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

พันธมิตรผู้เสริมสร้างความมั่นคง
	 ระยะหลงัดฉินัได้ยนิค�ำว่ำ	‘Disruptive	Changing’	มำกขึ้นเรื่อย	ซึ่งหมำยถงึกำร
เปลี่ยนแปลงแบบพลกิหน้ำมอืเป็นหลงัมอื	และใครหรอืองค์กรใดที่ปรบัตวัตำมไม่ทนั
กจ็ะถูกกำรเปลี่ยนแปลงนั้นท�ำลำยในที่สดุ
	 อำจฟังดูเป็นเรื่องน่ำกลวั	แต่อนัที่จรงิแล้ว	กำรเปลี่ยนแปลงคอืหลกัฐำนว่ำ
โลกก�ำลงัก้ำวไปข้ำงหน้ำ	องค์กรใดปรบัตวั	ย่อมหมำยถงึพวกเขำมคีวำมมุ่งมั่นใน
กำรที่จะเตบิโตและคอยดูแลควำมสขุของลกูค้ำและประชำชนในประเทศจำกยคุสูย่คุ
	 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคเองกไ็ด้ก่อตั้งบรษิทัในเครอื	ชื่อ	‘PEA	ENCOM’	เป็น	
Strategic	Partner	เพื่อดูแลธรุกจิเกี่ยวกบัไฟฟ้ำให้ครอบคลมุไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ไฟฟ้ำ
ยคุใหม่	หลำยคนอยำกรู้จกัว่ำ	PEA	ENCOM	นี้เป็นบรษิทัที่ด�ำเนนิกจิกำรอะไร	
เกี่ยวพนักบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคอย่ำงไร	สำยใจไฟฟ้ำฉบบันี้จงึหยบิเรื่องรำวของ
พนัธมติรผู้เสรมิสร้ำงควำมมั่นคงในกำรให้บรกิำรด้ำนไฟฟ้ำมำน�ำเสนอสู่คณุผู้อ่ำน
อย่ำงเตม็อิ่ม	และเชื่อว่ำน่ำจะพอขยำยควำมให้ทกุคนรู้จกั	PEA	ENCOM	มำกขึ้น	
ซึ่งจำกผลงำนที่ผ่ำนมำนั้น	ไม่ว่ำจะเป็น	EV	Car	EV	Tuk	Tuk	และนวตักรรมอกี
หลำยอย่ำง	กล็้วนเกดิจำกกำรคดิค้น	วจิยั	และศกึษำของ	PEA	ENCOM	ภำยใต้
นโยบำยก�ำกบัดูแลของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค	ที่ต้องกำรน�ำพำองค์กรก้ำวเดนิบน
เส้นทำงสำยนวตักรรมและพลงังำนสเีขยีวอย่ำงมั่นคงและยั่งยนื
	 ไปท�ำควำมรู้จกักบั	PEA	ENCOM	กนัดกีว่ำค่ะ

(นางกัลยา แตงเกษม)
บรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล 
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook Fanpage ได้ที่          saijaifaifa magazine

อนาคตของเรา 
คือพลังงานสีเขียว  
ความยั่งยืน และ 
พลังงานทดแทน

Arnold Schwarzenegger



2  • ฉบับท่ี 4 / 2561

EA Life
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

น
‘หตัถศลิป์ผ้ำไทย	สำยใยแห่งพระเมตตำ’	ในกำรประกวดปฏทินิดเีด่น
รำงวลัสรุยิศศธิร	ครั้งที่	38	ประจ�ำปี	2561	โดย	พลอำกำศเอก	ชลติ	พกุผำสขุ	
องคมนตรี	เป็นผู้มอบรำงวลัแก่	นำงกลัยำ	แตงเกษม	ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย
ประชำสมัพนัธ์	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค	ณ	กรมประชำสมัพนัธ์	เมื่อวนัที่	
19	มนีำคม	2561
	 ทั้งนี้	กำรออกแบบปฏทินิดงักล่ำวเกดิจำกควำมส�ำนกึในพระเมตตำ
และพระมหำกรณุำธคิณุของสมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ์	พระบรมรำชนินีำถ	
ในรชักำลที่	9	ที่มตี่อรำษฎรในด้ำนกำรส่งเสรมิอำชพีและสนบัสนนุกำร
ทอผ้ำไทยจนมชีื่อเสยีงเป็นที่รู้จกัไปทั่วโลก	และนอกจำกกำรออกแบบที่
งดงำมแล้ว	ปฏทินิชดุนี้ยงัใช้กระดำษและหมกึที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม	
ทั้งยงัม	ีQR	Code	ประกอบเพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถดูรำยละเอยีดผ้ำไทย
ในแต่ละเดอืนผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 

EA Life

คว้า 3 รางวัลสุริยศศิธร คร้ังท่ี 38
บเป็นควำมภำคภูมใิจของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค	ที่สำมำรถ
คว้ำรำงวลัชนะเลศิ	ปฏทินิชนดิตั้งโต๊ะและปฏทินิชนดิ
สมดุบนัทกึ	รำงวลัรองชนะเลศิ	ปฏทินิชนดิแขวน	ประเภท
ส่งเสรมิเอกลกัษณ์และศลิปวฒันธรรมของชำติ	ชดุ	



 • ฉบับท่ี 4 / 2561  3

ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานใน SETA 2018

ก
Technology	Asia	2018	(SETA	2018)’	โดยมพีลอำกำศเอก	
ประจนิ	จั่นตอง	รองนำยกรฐัมนตรี	เป็นประธำน	นำยสรุศกัดิ์	
ไตรทำน	รองผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค	ร่วมงำน	
ณ	ศูนย์นทิรรศกำรและกำรประชมุไบเทค	บำงนำ	กรงุเทพฯ
	 งำนประชมุวชิำกำรและนทิรรศกำรนำนำชำติ	SETA	2018	
ครั้งนี้	จดัขึ้นภำยใต้แนวคดิ	‘Towards	A	Low	Carbon	Society’	โดย	
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคได้ร่วมจดันทิรรศกำรน�ำเสนอผลงำนที่เป็น 

ำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคร่วมจดัแสดงผลงำนและ
นทิรรศกำรในงำนประชมุวชิำกำรและนทิรรศกำร
นำนำชำต	ิ‘โครงกำรพลงังำนและเทคโนโลยทีี่ยั่งยนื
แห่งเอเชยี	2561	หรอื	Sustainable	Energy	&	

