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ปาลาวัน...
เพชรเม็ดงามแห่ง
ฟิลิปปินส์

แพรวา...
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PEA SOCIETY เที่ยวไปทั่ว มรดกไทย
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 ...การพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีอันก้าวหน้าทุกสาขาจาก 
ทั่วโลก แล้วเลือกสรรส่วนที่สำาคัญเป็นประโยชน์   นำามาปรับปรุงใช้ให้พอดีพอเหมาะ
กับสภาพและฐานะของประเทศเรา เพื่อช่วยให้ประเทศของเราสามารถนำาเทคโนโลยี
อันทันสมัยมาใช้พัฒนางานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง...  
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EDITOR’S TALK

เป็นวารสารรายเดือน จัดทำาขึ้น
เพ่ือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจอันด ี
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

ทุกการเปลี่ยนแปลงคือโอกาส
 ต้องยอมรบัแล้วค่ะว่า การรกุคบืด้านเทคโนโลยไีด้ก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลง
มากมายและมผีลกระทบมหาศาลต่อสงัคมไทย เราก�าลงัเดนิหน้าสู่ยคุปฏวิตัดิ้าน
ดจิทิลั สถานการณ์ ณ เวลานี้เหมอืนรถไฟแห่งเทคโนโลยกี�าลงัเคลื่อนเข้ามาใกล้
ด้วยความเรว็สูง ใครกต็ามที่ก้าวขึ้นไม่ทนั อาจต้องตกรถไฟขบวนนี้ในท้ายที่สดุ
  PEA Digital Utility คอืยคุแห่งการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ให้เหมาะสมกบัแผน
ยทุธศาสตร์ที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นการพฒันาองค์กรทกุด้าน ทกุระดบั ตั้งแต่ผู้บรหิาร
ระดบัสูงลงมาสู่ระดบัพนกังาน รวมทั้งคดิค้นนวตักรรมใหม่ ๆ ขยายโอกาสทาง
ธรุกจิ แสวงหาความรู้ และความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค
  วารสารสายใจไฟฟ้า เดนิทางเข้าสู่ปีที่ 59 อย่างเตม็ตวัแล้ว เราได้มกีารปรบั
เปลี่ยนเนื้อหาต่าง ๆ ตลอดเวลา เพื่อน�าสาระที่ทนัสมยัต่อทกุสถานการณ์มาน�า
เสนอสู่ผู้อ่าน เราไม่เพยีงเป็นสื่อกลางสรรหาความรู้มาเป็นอาหารสมองเท่านั้น 
หากยงัน�าเสนอเนื้อหาชวนคดิ เพื่อให้ทกุคนตระหนกัว่าก�าลงัเผชญิกบัสิ่งใดใน
ปัจจบุนั
  การเปลี่ยนแปลงคอืสจัธรรมกจ็รงิ แต่ส�าหรบัโลกธรุกจิแล้ว ทกุการเปลี่ยนแปลง
คอืโอกาส และเป็นการก่อก�าเนดิความยิ่งใหญ่ ซึ่งจะสั่นสะเทอืนไปถงึอกียคุสมยัใน
อนาคต

(นางกลัยา แตงเกษม)
บรรณาธกิาร

ผู้อยู่รอด...ไม่ใช่ผู้ที่
แข็งแกร่งที่สุด ฉลาดที่สุด 
แต่เป็นผู้ที่สามารถปรับตัว
ได้เก่งที่สุดต่างหาก
Charles Darwin
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สารผู้ว่าการ PEA
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(นายสมพงษ์  ปรเีปรม)
ผูว่้าการ PEA

  เนื่องในวาระอนัเป็นศภุมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ พทุธศกัราช 2562 
ผมขอส่งความปรารถนาดแีละไมตรจีติมายงัผูบ้รหิาร พนกังาน 
และลกูจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) ทกุท่าน ซึ่งได้ร่วมแรง
ร่วมใจกนัท�างานอย่างหนกัตลอดปี 2561 ที่ผ่านมานี้ ส่งผลให้ 
PEA ประสบผลส�าเรจ็ ได้รบัรางวลัมากมายหลายด้าน เป็นที่
ประจกัษ์แก่องค์กรอื่น ๆ ตอกย�้าการเป็นรฐัวสิาหกจิชั้นน�าของ
ประเทศ สร้างความภาคภูมใิจให้แก่ชาว PEA ทกุคน
  ในปีพทุธศกัราช 2562 นี้ PEA ยงัคงมุง่มั่นที่จะให้บรกิาร
พลงังานไฟฟ้า โดยน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมต่าง ๆ มา
ประยกุต์ใช้เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการให้บรกิาร ตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า ให้เกดิความพงึพอใจสงูสดุทั้งด้าน
คณุภาพและบรกิาร โดยใช้นโยบาย KEEN14 “สานงานเดมิ 
เสรมิธรุกจิงานใหม่ ใช้นวตักรรม หนนุน�าทนุมนษุย์” เพื่อให้ PEA 
ก้าวสูก่ารเป็น Digital Utility ในอนาคต ซึ่งจะมกีารเร่งรดัพฒันา
ธรุกจิใหม่ ๆ เช่น การขยายธรุกจิไปสูธ่รุกจิผลติไฟฟ้า ธรุกจิ 
Behind Meter การส่งเสรมิการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถงึเร่งรดั
การน�าเทคโนโลยดีจิทิลัและนวตักรรมต่าง ๆ มาใช้ในการให้
บรกิารลกูค้าและพฒันากระบวนงานของ PEA เพื่อเสรมิสร้าง
องค์กรให้เตบิโตได้อย่างยั่งยนื ซึ่งผมหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รบั
การสนบัสนนุจากเพื่อนพนกังานทกุคนที่จะช่วยกนัพฒันาและ
ขบัเคลื่อนองค์กรของเราน�าไปสู่องค์กรที่เป็นเลศิด้านธรุกจิ
พลงังานไฟฟ้าต่อไป
  สดุท้ายนี้ ผมขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสิ่งศกัดิ์สทิธิ์
ทั้งหลายที่ทกุท่านเคารพนบัถอื ตลอดจนเดชะพระบารม ี
อนัแผ่ไพศาลแห่งสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ  
บดนิทรเทพยวรางกรู โปรดอภบิาลประทานพรให้ผูบ้รหิาร 
พนกังาน ลกูจ้าง PEA พร้อมทั้งครอบครวั ประสบแต่ความสขุ 
ความเจรญิ มสีขุภาพพลานามยัสมบูรณ์แขง็แรง มกี�าลงักาย 
ก�าลงัใจ ส�าเรจ็สมหวงัตามที่ปรารถนาทกุประการ

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2562

สารผู้ว่าการ PEA
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PEA Smart Plus
จัดให้ได้ ง่ายทุกเรื่อง

ช�ำระค่ำไฟฟ้ำผ่ำน

บญัชบีตัรเครดติหรอื

บญัชธีนำคำรได้

ค�ำนวนค่ำ

ไฟฟ้ำด้วย

ตวัเอง

แจ้งเตือนค่ำ

ไฟฟ้ำเมือ่

ใกล้ถงึวนั

ก�ำหนดช�ำระ

ค้นหำสถำน

ทีช่�ำระค่ำ

ไฟฟ้ำทีใ่กล้

ทีส่ดุ

แจ้งข้อเสนอ

แนะหรอืข้อ

ร้องเรยีนได้

สร้ำง QR Code และ Barcode

เพือ่น�ำไปช�ำระเงนิทีจ่ดุรบัช�ำระค่ำ

ไฟฟ้ำได้

สมคัรหรอืยกเลกิ SMS

กำรแจ้งข้อมลูข่ำวสำรทีเ่ป็นบรกิำรเสริมของ PEA ได้

ขอใช้ไฟฟ้ำใหม่
ตดิตำมข่ำวสำร

ประชำสมัพันธ์ต่ำง ๆ

แจ้งไฟฟ้ำขดัข้อง

ขอตดิกลบัมเิตอร์

1

2

3
8

9

10
11

4
7

6
5

อีกหน่ึงบรกิำรด ีๆ จำกกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 1129 PEA Call Center

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

เรียบเรียง: กองประชาสัมพันธ์
PEA Project



6  • ฉบับท่ี 1 / 2562

PEA รับมือวิกฤต
ฝุ่นละออง PM 2.5 

PEA life

  เพ่ือคุณภาพชีวิต
ท่ีดีของพนักงานและคนไทย 
ปลอดภัย ไร้ฝุ่น
 ด้วยวกิฤตฝุน่ละออง PM 2.5 ที่ก�าลงัปกคลมุหลายพื้นที่ ได้กระทบ
ต่อสขุภาพและการด�าเนนิชวีติของทั้งพนกังานและลูกจ้างของ PEA 
ด้วยความห่วงใย นายสมพงษ์ ปรเีปรม ผู้ว่าการ PEA ได้ตดิตาม
สถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกล้ชดิ พร้อมทั้งมอบหมายให้กองสถาน
พยาบาล มอบหน้ากาก N95 ให้กบัพนกังานและลูกจ้างสวมใส่เพื่อ
ป้องกนัฝุ่นละอองขนาดเลก็ PM 2.5 พร้อมทั้งจดัรถกระเช้าฉดีน�้า
และท�าความสะอาดพื้นที่บรเิวณโดยรอบส�านกังาน ส�าหรบัในส่วน
ภูมภิาค ผูว่้าการ PEA ก�าชบัให้ส�านกังาน PEA ในแต่ละพื้นที่ดแูล
พนกังานและลูกจ้างที่ได้รบัผลกระทบ เพื่อบรรเทาปัญหามลภาวะ
ในระดบัเบื้องต้น 

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
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  นอกจากนี้ PEA ในฐานะองค์กรผู้ให้บรกิารพลงังาน ได้ตระหนกั
ถงึความยั่งยนืในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว ได้จดัท�าโครงการส่งเสรมิ
และสนบัสนนุการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ตามนโยบาย
รฐับาลในการบรหิารจดัการเกี่ยวกบั EV charging station (สถานอีดั
ประจไุฟฟ้า) ได้สร้างโครงข่ายสถานอีดัประจไุฟฟ้าในเขตเมอืงใหญ่
และแหล่งท่องเที่ยวส�าคญั เช่น หวัหนิ นครราชสมีา รวมกว่า 11 
สถาน ีรวมถงึโครงการรถสามล้อไฟฟ้า (EV TUK TUK) โครงการ
รถยนต์ไฟฟ้าและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่ไม่เพยีงจะเป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม ยงัเป็นอกีหนึ่งวธิกีารช่วยลดมลพษิ แก้ปัญหา
ฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อย่างยั่งยนื โดยภายในปี 2563 PEA ก�าหนด
เป้าหมายมรีถสามล้อไฟฟ้า (EV TUK TUK) จ�านวน 450 คนัใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ ขบัเคลื่อนให้รถตุ๊ก ๆ รบัจ้างจ�านวน 18,000 คนั
ทั่วประเทศปรบัมาเป็นรถสามล้อไฟฟ้า ตลอดจนสนบัสนนุการน�า
รถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในองค์กร โดยจะน�ารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเลก็
จ�านวน 210 คนั มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าประมาณ 500 คนั ส่งให้กบั 
PEA สาขา และ PEA สาขาย่อยทั่วประเทศน�าไปใช้งาน  

สายเหนือ 
กรุงเทพฯ - พระนครศรีอยุธยา 

จำานวน 2 สถานี

สายตะวันออกเฉียงเหนือ
กรุงเทพฯ - นครราชสีมา 
จำานวน 2 สถานี

สายตะวันออก
กรุงเทพฯ - พัทยา 

จำานวน 2 สถานี

สายตะวันตก
กรุงเทพฯ - นครปฐม 
จำานวน 1 สถานี

สายใต้
กรุงเทพฯ - หัวหิน 

จำานวน 3 สถานี

สำานักงานใหญ่ของ
การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

1 สถานี

เป้าหมายการขับเคล่ือนยานยนต์ไฟฟ้า
ภายในปี 2563

450 คัน

รถสามล้อไฟฟ้า 
(EV TUK TUK) 

ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั่วประเทศเปลี่ยนมาเป็น
รถสามล้อไฟฟ้า

18,000 คัน

ขับเคล่ือนให้
รถตุ๊กตุ๊กรับจ้าง

500 คัน

PEA วางแผนใช้
รถไฟฟ้าขนาดเล็ก

210 คัน
และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

ฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นฝุ่นอนุภาคขนาดจ๋ิวไม่เกิน 2.5 ไมครอน มาจาก 
หลายสาเหตุ เช่น ควันจากยานพาหนะ การเผาในท่ีโล่ง ไฟป่า 
โรงงานอุตสาหกรรม ฝุ่นจากการก่อสร้าง ท่ีสามารถเข้าไปถึงถุง
ลมในปอดได้ จนทำาให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่าง ๆ 
หากได้รับปริมาณมากและเป็นเวลานานจะสะสมในเย่ือปอด ปอดจึง
ทำางานเส่ือมลง ทำาให้เป็นหลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืดได้

ปัจจุบัน มีสถานีอัดประจุไฟฟ้า
จำานวน 11 สถานี ในเส้นทาง ดังน้ี

PM 2.5 คืออะไร
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ผู้ว่าการ PEA มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและพนักงาน

ใช้นวตักรรม หนนุน�าทนุมนษุย์’ และล่าสดุ ได้มกีารพบปะกบั 
ผู้บรหิารและพนกังาน ณ PEA ส�านกังานใหญ่ มกีารถ่ายทอดสด
ผ่านทาง Video Conference ไปยงั 12 เขตทั่วประเทศ เพื่อสื่อสาร 
ให้ทกุฝ่ายได้รบัทราบแนวทางการด�าเนนิงานที่จะเกดิขึ้นในอนาคต
และนโยบายที่ส�าคญัในปี 2562 โดยมผีู้เข้าร่วม ณ ห้องประชมุ
อเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED  

  เพื่อให้การท�างานเดนิไปในทศิทางเดยีวกนั สู่เป้าหมายของการ
เป็น ‘ PEA Digital Utility’  หลงัจากเข้ารบัต�าแหน่งผู้ว่าการ PEA 
คนที่ 14 นายสมพงษ์ ปรเีปรม ได้เดนิทางไปพบปะผู้บรหิารและ
พนกังาน PEA ในส่วนภูมภิาคต่าง ๆ ทั้งภาคเหนอื ภาคกลางและ
ภาคใต้  เพื่อมอบโยบายการบรหิารและการพฒันาการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาค ตามแนวทาง KEEN 14 ‘สานงานเดมิ เสรมิธรุกจิใหม่  

