ก้อนหรือ
ต่อมน�้าเหลืองเท่านั้น ในขณะที่วัณโรคต่อมน�้าเหลือง ผู้ป่วยจะมีไข้ 
ต่อมน�้าเหลืองที่คอหรือรักแร้โต ถ้าเป็นวัณโรคกระดูกและข้อ ผู้ป่วย
อาจมีอาการปวดหลังร่วม ส่วนวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง จัดเป็นวัณโรค
ชนิดรุนแรง ผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดศีรษะเรื้อรัง มีภาวะสับสนหรือชัก 
และพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตและพิการสูง
 ปัจจุบันวัณโรครักษาให้หายขาดได้ ด้วยการใช้ยาฆ่าเชื้อ
แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรค และผู้ป่วยจ�าเป็นต้องรับประทานยา 
อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป ส่วนวิธีป้องกันคือการตรวจสุขภาพทุกปี 
ออกก�าลังกายสม�่าเสมอเพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทาน หลีกเลี่ยง
การอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค และสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใน
ที่แออัด 

 วัณโรค (Tuberculosis หรือ TB) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อ
แบคทีเรีย Mycobacterium Tuberculosis เกิดได้กับอวัยวะทุกส่วน 
แต่พบมากสุดคือปอดมีสูงถึงร้อยละ 80 และเนื่องจากเชื้อวัณโรค
ติดต่อผ่านลมหายใจ จึงท�าให้เชื้อเข้าไปฝังตัวที่ปอดเป็นอวัยวะแรก 
ซึ่งนอกจากปอดแล้ว เชื้อวัณโรคจะเข้าสู่กระแสเลือดและกระจาย
ไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายภายใน 2 - 8 สัปดาห์ โดยระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายจะท�าหน้าที่ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อโรค 
หากท�าส�าเร็จ ผู้ป่วยในระยะดังกล่าวซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ติดเชื้อวัณโรค
ระยะแฝง จะไม่แสดงอาการใด ๆ และไม่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ 
 อย่างไรก็ตาม หากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก�าจัดหรือ
ควบคุมเชื้อไม่ได้ เชื้อวัณโรคจะแบ่งตัวและเพิ่มจ�านวนอย่างรวดเร็ว 
ผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงก็จะกลายเป็นผู้ป่วยวัณโรค ที่อาจมีอาการ
หรือไม่มีก็ได้ โดยสังเกตลักษณะได้ เช่น ไอติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ 
ท้ังไอแห้ง ๆ ไอมีเสมหะ หรือไอมีเสมหะปนเลือด มีไข้ต�า่ ๆ ช่วงบ่าย 
หรือค�่า เบื่ออาหาร น�้าหนักลดผิดปกติ เหงื่อออกมากผิดปกติใน
ช่วงกลางคืน เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับการรักษา
ก็จะหายขาดจากโรคได้ แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษา ร้อยละ 50 - 65 

สุข สุขภาพ
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

วัณโรค โรคที่ทุกคนมีโอกาสเป็น
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เร่ือง : พ่ีอ้อม  
ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง

PEA FOR KIDS

 หม้อหุงข้าวน่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างหนึ่งที่เราใช้บ่อยที่สุด
ในบ้านก็ว่าได้ จึงไม่แปลกนักหากเจ้าเครื่องนี้จะหมดอายุขัยไปก่อน
เพื่อน และถ้าถึงเวลาต้องเปลี่ยน น้อง ๆ รู้มั้ยว่ามีวิธีเลือกหม้อหุง
ข้าวอย่างไรให้เหมาะกับบ้านของเรา 
 จำานวนสมาชิกในครอบครัว ก่อนอื่นต้องดูว่าที่บ้านเรามีกี่คน 
เช่น ถ้ามี 3 - 4 คน ก็ไม่จ�าเป็นต้องใช้หม้อหุงข้าวขนาดใหญ่นัก 
เพราะนอกจากจะราคาสูงยังพ่วงค่าไฟเข้ามาในบิลด้วย
 ประเภทหม้อหุงข้าว เดี๋ยวนี้หม้อหุงข้าวมีหลากหลายรูปแบบ
และประโยชน์ใช้งาน เช่น 
 • หม้อหุงข้าวแบบธรรมดา หุงข้าวได้อย่างเดียวแต่อุ่นข้าว
ไม่ได้ ลักษณะหม้อหุงข้าวจะเป็นฝาเหล็กที่แยกออกได้จากตัวหม้อ 
ราคาจึงถูก อยู่ที่ไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเอง 
 • หม้อหุงข้าวพร้อมอุ่นอัตโนมัต ิสามารถหุงและอุ่นข้าวใน

เครื่องเดียว ลักษณะหม้อหุงข้าวก็จะดูทันสมัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง 
เป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากพอสมควร ส่วนราคาก็แพงขึ้น
จากธรรมดาอีกนิดหน่อย
 • หม้อหุงข้าวแบบดิจิทัล เดี๋ยวนี้อะไร ๆ ก็เป็นดิจิทัล นอกจาก
มีรูปลักษณ์สวยงาม มีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย หุงได้ทั้ง
ข้าวสวย ข้าวเหนียว อบเค้ก เพราะท�าได้หลายอย่างราคาจึงสูงขึ้น
ตามไปด้วย 
 การรับประกันสินค้า เมื่อได้ขนาดและประเภทที่ต้องการแล้ว 
ต้องดูว่ามีประกันติดมาด้วยหรือเปล่า โดยให้ดูที่มีประกัน 1 ปีขึ้นไป 
เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ส่งซ่อมโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มยังไงละ
 นอกจากนี้ จะซื้อของทั้งทีแค่ชอบหรือถูกใจคงไม่เพียงพอ ต้อง
เปรียบเทียบราคา คุณภาพ ก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ได้หม้อหุงข้าว
ที่ตรงกับการใช้งานและคุ้มค่าจริง ๆ  

ช่วยคุณพ่อคุณแม่

เลือกหม้อหุงข้าวเข้าบ้าน
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PEA Photo Club
โดย จุลล์ จูงวงศ์

 เพ่ือน ๆ ท่ีช่ืนชอบการถ่ายภาพคงทราบดีว่า 
เลนส์คุณภาพดีน้ันต้องเป็นเลนส์ทางยาวโฟกัส
เด่ียว หรือท่ีเรียกกันติดปากว่าเลนส์ฟิกซ์ (มาจาก
ค�าว่า fixed focal length lens หรือเลนส์ท่ีให้
มุมรับภาพตายตัวน่ันเอง) เวลาออกทริปถ่ายภาพ 
แต่ละคร้ัง ต้องพกเลนส์ไป 4 - 5 ตัว เพ่ือให้
ครอบคลุมการใช้งานต้ังแต่มุมกว้าง มาโคร 
พอร์ตเทรต ไปจนถึงเทเลโฟโต้ น�า้หนักกระเป๋า
กล้องรวมก็ไม่ต�า่กว่า 5 กิโลกรัม แค่คิดก็ท�าให้
เพ่ือน ๆ บางคนเปล่ียนใจ ไม่อยากออกไปไหนแล้ว 
ด้วยเหตุน้ี จึงเป็นท่ีมาของการพัฒนา ‘เลนส์
เดียวเท่ียวท่ัว’ ซ่ึงเป็นเลนส์ท่ีครอบคลุมช่วงการ
ใช้งานต้ังแต่มุมกว้างไปจนถึงเทเลโฟโต้ ช่วยให้
ช่างภาพท�างานได้สะดวกข้ึน

พ่ี ๆ นักถ่ายนก กับเลนส์ 500 มิลลิเมตร น้ำาหนัก
ประมาณ 3.5 กิโลกรัม ตัวกล้องอีกประมาณ 8 ขีด 