ไฮไลต์	อำท	ิVolta	Platform	โครงข่ำยข้อมูลสถำนอีดัประจไุฟฟ้ำ	
PEA	HiVE	Platform	แพลตฟอร์มระบบบรหิำรและจดักำรพลงังำน
ไฟฟ้ำอจัฉรยิะส�ำหรบับ้ำนพกัอำศยั	PEA	Connext	สำมำรถ
เชื่อมต่อกบัอปุกรณ์อจัฉรยิะ	เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกสบำย
ควำมปลอดภยัและช่วยบรหิำรจดักำรพลงังำนภำยในที่พกัอำศยั	
Solar	Hero	Application	แอปพลเิคชนัอ�ำนวยควำมสะดวกให้กบั
ผู้สนใจตดิตั้งโซลำร์	รูฟทอ็ป	PEA	Smart	Plus	แอปพลเิคชนัที่ให้
ประชำชนเข้ำถงึบรกิำร	Online	และรถสำมล้อไฟฟ้ำหรอื	EV	Tuk	Tuk 
ส่งเสรมิควำมร่วมมอืพฒันำโครงข่ำยกำรใช้รถยนต์สำมล้อไฟฟ้ำ
ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่	เพื่อลดปัญหำมลพษิเป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม 
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โรงเรียนช่าง กฟภ. จัดบรรพชาหมู่
 นกัเรยีนช่ำงกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค	น้อมสบืทอดประเพณอีนัดงีำมของพระพทุธศำสนำ
ของไทย	ถอืเป็นโอกำสอนัดทีี่คณะนกัเรยีนโรงเรยีนช่ำง	จะได้เรยีนรู้พระธรรม	ฝึกสมำธ	ิมสีติ	
อดทน	กำรพฒันำตนเอง	และกำรใช้เวลำว่ำงให้เกดิประโยชน์ในช่วงปิดภำคเรยีน	
 โรงเรยีนช่ำงกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค	ในนำมของกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค	ได้จดักจิกรรมบรรพชำ
สำมเณรในภำคฤดูร้อน	ประจ�ำปี	2561	ให้แก่นกัเรยีนช่ำงกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคชั้นปีที่	1	
จ�ำนวน	55	รปู	เนื่องในโอกำสครบรอบวนัสถำปนำ	50	ปี	โรงเรยีนช่ำงกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค	โดย
มนีำยสรุศกัดิ์	ไตรทำน	รองผูว่้ำกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเป็นประธำน	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิำร
และพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคร่วมพธิ	ีณ	วดัเบญจมบพติรดสุติวนำรำม	กรงุเทพฯ 

ร่วมจัดหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่
ถวายเป็นพระราชกุศล 
	 ส�ำหรบัคนที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลที่ไม่สะดวกเดนิทำงไปพบหมอ
หรอืไปตรวจร่ำงกำยที่โรงพยำบำล	กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคได้ร่วม
กบัคณะนกัศกึษำ	วปอ.	รุ่นที่	27	มูลนธิแิสง-ไซ้ก	ีเหตระกูล	และ
หนงัสอืพมิพ์เดลนิวิส์	จดัหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บรกิำรตรวจ
รกัษำโรคทั่วไป	จ่ำยยำ	ตรวจวดัสำยตำและแจกแว่นสำยตำฟรี	 
ที่ศำลำประชำคมบ้ำนทุง่นำงครวญ	ต�ำบลชะแล	อ�ำเภอทองผำภมูิ	
จงัหวดักำญจนบรุ	ีเพื่อถวำยเป็นพระรำชกศุลแด่สมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั
มหำวชริำลงกรณ	บดนิทรเทพยวรำงกูร 
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EA Project
ภาพ : กองประชาสัมพันธ์
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EA Focus
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

PEA ENCOM 
พันธมิตรผู้เสริมสร้างความแข็งแกร่ง

เป็นเวลาเกือบ 9 ปีแล้ว ทีบ่รษัิท พอีเีอ เอ็นคอม อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากัด (PEA ENCOM International 
หรือ PEA ENCOM) เติบใหญ่ภายใต้ร่มเงาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ผูค้อยฟมูฟัก ส่งเสรมิ และสนบัสนนุ

ให้บริษัทในเครือค่อย ๆ เติบโตอย่างมัน่คงและแขง็แรง ทกุวนันี ้PEA ENCOM ได้กลายเป็นผูอ้ยู่เบือ้งหลงั
ความสำาเรจ็ของบางโครงการสำาคัญทีส่่งเสรมิความก้าวหน้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้เป็นอย่างดี
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	 บรษิทั	พอีเีอ	เอน็คอม	อนิเตอร์เนชั่นแนล	จ�ำกดั	(PEA	
ENCOM	International)	เป็นบรษิทัในเครอืแห่งแรกของกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำค	ได้รบักำรจดัตั้งตำมมตคิณะรฐัมนตรี	เมื่อวนัที่	3	
มถินุำยน	2552	เพื่อด�ำเนนิธรุกจิลงทนุด้ำนพลงังำนไฟฟ้ำ	และ
จดัฝึกอบรมด้ำนระบบไฟฟ้ำแก่ภำครฐัและเอกชนทั้งในและ
ต่ำงประเทศ	ต่อมำได้จดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลเมื่อวนัที่	14	
ตลุำคม	2552	ด้วยทนุจดทะเบยีนเริ่มต้น	100	ล้ำนบำท	โดยที่
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคเป็นผู้ถอืหุ้นทั้งหมด	ปัจจบุนัมทีนุ
จดทะเบยีน	782,283	ล้ำนบำท	
	 ภำรกจิหลกัของ	PEA	ENCOM	มี	3	ข้อ	คอื	(1)	กำรลงทนุ
และพฒันำธรุกจิพลงังำนไฟฟ้ำและอนรุกัษ์พลงังำนในประเทศ
แบบครบวงจร	(2)	เป็นกลไกของภำครฐัในกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ	
และเป็นแหล่งข้อมูลอ้ำงองิ	(Market	Reference)	ด้ำนพลงังำน
ทดแทนและกำรอนรุกัษ์พลงังำนของรฐั	และ	(3)	ขยำยกำรลงทนุ
ในธรุกจิพลงังำนไฟฟ้ำและธรุกจิที่เกี่ยวเนื่องในภูมภิำค	โดยธรุกจิ
หลกัที่บรษิทัลงทนุ	ได้แก่	ธรุกจิพลงังำนทดแทนในประเทศ	เช่น	
ธรุกจิ	Solar	Rooftop	ธรุกจิลงทนุในต่ำงประเทศ	และธรุกจิอื่น	ๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ธรุกจิให้บรกิำรและเป็นที่ปรกึษำด้ำนวศิวกรรม	
ธรุกจิฝึกอบรม	อำท	ิฝึกอบรมให้หน่วยงำนที่ประกอบธรุกจิด้ำน
สื่อสำรโทรคมนำคม	และผู้ให้บรกิำรเคเบลิท้องถิ่น
		 ด้วยภำรกจิดงักล่ำว	กำรลงทนุและร่วมทนุของบรษิทัจงึมี	
2	รูปแบบ	คอื	ลงทนุเชงิพำณชิย์	และลงทนุเพื่อสนบัสนนุนโยบำย
ภำครฐั	ซึ่งเป็นกำรลงทนุที่มผีลตอบแทนไม่สูงมำกนกั	เช่น	จดัท�ำ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำประชำรฐัในพื้นที่	3	จงัหวดัชำยแดนภำคใต้	
ในส่วนของกำรผลติไฟฟ้ำจำกชวีมวล	โดยใช้เศษไม้ยำงพำรำเป็น
เชื้อเพลงิ	นอกจำกนี้	PEA	ENCOM	ยงัท�ำธรุกจิให้บรกิำรด้ำน
อนรุกัษ์พลงังำนและเพิ่มประสทิธภิำพกำรใช้พลงังำน	เช่น	
หลอดไฟแอลอดีี	ภำยใต้แบรนด์	ENCOM	ทั้งในรูปแบบของ
กำรขำยปลกีและงำนโครงกำร	รวมทั้งธรุกจิยำนยนต์ไฟฟ้ำ	อำทิ	