 สานงานเดมิ เสรมิธรุกจิใหม่ ใช้นวตักรรม หนุนนำาทนุมนุษย์

A
         เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไร ? 
ให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตมนุษย์เงินเดือน

 ราคา ควรเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าในราคาที่
เหมาะสม ไม่ควรเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีราคาถูก

  มาตรฐานการผลิต ต้องมีตรารับรองมาตรฐานจาก
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และอย่าลืม
ตรวจสอบรอยฉีก กัดแทะบนสายไฟ
  คุณสมบัติของเครื่องใช้ไฟฟ้า ติดตั้งค่อนข้างง่าย 
หรือสามารถหาอะไหล่ได้ง่าย ก็เป็นสิ่งที่ต้องค�านึงถึงเช่นกัน

จนเกินไป เพราะอาจมีอายุการใช้งานสั้นและมีก�าลังไฟไม่ได้
มาตรฐาน ควรสังเกตที่แผ่นป้ายวัตต์ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าว่าเหมาะกับ
ความต้องการในการใช้งานหรือไม่ ก่อนตัดสินใจซื้อ ลอง
เปรียบเทียบราคาดูสัก 3 - 4 ร้าน 
  ความเหมาะสม  เลือกใช้ให้เหมาะสมกับที่อยู่อาศัย เช่น 
การซื้อตู้เย็น ส�าหรับคนอยู่คอนโดมิเนียมที่มีห้องขนาดเล็ก ก็ไม่ควร
จะซื้อที่มีขนาดใหญ่เกินไป เพราะนอกจากจะจ่ายค่าไฟมากขึ้น
ยังกินพื้นที่ในห้องด้วย

Q
ก่อนเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าสักชิ้น อย่าลืมพิจารณาสิ่งต่อไปนี้...
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  ทุกเสาร์ท่ี 2 ของเดือนมกราคม เป็นวันเด็กแห่งชาติท่ีเด็กทุกคน
จะได้รับความสุข ได้รับของขวัญและสิทธ์ิพิเศษต่าง ๆ มากมายในวันน้ี  
ซ่ึง PEA เป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งเสริมความสนุกให้กับเด็ก ๆ ด้วยการเปิด
บ้านให้เด็กและเยาวชนรับรู้ภารกิจของ PEA ในธีม ‘ตะลุยดินแดน
มนุษย์ไฟฟ้า PEA’  ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย ไม่
ว่าจะเป็นเย่ียมชมห้องท�างานผู้ว่าการ เรียนรู้เก่ียวกับการด�าเนินงาน
ของ PEA เช่น บ้านประหยัดพลังงาน สถานีชาร์จไฟ รถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้า นอกจากน้ี ยังให้เด็ก ๆ  ลองข้ึนรถกระเช้าไฟฟ้า (Hotline) เรียนรู้ 
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
ฐานกีฬาวอลเลย์บอล ซ่ึงมีนักกีฬาวอลเล่ย์บอลทีมชาติไทยร่วม
สร้างความสนุกสนาน  โดยนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ PEA เป็น

รู้หรือไม่…
คำาขวัญวันเด็กครั้งแรกของไทยเกิดขึ้นในสมัยจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม พ.ศ. 2499 มีใจความว่า ‘จงบำาเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม’ ส่วนคำาขวัญวันเด็กประจำาปี พ.ศ. 
2562 นั้น คือ  “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

PEA จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เปิดบ้านมนุษย์ไฟฟ้าต้อนรับเด็ก ๆ 
ประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2562 พร้อมด้วย
เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล 
กรรมการ PEA ภญ. พัชรี ปรีเปรม ประธานคณะแม่บ้านและ
ครอบครัว PEA ตลอดจนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติร่วมงาน  
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เพราะเทรนด์โลกคือพลวัตที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และเป็นดั่งมืออันทรงพลัง
ท่ีขับเคล่ือนส่ิงต่าง ๆ บนโลกใบน้ีให้เคล่ือนไปข้างหน้า เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ที่ไม่มีสิ้นสุด ธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าก็ 
เช่นกัน ในวันที่โลกก�าลังเปลี่ยนไปสู่ยุคปฏิวัติทางด้านดิจิทัลและ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเต็มตัว ส่งผลให้บางสิ่งหายไป บางสิ่งเกิด
ขึ้นใหม่เพื่อทดแทน ดังนั้น สิ่งเดียวที่จะท�าให้เราสามารถเคลื่อนที่ไป
พร้อมกับโลกได้ ก็คือ เราต้องรู้ว่า...วันนี้ โลกก�าลังเดินหน้าไปใน 
ทิศทางไหน แล้วเราจะก้าวตามให้ทันการเปล่ียนแปลงน้ันได้อย่างไร...

PEA
Digital
Utility
The New Era Begins
รู้เขารู้เรา...เพ่ือเท่าทันโลก
ถึงเวลาแล้วท่ีการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (PEA)
จะต้องก้าวไปอีกข้ัน 

PEA FOCUS
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
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Driving Forces
พลังแห่งการขับเคล่ือน

  ปัจจุบันมีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าคือสิ่งที่เรียกกันว่า 
Driving Forces ซึ่งอยู่บนรากฐานของการเปลี่ยนแปลงตามเทรนด์
ของโลกยุคใหม่ โดยได้มีการจัดประเภทของพลังขับเคลื่อนนี้เอาไว้ 
2 แนวทาง ได้แก่
• Mega Trends เทรนด์โลกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิง 
  โครงสร้างทางสังคมซึ่งก่อให้เกิดผลในระยะยาว

 • Technological Advance 
	 เมื่อเทคโนโลยีถูกพัฒนาให้ก้าวล�้ามากขึ้น	เจ้าของธุรกิจหลาย
แห่งน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท�างาน	เพื่อเพิ่มความสะดวก	
รวดเร็ว	และลดต้นทุนการด�าเนินงาน	เช่น	การใช้ระบบ	Automation	
ในภาคอุตสาหกรรม	การใช้ระบบ	Blockchain	ที่มีความปลอดภัย
และน่าเชื่อถือ	หรือการใช้	IoT	ที่เชื่อมโยงทุกสิ่งผ่านโลกอินเทอร์เน็ต	 
สิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดปรากฏการณ์	Digital	Disruption	ที่มีผล 
ต่อธุรกิจอย่างมหาศาล

 • Environmental Challenges 
	 เมื่อทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดเริ่มไม่เพียงพอต่อจ�านวน
ประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	มีการคาดการณ์ว่าความ
ต้องการใช้พลังงานของโลกจะเพิ่มขึ้นถึง	50%	ในปี	ค.ศ.2030	
กอปรกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป	เริ่มส่งผลกระทบต่อ
การด�าเนินธุรกิจและสภาพความเป็นอยู่ในสังคม	ก่อให้เกิดความ
ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง

 •  Social and Demographics 
	 การเปลี่ยนแปลงของจ�านวนประชากร	รูปแบบและพฤติกรรม
การใช้ชีวิต	บรรทัดฐาน	ค่านิยมทางสังคม	ล้วนส่งผลกระทบต่อ
ทิศทางด้านพลังงานอย่างเลี่ยงไม่ได้	เช่น	ข้อมูลระบุว่า	ประเทศไทย
จะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี	ค.ศ.	2021	และจะเป็น 
ผู้สูงอายุระดับสุดยอดในปี	ค.ศ.	2035

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีส่งผลให้โครงสร้างอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป	ผู้ใช้ไฟฟ้าจะกลายเป็นผู้ผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น	(P2P)	โดยไม่จ�าเป็น
ต้องพ่ึงไฟฟ้าจาก	PEA	ซึง่	PEA	เลง็เห็นว่าควรใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย	ีน�ามาปรับปรุงกระบวนการท�างาน
ให้รองรับกับการซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบใหม่	ๆ	รวมถึงสร้าง
โอกาสในการแสวงหาธุรกิจอื่นต่อไปในอนาคต

การให้ความส�าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม	ส่งผลให้ธุรกิจ
ด้านพลังงานทดแทน	กลายเป็นธุรกิจใหม่ที่มีความส�าคัญมาก
ขึ้นทุกขณะ	ซึ่งจะเป็นโอกาสส�าหรับ	PEA	ในการลงทุนด้าน
พลังงานทดแทนในอนาคต

PEA	ในฐานะขององค์กรชั้นน�าด้านพลังงานไฟฟ้า	ให้ความ
ส�าคัญกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตของ
คนไทยในอนาคต	เช่น	การพัฒนาเทคโนโลยี	Smart	Home	
เพื่อรองรับรูปแบบการด�าเนินชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

• Electricity Trends เทรนด์การใช้พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน 
  มีแนวโน้มจะเปลี่ยนรูปแบบไปในอนาคต
  สองปัจจัยนี้ก�าลังส่งผลกระทบต่อธุรกิจพลังงานไฟฟ้าอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ วันนี้เราควรท�าความเข้าใจกับโจทย์ให้แจ่มชัดและ
ค้นหาค�าตอบที่ถูกต้อง  เพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นตลอดเวลา 

PEA พร้อมรับมืออย่างชาญฉลาด

รับมือ Mega Trends
ส่ิงท่ีเกิดข้ึน PEA พร้อมรับมือ

หากมองถึงสองปัจจยัหลกัซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกทีส่่งผลกระทบให้ PEA ต้องปรบัตวัขนานใหญ่ 
เพือ่ให้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงทีเ่กิดขึน้ เรามาลองดกูนัดกีว่าว่านบัจากนี.้..

PEA เตรยีมความพร้อมเพ่ือรบัมอืในแต่ละด้านอย่างไรบ้าง
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 •  Globalization and Connectivity 
 นบัจากการปฏวัิตอิตุสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนเมือ่นานมาแล้ว	ตอนน้ีโลก
ก�าลงัเดนิหน้าเข้าสูยุ่คการปฏิวตัด้ิานข้อมูลสารสนเทศ	ส่งผลให้แต่ละ
ประเทศสามารถเชือ่มโยงกันได้ง่าย	จงึมกีารพ่ึงพาอาศัยกันมากข้ึน

 •  Emerging Economy Growth and Dynamism 
	 ขั้วอ�านาจทางเศรษฐกิจก�าลังเปลี่ยนถ่ายไปสู่ตลาดเกิดใหม่	เช่น	
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ซึ่งเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่	
มีการพัฒนาในด้านต่าง	ๆ	อย่างก้าวกระโดด	จึงส่งผลต่อความ
ต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

  •  Electric Vehicles (EV) 
	 ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นตามพฤติกรรมและ
ทัศนคติของผู้คนในสังคมยุคใหม่	ซึ่งตอนนี้หลาย	ๆ	บริษัทผู้ผลิต
รถยนต์ก�าลังเดินหน้าผลิต	EV	อย่างเต็มรูปแบบ

  • Clean Energy 
	 ทิศทางการเติบโตของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะมี
ความเด่นชัดมากขึ้นเรื่อย	ๆ	

PEA	จงึได้วางแผนงานในเชงิบรูณาการร่วมกับทกุภาคส่วน
ตัง้แต่ระดบัประเทศไปจนถึงระดบัภูมภิาค	เพ่ือให้เกิดการ 
เชือ่มโยงกันทางด้านพลงังาน	เช่น	การสร้างระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอจัฉรยิะให้เกิดขึน้จรงิในระดบัภูมภิาคอาเซยีน		

PEA	มคีวามร่วมมอืกับประเทศต่าง	ๆ	ในภูมภิาคอาเซยีน	เพ่ือ
พัฒนาประเทศด้านพลงังาน	และขบัเคลือ่นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีนให้เตบิโตและแข็งแกร่ง	ซึง่ถือเป็นช่องทางในการขยาย
การให้บรกิารไปสูป่ระเทศในภูมภิาคอาเซยีนได้อกีทางหน่ึง	

PEA	พร้อมขยายโอกาสธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า	เช่น	การติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า	
เทคโนโลยีการเปลี่ยนแบตเตอรี่	เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงรูป
แบบการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป

PEA	อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ	PEA	Hive	Platform	ซึ่งเป็น
ระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านหรือ
อาคารได้อย่างชาญฉลาด	และสามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น	

PEA	จึงได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อบูรณาการแหล่งผลิต
พลังงานหมุนเวียน	เข้ากับโครงข่ายพลังงาน	(Grid)	ผ่าน
ระบบ	Smart	Grid	ซึ่งก�าลังกลายเป็นความท้าทายของ
รัฐบาลหลายประเทศ

สิ่งที่เกิดขึ้น PEA พร้อมรับมือ

จัดความสำาคัญ 
ลงมือก่อน...
ได้เปรียบ

  เมื่อมองเห็นทิศทางของ PEA ว่าก�าลังเดินหน้าไปอย่างไร และจะรับมืออย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ทว่า สิ่งส�าคัญที่ต้องเร่งรัดให้ส�าเร็จ ณ เวลานี้ คือ การจัดล�าดับความส�าคัญให้ถูกต้อง 
• สำาหรับตลาดภายในประเทศ  PEA จะส่งเสริมการขยายธุรกิจจ�าหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ส่วน
ภูมิภาค และเสริมความแข็งแกร่งในการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าส�าหรับพื้นที่เศรษฐกิจ เช่น EEC หรือ
ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น
• สำาหรับตลาดระดับภูมิภาค สิ่งที่ PEA ให้ความส�าคัญ คือ การขยายความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล โดยเฉพาะในด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่งก�าลังเป็นโอกาสใหม่ที่น่าจับตามอง

	 โลกเปลี่ยน...เราต้องเปลี่ยนตาม	ทุกก้าวย่างนับจากนี้จะกลายเป็นบันทึกบทใหม่	เปลี่ยน
ความท้าทายให้เป็นโอกาส	เพื่อน�าพาองค์กรก้าวสู่การเป็น	PEA	Digital	Utility	อย่างเต็มภาคภูมิ