และขาต้ังกล้องอีกประมาณ 5 กิโลกรัม 

น้องช่างภาพกับเลนส์ 70-300 มิลลิเมตรของ
แคนนอน น้ำาหนักรวมกับกล้องอยู่ท่ีกว่า 1.5 กิโลกรัม 

เทียบกับน้องอีกคนในภาพเปิดเร่ือง ท่ีถือกล้อง
มิร์เรอร์เลส และเลนส์เดียวเท่ียวท่ัวของโอลิมปัส 

น้ำาหนักรวมเพียงประมาณ 700 กรัมเท่าน้ัน

เลนส์เดยีวเทีย่วทัว่



 ย้อนไปเม่ือปี พ.ศ. 2535 แทมรอน (Tamron) 
บริษัทผู้ผลิตเลนส์อิสระแดนอาทิตย์อุทัย ท่ีมี
ประสบการณ์มายาวนาน ได้เปิดตัวเลนส์ซูม
ออโต้โฟกัสแบบตัวเดียวเท่ียวท่ัว หรือท่ีเรียกกัน
ว่า ‘ซูเปอร์ซูม’ (Superzoom) ระยะ 28-200 
มิลลิเมตรเป็นตัวแรก คือ AF28-200mm F/3.8-5.6 
Aspherical (Model 71D) มันเป็นเลนส์ท่ีสร้าง
ความฮือฮาให้วงการการถ่ายภาพอย่างมาก ด้วย
อัตราขยาย (ซูม) 7.1 เท่า และขนาดท่ีกะทัดรัด 
ซ่ึงแทมรอนใช้เวลาถึง 3 ปีในการพัฒนา โดย
ต้ังเป้าไว้ว่าจะพัฒนาเลนส์ตัวน้ีให้มีขนาดพอ ๆ 
กับลูกสูบรถเก๋งและมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน
ขนาดซองบุหร่ี

เลนส์ซูเปอร์ซูมระยะ 28-200 มิลลิเมตรตัวแรกจาก
แทมรอน เปิดตัวเม่ือปี พ.ศ. 2535

Nikon P1000 กล้องดิจิทัลคอมแพกต์ท่ีมาพร้อม
เลนส์ซูมขนาด 125X เทียบเท่าเลนส์ 24-3000 
มิลลิเมตร กับน้ำาหนักตัวเกือบหน่ึงกิโลคร่ึง!!!

 ผ่านเวลามาเกือบสามทศวรรษ นิยามของ
ค�าว่า ‘ซูเปอร์ซูม’ อาจจะเปล่ียนไปมาก จาก
การเข้ามาของกล้องคอมแพกต์ซูเปอร์ซูมท้ัง
หลาย ซ่ึงมีช่วงซูมต้ังแต่ 25 เท่าไปจนถึง 125 
เท่า!!! แต่เลนส์ซูเปอร์ซูมส�าหรับกล้อง SLR ก็ยัง
มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง บนพ้ืนฐานเดิมน่ันคือ 
ขนาดท่ีกะทัดรัด ช่วงซูมท่ีใช้งานได้สะดวก และ
ราคาท่ีสมเหตุสมผล ซ่ึงแทมรอนเจ้าเก่าก็ยังคง
เป็นหน่ึงในผู้น�าของตลาดเลนส์ประเภทน้ีอยู่