EV	Car,	EV	Tuk	Tuk	เป็นต้น	โดยเป็นผู้แทนจ�ำหน่ำยรถตุ๊กตุ๊ก
ไฟฟ้ำที่จดทะเบยีนเป็นรถรบัจ้ำงคนัแรกในประเทศไทย	ผ่ำน
มำตรฐำนของกรมกำรขนส่งทำงบก	ปัจจบุนัน�ำร่องใช้งำนที่
จงัหวดัเชยีงใหม่เป็นแห่งแรก	

รู้จัก...

PEA ENCOM
สร้างผลงาน

โดดเด่น
	 ด้ำนผลด�ำเนนิงำนของบรษิทัในช่วงที่ผ่ำนมำ	มหีลำยโครงกำร
ที่ด�ำเนนิกำรเสรจ็แล้ว	อยู่ระหว่ำงด�ำเนนิกำร	และเตรยีมด�ำเนนิกำร
ในอนำคต	อำท	ิกำรร่วมลงทนุด้ำนพลงังำนทดแทนในประเทศ	
ด้วยกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ร่วมกบับรษิทั	โซลำร์	
เพำเวอร์	จ�ำกดั	จ�ำนวน	4	โครงกำร	ในพื้นที่จงัหวดัสรุนิทร์	เลย	
และขอนแก่น	ซึ่งด�ำเนนิกำรเปิดจ่ำยไฟไปเรยีบร้อยแล้ว	ขณะ
เดยีวกนักไ็ด้รบัมอบหมำยจำกกระทรวงมหำดไทย	และกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำคให้เป็นผู้ลงทนุก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำจำกกำรก�ำจดัขยะที่
จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ	ปัจจบุนัก�ำลงัอยู่ระหว่ำงด�ำเนนิกำร	
รวมไปถงึเรื่องกำรจดัตั้ง/ร่วมทนุบรษิทัในเครอืของ	PEA	ENCOM	
จ�ำนวน	3	บรษิทั	ที่อยู่ระหว่ำงกำรขออนมุตัคิณะรฐัมนตรี	เพื่อ
ด�ำเนนิโครงกำรโรงไฟฟ้ำประชำรฐัในพื้นที่	3	จงัหวดัชำยแดน
ภำคใต้	ซึ่งอยู่ในส่วนของแผนงำนผลติไฟฟ้ำชมุชนจำกชวีมวล	
โดยเข้ำระบบจ�ำหน่ำยของกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำครวม	12	เมกะวตัต์	
พร้อมกนันี้	บรษิทัยงัได้จดัท�ำแผนกำรลงทนุระบบผลติไฟฟ้ำจำก
พลงังำนแสงอำทติย์บนหลงัคำ	5	ปี	(2560	-	2564)	โดยมี
เป้ำหมำยกำรลงทนุ	200	เมกะวตัต์	กรอบวงเงนิลงทนุรวม	
8,000	ล้ำนบำท	ประกอบด้วยทนุบรษิทั	2,000	ล้ำนบำท	และ
เงนิกู้อกี	6,000	ล้ำนบำท	
		 ในช่วงปี	2560	ที่ผ่ำนมำ	PEA	ENCOM	ได้ด�ำเนนิกำรตดิตั้ง
ระบบผลติไฟฟ้ำจำกแสงอำทติย์บนหลงัคำให้กบับรษิทั	ซกิม่ำ 
แอนด์	ฮำร์ท	จ�ำกดั	แล้วเสรจ็เป็นที่เรยีบร้อย	มลีูกค้ำลงนำม
ในสญัญำ	7	รำย	ขนำดก�ำลงักำรผลติประมำณ	4	เมกะวตัต์	
และอยู่ระหว่ำงน�ำเสนอโครงกำรอกีประมำณ	40	เมกะวตัต์	
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นอกจำกนั้น	ยงัได้จดัท�ำโครงกำรน�ำร่องกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ
ในกลุ่มรถยนต์สำธำรณะ	โดยเปลี่ยนรถสำมล้อที่ใช้น�้ำมนัให้เป็น
รถสำมล้อไฟฟ้ำ	รวมถงึอยู่ระหว่ำงกำรศกึษำควำมเป็นไปได้ใน
กำรลงทนุระบบกกัเกบ็พลงังำน	(Energy	Storage)	เพื่อขยำยฐำน
กำรท�ำธรุกจิของบรษิทัในกำรสร้ำงกำรเตบิโตอย่ำงยั่งยนื	และ
รองรบักำรเปลี่ยนแปลงของ	Disruptive	Technology	ที่ก�ำลงัจะ
เกดิขึ้นในอนำคตอกีด้วย	
		 ด้ำนงำนในต่ำงประเทศ	อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำเพื่อร่วมทนุ
โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกแสงอำทติย์	โครงกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้
เขตเศรษฐกจิพเิศษเมยีวดี	และเมอืงท่ำขี้เหลก็	ประเทศเมยีนมำ	
รวมทั้งได้มกีำรลงนำมเอม็โอยูกบั	GS	Power	Co.,	Ltd.	และ	
GEOENTECH	Limited	เมื่อวนัที่	14	กรกฎำคม	2560	เพื่อกำรบรกิำร
วศิวกรรมและลงทนุด้ำนกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทนใน
ประเทศเกำหลี	ปัจจบุนัอยู่ระหว่ำงกำรศกึษำควำมเป็นไปได้