รับมือ Electricity Trends
ส่ิงท่ีเกิดข้ึน PEA พร้อมรับมือ

  •  Smart Home 
	 บ้านอจัฉรยิะจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีเป็นท่ีต้องการมากข้ึน	
แต่ผูผ้ลติต้องสร้างความมัน่ใจในการรกัษาความปลอดภัยให้กับ
ข้อมลูส่วนตวั	รวมถึงต้องมรีาคาท่ีเหมาะสม	และช่วยให้ผูบ้รโิภค
สามารถประหยัดพลงังานได้มากขึน้	เมือ่ถึงเวลานัน้	Smart	Home	จะ
กลายเป็นเทคโนโลยีใหม่แห่งโลกอนาคต	ซึง่คาดการณ์กันว่าแนวโน้ม
ตลาด	Smart	Home	ในประเทศไทยจะเพ่ิมขึน้ถึง	40%	ในปี	ค.ศ.
2020
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Road to Digital Utility 

การพัฒนาในแต่ละด้าน
ของ PEA บนเส้นทาง สู่การ
เป็น PEA Digital Utility การพัฒนาโครงสร้างองค์กร

และทุนมนุษย์
(Organizational Structure / 
Human Capital)

 ปรบัโครงสร้างองค์กรและอตัราก�าลงั	
 ให้รองรบัการเป็น	Digital	Utility
		พัฒนาบคุลากรองค์กรให้มคีวามรู	้	

 และขดีความสามารถด้านเทคโนโลยี	
 ดจิทัิล	(Digital	Competency)	
	 ให้รองรบัการเปลีย่นแปลงตาม	
	 สภาพแวดล้อม	รวมท้ังการ	 	
	 เปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีม	ี
	 ผลกระทบต่อสงัคมสมยัใหม่

	 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจทัิลเพ่ือรองรับการ		
	 บรหิารจดัการองค์กร	(Digital	Platform)
	 พัฒนาฐานข้อมลูและระบบวิเคราะห์ข้อมลู	
	 เพ่ือสนบัสนนุการตัดสินใจ	

	 บรูณาการฐานข้อมลูในทุกช่องทาง		
	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของ	
	 ลกูค้าแต่ละกลุม่ทีช่ดัเจน
	 ยกระดบัความพึงพอใจในการให้	

 บรกิารลกูค้าด้วย	‘Big	Data	Analytics’  
	 และออกแบบผลติภัณฑ์	/	บรกิารใหม่
	 ข้อมลูและระบบการให้บรกิารลกูค้า
	 ท่ีเชือ่มต่อกับเทคโนโลยี	IoT	แบบ		
	 Real-Time	เพ่ือรองรบัพฤตกิรรมลกูค้า	
	 ท่ีเปลีย่นแปลงไป	

การพัฒนาด้านข้อมูลและแพลตฟอร์ม 
(Data / Platform) 

การพัฒนาด้านความเป็นเลิศในบริการโครงข่ายไฟฟ้า

การพัฒนาบริการด้านดิจิทัล 
(Digital Service)

	 ใช้เทคโนโลยีดจิิทัลเพ่ือเพ่ิม	 	
	 ประสทิธิภาพการให้บรกิารใน	
	 ปัจจบุนั	และเพ่ิมรปูแบบการให้	
	 บรกิารให้เหมาะสมกับความต้องการ	
	 ของตลาด	รวมถึงขยายโอกาสทาง	
	 ธุรกิจใหม่	ๆ	ต่อไปในอนาคต

การพัฒนาธุรกิจด้านดิจิทัล 
(Digital Business)	 การเสรมิสร้างศกัยภาพของระบบ	

	 จ�าหน่าย	โดยการพัฒนาระบบ	
	 ไฟฟ้าให้เป็น	Smart	Grid
	 พัฒนาเทคโนโลยีด้านการสือ่สาร		
	 เพ่ือรองรบัการใช้งานโครงข่าย	
	 ไฟฟ้าอจัฉรยิะ
	 การบรูณาการด้านข้อมลู	

	 การท�างานร่วมกัน	เพ่ือพัฒนา	
 ขดีความสามารถในการให้บรกิาร
	 ปรับปรุงกระบวนการท�างานให้	
	 มปีระสิทธิภาพ	รวดเรว็	เพ่ิม	 	
 ศกัยภาพการท�างานของพนกังาน  
	 เพ่ือน�าไปสู่	Productivity	ท่ีเพ่ิม	
 สงูขึน้	โดยการใช้เทคโนโลยีดจิทัิล

Global trends arise as part of an ever-changing dynamic. 
This powerful force is what drives all movements in this world 
along its course, and the electricity power industry is no 
different. Today, the changes that are steering us towards a 
society that is fully digital and information-driven are bringing 
about numerous consequences. External factors affecting 
changes in electricity power are heavily driven by two driving 
forces: Mega Trends, or worldwide trends that are shifting the 
societal structure in the long-term, and Electricity Trends, 
relating to the usage of electricity arising now as well as 
future trends.     

As the leading organization in electricity power services 
in Thailand, PEA is constantly challenging itself to prepare 
for new trends, from the structural changes in the electricity 
industry, changes in consumer behaviours due to conveniences 
brought about by the latest technology, the global trend of 
increasing year-on-year energy use across the world, structural 
changes in population that is resulting in a higher number of 
ageing population, connectivity across countries that forms 
in a borderless society, clean energy trends, to smart home 
trends. These challenges today and in the near future are the 
reason that PEA must strive to prepare necessary strategies to 
handle real-world situations.    

When the world shifts, we must also make changes. 
Every step from now on will become a new chapter, turning 
challenges into opportunities, with the goal to proudly establish 
the organization as PEA Digital Utility.

PEA Digital Utility The New Era Begins
Tackling the Next Steps with Provincial 
Electricity Authority (PEA) to Keep Up 
with Ever-Changing Global Trends

เมื่อการเปลี่ยนแปลงคือสัจธรรม และ PEA จะต้องพัฒนาองค์กรในทุกด้านท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ที่โถมเข้ามาดังกระแสอันเชี่ยวกราก ถึงเวลาแล้วหรือยัง...ที่เราจะร่วมแรงร่วมใจกันพลิกโฉมองค์กรไปสู่
การเป็น Digital Utility ในปี 2565 – 2566
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SHARING IS 
THE NEW 
SUCCESS
เพราะเราเชื่อว่า…การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนขององค์กร ไม่ได้เกิดจาก 
ผลกำาไรเพียงอย่างเดียว หากต้องตระหนักถึงความสำาคัญต่อการ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายในองค์กรด้วย 

สานสมดุลเพ่ือธุรกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม

PEA SOCIETY
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
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ส่ิงท่ีเรากำาลังเดินหน้า...
 เพือ่ผลติภณัฑ์บรกิารและ
การปฏบิตังิาน 

1. มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
• โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
• การรบัช�าระเงนิแบบออนไลน ์ผา่นระบบ    
  Internet Banking และ Mobile Banking
• โครงการ PEA One Touch Service   
  การรับค�าร้องและติดตั้งมิเตอร์ภายใน 
  24 ชั่วโมง
• โครงการสว่างไสวทั่วไทยจ่ายไฟ 
  ทุกครัวเรือน
• ส่งเสริมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์    
  นวัตกรรม และกระบวนงานมาใช้ประโยชน์

3. เสริมสร้างวัฒนธรรมในการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
• สร้างการตระหนักรู้ด้านความรับผิดชอบ
   ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในโครงการ 
  จิตอาสาต่าง ๆ

2. เสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักย
ภาพเพื่อยกระดับปฏิบัติงาน
• พัฒนาความรู้เรื่องความรับผิดชอบ   
  ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม 
  แนวทาง ISO 26000
•  พฒันาบคุลากรใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ    
  กฎระเบียบ กฎหมายธุรกิจและกฎหมายอ่ืน ๆ 
• ให้ความรู้ด้านการตัดลิดรอนกิ่งไม้ เช่น  
  โครงการ ‘หมอต้นไม้ลดไฟดับ 
  ปรับสมดุลธรรมชาติ’

 PEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจชั้นนำาของเมืองไทย จึงได้สร้างสรรค์
โครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายใต้
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
นับตั้งแต่ปี 2560 - 2564 เพื่อสานประโยชน์ให้กับทุกองคาพยพ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้บริการไฟฟ้า พนักงาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อันจะนำาไปสู่การสร้างสมดุลแห่งสังคมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
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 เพ่ือทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล

3. ปลูกฝัง สร้างความ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
ให้กับผู้บริหารและพนักงาน

2. พัฒนาฐานข้อมูลการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

• โครงการส�านักงานสีเขียว   
 (Green Office)
• โครงการโรงงานสีเขียว    
 (Green Factory)

• จัดการเศษไม้ที่ได้จากการตัด 
  ลิดรอนระหว่างแนวสายไฟฟ้า
• จัดการเศษคอนกรีตที่เหลือ 
  จากการผลิตเสาไฟฟ้าและ 
  คอนกรีต
• จัดการกระดาษ คัดแยกขยะ
  ในองค์กร 
• น�าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่  
  เสื่อมสภาพมาใช้ประโยชน์ 
  เช่น โครงการคนพันธุ์ PEA  
  ฟื้นฟูทะเลไทย 

• อบรมการสร้างจิตส�านึก  
  การอนุรักษ์ทรัพยากรและ
  สิ่งแวดล้อม
• อบรมการใช้ทรัพยากร
  อย่างรู้คุณค่า

• เก็บข้อมูลกากของเสียใน   
  องค์กร
• เก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากร 
  ในองค์กร เช่น ปริมาณการ 
  ใช้น�้าและไฟฟ้า
• เก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซ   
  เรือนกระจกในองค์กร

2. ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัดและปลอดภัย

3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ
ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์กับชุมชน

1. ตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. สร้างความสัมพันธ์กับทุก
ภาคส่วนในการดำาเนินงานตาม
ภารกิจของ PEA

5. สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน 

6. ส่งเสริมการลงทุนและประโยชน์
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจด้าน
พลังงาน

• โครงการเยี่ยมเยือนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 
• จัดท�าแบบส�ารวจความต้องการและ  
  ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ส�ารวจและประเมินความพึงพอใจด้าน 
  สังคมและสิ่งแวดล้อม

• รับผู้พิการเข้ามาท�างานกับ PEA
• โครงการจัดสถานที่จ�าหน่ายสินค้าหรือ 
  บริการเพ่ือการประกอบอาชีพของผู้พิการ
• PEA ปั่นยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคม

• โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยว 
  เชิงวัฒนธรรมไทย
• โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 

• กิจกรรมสร้างความเข้าใจกับชุมชนท่ีอยู่ 
  บริเวณโครงการก่อสร้าง เช่น สถานี  
  ไฟฟ้า เป็นต้น

• โครงการ PEA ช่วยเหลือสังคม
• โครงการ PEA หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
• โครงการ PEA ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

• โครงการ Save Your Life ใส่ใจ
  หลอดเลือดสมอง
• โครงการ PEA อาสากาชาด 
• โครงการความร่วมมือระหว่าง PEA 
  กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 เพ่ือศกัยภาพทางเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม   
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 เพือ่พฒันาเทคโนโลยอีย่างยัง่ยนื 

1. ส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน 

3. พัฒนาสังคมต้นแบบ
ตากหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

4. ส่งเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตามแนวทาง
พระราชดำาริ

• สนับสนุนการใช้พลังงาน   
  ทดแทนตามแนวพระราชด�าริ
• โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก 
  ก๊าซขยะตามแนวพระราชด�าริ
• โครงการสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้า

• ศึกษาแนวทางและส�ารวจ  
  พื้นที่เพื่อจัดท�า ‘โครงการ  
  ชุมชนพอเพียงกับ กฟภ.’

• โครงการประยุกต์ใช้หลอด  
  LED ส�าหรับประมงโดยใช้ 
  แสงไฟเป็นตัวล่อสัตว์น�้า 
• โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า   
  ชุมชน 
• โครงการ PEA สนับสนุน   
  รัฐวิสาหกิจชุมชน 
  ใช้พลังงานทดแทน

• โครงการช่วยภัยแล้งด้วย   
  พลังงานทดแทน (Solar Pump)
• โครงการโรงเรือนปลูกพืช   
  (Greenhouse)
• โครงการพัฒนาต้นแบบ   
  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
  ชีวมวลแบบเคลื่อนที่

We believe that the sustainable growth of an organization 
is not achieved from solely profit-generating activities: it is vital 
that the people behind its growth also understand the importance 
of internal and external corporate social responsibility.

Therefore, Provincial Electricity Authority (PEA) has 
continuously initiated projects from the past to present 

with the objective to benefit all those involved, from electricity 
users, staff, stakeholders, communities, to natural resources 
and the environment, which will ultimately bring about a 
balanced society of true sustainability. To reach this goal, 
many projects of PEA are carried out under these 4 key 
measures: 

• Measure 1: Focus on the products and services, 
enhancing the capability of employees and promoting 
the value of society and the environment. 

• Measure 2: Encourage the conservation of natural 
resources and the environment by promoting and develop-
ing the organization to become environmentally-friendly to 
meet international standards, developing an environmental 
database, and raising awareness among management and 
staff to utilize resources conscientiously. 

• Measure 3: Strengthen economic, social and environ-
mental capacities through activities such as promoting safe 
and conservative use of energy, encouraging participation  
in contributing towards public good for communities and 
supporting and strengthening communities.

• Measure 4: Support sustainable development of  
technology through activities such as advocating for efficient 
energy use, and promoting and supporting social enterprises.

These measures show PEA’s sincere resolution to 
emphasize its intention and determination to create a better 
future for Thai society.