ข้อเด่นของเลนส์เดียวเที่ยวทั่ว
 ข้อเด่นประการส�าคัญเลย ก็จะเป็นขนาดท่ี
กะทัดรัดและน�า้หนักท่ีเบากว่าแน่นอน เพราะเรา
พกเลนส์ตัวเดียว แทนท่ีจะเป็นเลนส์ฟิกซ์ 2 - 3 ตัว 
ถัดมาก็เป็นเร่ืองของพ้ืนท่ีท่ีใช้จัดเก็บ ถ้าเป็น
กระเป๋ากล้องใบเดิมซ่ึงใส่กล้องและเลนส์ได้ 2 - 3 
ตัว เม่ือเราเปล่ียนมาใช้เลนส์ซูเปอร์ซูม เราก็จะ
เหลือท่ีเอาไว้ใส่สัมภาระอย่างอ่ืนได้แทน อาจจะ
เป็นกระติกน�า้หรือส่ิงจ�าเป็นอ่ืน ๆ ส�าหรับการ
เดินทาง ข้อเด่นประเด็นถัดมาคือ เราไม่ต้อง
เปล่ียนเลนส์ไปมาระหว่างช่วงมุมกว้าง ช่วง
นอร์มอล ช่วงพอร์ตเทรต ไปจนถึงช่วงซูเปอร์

 ประเด็นถัดมาเป็นเร่ืองความคมชัด ถึงแม้เลนส์ซูเปอร์ซูมรุ่นใหม่หลายตัวให้ความคมชัดค่อนข้างดี 
เม่ือเทียบกับเลนส์ประเภทเดียวกันในอดีต แต่ถ้าจะไปเทียบกับเลนส์ฟิกซ์หรือเลนส์ซูมเกรดโปรแล้ว 
คงจะเทียบกันล�าบาก การใช้งานเลนส์ซูเปอร์ซูมโดยหวังผลเร่ืองความคมชัด ขอแนะน�าให้ใช้ช่วงซูมท่ี
ขยับออกมาจากช่วงต้นสุดและปลายสุดเล็กน้อย และหร่ีรูรับแสงลงไปท่ี f/8.0 ก็จะได้ภาพท่ีน่าจะคมชัด
ท่ีสุดจากเลนส์ตัวน้ัน
 ประเด็นสุดท้ายเป็นเร่ืองของ Distortion หรือการบิดเบ้ียวของภาพ ซ่ึงเป็นอีกความท้าทายของการ
ออกแบบเลนส์ซูเปอร์ซูม เพราะการท่ีจะท�าให้เลนส์เก็บภาพมุมกว้างมากได้ แล้วยังขยับไปเก็บภาพช่วง
เทเลโฟโต้ได้ด้วย เป็นเร่ืองยากมาก อาการภาพบวมป่อง หรือ Barrel Distortion จะเกิดข้ึนอย่างแน่นอน 
มากน้อยต่างกันเท่าน้ันเอง แต่ไม่ใช่เร่ืองน่ากลัวอะไร เพราะซอฟต์แวร์แต่งภาพในปัจจุบันแก้ไขอาการ
แบบน้ีได้ไม่ยากเลย

Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD 
เลนส์เดียวเท่ียวท่ัวสำาหรับกล้องฟูลเฟรมจากแทมรอน  

น้ำาหนักตัว 540 กรัม สนนราคาประมาณสองหม่ืนกลาง ๆ

Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD 
เลนส์ซูเปอร์ซูมจากแทมรอนท่ีซูมได้มากท่ีสุด สำาหรับกล้อง 

APS-C น้ำาหนักตัว 710 กรัม ราคาประมาณสองหม่ืน

Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC 
เลนส์ซูเปอร์ซูมราคาประหยัดท่ีสุดจากแทมรอม 
น้ำาหนักตัว 400 กรัม ราคาประมาณเจ็ดพันบาท

เทเลโฟโต้ นอกจากความสะดวกแล้ว ยังลด
ความเส่ียงจากการท�าเลนส์ตก และฝุ่นเข้าเซนเซอร์ 
ด้วย ข้อดีอีกข้อท่ีส�าคัญมากก็คือ เราจะพลาด
ช็อตส�าคัญ ๆ น้อยลง เพราะไม่ต้องคอยเปล่ียน
เลนส์ไปมา สามารถจัดภาพ (Composition) 
ได้สะดวกและรวดเร็วข้ึนกว่าการใช้เลนส์ฟิกซ์