		 ส่วนเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิงำนในปี	2561	นี้	PEA	ENCOM	
จะมุง่เน้นในเรื่องกำรท�ำโรงไฟฟ้ำชวีมวล	3	จงัหวดัชำยแดนภำคใต้	
และโรงไฟฟ้ำจำกขยะที่จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ	โดยบรษิทัจะ
สำนต่อให้จบภำยในปีนี้ทั้งสองโครงกำร	อกีส่วนหนึ่งคอืเรื่อง	
Solar	Rooftop	เป็นกำรท�ำงำนร่วมกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค	
เนื่องจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคมแีนวทำงส่งเสรมิเป็นธรุกจิ
ทำงเลอืกให้ประชำชนในกำรตดิตั้ง	Solar	Home	โดยปีนี้บรษิทัจะ
ตดิตั้ง	Solar	Rooftop	ให้กบัส�ำนกังำนกำรไฟฟ้ำทั้งหมดทั่วประเทศ	
รวมไปถงึตดิตั้งให้กบัเอกชนรำยอื่น	ๆ	ที่บรษิทัยงัท�ำอยู่ด้วย	
ด้ำนธรุกจิใหม่อย่ำง	EV	Car	และ	EV	Tuk	Tuk	กย็งัคงเป็นเรื่องที่
พอีเีอ	เอน็คอมฯ	จะเดนิหน้ำต่อไป	เนื่องจำกมโีอกำสเตบิโตสูง	
นอกเหนอืจำกนั้นเป็นธรุกจิที่ต้องพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง	ไม่ว่ำจะเป็น 
กำรประหยดัพลงังำน	หรอืกำรลงทนุในต่ำงประเทศ	

เป้าหมาย
ปี 2561

		 อย่ำงไรกต็ำม	จำกกำรที่	PEA	ENCOM	มกีำรลงทนุโด
ยบรษิทัแม่	คอืกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค	ส่งผลให้ในช่วง	2	-	3	ปี
ที่ผ่ำนมำ	สถำนะของบรษิทัจนถงึปัจจบุันเริ่มมผีลประกอบกำรที่
ดขีึ้นเมื่อเทยีบกบัในอดตี	โดยเฉพำะในปี	2560	มรีำยได้เพิ่มขึ้น
ประมำณ	80%	เมื่อเทยีบกบัปี	2559	และมแีนวโน้มเตบิโตอย่ำง
ต่อเนื่องในอนำคต	เนื่องจำกบรษิทัอยู่ในธรุกจิที่ก�ำลงัได้รบักำร
สนบัสนนุจำกนโยบำยของภำครฐัในกำรลงทนุด้ำนพลงังำน
ทดแทนและอนรุกัษ์พลงังำน	เช่น	แผนกำรลงทนุของ	PEA	
ENCOM	ตำมแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ	ฉบบัที่	12	
มมีูลค่ำโครงกำรรวม	44,107	ล้ำนบำท	เป็นส่วนของบรษิทั
ลงทนุประมำณ	5,748	ล้ำนบำท	ประกอบด้วยแผนกำรลงทนุ
พลงังำนทดแทนทั้งในและต่ำงประเทศ	กำรผลติไฟฟ้ำจำก
เชื้อเพลงิเชงิพำณชิย์	รวมถงึธรุกจิจดัหำให้บรกิำรพลงังำนไฟฟ้ำ	
กำรอนรุกัษ์พลงังำนและเพิ่มประสทิธภิำพกำรใช้พลงังำน	เป็นต้น
นอกจำกนี้	กำรที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคเป็นผู้ถอืหุ้นในบรษิทั	
PEA	ENCOM	ร้อยเปอร์เซน็ต์	บรษิทัจงึมสีถำนะเป็นรฐัวสิำหกจิ
ที่สำมำรถด�ำเนนิธรุกจิแบบ	G	to	G	(กำรตกลงร่วมกนัระหว่ำง
ประเทศของรฐับำลทั้งสองฝ่ำยในกำรแลกเปลี่ยนสนิค้ำ)	กบัหน่วย
งำนภำครฐัได้ทั้งในและต่ำงประเทศ	ที่ส�ำคญัคอื	ภำพลกัษณ์ที่ดี
ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคยงัส่งผลดใีนเรื่องควำมน่ำเชื่อถอื	
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนบรกิำรและวศิวกรรมด้ำนระบบไฟฟ้ำ	รวมทั้ง
มสีำขำบรกิำรครอบคลมุทกุจงัหวดัและอ�ำเภอ	จงึท�ำให้ลูกค้ำเกดิ
ควำมมั่นใจในกำรเลอืกใช้บรกิำรกบั	PEA	ENCOM	อกีทั้งได้รบั
กำรสนบัสนนุทั้งด้ำนเงนิทนุ	บคุลำกรที่มคีวำมรู้	ควำมเชี่ยวชำญ
ในงำนบรกิำรและวศิวกรรมไฟฟ้ำ	โดยมกีำรไฟฟ้ำหน้ำงำนเป็น
เครอืข่ำยและสนบัสนนุกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัตลอดมำ	
		 ทั้งนี้	PEA	ENCOM	มคีวำมตั้งใจที่จะท�ำหน้ำที่เป็น	‘Investment	
Arm’	ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคในกำรด�ำเนนิธรุกจิ	เพื่อเป็น
ช่องทำงหลกัในกำรสร้ำงรำยได้และปันผลกลบัคนืสู่บรษิทัแม่ใน
ฐำนะที่เป็นผู้ถอืหุ้น	สร้ำงควำมมั่งคั่งและกำรเตบิโตอย่ำงยั่งยนื
ร่วมกนัในอนำคต	ดงัวสิยัทศัน์ที่ว่ำ	‘จะเป็นผู้น�ำในธรุกจิพลงังำน
ไฟฟ้ำและกำรอนรุกัษ์พลงังำนในภูมภิำคอำเซยีน	ภำยในปี	2020’
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PEA ENCOM 
กับ 3 ภารกิจหลัก

THE GOAL
เป้าหมายการดำาเนินงาน

PEA ENCOM 
กับนวัตกรรมเพ่ือสังคม

 เป้าหมายในระยะเวลา 5 ปี 
(ปี 2557 - 2561)
 1 มโีครงการลงทนุและร่วมลงทนุ
ด้านพลังงานทดแทนและการอนรุกัษ์พลังงาน
ภายในประเทศ ขนาดกำาลงัการผลติรวมไม่น้อย
กว่า 500 MW ภายในปี 2561
 2 เป็นบริษทัชัน้นำาในธุรกิจฝึกอบรมและ
ทีป่รกึษางานวศิวกรรมภายในปี 2559
 3 สามารถระดมทนุจากแหล่งเงินทนุ
ในตลาดเงนิ/ตลาดทนุ
 4 เป็นผูล้งทนุหรอืร่วมลงทนุในธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าและธรุกิจอืน่ทีเ่ก่ียวเนือ่งใน
ภมูภิาค ไม่น้อยกว่า 500 MW ภายในปี 2561

 ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของบรษิทัฯ
 1  ลงทนุในธุรกิจพลังงานทดแทนแบบ
ครบวงจร
 2  ส่งเสรมิและสนบัสนนุการลงทนุเพ่ือ
การประหยัดพลังงานและเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม
 3  สนบัสนนุการสร้างศักยภาพด้าน
วิศวกรรมในทกุภาคส่วน
 4  เพ่ิมขดีความสามารถในการดำาเนนิธุรกิจ
และสร้างภาพลกัษณ์องค์กร
 5  สร้างศักยภาพในการระดมทนุ
 6  ลงทนุในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจ
ทีเ่ก่ียวเนือ่งในภูมภิาค

 กลไกของภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุน
และเป็นแหล่งข้อมลูอ้างองิ (Market 

Reference) ด้านพลงังานทดแทนและ
การอนรัุกษ์พลงังานของรัฐ

วนัน้ี คนไทยได้รบัรูถึ้งผลงานด้าน
นวตักรรมสร้างสรรค์ของ PEA ENCOM 
เพือ่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
พร้อมเตรยีมรบัมือกับการเปล่ียนแปลง
ทางด้านพลังงานในอนาคต 

  ENCOM LED หลอดประหยัดไฟคุณภาพ
สงูหลากหลายรูปแบบ ปรับเปล่ียนไปตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน
  รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า หรอื EV Tuk Tuk โดย
เป็นผูแ้ทนจำาหน่ายรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าทีจ่ดทะเบยีน
เป็นรถรบัจ้างคันแรกในประเทศไทย ผ่าน
มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก ปัจจบุนั
นำาร่องใช้งานทีจ่งัหวัดเชยีงใหม่เป็นแห่งแรก
  ยานยนต์ไฟฟ้า Fomm อนัเป็น EV Car 
ซึง่ PEA ENCOM ยังคงเดนิหน้าสานโครงการ
ต่อไปเพราะมองเหน็ศักยภาพของธรุกิจน้ี
ในอนาคต
  Solar Rooftop ซ่ึงเป็นธรุกิจด้านพลังงาน
ทดแทนทีบ่รษัิทฯ ให้ความสำาคัญ และมเีป้าหมาย
จะติดต้ัง Solar Rooftop ให้กับสำานกังานการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาคทัว่ประเทศอกีด้วย  

 ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจที่
เก่ียวเนือ่งในภมิูภาค โดยเฉพาะธุรกิจ

พลังงานทดแทนในประเทศ เช่น ธรุกิจโซลาร์
รฟูทอ็ป (Solar Rooftop) พร้อมกับธุรกิจ

ลงทนุในต่างประเทศ และธุรกิจอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง 

 การลงทนุและพัฒนาธุรกิจพลงังานไฟฟ้า
และอนรัุกษ์พลงังานในประเทศแบบครบวงจร
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coop
ท่ีมา : กองประชาสัมพันธ์
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

อัจฉริยะแห่งโครงข่ายเพื่อ PEA Charging Station
PEA VOLTA Platform

เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และในฐานะ 
Network Operator รายแรกของประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้ร่วมกับสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนาระบบโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
หรือ PEA VOLTA Platform เพ่ือให้เกิดการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
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ท�าความรู้จัก

PEA
VOLTA

PEA
SERVER

MOBILE 
APPLICATION

CLOUD 
SYSTEM

ELECTRIC VEHICLE 
AND USER

CHARGING
STATION
with Kit VOLTA

  ส่วนแรก ส่วนของระบบส่ือสารข้อมูล (PEA VOLTA) 
ซึ่งเป็นกำรส่งข้อมูลระหว่ำงเครื่องอัดประจุไฟฟ้ำกับระบบฐำน
ข้อมูลของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคโดยตรง	ควำมพิเศษของ	PEA	
VOLTA	คือสำมำรถสื่อสำรกับเครื่องอัดประจุไฟฟ้ำได้ทุกประเภท/ 
ทุกชนิดหัวชำร์จ	มีควำมรวดเร็วและมีประเภทข้อมูลมำกกว่ำของ
กำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบทั่วไป	ทั้งยังช่วยลดภำระค่ำให้บริกำร
ค่ำใช้จ่ำยของผู้ให้บริกำรสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ	ซึ่งกำรไฟฟ้ำ-
ส่วนภูมิภำคจะน�ำข้อมูลที่ได้เหล่ำนี้มำจัดท�ำเป็นฐำนข้อมูล
ของเครื่องประจุไฟฟ้ำที่มีขำยทั้งในเชิงพำณิชย์และเครื่องอัด
ประจุไฟฟ้ำที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคพัฒนำขึ้นมำให้บริกำร
แก่ผู้ใช้งำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ

  ส่วนท่ีสอง ส่วนของระบบบริหารจัดการข้อมูล 
โดยแสดงผลผ่ำน	Mobile	Application	และ	Web	Service	
ในลักษณะของ	User	Interface	ระหว่ำงสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ
และผู้ใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ	ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้พลังงำนไฟฟ้ำ	
(กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	กำรไฟฟ้ำนครหลวง	กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย)	สถำนีอัดประจุไฟฟ้ำและผู้ใช้ยำนยนต์	นั่นเอง

PEA VOLTA Platform

PEA VOLTA Platform เป็นระบบโครงข่ายข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า (PEA Charging Station) ท่ีการไฟฟ้า-
ส่วนภูมิภาคพัฒนาข้ึนเอง ทำาหน้าท่ีส่ือสารเพ่ือส่งข้อมูลระหว่างเคร่ืองอัดประจุไฟฟ้ากับฐานข้อมูลกลาง 
(Central Server/Central Database) ของผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้า โดยประกอบไปด้วย 2 ส่วนสำาคัญ 
ท่ีจะช่วยให้การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศมีความพร้อม ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากข้ึน แบ่งเป็น
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ประโยชน์จาก