Sharing is the New Success
Creating a Balance between Business, Society, and the Environment
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ความสะดวกสบายที่ปลายนิ้ว

PEA
Smart Plus 1 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus 

1.1	 ดาวโหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ	Android	และ	iOS	ด้วย	
	 สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

2.1	 กดที่แอปพลิเคชัน	
	 PEA	Smart	Plus
2.2		กรอกหมายเลขบัตร
	 ประชาชน	/	หมายเลข	 	
 โทรศพัท์มอืถือ	/	อเีมล	(ถ้าม)ี
2.3		กดปุ่ม	‘ลงทะเบียน’	

2.4		เมื่อกดลงทะเบียน	ระบบ	
	 จะส่งข้อความแจ้งรหัส		 	
	 OTP	ไปยังโทรศัพท์ที่
	 ลงทะเบียนเอาไว้
2.5	 กรอกรหัส	OTP	ที่ได้รับจาก	
	 ระบบ	แล้วกดปุ่ม	‘ยืนยัน’
2.6	 ระบบจะแสดงหน้าแรก
	 ของ	PEA	Smart	Plus

การช�าระค่าไฟฟ้า การติดต่อและใช้บรกิารต่าง ๆ 
ของ PEA เป็นเร่ืองง่ายดายเพยีงตดิต้ัง
แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus จะเข้าใจเลยว่า...
ความสะดวกสบายทีป่ลายน้ิวนัน้เป็นอย่างไร
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PEA SCOOP
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
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2 ลงทะเบยีนเข้าใช้งาน 

2.7	 กรอกชื่อเรียก	‘ตั้งชื่อบ้าน’		
	 เช่น	‘123’
2.8		 กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	
2.9		 กรอกหมายเลขเครื่องวัด	

2.10	หรือกดปุ่ม	‘เพิ่มผ่าน	QR	Code	/	
Bar	Code	/	เพื่อสแกน	QR	Code	ซึ่ง
อยู่ด้านล่างของใบแจ้งค่าไฟฟ้า	แล้ว
กดปุ่ม	‘เพิ่ม’	ตามด้วยปุ่ม	‘ยืนยัน’	
2.11	เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน
และเพิ่มหมายเลขของผู้ใช้ไฟ

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

2.10

2.11
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PEA Smart Plus มีบริการอะไรบ้าง

หน้าหลักของแอปพลิเคชัน  PEA Smart Plus ประกอบไปด้วยบริการต่าง ๆ 
ของ PEA แบบครบวงจร ซ่ึงผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกใช้งานตามท่ีต้องการ เช่น 

1 2

5

3

6

4

• สถานที่รับชำาระ สามารถค้นหาสถานที่ 
รับช�าระค่าไฟฟ้าบนแผนที่ของ PEA Map  
โดยค้นหาจากต�าแหน่งปัจจุบัน (Current 
Location) ค้นจากจังหวัด / อ�าเภอ และ
ก�าหนดแสดงสถานที่ เช่น ส�านักงาน
การไฟฟ้า PEA Shop ธนาคาร ตัวแทน
จุดบริการ เช่น Counter Service   

• ชำาระค่าไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน 
บริการที่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับ 
ผู้ใช้งาน โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยัง
สถานที่รับช�าระ โดยเลือกบัญชีธนาคารที่จะ
ช�าระค่าไฟฟ้า (ซึ่งได้สมัครบริการ Internet 
Banking ไว้กับธนาคารแล้ว) หรือช�าระด้วย
บัตร Visa หรือ Master Card / Smart Card 

• แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง สามารถแจ้งไฟฟ้า
ขัดข้อง โดยเลือกต�าแหน่งอ้างอิง เพื่อค้นหา
สถานที่จากต�าแหน่งมิเตอร์และต�าแหน่ง
ปัจจุบัน (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และ
สมุทรปราการ) เมื่อแจ้งไฟฟ้าขัดข้องแล้ว 
ระบบจะส่งแจ้งเตือนไปที่กล่องข้อความ

• ขอใช้ไฟฟ้าใหม ่สามารถส่งค�าร้องเพื่อ
ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ได้ 2 ประเภท คือ บุคคล
ธรรมดา และนิติบุคคล โดยข้อมูลค�าร้อง
จะถูกส่งไปยัง PEA และมีการแจ้งเตือน
ทางกล่องข้อความถึงสถานะที่ PEA ก�าลัง
ด�าเนินการ

• คำานวณค่าไฟฟ้า สามารถค�านวน 
ค่าไฟฟ้าด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นแค่การ 
ประมาณการเท่านั้น ยังไม่ใช่ค่าไฟฟ้าจริง

• ตั้งค่าแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า สามารถ
ตั้งค่าแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า เมื่อถึงรอบการ
อ่านหน่วยจะมีการส่งการแจ้งเตือนกรณีที่
อัตราค่าไฟฟ้าได้ถูกตั้งค่าไว้
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มี PEA Smart Plus แล้วดีอย่างไร 

เพียงเท่านี้ ก็สามารถเข้าถึงทุกบริการของ PEA ได้รวดเร็วทันใจ 
เพราะ PEA Smart Plus จัดให้ง่าย ... ได้ทุกเรื่องจริง ๆ

 สะดวก ไม่ต้องเดินทาง 
สามารถช�าระค่าไฟฟ้าได้

ทุกที่ทุกเวลา 

 ตรวจสอบค่าไฟฟ้าล่าสุด
หรือค้างช�าระได้

 กรณีมีบ้านเช่าหลายหลัง
ก็สามารถเช็กสถานะการ
ค้างช�าระหรือเกินก�าหนด

ได้ทุกหลัง

 ไม่ต้องพกใบแจ้งค่าไฟฟ้า 

 แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
/ ไฟฟ้าดับ

 สามารถช�าระเงินผ่านบัตร
เครดิตหรือบัญชีธนาคาร

 ค้นหาสถานที่ช�าระเงิน
ค่าไฟฟ้า

 แจ้งเตือนก�าหนดช�าระ
ค่าไฟฟ้า 

 ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ /
ขอติดกลับมิเตอร์ 

 แจ้งข้อเสนอแนะหรือ
ข้อร้องเรียนได้

 ช�าระค่าไฟฟ้าหลายหลัง
ก็ท�าได้ในครั้งเดียว

 ติดตามข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ของ PEA
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รักษ์โลก

  ว่ากันว่า คนไทยสร้างขยะ 1.14 กิโลกรัม
ต่อคนต่อวัน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณขยะท่ัว
ประเทศ 27.4 ล้านตัน หรือถ้ากองรวมกัน 
เท่ากับตึก 100 ชั้น นับ 100 ตึก อีกทั้งทุก
วันนี้พลาสติกถูกท้ิงขว้างกลายเป็นขยะเต็มไป
หมด การรีไซเคิลพลาสติกเหลือใช้ให้กลาย
เป็นพลังงานหรือน�ากลับมาใช้ใหม่ จึงเป็น
อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าจะช่วยโลกใบนี้ของเรา
  เมื่อปัญหาขยะล้นเมืองที่ไม่รู้จะเอาไป
ไหน ? แถมปัญหานี้มีทีท่าว่าจะเรื้อรัง 
ดังนั้นจึงเกิดการรวมตัวของเหล่าฮีโร่ที่มีใจ
อนุรักษ์ขึ้น ภายใต้ชื่อ TRASH HERO 
THAILAND หรือกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกัน
เพื่อก�าจัดขยะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้
โครงการน้ีก่อต้ังข้ึนมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 เร่ิม 
จากการช่วยกันเก็บขยะจากทะเล และ 
รวมตัวกันบนโลกออนไลน์จนขยายวงกว้าง
ไปทั่วประเทศ รวมทั้งต่างประเทศ ล่าสุด 

ได้ร่วมเข้าช่วยเหลือ BamBoo School Family 
โรงเรียนส�าหรับกลุ่มเด็กผู้ขาดโอกาสทางการ
ศึกษา จัดต้ังโดย  ‘แคทเธอรีน รูธ ไรล่ี  
ไบรอัน’ ในการสร้างห้องสมุด และห้องเรียน  
ท่ีจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้  Ecobricks  
น�าเศษขยะช้ินเล็ก ๆ ท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได้ 
เช่น ถุงขนม เชือก มาอัดแน่นในขวดพลาสติก 
โดยช้ินส่วนจะต้องไม่เปียก ไม่เน่า แล้วน�าเอา 
ขวดพวกน้ีไปก่อเป็นโครงสร้างของก�าแพง
แทนอิฐ ก่อนจะฉาบปูนทับลงไป โดยคร้ังน้ี 
ต้ังเป้าไว้ท่ี 5,000 ขวด แต่หากเป็นไปได้ 
ก็อยากได้มากถึง 10,000 ขวด 

ท้ังน้ี การรวมตัวต้ังกลุ่ม TRASH HERO  
เกิดข้ึนท่ีหลีเป๊ะ จังหวัดสตูลเป็นท่ี
แรก ก่อนขยายวงกว้าง 

ไปท่ัวประเทศ เช่น TRASH HERO 
CHIANG MAI, TRASH HERO 
BANGKOK, TRASH HERO CHAN-

THABURI และ TRASH HERO PHUKET 
เป็นต้น จนตอนนี้มีพันธมิตรมากถึงกว่า 
20 กลุ่มทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังส่งต่อ
เจตนารมณ์ไปยังผู้คนที่มีความสนใจในเรื่อง
เดียวกัน ผ่านโลกโซเชียลช่องทางต่าง ๆ  
จนเกิดเป็น TRASH HERO จากประเทศ
เพ่ือนบ้านใกล้เรือนเคียงอย่าง TRASH HERO 
INDONESIA, TRASH HERO MYANMAR ฯลฯ   
รวมถึง TRASH HERO NEW YORK และ 
TRASH HERO SHANGHAI
  แม้หลายคนอาจจะเคยเห็นโปรเจกต์
แบบนี้กันมาบ้างแล้วจากต่างประเทศ  
แต่ถ้าความร่วมมือนี้ส�าเร็จ ก็จะถือว่านี่คือ
สิ่งก่อสร้างจากขวดพลาสติกอัดด้วยขยะ
ครั้งแรกในประเทศไทย 

TRASH HERO
กับโรงเรียนจากขวดพลาสติกแห่งแรกในไทย

อ้างอิง : แบมบูสคูล (Bamboo School) 234 ซอยแมมแคท 
หมู่บ้านบ้องตี้ล่าง ต�าบลบ้องตี้ อ�าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 71150
www.ecobricks.org
https://www.plasticity.in.th/

เรื่อง : วิชชุ
ภาพประกอบ : ข้าวตู
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  ย่ิงไปกว่าน้ัน บล็อกเชนยังสามารถรองรับ
การซ้ือขายพลังงานไฟฟ้า (Energy trading) ท่ี
เสนอประสบการณ์แบบไร้รอยต่อสู่การตลาด
รูปแบบใหม่ท่ีเปล่ียนบทบาทของ ‘Consumer’ 
มาเป็น ‘Prosumer’ ด้วยระบบการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ  
โซลาร์เซลล์ ท่ีทุกฝ่ายสามารถเป็นได้ท้ังผู้ผลิต 
(Producer) และผู้บริโภค (Consumer) ไป
พร้อมกัน ผู้ใช้ระบบจะสามารถท�าการซ้ือ
ขายไฟฟ้ากันเองในระดับบ้านพักอาศัย 
อาคารพาณิชย์ หรือจะขยายสู่ระดับอาคาร
ส�านักงานขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า 
โรงงาน และพ้ืนท่ีภายในนิคมอุตสาหกรรม
ได้เช่นกัน 
  นอกจากน้ี ยังมีการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของระบบด้วยการน�าปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
เข้ามาใช้ประมวลผลทุกข้อมูลท่ีเกิดข้ึน ช่วย
ให้ลูกค้าระดับองค์กรหรือเจ้าของธุรกิจสามารถ
ประเมินพฤติกรรมและทิศทางการใช้ไฟฟ้า 
และคาดการณ์ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากแหล่งผลิตต่าง ๆ ในอนาคตได้แม่นย�า
มากย่ิงข้ึน รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
และหา insight ในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือน�าไปใช้

  วันน้ียากท่ีจะปฏิเสธว่า เทคโนโลยี 
บล็อกเชน (Blockchain) ก�าลังมีบทบาทส�าคัญ 
ในธุรกิจหลายประเภท และหน่ึงในน้ันคือ 
‘พลังงานไฟฟ้า’ ซ่ึงมีการน�าบล็อกเชนเข้า
มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการ
สร้างระบบการบริหารจัดการการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า (Energy Management System) ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
การด�าเนินธุรกิจน่ันเอง
  ปัจจุบัน แวดวงธุรกิจพลังงานต่างก้าวไป
ข้างหน้าจนถึงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ภายใต้แนวคิดระบบโครงข่ายอัจฉริยะส�าหรับ
ส่งกระแสไฟฟ้าแบบครบวงจร หรือสมาร์ทกริด 
(Smart Grid) โดยเร่ิมต้นจากการน�าข้อมูล
ตลอดท้ังห่วงโซ่ของระบบไฟฟ้า ต้ังแต่การ
ผลิตไปจนถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้าสู่ปลาย
ทางข้ึนไปเก็บไว้บนบล็อกเชน ซ่ึงจะช่วย
จัดการข้อมูลการบันทึกข้อตกลงทางธุรกิจ
ท่ีควบคุมด้วยระบบสัญญาณอัจฉริยะ ให้
สามารถด�าเนินการได้ด้วยตัวเอง และการ
ด�าเนินงานในแต่ละข้ันตอนเป็นไปได้อย่าง
อิสระ ข้อมูลมีความปลอดภัย โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
ทันโลก

BLOCKCHAIN VS AI
ในโลกพลังงานไฟฟ้า

ประกอบการตัดสินใจในการสร้างแผนธุรกิจ
ใหม่ ๆ ท้ังระยะส้ันและระยะยาวได้เช่นกัน
  การผสานเทคโนโลยีล�า้สมัยท้ัง Block-
chain และ AI เข้าด้วยกัน จะช่วยให้ผู้ใช้
งานระบบสามารถมองเห็นการด�าเนินงาน
ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าตามจริงในพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานของตน สนับสนุนการสร้างต้นทุน
ท่ีแข่งขันได้ทางธุรกิจ รวมถึงเพ่ิมความพร้อม
ในการติดต้ังระบบแบตเตอร่ี เพ่ือเป็นโซลูช่ัน
ในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในอนาคต และ
ลดปัญหาความไม่เสถียรในการผลิตไฟฟ้า
จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม ฯลฯ สู่การควบคุม
และสร้างจุดสมดุลระหว่างอัตราการผลิตกับ
อุปสงค์ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าทุก
ระดับในปลายทาง รวมถึงช่วยลดผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมได้อีกด้วย
  ส่ิงส�าคัญท่ีสุดในการด�าเนินงานด้วยระบบ
ดิจิทัลแพลตฟอร์มคือ ทุกข้ันตอนล้วนต้องเกิด
ข้อมูลจ�านวนมากไหลเข้าสู่ระบบ Blockchain 
ในการด�าเนินธุรกิจจ�าเป็นต้องมีหน่วยงาน 
หรือบุคลากรท่ีสามารถรองรับการท�างาน 
ในส่วนน้ี ท่ีสามารถใช้ระบบและดึงข้อมูลไป
วิเคราะห์เพ่ือต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
ซ่ึงนับเป็นอีกก้าวส�าคัญท่ีองค์กรจะสามารถ
เดินหน้าสู่ความย่ังยืนในการด�าเนินธุรกิจ  
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ติดอาวุธ
คนทำางาน

ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

รอบโต๊ะทำางาน

24  • ฉบับท่ี 1 / 2562

โดย : แม่มะลิ
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  4. ก�าหนดการพิจารณาแยกแยะ 
เป็นการก�าหนดวิธีการพินิจพิเคราะห์ 
แยกแยะ และกระจายสิ่งที่ก�าหนดให้ออก
เป็นส่วนย่อย ๆ โดยอาจใช้เทคนิคค�าถาม  
5 W 1 H ประกอบด้วย What (อะไร) Where 
(ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ท�าไม) Who 
(ใคร) และ How (อย่างไร)
  5. สรุปค�าตอบ รวบรวมประเด็นที่ส�าคัญ
เพื่อหาข้อสรุปเป็นค�าตอบหรือตอบปัญหา
ของสิ่งที่ก�าหนดให้ได้
   ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ใคร ๆ
ก็มีได้ ด้วยเทคนิคง่าย ๆ ต่อไปนี้
  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ควร 
เริ่มต้นจากการมีทัศนคติเชิงบวก ดังนี้
  เชื่อว่าปัญหาทุกเรื่องสามารถ
แก้ไขได ้การเป็นบุคคลที่มีทัศนคติเชิงบวก
ต่อปัญหา หรืออุปสรรคที่พบ จะท�าให้คน
ท�างานคนนั้นสามารถรับรู้ได้ว่าปัญหาที่เกิด
ขึ้นย่อมแก้ไขได้ไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่ง เพียงแต่
ต้องใช้เวลาและแรงกายแรงใจทุ่มเทลงไป 
และต้องจัดล�าดับความส�าคัญให้ถูกต้อง

  กล้ายอมรับการตัดสินใจของ
ทีม บุคคลที่ยอมรับความคิดเห็นและการ
ตัดสินใจของผู้อื่น รวมทั้งสามารถยอมรับ
การวิจารณ์จากเพื่อนร่วมทีมได้ จะเป็นผู้ที่ 
เปิดรับไอเดียใหม่ ๆ ตลอดเวลา และท่ีสุดแล้ว 
ก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์จากมันสมอง
ของตนเองได้ในที่สุด 
  มีความสงสัยใคร่รู้เป็นสรณะ 
ผู้ที่ชอบตั้งค�าถาม สงสัยใคร่รู้เป็นประจ�า 
ย่อมเป็นผู้ที่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ หาค�าตอบ
ให้กับทุกสิ่งรอบตัวตลอดเวลา และคน
ท�างานที่มีคุณลักษณะนี้เอง ที่จะเกิดความ
คิดสร้างสรรค์ดี จากสิ่งที่ตนไปหาค�าตอบ 
มาปรับใช้กับการท�างานและขับเคล่ือนองค์กร
ให้ก้าวหน้าต่อไปได้ในที่สุด 
  ความท้าทายและอุปสรรค คือ 
ของหวาน ในการท�างานทุกคนย่อมต้อง
พบเจอกับความท้าทายและอุปสรรค ซึ่ง
เมื่อใดก็ตามที่สองปัจจัยนี้เกิดขึ้น และคน
ท�างานนั้นไม่ยอมจ�านนต่อทั้งความท้าทาย
และอุปสรรคที่เข้ามา คนคนนั้นย่อมได้รับ
โอกาสในการคิดหาหนทางที่สร้างสรรค์
เพื่อเอาชนะความท้าทายและก้าวข้ามผ่าน
อุปสรรคนั้นได้ในที่สุด
  เชื่อเหลือเกินว่า ถ้าคนท�างานทุกคน 
ได้น�าเทคนิคเหล่านี้ไปปฏิบัติจริง สังคม
ไทยของเราจะมีคนท�างานที่มีความพร้อม 
สามารถขับเคลื่อนทั้งตนเอง องค์กร และ
น�าพาประเทศชาติให้พัฒนาไปได้เกินกว่า
เลข 4.0 ที่ใคร ๆ ก�าหนดไว้แน่นอน 

ในยุคที่ เครื่องจักรกลสมัยใหม่ หุ่นยนต์และปัญญา
ประดิษฐ์ หรือ AI รุกเข้ามาในโลกการทำางานทุกสาขา
อาชีพ ทำาให้คนทำางานทุกเพศทุกวัยต้องปรับตัวเพื่อ
ความอยู่รอด ‘ทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21’ ดูจะ
เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่หลายคนยึดถือเพื่อนำามาปรับใช ้
เป็นแนวทางสร้างเสริมศักยภาพ สร้างความแตกต่าง
ในสายงานที่ตัวเองทำาอยู่ ทำาให้ตนเองสามารถรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงในสังคมการทำางานได้อย่างทันการณ์

ห

อ้างอิง : https://www.weforum.org/agenda/2018/09/
how-smartphones-can-close-the-global-skills-gap-for-billions
http://tishafan-analysisthinking.blogspot.com/p/blog-page_4283.html
https://sites.google.com/site/darunsitpattanarangsan/sara-na-
ru/thekhnikh-kar-khid-srangsrrkh-ni-kar-thangan
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ากอ้างอิงตามบทความที่ 
เผยแพร่ใน World Economic 
Forum ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า
ทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ต้องมาจากกรอบของหลัก 4Cs ซึ่งนั่นก็คือ 
• Critical thinking - การคิดในเชิงวิเคราะห์
• Creativity - ความคิดสร้างสรรค์
• Communication - การสื่อสาร
• Collaboration - ความร่วมมือ
  ต่อมา เป็นเคล็ดลับในการสร้างทักษะ 
ที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้แก่คนท�างาน  
ที่สามารถน�าไปปรับใช้ได้ง่ายและได้ผลจริง 
ซึ่งเราเลือกมาแชร์ให้ทราบกัน 2 เทคนิค 
สร้าง 2 ทักษะส�าคัญ ดังนี้
  เอาชนะทุกอุปสรรคได้ด้วย ทักษะการ
คิดเชิงวิเคราะห์ (Critical thinking)
  ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์จ�าเป็น 
อย่างมากต่อการท�างานในอนาคต ซึ่งจะมี
ความซับซ้อนมากขึ้น คนท�างานจึงจ�าเป็น
ต้องผ่านการฝึกฝน ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. ก�าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ ซึ่งเป็น 
วัตถุ สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ขึ้นมา เพื่อเป็นต้นเรื่องที่จะใช้วิเคราะห์
  2. ก�าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ จาก
ประเด็นท่ีสงสัย จากปัญหาหรือส่ิงท่ีวิเคราะห์ 
โดยอาจจะก�าหนดเป็นค�าถามหรือก�าหนด
วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ เพื่อค้นหา 
ความจริง สาเหตุ หรือความส�าคัญ
  3. ก�าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์ เพื่อใช้
ในการแยกส่วนประกอบของสิ่งที่ก�าหนดให้ 
เช่น เกณฑ์ในการจ�าแนกสิ่งที่มีความเหมือน
กันหรือแตกต่างกัน
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เที่ยวไปทั่ว
เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ

เพชรเม็ดงามแห่งฟิลิปปินส์
ภาพถ่ายน้ำาทะเลใสแจ๋วราวกระจก เคียงข้างด้วยหาดทราย
ขาว ๆ และแผงผาหินปูนเด่นตระหง่าน ซึ่งปรากฏอยู่บน
โซเชียล ประกอบกับคำาบอกเล่าของเพื่อนฝูงผู้เคยเยี่ยมเยือน
มาก่อน ชื่อของปาลาวันจึงถูกจับเข้ากลุ่มรายชื่อเกาะในฝัน 
ที่ต้องไปทักทายให้ได้สักครั้งในชีวิต 
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าลาวัน (Palawan) เป็นเกาะท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในหมู่เกาะปาลาวัน 
ต้ังอยู่ในจังหวัดช่ือเดียวกัน  
ล้อมหน้าล้อมหลังด้วยเกาะเล็ก 
เกาะน้อยกว่า 1,700 เกาะ  

เป็น ‘Last Ecological Frontier’ 
  ขณะท่ีก�าลังนึกถึงข้อมูลของปลายทาง
ท่ีเราค้นคว้ามา  พลิกข้อมือดูนาฬิกาท่ีต้ังให้
เดินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง ก็จวน
ได้เวลาท่ีเคร่ืองบินจากมะนิลาต้องเตรียมตัว 
ลงจอดยังสนามบินปูเอร์โต ปรินเซซา  
(Puerto Princesa) เม่ือมองลงมาจะเห็นเกาะ
แก่งของฟิลิปปินส์ทอดตัวระเกะระกะเต็มไป
หมด จ�านวนเหล่าน้ันมากมายเกินกว่าจะนับ
ให้ครบถ้วนด้วยสายตา ดินแดนปาลาวันใน
ความเป็นจริงไม่แตกต่างจากจินตนาการนัก  
ด้วยความเป็นเมืองท่องเท่ียวส�าคัญ ภาพของ
ชาวต่างชาติท่ีเดินขวักไขว่เต็มไปหมดกลาย
เป็นส่ิงคุ้นตาของคนท้องถ่ินไปเสียแล้ว แต่
ถึงแม้หนาตาด้วยนักท่องเท่ียว ทว่ายังเป็น
เมืองท่ีสะอาดสะอ้าน เน้นด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้อย่างดีเย่ียม 
หลังจากท�าความรู้จักกับตัวเมืองปูเอร์โต
ปรินเซซา ด้วยรถสามล้อ ยานพาหนะท้องถ่ินท่ี

พบเห็นได้โดยท่ัวไปพอหอมปากหอมคอแล้ว 
ก็ถึงเวลาท่ีต้องเดินทางต่อไปยังอุทยาน 
แห่งชาติแม่น�า้ใต้ดินปูเอร์โต ปรินเซซา (Puerto 
Princesa Underground River) เขตสงวนของ
ฟิลิปปินส์ท่ีอยู่ห่างออกไปราว 80 กิโลเมตร 
ซ่ึงเราท�าการจองต๋ัวไว้ต้ังแต่ก่อนมา เป็นอีก
หน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของปาลาวัน 
ความมหัศจรรย์ท่ีเกิดจากฝีมือธรรมชาติ  
ท้ังแม่น�า้ท่ีลอดผ่านใต้ถ�า้หินปูน ซ่ึงถูกค้นพบ 
เม่ือเกือบ 10 ปีท่ีแล้ว โดยนักธรณีวิทยาและ 
นักส่ิงแวดล้อม ความงามของภูเขาหินปูน 
น้อยใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ท่ีไม่ปล่ียนแปลง
จากอดีต จึงได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก
ในปี 1999 ก่อนท่ีจะได้รับการโหวตให้เป็น  
1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก 
ยุคใหม่ (New 7 Wonders of Nature) ในปี ค.ศ.
2012 ช่างเป็นการเปิดทริปท่ีต่ืนตาต่ืนใจดีจริง ๆ 
ปาลาวันคือวิมานของคนรักทะเลโดยแท้  
หาดทรายขาวพร้อมน�า้ทะเลใส ๆ มีมากมาย
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ป
(จริง ๆ แล้ว ฟิลิปปินส์มีเกาะราว 7,000 เกาะ) 
คร่ึงหน่ึงยังคงเป็นทะเลทราย และเพราะบน
เกาะยังมีการพัฒนาท่ีไม่มากมายเกินไปนัก 
ธรรมชาติท้ังป่า ภูเขา ทะเล และทรัพยากร
ใต้น�า้ท่ีอุดมสมบูรณ์จึงปรากฏให้เห็นอยู่ 
ท่ัวท้ังเกาะ
  ทางฝ่ังตะวันตกน�าเสนอภูมิประเทศอันน่า 
ท่ึงท่ีมีความหลายทางระบบนิเวศ ในขณะท่ี 
ทางด้านทิศเหนือของเกาะ ท้องทะเลและ
หาดทรายขาว ยังเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่
ของพืชและสัตว์ประจ�าถ่ิน เช่น เต่าทะเล 
ปลา ปะการัง ป่าซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัยของนกนับ 
ร้อยสายพันธ์ุ ความแตกต่างและหลากหลาย
ทางระบบนิเวศ ปาลาวันจึงถูกขนานนามให้
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จนเลือกไม่ถูก สุดท้ายเราก็เลือกลงเอยท่ี
พอร์ต บาร์ตัน (Port Barton) ในเขตเมืองซาน
วิเซนเต (San Vicente) ด้วยคุณสมบัติความ
ขาวเนียนของชายหาด ความไม่พลุกพล่าน
ของนักท่องเท่ียว ไม่มีส่ิงปลูกสร้างเกินความ
จ�าเป็น แล้วพอก้าวขาลงบนหาดทราย ใน
ภาพถ่ายว่าสวยแล้ว หากแต่เทียบไม่ได้เลย
กับส่ิงท่ีปรากฏอยู่ตรงหน้า ความเหน่ือยล้า
จากการเดินทาง 3 ช่ัวโมง ก็พลันหายเป็น