ซูมเยอะไปใช่จะไร้ข้อด้อย
 แน่นอนว่าไม่มีส่ิงใดในโลกท่ีจะดีโดยไร้ข้อด้อย 
‘เลนส์เดียวเท่ียวท่ัว’ ก็ย่อมต้องมีข้อด้อยกับ
เขาด้วย ประเด็นด้อยข้อแรกเลยเป็นเร่ืองความ
สว่างของเลนส์ ท่ีไม่สามารถท�าสู้เลนส์ทางยาว
โฟกัสเด่ียวได้ ด้วยข้อจ�ากัดทางการออกแบบ 
เลนส์ซูเปอร์ซูมส่วนใหญ่จะมีรูรับแสงกว้างสุดอยู่
ท่ีประมาณ f/3.5 หรือแคบกว่าน้ัน แต่ก็เป็นส่ิงท่ี
ต้องแลกมาเพ่ือให้ได้ความกะทัดรัดของตัวเลนส์ 
ซ่ึงแทบจะทุกผู้ผลิตจะชดเชยประเด็นเร่ืองความ
สว่าง (น้อย) ด้วยระบบกันส่ัน โดยใช้ช่ือแตกต่าง
กันไป แคนนอนใช้ IS: Image Stabilization 
นิคอนใช้ VR: Vibration Reduction แทมรอน
ใช้ VC: Vibration Compensation ซิกม่าใช้ OS: 
Optical Stabilizer เป็นต้น

 ท้ายน้ี สำาหรับเพ่ือน ๆ ท่ีวางแผนจะใช้ ‘เลนส์เดียวเท่ียวท่ัว’ ผมขอแนะนำาให้เพ่ิมเลนส์อีกสักตัวเป็น ‘เลนส์คู่ดูโปรไม่หยอก’ จะดีกว่าครับ โดยการ
ซ้ือหาเลนส์ 50 มิลลิเมตร f/1.8 ราคาประหยัดมาสักตัว เอาไว้ใช้ในสถานการณ์ท่ีแสงน้อย แถมยังถ่ายพอร์ตเทรตได้หลังเบลออีกด้วย
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PEA Smart Plus
จัดให้ได้ ง่ายทุกเรื่อง

ช�ำระค่ำไฟฟ้ำผ่ำน

บญัชบีตัรเครดติหรอื

บญัชธีนำคำรได้

ค�ำนวนค่ำ

ไฟฟ้ำด้วย

ตวัเอง

แจ้งเตือนค่ำ

ไฟฟ้ำเมือ่

ใกล้ถงึวนั

ก�ำหนดช�ำระ

ค้นหำสถำนที่

ช�ำระค่ำไฟฟ้ำ

ทีใ่กล้ท่ีสดุ

แจ้งข้อเสนอแนะ

หรอืข้อร้องเรยีนได้

สร้ำง QR Code และ Barcode

เพือ่น�ำไปช�ำระเงนิทีจ่ดุรบัช�ำระค่ำ

ไฟฟ้ำได้

สมคัรหรอืยกเลกิ SMS

กำรแจ้งข้อมลูข่ำวสำรทีเ่ป็นบรกิำรเสริมของ PEA ได้

ขอใช้ไฟฟ้ำใหม่

ตดิตำมข่ำวสำร

ประชำสมัพันธ์ต่ำง ๆ

แจ้งไฟฟ้ำขดัข้อง

ขอตดิกลบัมเิตอร์

อกีหน่ึงบรกิำรด ีๆ จำก PEA สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 1129 PEA Call Center

แอปพลิเคชันนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเลือกบริการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อย่างครบวงจร เพียงแค่มี Smartphone หรือ Tablet
ด้วยคอนเซ็ปต์ One Touch Service คุณสามารถใช้งานในฟังก์ชันที่หลากหลาย