PEA VOLTA Platform

ง่าย ๆ เพียงติดตามผ่าน

Mobile Application
	 เพรำะกำรมีข้อมูลที่พร้อมสรรพนั้นจะสำมำรถช่วยอ�ำนวย
ควำมสะดวกสบำยแก่ผู้ขับขี่ยำนยนต์ไฟฟ้ำได้เต็มที่	ทั้งนี้	
ผู้ขับขี่สำมำรถติดตำมกำรใช้งำนของแต่ละสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ	
ผ่ำน	Mobile	Application	ในรูปแบบของ	User	Interface	ได้
ครอบคลุมแบบเรียลไทม์	ตั้งแต่กำรแสดงต�ำแหน่งสถำนี
อัดประจุไฟฟ้ำในโครงข่ำยสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค	แผนที่น�ำทำงสู่สถำนีอัดประจุไฟฟ้ำที่ใกล้ที่สุด	
สถำนะของสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำในโครงข่ำยสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ
ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	สถำนะและประเภทของหัวชำร์จ
ในแต่ละสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ	สถำนกำรณ์อัดประจุไฟฟ้ำและ
เวลำที่เหลือในกำรอัดประจุไฟฟ้ำ	ระบบจองคิวอัดประจุยำนยนต์
ไฟฟ้ำ	ตลอดจนช�ำระค่ำบริกำรอัดประจุไฟฟ้ำ	ช่วยลดควำมกังวล	
ควำมซับซ้อนและควำมยุ่งยำกหำกเปลี่ยนมำใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ

  ส�าหรับผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้า	ที่จะมีข้อมูลทำงด้ำน
เทคนิคของกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย	สำมำรถวำงแผน
จัดเตรียมก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำให้เพียงพอและมีควำมม่ันคง	รับทรำบ
ถึงปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำและมีวิธีกำรแก้ไข
ปัญหำที่เหมำะสม	ทั้งยังเพิ่มช่องทำงในกำรทรำบปัญหำระบบ
ไฟฟ้ำในบริเวณสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำในโครงข่ำยของกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค	สำมำรถเข้ำไปแก้ไขปัญหำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	PEA	
VOLTA	Platform	ที่พัฒนำขึ้นนี้ยังส่งผลดีอีกหลำยทำง	ทั้งต่อ	
ผู้ให้บริกำรสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ	และผู้ใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ

  ส�าหรับผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า	จะมีข้อมูลใน
กำรจัดกำรวำงแผนขยำยธุรกิจสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำในอนำคต	
สำมำรถให้บริกำรสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง	ไม่เกิด
ปัญหำจำกระบบไฟฟ้ำขัดข้อง	และที่ส�ำคัญคือ	ลดต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ	
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  ส�าหรับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า	จะเสียค่ำบริกำรสถำนี
อัดประจุไฟฟ้ำลดลง	เพรำะต้นทุนของผู้ให้บริกำรสถำนีอัด
ประจุไฟฟ้ำลดลง	สำมำรถจัดกำรบริหำรเวลำในกำรอัดประจุ
ยำนยนต์ไฟฟ้ำของตนเองได้	เพรำะติดตำมเวลำข้อมูลควำม
เคลื่อนไหวได้ตลอดเวลำผ่ำนทำง	Mobile	Application	พร้อม
รับรู้ถึงสถำนะผิดปกติของยำนยนต์ไฟฟ้ำของตนเองได้	และ
สะดวกสบำยในกำรช�ำระค่ำบริกำร	

	 นอกจำกนี้	ยังสำมำรถเพิ่มสถำนที่แวะพัก	จุดบริกำรอำหำร	
ร้ำนค้ำลงใน	Application	นี้ได้ด้วย	ซึ่งอีกไม่นำนคงเสร็จสมบูรณ์
และพร้อมใช้งำนมำกยิ่งขึ้น	และนี่คืออีกหนึ่งควำมส�ำเร็จของ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคที่พร้อมก้ำวไปสู่อนำคตแห่งควำมล�้ำสมัย
พร้อมกับคนไทยทุกคน	 

EV Charging Station
สถานีอัดประจุไฟฟ้าทั่วไทย มีที่ไหนบ้าง

 วันน้ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมแล้วท่ีจะให้บริการ
คนไทย ด้วยการจัดต้ังสถานีอัดประจุสำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

และพร้อมเปิดให้ผู้สนใจได้ใช้บริการแล้ว

 1. กรุงเทพมหานคร

 2. ปทุมธานี

 3. พระนครศรีอยุธยา

 4. นครปฐม

 5. สมุทรสาคร

 6. เพชรบุรี

 7. นครราชสีมา

 8. ชลบุรี 

 9. ประจวบคีรีขันธ์

•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 สถานี ใน 9 จังหวัด
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จริงอยู่ว่าไฟฟ้ามปีระโยชน์มากมาย ทัง้ในแง่ให้แสงสว่าง ความร้อน ช่วยอำานวยความสะดวกสบาย
ในชวิีต แต่บางคร้ังไฟฟ้าก็อาจนำามาซึง่ความเสยีหายแก่ร่างกาย ทรพัย์สิน สิง่แวดล้อม รวมไปถึง

เงนิทองในกระเป๋าได้เหมอืนกัน หากผู้ใช้มคีวามประมาทและไม่ระมดัระวัง ดงัการกระทำาทัง้ 7 อย่างต่อไปนี้

2 ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเอง	เป็นควำมคดิที่ไม่ค่อยปลอดภยันกั	
โดยเฉพำะเมื่อปรำศจำกควำมรู้ควำมช�ำนำญ	ทำงที่ดี	เมื่อพบเหน็
เครื่องใช้ไฟฟ้ำช�ำรดุขณะท�ำงำนอยู่ให้รบีถอดออกจำกเต้ำรบั	
น�ำส่งซ่อม	หรอืแจ้งช่ำงให้มำแก้ไข	หำกมทีกัษะเชงิช่ำงอยู่แล้ว	
ก่อนซ่อมแซมอย่ำลมืตดักระแสไฟฟ้ำที่ต่อไปยงัเครื่องใช้ไฟฟ้ำนั้น	
ด้วยกำรปลดสวติช์หรอืถอดออกจำกเต้ำรบัเสยีก่อน

EA Safety
โดย กองบรรณาธิการ

1 ปล่อยให้กิ่งไม้ ใบไม้แตะสายไฟฟ้าแรงสูง	แค่กิ่งก้ำนต้นไม้
ดูเหมอืนไม่มอีนัตรำยอะไร	แต่ในควำมเป็นจรงินอกจำกจะเป็น
สำเหตทุ�ำให้ไฟฟ้ำดบับ่อย	หำกกิ่งแตะสิ่งก่อสร้ำง	เช่น	รั้ว	
โครงเหลก็ป้ำยโฆษณำ	จะเกดิกระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนวสัดเุหล่ำนั้น	
เมื่อเรำบงัเอญิไปสมัผสักิ่งไม้นั้นเข้ำ	จะได้รบัอนัตรำยจำกไฟฟ้ำ
แรงสูงที่รั่วลงมำ	ฉะนั้นเพื่อควำมปลอดภยัแนะน�ำว่ำควรแจ้ง
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคใกล้บ้ำนให้มำช่วยตดัแต่งกิ่งไม้	
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ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
สิ่งใดควรหลีกเลี่ยง