ปลิดท้ิง หากคุณเป็นซีเลิฟเวอร์สายข้ีเกียจ 
เน้นน่ัง ๆ นอน ๆ (เหมือนพวกเรา) รับรอง
ต้องถูกจริตกับท่ีน่ีแน่ ใช่ว่าจะไม่มีกิจกรรม
อะไรให้ท�าเลยเสียทีเดียว คนท่ีอยากด�าน�า้ชม
ปะการัง น่ังเรือชมรอบเกาะ ท่ีพอร์ต บาร์ตัน 
ก็มีบริการด้วยเช่นกัน ย่ิงค�า่บรรยากาศย่ิงดู
สงบ ปลอดโปร่ง พระอาทิตย์ท่ีเคล่ือนต�า่ลง 
ค่อย ๆ ย้อมทะเลและท้องฟ้าเป็นสีส้ม ท�าให้
เราเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
  นอกจากพอร์ต บาร์ตันแล้ว ในเมืองซาน
วิเซนเต อันอยู่ระหว่างเมืองปูเอร์โต ปรินเซซา 
ท่ีเราเพ่ิงจากมา และเอลนิโด (El Nido)  
จุดหมายท่ีเราก�าลังจะไป ยังเป็นท่ีต้ังของหาด 
ลองบีช (Long Beach) กว่า 14 กิโลเมตร ซ่ึง
คงความเป็นธรรมชาติสูงมาก เหมาะส�าหรับ
คนท่ีอยากด่ืมด�า่กับสายลม แสงแดด เสียง
คล่ืน และทิวแถวต้นมะพร้าวแบบเป็นส่วนตัว 
ทว่าด้วยเวลาท่ีมีจ�ากัด เราจ�าต้องโบกมือลา
เพ่ือมุ่งหน้าไปยังปลายทางสุดท้ายของทริป 
ในท่ีสุดก็ถึง เอลนิโด อีกหน่ึงเมืองไฮไลท์ของ
เขตปกครองตนเองปาลาวัน ท่ีถูกพัฒนาจน
พร้อมต้อนรับนักท่องเท่ียวทุกรูปแบบ หาก
เปรียบแล้วก็ชวนให้นึกถึงกระบ่ีบ้านเราอยู่

เหมือนกัน ในช่วงเดือนธันวาคม ถึงจะยังไม่ใช่ 
ช่วงพีคเหมือนพฤษภาคม ก็ยังมีนักท่องเท่ียว
ค่อนข้างหนาตา ด้วยความต่ืนเต้นและอยาก
สัมผัสตัวตนของเอลนิโดตัวเป็น ๆ เราไม่รอช้า
รีบเก็บของเข้าท่ีพักทันที กิจกรรมของเอลนิโด 
ค่อนข้างหลากหลาย คราวน้ีเราขอออกไป
ผจญภัยกันบ้าง ด้วยการกระโดดข้ึนเรือรูปร่าง 
แปลกตาคล้ายกับปูทะเล เพ่ือชมทะเลสาบ 
น�า้เค็ม (Lagoon) ซ่ึงอยู่ในวงล้อมของหินปูน 
แสงจากพระอาทิตย์ท่ีตกลงกระทบน�า้ บวก
กับความใส จึงไม่อาจซ่อนส่ิงท่ีอยู่ด้านล่าง
ได้เลยแม้แต่น้อย ปะการัง ปลาน้อยใหญ่ท่ี
ก�าลังแหวกว่ายอย่างมีความสุข ความงาม 
ท่ีแทบจะหยุดหายใจ มิน่าใคร ๆ ก็แนะน�าให้
มาเห็นด้วยตาสักคร้ัง 
  โลกใต้ท้องทะเลของเขตเอลนิโดเป็นอีก
หน่ึงสวรรค์ของนักด�าน�า้ ท้ังด�าน�า้ต้ืนและ
ด�าน�า้ลึก ถ้าใครเวลาเหลือเฟือน่าจะเป็นอีก
หน่ึงกิจกรรมท่ีน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว ส่วน 
คนท่ียังไม่ถูกใจกับหาดแจ่ม ๆ ท่ีเราน�าเสนอ
กันไปก่อนหน้า เอลนิโดก็มีสถานท่ีให้เลือก
เอนกายอยู่มากมายตามแต่ใจปรารถนา 
  สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น จากการสบตา 
ปาลาวันมา 7 วันเต็ม เราไม่แปลกใจหรือ

พอก้าวขาลงบน
หาดทราย ในภาพถ่าย
ว่าสวยแล้ว หากแต่
เทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่
ปรากฏอยู่ตรงหน้า
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 If you have seen picturesque social 
media posts of clear oceans and white 
beaches with limestones cliffs and heard 
the praises of friends who have been to 
Palawan, you would definitely put this 
shining jewel on your bucket list. 
 Palawan is the largest island among 
the Palawan Islands in Palawan Province, 
surrounded by over 1,700 smaller 
islands (from the 7,000 islands across 
the Philippines). As half of the island is 
a desert and considered under-devel-
oped, tourists can experience abundant 

jungles, mountains, beaches and 
underwater ecologies across the island.
 Most tourists to this paradise would 
start their journey at Puerto Princesa, 
visiting Puerto Princesa Underground 
River, a protected area in the Philippines 
approximately 80 kilometers away which 
was declared a World Heritage Site in 
1999 before being voted one of the New 
7 Wonders of Nature in 2012. 
 Palawan is truly a paradise for beach 
lovers, with its sandy white beaches and 
clear waters along its shores, from Port 

Barton and Long Beach in San Vicente, 
to El Nido with its amazing underwater 
world that would delight both shallow 
and deep divers.
 The pure beauty of Palawan is the  
ultimate proof of its position as the world’s 
best island in 2013 and 2017 selected 
by Travel + Leisure, while readers of 
Conde Nast Traveler voted Palawan as 
one of the top five islands in Asia.
 What are you waiting for? It’s time 
to pack your bags and experience this 
slice of paradise!

Note for Traveller
 วิธีการเดินทางสู่เกาะปาลาวัน 
สามารถนั่งเครื่องบินมาลงที่เมือง
หลวงมะนิลา ก่อนต่อเครื่องบิน
ภายในประเทศมาลงที่สนามบิน 
ปูเอร์โต ปรินเซซา (Puerto Princesa) 
ซึ่งมีบินทุกวัน ส่วนสายการบินที่ให้
บริการ เช่น สายการบินฟิลิปปินส์
แอร์ไลน์ สายการบินเซบูแปซิฟิก ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 
นาที แต่ถ้าใครอยากชิลกว่านั้น จะ
เลือกนั่งเรือจากมะนิลามาที่ปูเอร์โต
ปรินเซซาก็ได้เหมือนกัน โดยใช้เวลา
อยู่ที่ 18 – 22 ชั่วโมงเท่านั้นเอง

Palawan: The Philippines’ Shining Jewel  

มีข้อกังขาเลยว่า ท�าไมนิตยสาร Travel + 
Leisure จึงยกย่องให้ท่ีน่ีเป็นเกาะท่ีดีท่ีสุด
ของโลก เม่ือปี ค.ศ. 2013 และ ค.ศ. 2017 
ในขณะท่ีแฟน ๆ ของนิตยสาร Condée Nast 
Traveler ก็โหวตให้ปาลาวันเป็นเกาะท่ีดีท่ีสุด 
1 ใน 5 เกาะของเอเชีย 
  ต้องมาพิสูจน์ด้วยตาคุณเองแล้วล่ะ.... 
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ผืนผ้าและตัวตนคนผู้ไทย
แพรวา
คุณค่าอันยาวนานในผืนผ้าแพรวาเต็มไปด้วยลวดลาย
แสนวิจิตร มันเล่าย้อนถึงที่มาที่ไป และการดำารงอยู่ซึ่ง
ทิศทางแห่งวัฒนธรรมของผู้คนกลุ่มใหญ่ในผืนแผ่นดิน
อีสานอย่างชาวผู้ไทยได้อย่างสวยงามลงตัว...
เป็นผ้าทอผืนสวยที่พาผู้พบเห็นย้อนเข้าไปหาตัวตน
ของผู้รังสรรค์มันขึ้นมาได้ในหลากหลายมิติ

มรดกไทย
เรื่อง : ฐากูร โกมารกุล ณ นคร ภาพ : อดุล ตัณฑโกศัย
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นผู้ไทยเต็มไปด้วยความงดงาม
ในเอกลักษณ์ ทั้งความเป็นอยู่ 
ประเพณี ว่ากันว่าบรรพบุรุษ
ของพวกเขาอพยพจากถิ่นฐาน

บางชนิดถือเป็นมรดก บ่งบอกได้ถึง
เอกลักษณ์ของแต่ละครอบครัว หรือแต่ละ
กลุ่มผู้ไทยที่แยกย่อยไปตามการลงหลัก 
ปักฐาน
  ลายโบราณถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่นผ่านผ้าแซ่ว 
หญิงผู้ไทยเต็มไปด้วยจินตนาการ พวกเธอ 
รู้จักการเลือกสีและย้อมมันจากวัสดุธรรมชาติ 
อย่างครั่ง  ขี้เถ้า ดิน หรือเปลือกไม้ ขณะที่
ลวดลายของผ้าแพรวาโดยรวมมักแยกออก
เป็น 3 ส่วน คือ ลายหลัก ลายคั่น และลาย
ช่อปลายเชิง 
  ลายหลัก คือลายขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่ 
ในผืนผ้าทอ เช่น ลายนาค ลายพันธุ์มหา 
ลายดอกสา โดยแยกย่อยออกไปเป็นลาย
นอก ลายใน และลายเครือ เป็นการก�าหนด
โครงร่างและขอบเขตของลายในผ้าแต่ละผืน 
ส่วนลายคั่น หรือที่เรียกกันว่าลายแถบ คือ
ลายขนาดเล็กที่อยู่ในแนวขวางของผืนผ้า 
มีหน้าที่เป็นตัวแบ่งลายใหญ่ออกเป็นช่วง ๆ 
โดยผู้ทอมักทอลายตาไก่ ลายงูลอย ลายขาเข 
ลงเป็นลายคั่น
  ช่างทอผู้ไทยจะให้ความส�าคัญกับส่วน
ที่เป็นเชิงผ้าเป็นพิเศษ เพราะเป็นส่วนที่
สะท้อนทักษะการทอผ้าของหญิงแต่ละคน 
คือส่วนของลายช่อปลายเชิง ไม่เพียงแต่
สะท้อนเชิงช่าง แต่ลายช่อปลายเชิงยังเป็น
ตัวเริ่มและตัวจบของลายผ้าแต่ละลาย โดย
มีลายย่อยหลากหลายออกไปอีก เช่น ลาย
ช่อขันหมาก ลายดอกบัวน้อย ลายใบบุ่นน้อย

ค
เดิมแถบแคว้นสิบสองจุไท (ดินแดนส่วน
หนึ่งของลาว เวียดนาม และภาคใต้ของจีน) 
ข้ามแม่น�้าโขงเข้าสู่ไทย มานับหลายร้อยปี
ด้วยมูลเหตุของศึกสงครามในแดนดินถิ่น
ก�าเนิด วัฒนธรรมหลากหลาย เช่น ภาษา
พูดอ่อนหวาน ความเชื่อในผีบรรพบุรุษ 
ครรลองของชีวิตอันเรียบง่าย เหล่านี้ล้วน
หล่อหลอมให้คนผู้ไทยมีตัวตน โดยเฉพาะ 
‘ผ้าแพรวา’ งานหัตถศิลป์ที่บ่งบอกถึงความ
เป็นพวกเขาได้มากที่สุด
  คนผู้ไทยให้ความหมายรวมของผ้าทอ
เป็นผืนที่มีความยาว 1 วา หรือราวหนึ่งช่วง
แขนว่า ‘แพรวา’ พวกเขามักเลือกใช้สวมใส่
ในงานบุญและเทศกาลส�าคัญต่าง ๆ โดย
เช่ือกันว่า หญิงผู้ไทยจ�าเป็นต้องตัดเย็บผ้าทอ 
ได้สามอย่าง คือ เส้ือด�า ต�าแพร และซ่ินไหม 
ซึ่งค�าว่า ‘ต�าแพร’ นั้นบ่งบอกชัดเจนถึงการ
ทอผ้าแพรวา
  เหล่าแม่เฒ่าจะสอนเด็กหญิงให้รู้จักทั้ง
การทอและลวดลายโบราณ พวกเธอจะ
เริ่มต้นที่ ‘ผ้าแซ่ว’ ผ้าไหมทอพื้นสีขาวที่มี
ลวดลายดั้งเดิมทอไว้เป็นแม่แบบ ลวดลาย

คนผู้ไทยให้ความ
หมายรวมของผ้าทอ
เป็นผืนที่มีความยาว 
1 วา หรือราวหนึ่ง
ช่วงแขนว่า ‘แพรวา’
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  ผ้าแพรวาเต็มไปด้วยการผสมผสานทั้ง
ลายโบราณและลายประยุกต์ที่ปรับเปลี่ยน
ไปตามการเรียนรู้ของหญิงผู้ไทยซึ่งงดงาม
ด้วยลายขิดและการจกผืนผ้า เป็นการผสม
เทคนิคอันน่าทึ่ง ช่างทอผู้ไทยขิดผ้าออก
มางดงาม ทั้งขิดดอกเล็กและขิดดอกใหญ่ 
พวกเธอเชี่ยวชาญการใช้ไม้ลายขิดสาน

เพื่อเก็บลาย ส่วนการจกลายนั้น ช่างทอที่
เชี่ยวชาญจะไม่ใช้อุปกรณ์อย่างเข็ม ไม้ หรือ
ขนเม่นเป็นตัวช่วย แต่จะใช้นิ้วก้อยจกเกาะ
เกี่ยว สอดสานเส้นไหมพุ่งที่เป็นเส้นสีอย่าง
ช�านิช�านาญ 
  คนผู้ไทยและงานผ้าแพรวาต่างก็เติบโต
ขึ้นมาในผืนแผ่นดินอีสาน ค่อย ๆ แตกยอด
เติบโตพร้อมกับความเป็นอยู่อันสุขสมบูรณ์ข้ึน 
ของคนผู้ไทยหลากหลายถิ่นที่นั่น พวกเขา 
รวมตัวกันพัฒนาผ้าทอให้เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ 
มีสีสันอันสดใส ละเอียดอ่อน เต็มไปด้วย
ประโยชน์ใช้สอยและความหลากหลายใน
ชิ้นงาน
  ไม่เพียงผ้าแพรวาของหญิงผู้ไทยที่เติบโต
ขึ้นอย่างมั่นคง ทว่ารากเหง้าทางวัฒนธรรม
ที่ติดตัวพวกเขามาล้วนถูกผสมผสานเป็นสิ่ง
รังสรรค์ให้ผืนแผ่นดินอีสานงดงามขึ้นด้วย
เสน่ห์ของผู้คน ดังเช่นเรื่องราวของชาวผู้ไทย
ที่ถูกส่งต่อคุณค่ามาจากครั้งบรรพบุรุษก็เช่น
กัน ยังคงบอกเล่าตัวตนอยู่บนผืนผ้าแพรวา
อย่างเปี่ยมชัดและคงทนงดงามมาจนทุก
วันนี้ 

 The elaborate patterns of ‘Prae-wa Silk’ are invaluable. Beautifully telling the stories of the 
culture of the ‘Phu Thai’ ethnic community, the craft of weaving this textile has been passed on 
through the generations. 
 The Phu Thai are an ethnicity of beauty in many aspects of their identity, from their daily life to 
traditions. It is widely believed that ancestors of the Phu Thai migrated from Sib Song Chu Thai region 
(a land which is now part of Laos, Vietnam and Southern China), crossing the Mekong River to 
resettle in Thailand. The many facets of their culture, from their harmonic language, strong belief 
in ancestral spirits, to their simple way of life, have cultivated their identity and are today reflected 
through ‘Prae-wa Silk’ which is a craft in which they can fully express their identity. 
 Passing on the craft of weaving Prae-wa Silk is a tradition that has been handed down 
through the generations. Grandmothers would teach their daughters and granddaughters to 
weave the textile which is worn in all religious ceremonies and during special occasions. Thus, 
the ancient pattern of Prae-wa Silk is conserved until today. Phu Thai women are creative and 
highly adept at selecting colors and carrying out dyeing processes with natural ingredients, as 
well as skilled in weaving the textile in astonishing patterns. Today, the textile has been developed 
to show its rich identity with vibrant colors, intricate patterns and wide range of usage of the textile 
as well as many different types of finished products. Through the ages, the beauty of Prae-wa Silk 
has showcased the identity and culture of Phu Thai ethnic community.

Weaving Life
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แวะชิมริมทาง
เรื่อง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

ของปีหรือมื้อไหน ๆ ของคนท�ามาค้าขาย 
เขาจะกินไก่กันเป็นการเสริมดวงและเป็น
ก�าลังใจ นัยว่าไก่นั้นขยันหากิน ตื่นแต่เช้า 
ก็เริ่มออกหากิน ไม่มีอด ไม่มีจน
  สายใจไฟฟ้าฉบับแรกในปี 2562 นี้ 
ชายกางจึงขอเสนอร้านข้าวมันไก่อร่อย ๆ 
ที่อยู่คู่กับย่านถนนวังเดิมหรือถนนที่จะเข้า

ข้าวมันไก่มุ่ยหลี ถนนวังเดิม
สู่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร มา
อย่างยาวนานกว่า 80 ปีแล้ว
  ข้าวมันไก่มุ่ยหลี เป็นร้านท่ีขายข้าวมันไก่
แบบไหหล�า ซึ่งใช้ไก่ตอนตัวอวบอ้วน เนื้อ
แน่น แต่นิ่ม ด้วยกรรมวิธีการต้มที่เป็นฝีมือ
สืบทอดกันมาในต�ารับของผู้ให้ก�าเนิดร้าน 
โดยไก่ของร้านมุ่ยหลีจะสุกพอดีทั้งตัว แต่ไม่
ถึงกับเนื้อแห้ง ยังมีความชุ่มฉ�่าในเนื้อแบบ 
Juicy อยู่ ยิ่งจิ้มกับน�้าจิ้มต�ารับของมุ่ยหลี
ด้วยแล้ว อร่อยล�้า ค�้าจุนโลกกันจริง ๆ ครับ
 นอกจากไก่ต้มแล้ว ร้านมุ่ยหลียังมีไก่ทอด 

ที่เป็นขวัญใจเด็ก ๆ ไปจนถึงทุกรุ่นที่ชื่นชอบ
เน้ือสะโพกไก่ท่ีหมักกันข้ามคืนกับเคร่ืองหอม 
สามเกลอ น�ามาชุบแป้งบาง ๆ ตบด้วย
เกล็ดขนมปังน�าลงทอดจนเหลืองกรอบ สับ
ราดข้าวมันมาก็ดีหรือจะให้เลิศควรสั่งสับ 
มาต่างหาก จิ้มน�้าจิ้มหวาน ๆ เล่นเอาคิดถึง
วัยเด็กขึ้นมาทันทีครับ
  ร้านมุ่ยหลี เราจะสั่งเป็นข้าวมันไก่แบบ
ราดส�าเร็จมาเลยหรือจะสั่งไก่สับแยกมาก็
อร่อยได้ไม่แพ้กัน แต่จะมี Option เสริม เป็น
พวกเครื่องใน คอ ปีก ตีน และตูดไก่ ที่เขา

สวัสดีปีกุนครับทุกท่าน ว่าด้วย
เรื่องของการเริ่มต้นปีใหม่ 
ตามความเชื่อของชาวจีน 
ในสมัยก่อนนั้น อาหารมื้อแรก
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แยกขาย สั่งสับมาเป็นจาน ๆ นั้นสุดแสนจะ
วิเศษ ท่านใดเป็นคอข้าวมันไก่จะซาบซึ้ง 
ตรึงทรวงกันดีครับ
  ข้าวมันของร้านมุ่ยหลีจะไม่มันนัก หอม
กลิ่นกระเทียมบาง ๆ หุงด้วยน�้าซุปที่ใช้ต้ม
ไก่มานับสิบ ๆ ตัว ท�าให้ข้าวมันท่ีออกมาน้ัน 
อร่อยแน่นอน เราแค่โปรยน�้าจิ้มไปหน่อย 
ชิมข้าวเปล่ากับน�้าจิ้มก็จะรู้เลยว่ามันอร่อย
แค่ไหน หรือจะเป็นขวัญใจเด็ก ๆ อย่าง 
ซีอิ๊วด�าหวานก็มิผิดกติกาแต่อย่างใด แต่
ชายกางขอบอกเลยว่า น�้าจิ้มร้านมุ่ยหลี
จะเน้นการปรุงด้วยซีอิ๊วหลายชนิดบวกกับ
เต้าเจี้ยวอย่างดี และแต่งรสให้กลมกล่อม
ตามต�ารับมุ่ยหลีได้อย่างอร่อยมากครับ
  น�้าซุปจากน�้าต้มไก่และกระดูกไก่อัน
มหาศาล มุ่ยหลีจะใส่ฟักแก่หั่นลงไป ปรุงรส

ด้วยเกลือ และซีอิ๊วให้กลมกล่อม พร้อมกับ
ใส่ตั้งฉ่ายและผักชีหั่นเพื่อเพิ่มรสและกลิ่น
หอม ๆ เสิร์ฟมาร้อนๆ ซดเพลินดีนักแล
  ร้านมุ่ยหลี เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้น
วันเสาร์ โดยร้านจะเปิดตั้งแต่เวลา 08.30 น. 
และจะขายเรื่อย ๆ จนกว่าของจะหมดครับ 
ตามฉายาที่ได้คือ ‘ข้าวมันไก่ 3 ชั่วโมงหมด’ 
หรือไม่เกิน 13.00 น. ก็จะหมดเกลี้ยงครับ
  แรกเริ่มประเดิมปีใหม่ เดือนใหม่ เรา
ควรไปกราบขอพรจากพระในบ้านกันนะ
ครับ เพราะไม่มีพระที่ใดจะประเสริฐเลิศ
ล�้าเท่ากับพระในบ้านของทุกบ้านแล้วครับ 
เข้าไปกราบท่าน กอดท่าน อยู่กันพร้อมหน้า
พร้อมตาให้ท่านได้ชื่นใจ จะได้อยู่เป็นศูนย์
รวมใจในบ้านไปแสนนานครับ 

ไก่ของร้านจะสุก
พอดีทั้งตัว แต่ไม่
ถึงกับเนื้อแห้ง  
ยังมีความชุ่มฉำา่ใน 
เนื้อแบบ Juicy อยู่
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Google เพิ่มขึ้นถึง 40% โดยมีแนวโน้มมาจากความเชื่อในด้าน 
จิตวิญญาณ ดังนั้นในปี 2019 จึงเชื่อว่าการบ�าบัดรักษาด้วยคริสตัล
นั้นจะได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพด้วย
คริสตัลบ�าบัดมีความเป็นมายาวนาน และเชื่อกันว่าพลังจากคริสตัล
ช่วยฟื้นฟูอาการซึมเศร้า เครียด วิตกกังวล มีส่วนช่วยลดน�า้หนัก 
อาการนอนไม่หลับ เบาหวาน พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ มะเร็งหรือ
ระหว่างการบ�าบัดด้วยคีโม ตลอดจนแก้อาการติดยา เป็นต้น
  เทรนด์การออกก�าลังกายในปี 2019 คนจะจดจ่อกับการออก
ก�าลังกายอยู่กับบ้านไม่น้อยหน้าไปกว่าการเข้ายิมแต่อย่างใด และ
เหล่าเทรนเนอร์จะเริ่มมีการไลฟ์สดผ่านช่องทางโซเชียลต่าง ๆ ทั้ง
ทางเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม เพื่อให้ผู้เรียนจากทางบ้านได้เข้าร่วม
คลาสแบบเรียลไทม์ เสมือนว่าคุณได้เรียนกับครูผู้สอนแบบตัวต่อตัว
เลยทีเดียว นอกเหนือจากนี้ คุณอาจแปลกใจ ที่ต่อไปนี้เฟอร์นิเจอร์
ในบ้าน เช่น โต๊ะกาแฟ อาจพลิกแพลงกลายเป็นอุปกรณ์ออกก�าลัง
กาย และสตูลนั่ง อาจกลายเป็นที่ยกน�า้หนักแทนการใช้ดัมเบลได้
อย่างไม่น่าเชื่อ 

  เมื่อเร็ว ๆ นี้ เว็บไซต์ Healthista.com เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม
ในหัวข้อเทรนด์มาแรงของการดูแลสุขภาพ และฟิตเนสในปี 2019 
โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมาพูดคุยถกเถียงกัน ณ โรงแรม 
Pullman London St. Pancras ประเทศอังกฤษ และได้ข้อสรุปถึง 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ดังต่อไปนี้  
  การกินเพ่ือสุขภาพในปีหน้า กระแสการกินท่ีเรียกว่า ‘คีโตเจนิค 
ไดเอต’ (Ketogenic Diet) หรือการกินแบบโลว์คาร์บจะได้รับความนิยม
มากข้ึน ซ่ึงหมายถึง การกินท่ีหลีกเล่ียงคาร์โบไฮเดรต และน�า้ตาล 
ท่ีมีในผัก ไขมันสัตว์ และเน้ือสัตว์ให้น้อยท่ีสุด แต่จะหันมาเน้นการ
กินอาหารท่ีมีไขมันดีให้ได้ร้อยละ 75 - 80 ควบคู่ไปกับอาหารประเภท
โปรตีน โดยการกินแบบโลว์คาร์บน้ี จะปรับการท�างานของระบบ 
เผาผลาญพลังงาน เพ่ือให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะเลียนแบบการอดอาหาร 
เพ่ือดึงไขมันท่ีเก็บสะสมไว้ มาเผาผลาญเป็นพลังงานแทนน�า้ตาล 
ปัจจุบันการกินแบบคีโตเจนิค ได้รับความนิยมในหมู่นักเล่นกล้าม
  ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มีผู้คนเสิร์ช ค�าว่า ‘การบ�าบัดด้วย
คริสตัล’ (Crystal Healing) หรือที่เรียกว่า หินผลึกบ�าบัด ในเว็บไซต์ 

สุข สุขภาพ
โดย : วีณา บารมี

จับตา
เทรนด์
การดูแล
สุขภาพปี 2019
คนรุ่นใหม่ในยุคนี้ ให้ความสนใจเรื่องของสุขภาพ 
การออกกำาลังกาย และอาหารการกินมากยิ่งขึ้น 
วัดได้จากกระแสความนิยมการกินอาหารคลีน 
การสมัครฟิตเนสออนไลน์ และตารางวิ่งมาราธอน
ที่จัดถี่ขึ้นทุก ๆ เดือน แล้วในปี 2019 นี้ล่ะ ? 
จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง มาอัพเดตกันเลย
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  ปัจจุบันเราได้รับโจทย์และต้องปรับตัวหลายเรื่องในคราว
เดียวกัน เพราะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว อีกทั้งยุคนี้
ยังเป็นการรวมตัวคนหลายเจเนอเรชันมาก ดังนั้นย่อมส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการท�างาน ท�าธุรกิจ การใช้ชีวิตประจ�าวัน การค้าขาย 
การวิจัยและการตลาดกันใหม่ ทั้งหมดนี้เพื่อรองรับความต้องการ
ของคนที่มีมุมมอง ความคิด และพฤติกรรมต่างไปจากเดิม 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2019 นี้ แนวโน้มที่จะท�าให้โลกของการเงิน
และการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากขึ้น คือ การน�า
เทคโนโลยีที่เรียกว่า ‘บล็อกเชน’ เข้ามาใช้ในโลกการเงินและการ
ลงทุน บล็อกเชนนั้นคือเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจาย
อ�านาจ (Decentralized) อธิบายให้เข้าใจโดยง่ายคือ เทคโนโลยีใหม่ 
ที่จะเข้ามาต่อจากโลกของอินเทอร์เน็ต บางคนเปรียบเทียบว่า 
บล็อกเชนคืออินเทอร์เน็ต 2.0 ที่มีคุณสมบัติสามารถ ‘ลดบทบาท
การท�าหน้าที่ตัวกลางทุกอย่างออกไป’ หากมีการเชื่อมต่อข้อมูลใด
ข้อมูลหนึ่ง แล้วทุกอย่างก็จะเชื่อมต่อไปเองเหมือนห่วงโซ่ และไม่มี
ใครที่สามารถลบหรือท�าลายข้อมูลดังกล่าวได้อีก สามารถป้องกัน
การเกิดการปลอมแปลงธุรกรรมทางการเงิน
  ปี 2019 ภาครัฐได้ประกาศชัดเจนแล้วว่า จะเริ่มโครงสร้าง 
พื้นฐานพิสูจน์ตัวตนด้วยดิจิทัล (National Digital ID) ให้เกิดขึ้น  
ซึ่งก็เป็นการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วย พร้อมกับการท�างาน