3 วางของหนกัทับสายไฟฟ้า	เป็นเรื่องเลก็	ๆ	ที่ไม่ควรมองข้ำม	
กำรไม่ระมดัระวงันี้อำจส่งผลให้ฉนวนไฟฟ้ำช�ำรดุ	เสยีหำย	เสื่อม
สภำพเรว็	เสี่ยงต่อไฟฟ้ำลดัวงจร	สร้ำงควำมเสยีหำยแก่ชวีติและ
ทรพัย์สนิได้ในภำยหลงั	เช่นเดยีวกบักำรวำงใกล้แหล่งควำมร้อน	
หรอืสำรเคม	ี

4 เสียบเครือ่งใช้ไฟฟ้าหลายเครือ่งจากเต้ารบัเดียว	เป็นอกี
หนึ่งสิ่งที่อยำกให้หลกีเลี่ยงมำก	ๆ	นั่นเพรำะสำยไฟฟ้ำที่ต่อลง
เต้ำรบัหรอืแม้กระทั่งตวัเต้ำรบัเองอำจได้รบักระแสไฟมำกเกนิไป	
จนเกดิควำมร้อนสะสมสูงและอำจลกุไหม้ในที่สดุ	เมื่อต้องกำรใช้
ไฟฟ้ำในครำวเดยีวกนัหลำย	ๆ	อย่ำง	ควรแยกเต้ำรบัจะปลอดภยั
ยิ่งขึ้น

5 สัมผัสอปุกรณ์ไฟฟ้าเมือ่ร่างกายเปียกน�า้	นอกจำก
ตรวจสอบอปุกรณ์ไฟฟ้ำเป็นประจ�ำ	ต้องไม่ลมืส�ำรวจตวัเองด้วย
ว่ำมอื	เท้ำ	ร่ำงกำยเปียกชื้นหรอืไม่	?	เพรำะถ้ำหำกเกดิไฟรั่วขึ้นมำ
กม็โีอกำสที่จะได้รบัอนัตรำยจำกไฟดูด	เนื่องจำกกระแสไฟฟ้ำ
สำมำรถไหลผ่ำนร่ำงกำยได้สะดวกกว่ำเวลำปกตนิั่นเอง

6 ใช้สายไฟเสียบท่ีเต้ารบัโดยตรง	พูดได้เลยว่ำเสี่ยงมำก	
แต่จะปลอดภยักว่ำ	ถ้ำตดิตั้งเต้ำเสยีบให้เรยีบร้อยพร้อมใช้งำน	
ขณะเดยีวกนัก่อนใช้เต้ำเสยีบหรอืปลั๊กไฟเสยีบเข้ำกบัเต้ำรบัต้อง
แน่ใจว่ำไม่มรี่องรอยกำรช�ำรดุ	แตกหกั	มรีอยร้ำว	หรอืรอยไหม้	

7 ใช้งานสายไฟฟ้าฉนวนเป่ือย	ถลอกจนเหน็สำยทองแดง	เมื่อ
เกดิกรณเีช่นนี้ขึ้น	แต่ยงัจ�ำเป็นต้องใช้อปุกรณ์นั้น	ๆ	อยู่	ควรใช้
เทปพนัสำยไฟฟ้ำพนัฉนวนส่วนที่ช�ำรดุไว้	แล้วรบีเปลี่ยนใหม่โดย
ช่ำงผู้ช�ำนำญ	เพื่อลดอนัตรำยจำกกำรเผลอไปสมัผสั	โดยเฉพำะ
บ้ำนที่มเีดก็	ๆ	อยู่ด้วย

อนัตรายจากการใช้ไฟฟ้าสามารถเกิดขึน้ได้ทกุเวลาในชวิีตประจำาวัน และคงไม่มวีธีิใดจะป้องกันได้ดไีปกว่า 
การหมัน่ตรวจสอบอปุรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์ ไม่มคีวามผดิปกติทีจ่ะเกิดความเสีย่ง พร้อมเพ่ิม

ความระมดัระวงัทัง้ก่อน หลงั และระหว่างใช้งานมากขึน้ เท่านีก็้ช่วยให้เกิดความปลอดภยัในการใช้ไฟฟ้าได้แล้ว  
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EA Exclusive
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
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เขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา
กับภารกิจท้าทายของ PEA ENCOM

จุดเริ่มต้นของ PEA ENCOM
	 PEA	ENCOM	ก่อตั้งตำมมตคิณะรฐัมนตร	ีเมื่อวนัที่	4	ธนัวำคม	
2550	แต่จดุก�ำเนดิจรงิ	ๆ	ในกำรจดทะเบยีนบรษิทัคอื	วนัที่	14	
ตลุำคม	2552	ซึ่งมกีำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคเป็นผู้ถอืหุ้น	100%	โดย
วตัถปุระสงค์กำรจดัตั้ง	ก�ำหนดให้ด�ำเนนิธรุกจิลงทนุด้ำนพลงังำน
ไฟฟ้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	รวมถงึกำรจดัฝึกอบรมด้ำน
ระบบไฟฟ้ำ	ซึ่งที่ผ่ำนมำ	PEA	ENCOM	ได้ด�ำเนนิกำรท�ำธรุกจิใน
แนวทำงนั้นมำโดยตลอด	โดยเส้นแบ่งธรุกจิระหว่ำงบรษิทักบั
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคคอืธรุกจิที่เป็น	Non-Regulated	บรษิทั	
PEA	ENCOM	จะเป็นผู้ด�ำเนนิกำร	ส่วนธรุกจิที่เป็น	Regulated	
ด้ำนกำรซื้อ	-	ขำยไฟฟ้ำ	จะเป็นกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคด�ำเนนิกำร
ตำมภำรกจิปกติ