ด้วยกันในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ส่ิงท่ีมีผลต่อธนาคาร ซ่ึงก็ยังอยู่ระหว่างการปรับระบบเพ่ือให้
สามารถมีการยืนยันตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์เควายซี 
(Electronic Know Your Customer หรือ e-KYC ) ข้ามธนาคารกันได้ 
น่ันหมายความว่า ถ้าเรามีการยืนยันตัวตนกับธนาคารหน่ึงแล้ว หาก
ต้องการเปิดบัญชีกับอีกหน่ึงธนาคารก็ไม่ต้องท�า KYC  อีกแล้ว เช่น
เดียวกับการเปิดบัญชีซ้ือขายหุ้น ท่ีตอนน้ีก็ได้มีการลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการท�างานเช่นเดียวกับธนาคาร  
ท่ีหากท�า e-KYC กับโบรกเกอร์หน่ึงแล้วก็ไม่ต้อง KYC อีกกับโบรกเกอร์
  แล้วคนธรรมดาอย่างเราในฐานะลูกค้าหรือประชาชนผู้ใช้บริการ 
ควรท�าอย่างไร 
  ข้อแนะน�าคือ ตอนนี้ควรติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด เพราะ 
บล็อกเชนจะเปลี่ยนการท�าธุรกรรมที่เราท�ากับธนาคารหรือ 
หน่วยงานการลงทุนมากขึ้นทุกวัน แต่ถ้าศึกษารายละเอียดดี ๆ  
จะมีประโยชน์ในเรื่องต้นทุนในการบริหารจัดการในการท�าธุรกิจที่
ถูกลง ซึ่งดีมากกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และเชื่อว่าหาก
ปลาเล็ก ๆ มีไอเดียดี ๆ เจ๋ง ๆ ในยุคนี้ที่มีการวางโครงการพื้นฐาน
เทคโนโลยีที่เท่ากันแล้ว มีต้นทุนในการบริหารการเงินที่ดีขึ้น 
ก็สามารถเจริญเติบโตเป็นปลาตัวใหญ่ได้ไม่ยาก 

2019รู้ทันโลกการเงิน

โดย : Money Move
รู้คิดรู้ใช้
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Think Tank
เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ

RISE OF THE ROBOT
แรงงานมนุษย์กำาลังจะถูกแรงงานหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่จริงหรือ ?...

แนวโน้มของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
กำาลังเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลก 

และตอนนีป้ระเดน็ทีถ่กูพูดถงึมากท่ีสดุ
คือการที่แรงงานมนุษย์กำาลังจะถูก
หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ได้จริงหรือ ?

ของอาชีพในปัจจุบัน
ถูกแทนที่ด้วยระบบ
เทคโนโลยีอัตโนมัติ 
(Automation) 

จะมีการนำาเทคโนโลยี
ทำางานเชื่อมต่อกับ
คนได้อย่างสมบูรณ์

ระดับของพนักงาน
ที่มีโอกาสถูกหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ได้มากที่สุด

ทักษะที่หุ่นยนต์และเทคโนโลยี ทำาแทนไม่ได้

การคิดวิเคราะห์ 
(Critical 

Thinking)

ความคิดเป็น
ผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurs)

การทำางาน
ร่วมกับผู้อื่น 

(Collaboration)

การเข้าใจคน
อย่างลึกซึ้ง 
(Empathy)

ความคิด
สร้างสรรค์ 

(Creativity)

มีข้อมูลน่าสนใจจาก แมคคินซีย์ แอนด์ คอมพานี 
(McKinsey & Company) บริษัทที่ปรึกษา

ด้านการตลาดชื่อดังระดับโลก ได้เผยถึง
ผลการศึกษาวิจัยทำานายอนาคตอาชีพ
ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน พบว่า

85% ของหลักสูตรการศึกษา
ที่สอนในห้องเรียนปัจจุบัน 

96% 48% 16%
กลุ่มพนักงาน

ทั่วไป
พนักงานระดับ
ผู้จัดการฝ่าย
ปฏิบัติการ 

กลุ่มพนักงานระดับ
โปรแกรมเมอร์ 
คอมพิวเตอร์

ซึ่งเหมือนเป็นสัญญาณเตือนให้สถาบันการศึกษา
ต้องปรับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ให้สามารถ

ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ถูกจุด

นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า

จะไม่ถูกนำาไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
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  เวลาน้อง ๆ ออกไปข้างนอกบ้านหรือต่างจังหวัดกับคุณพ่อคุณแม่ เคยสงสัยไหมว่าตาข่ายท่ีติดอยู่บน
เสาไฟฟ้าตามสองข้างทางน้ัน เขาติดเอาไว้เพ่ืออะไรกัน 
  ตาข่ายท่ีเห็นอยู่บนเสาไฟฟ้า บ้างสีเขียว บ้างสีฟ้า  ท่ีจริงมันคือ ‘ตาข่ายดักงู’ หรือ ‘สเน็คการ์ด’ (Snake 
Guard) ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้าน�าไปติดต้ังเพ่ือป้องกันงู กระรอก แม้กระท่ังลิง ท่ีมักเล้ือยหรือไต่ข้ึนไปบน
เสาไฟฟ้า ไปรบกวนการท�างานของหม้อแปลง รวมถึงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าท่ีติดต้ังเอาไว้ด้านบน เพราะ
เม่ือไม่มีส่ิงรบกวน เราก็จะมีไฟฟ้าใช้อย่างราบร่ืน ไม่เกิดไฟดับ หรือไฟตกระหว่างการใช้งานน่ันเอง
  นอกจากชนิดตาข่ายแล้ว เสาไฟฟ้าบางต้นอาจจะมีแผ่นพลาสติกสีสันต่าง ๆ พันติดไว้แทน ซ่ึงก็มี
วัตถุประสงค์เดียวกันคือป้องกันไม่ให้งู และสัตว์อ่ืน ๆ เล้ือยผ่านข้ึนไปได้ เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีมีประโยชน์
มากมายเลยทีเดียว 

รู้จัก...ตาข่ายดักจับงูบนเสาไฟฟ้า
เรื่อง : พี่อ้อม  

ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง

PEA FOR KIDS
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PEA Photo Club
โดย : จุลล์ จูงวงศ์

LONG EXPOSURE
ยิ่งนาน ยิ่งนุ่ม

  Long-exposure photography หรือการถ่ายภาพโดยการเปิดรับแสง 
เป็นเวลานาน เป็นเทคนิคหน่ึงในการสร้างสรรค์ภาพให้ดูแปลกตา 
ออกไปจากการถ่ายภาพแบบปกติ ที่ว่าเปิดรับแสงเป็นเวลานานนั้น 
ก็ไม่ได้มีการระบุชัดเจนว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่านาน แต่ผลของการ
ถ่ายภาพด้วยเทคนิคนี้น่าจะเป็นที่คุ้นตาบ้าง ไม่มากก็น้อย อาทิ 
ภาพสายน�้าของน�้าตกที่ดูอ่อนนุ่ม ภาพการโคจรของดวงดาวเป็นเส้น
โค้ง ภาพแสงเทียนเป็นเส้นรอบพระอุโบสถของกิจกรรมเวียนเทียน
ในวันพระใหญ่ รวมไปถึงภาพตัวอย่างด้านบน ซึ่งเป็นภาพของ
แม่น�า้อีสต์ท่ีดูนุ่มนวล โดยมีฉากหลังเป็นตึกระฟ้าบนเกาะแมนฮัตตัน 
ในช่วงโพล้เพล้ ซึ่งภาพนี้เปิดรับแสงนาน 15 วินาที ใช้รูรับแสง f/8 
ความไวแสง ISO 100 ตั้งกล้องบนขาตั้งกล้อง และหน่วงเวลา 
ถ่ายภาพ (Self-timer) เพื่อลดความสั่นไหว
  หัวใจของการถ่ายภาพด้วยเทคนิคนี้คือ ‘ความนิ่ง’ ของกล้อง 
เน่ืองจากเราจะต้องถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ท่ีต�า่มาก ๆ อาจจะ
หลายวินาที ไปจนถึงหลักนาที ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะถือด้วยมือ 
เราจึงต้องใช้ขาตั้งกล้องเข้ามาช่วย และเป็นขาตั้งกล้องที่มั่นคง 

ภาพน้ำาตกห้วยแม่ขมิ้นภาพนี้ ใช้ความเร็วชัตเตอร์ 15 วินาที 
รูรับแสง f/11 ความไวแสง ISO 100 และฟิลเตอร์ C-PL 

ซึ่งมีคุณสมบัติลดแสงเล็กน้อย ประมาณ 2/3 สต๊อป



 • ฉบับท่ี 1 / 2562  41

LONG EXPOSURE ผมถ่ายภาพน้ำาตกโยเซมิติภาพนี้ช่วงเวลาประมาณเก้าโมงเช้า 
ซึ่งสภาพแสงสว่างมาก แต่อยากได้สายน้ำาตกที่ดูนุ่มนวล 

จึงต้องอาศัยตัวช่วยก็คือ ฟิลเตอร์ ND 1000x ของ B+W 
ที่ลดแสงได้เกือบ 10 สต๊อปทำาให้ได้ความเร็วชัตเตอร์ 15 วินาที 

ที่รูรับแสง f/8 ความไวแสง ISO 200

  ยิ่งถ้าเราเอาฟิลเตอร์ ND ที่มีความเข้มสูง ๆ มาใช้งาน เช่น 10 
สต๊อป เราแทบจะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยผ่านทางช่องมอง
ภาพ หรือหน้าจอ LCD ของกล้องมิร์เรอร์เลส แต่ไม่ต้องกังวล เพราะ
กล้องสามารถท�างานได้อย่างปกติ และหากว่าค่าแสงที่พอดี ต้องใช้
ความเร็วชัตเตอร์ที่เกินกว่าความเร็วชัตเตอร์ต�่าสุดที่กล้องเราท�าได้
ในโหมด A/Av หรือ M เราก็แค่เปลี่ยนโหมดไปใช้โหมด B หรือ Bulb 
เท่านั้นเอง (โดยทั่วไป ความเร็วชัตเตอร์ต�่าสุดที่โหมดออโต้ของกล้อง
ท�าได้คือ 30 วินาที) เพราะโหมดนี้กล้องจะเปิดรับแสงนานเท่าที่เรา 
ต้องการ ขอแนะน�าให้ใช้โหมดน้ีร่วมกับ ‘สายล่ันชัตเตอร์’ เท่าน้ันเพ่ือ
ความสะดวก และลดความเส่ียงในการท�าให้กล้องส่ันไหว เม่ือเตรียม
อุปกรณ์ครบแล้ว ก็ลองออกไปถ่ายภาพ Long Exposure กันได้เลยครับ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ส่งอีเมลมาคุยกันได้ที่ 
peaphotoclub@gmail.com นะครับ 

แข็งแรง มีขนาดเหมาะสมกับอุปกรณ์ของเรา เมื่อวางขาตั้งกล้องได้
ต�าแหน่งแล้ว เราก็เล็งมุมให้ได้ตามต้องการ จากนั้นก็โฟกัสให้ภาพ
คมชัดตามต้องการแล้วจึงท�าการ ‘ล็อกโฟกัส’ หรือปรับสวิตช์ที่ 
ตัวเลนส์ (หรือตัวกล้อง ขึ้นอยู่กับกล้องและเลนส์ของท่าน) ให้เป็น
แมนนวล จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องจุดโฟกัสเปลี่ยน จากนั้นก็ตั้งโหมด
การถ่ายภาพของเราไปที่โหมด A/Av หรือ M แล้วตั้งรูรับแสงที่
เหมาะสม ถ้าเป็นการถ่ายภาพแลนด์สเคปขอแนะน�าที่ f/8 หรือ 
f/11 จากนั้นก็ลองถ่ายดูสักภาพ ว่าเป็นไปตามที่เราได้จินตนาการ
ไว้หรือไม่
  หากถ่ายภาพช่วงกลางคืนหรือในสภาพแสงน้อย การเปิดรับแสง
นาน ๆ คงไม่ต้องอาศัยตัวช่วย แต่หากถ่ายภาพในเวลากลางวัน 
หรือในสถานที่ที่สว่างมาก การใช้ความเร็วชัตเตอร์ต�่า ๆ จะท�าได้
ยาก เราจึงต้องอาศัยตัวช่วย นั่นก็คือ ฟิลเตอร์ลดแสง หรือฟิลเตอร์ 
ND (Neutral Density Filter) ซึ่งเปรียบเหมือน ‘แว่นตากันแดด’ ของ
เรานั่นเอง โดยฟิลเตอร์ ND นั้นมีหลายระดับความสามารถในการ
ลดแสงที่จะเข้าไปถึงฟิล์มหรือเซ็นเซอร์ เริ่มตั้งแต่ 1 สต๊อป ไปจนถึง 
10 สต๊อป (อาจจะมีมากกว่านั้น) เราก็เอามาใส่ที่หน้าเลนส์ของเรา
อย่างประณีต เพราะอย่าลืมว่าเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ เราได้เล็งและ
โฟกัสเอาไว้เรียบร้อยแล้ว 

ฟิลเตอร์ ND มีหลายระดับของความเข้มในการลดแสง 
เริ่มตั้งแต่ 1 สต๊อป ไปจนถึง 10 สต๊อป หรือมากกว่า

สายลั่นชัตเตอร์ เป็นอุปกรณ์เสริมสำาคัญที่ทำาหน้าที่ลั่นชัตเตอร์
แทนการเอานิ้วของเราไปกดที่ปุ่มชัตเตอร์ ซึ่งจะช่วยลดการสั่นไหวได้ 

ภาพด้านซ้ายจะเป็นสายลั่นชัตเตอร์แบบกลไก สำาหรับกล้อง
แมนนวล ด้านขวาจะเป็นสายลั่นชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ใช้กับกล้องรุ่นปัจจุบัน



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1129 PEA CALL CENTER

วันน้ี การทำาธุรกรรมกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(ยกเว้นกรณีมอบอำานาจดำาเนินการแทน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พร้อมบริการประชาชนคนไทยให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

 สะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัย  ลดปริมาณขยะ

ไม่ต้องใช้สำาเนาบัตรประชาชน
และสำาเนาทะเบียนบ้าน อีกต่อไป !

PEA