PEA ENCOM กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชื่อมโยง
กันอย่างไร
	 โดยหลกัแล้ว	PEA	ENCOM	ยงัเป็นรฐัวสิำหกจิ	ในรูปแบบ
บรษิทัจ�ำกดั	และเป็นบรษิทัลูกของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค	ดงันั้น
กำรเชื่อมโยงระหว่ำงกนัจะผ่ำนกำรก�ำกบัดูแลอย่ำงชดัเจน	ตั้งแต่
กำรตั้งคณะกรรมกำรบรษิทั	กำรตั้งกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่	กำร
เสนอของบประมำณเพิ่มทนุ	รวมถงึกำรตั้งเกณฑ์ประเมนิผล
กำรด�ำเนนิกำรประจ�ำปี	ซึ่งที่ผ่ำนมำกำรลงทนุต่ำง	ๆ	ของ	PEA	
ENCOM	ในเรื่องที่มนียัส�ำคญัจะต้องเสนอขอควำมเหน็ชอบไปยงั
คณะกรรมกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคทกุครั้ง	
	 นอกจำกนี้กำรเชื่อมโยงกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคยงัรวมไปถงึ
กำรเป็นหุ้นส่วนทำงยทุธศำสตร์อกีด้วย	เช่น	ปัจจบุนับรบิทหรอื
สภำพแวดล้อมภำยนอกของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคเปลี่ยนแปลง
ไปมำก	ไม่ว่ำจะเป็นเทคโนโลยใีหม่ที่มผีลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำน	
หรอืพฤตกิรรมและทำงเลอืกของผู้ใช้ไฟฟ้ำที่หลำกหลำยมำกขึ้น	
ซึ่งผลกระทบดงักล่ำวเป็นทั้งอปุสรรคและโอกำสของกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำคที่ต้องปรบัเปลี่ยนยทุธศำสตร์ในระยะยำว	โดยจำกเดมิ

ที่ท�ำธรุกจิซื้อพลงังำนไฟฟ้ำมำแล้วบรหิำรจดักำรเพื่อจ�ำหน่ำย
ต่อให้ลูกค้ำ	อำจไม่เพยีงพอในเชงิธรุกจิ	ซึ่งโอกำสในธรุกจิใหม่	ๆ	
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคจะใช้ช่องทำงให้	PEA	ENCOM	เป็นผู้
ด�ำเนนิกำรและหำรำยได้เพื่อสร้ำงควำมยั่งยนือกีทำงหนึ่ง

ณ ตอนนี้ ธุรกิจของบริษัทมีอะไรบ้าง 
	 ในยคุที่บรษิทัก่อตั้ง	ผู้บรหิำรได้มอบหมำยให้	PEA	ENCOM 
ร่วมทนุท�ำ	Solar	Farm	ซึ่งเป็นธรุกจิแรกที่เกดิรำยได้	จำกกำร
เป็นผู้ผลติพลงังำนไฟฟ้ำจำกแสงแดด	ถดัมำคอืธรุกจิจ�ำหน่ำย
หลอดประหยดัพลงังำน	LED	ภำยใต้ชื่อผลติภณัฑ์	PEA	ENCOM 
โดย	PEA	ENCOM	ร่วมมอืกบับรษิทัผู้ผลติในกำรท�ำตลำด	ซึ่งจะ
สอดคล้องกบัภำรกจิด้ำนกำรอนรุกัษ์พลงังำนในธรุกจิถดัไปคอื	
ธรุกจิตดิตั้งอปุกรณ์ประหยดัพลงังำน	เช่น	เปลี่ยนหลอดรุ่นเดมิ
เป็นหลอดประหยดัพลงังำน	หรอืเปลี่ยนเครื่องปรบัอำกำศให้มี
ประสทิธภิำพสูงขึ้น	เป็นต้น	ซึ่งรวมถงึเป็นที่ปรกึษำในด้ำนงำน
วศิวกรรมและงำนบ�ำรงุรกัษำด้วย
	 	นอกจำกนั้น	PEA	ENCOM	ยงัท�ำธรุกจิฝึกอบรมทั้งในและ
ต่ำงประเทศ	ซึ่งล่ำสดุได้รบัมอบภำรกจิจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค
ให้เป็นผู้จดัหลกัสูตรและรบัรองมำตรฐำนกำรฝึกอบรมผู้ปฏบิตัิ
งำนพำดสำยสื่อสำรบนเสำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคทั้งหมด			
	 ส�ำหรบัตลำด	Solar	Rooftop	ที่อยู่ในช่วงของกำรเตบิโต	PEA	
ENCOM	ได้สร้ำงธรุกจิดงักล่ำวเพิ่มเตมิในช่วง	2	-	3	ปีที่ผ่ำนมำ	
โดยเป็นหนึ่งในผู้ลงทนุและตดิตั้งให้ภำคธรุกจิ	อตุสำหกรรม	
รวมถงึส่วนรำชกำรต่ำง	ๆ	ซึ่งที่ผ่ำนมำถอืว่ำประสบควำมส�ำเรจ็
อย่ำงดมีำก
	 ส�ำหรบักำรลงทนุในต่ำงประเทศ	เป็นหนึ่งในธรุกจิที่	PEA	
ENCOM	สนใจและแสวงหำโอกำสมำโดยตลอด	คำดว่ำจะ
สำมำรถพฒันำโครงกำรและมกีำรร่วมลงทนุด้ำนพลงังำนไฟฟ้ำใน
ละแวกประเทศเพื่อนบ้ำนได้ในปีนี้	

เพือ่ให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสามารถดำาเนนิงานดแูลผู้ใช้ไฟฟ้าได้ครอบคลมุทกุภาคส่วนย่ิงขึน้ จงึก่อต้ัง
บรษิทัลกูนาม ‘พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่แนล จำากัด’ (PEA ENCOM International) ซ่ึงมกีารดำาเนนิงาน
ทัง้เก่ียวเนือ่งและเป็นอิสระจากองค์กรแม่ บางคนจงึเกิดความสงสัยว่าบริษัทนีท้ำาธุรกิจอะไรและเก่ียวข้องกับ
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอย่างไร แน่นอนว่าผูท้ีต่อบคำาถามเหล่านีไ้ด้ดทีีส่ดุนาทน้ีีคือ ‘คุณเขมรัตน์ ศาสตร์ปรชีา’ 
รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซ่ึงท่านบอกว่า การทำางาน ณ ทีแ่ห่งนีถื้อเป็น ‘ความท้าทายทีส่นกุ’ จรงิ ๆ
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	 อย่ำงไรกต็ำม	กำรแสวงหำธรุกจิใหม่	ๆ	เพื่อตอบสนองทำง
ยทุธศำสตร์ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค	PEA	ENCOM	ได้ศกึษำ
และสร้ำงธรุกจิเพิ่มในปี	2561	ได้แก่	กำรส่งเสรมิรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ำ	
(EV	Tuk	Tuk)	และ	Charging	Station	ในจงัหวดัเชยีงใหม่ที่เป็น
โครงกำรน�ำร่อง	รวมถงึเป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยรถยนต์ไฟฟ้ำ	FOMM	
เพื่อส่งเสรมิกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำทดแทนกำรใช้เชื้อเพลงิน�้ำมนั	เป็นต้น
	 จำกธรุกจิที่กล่ำวมำทั้งหมดอำจจะดูหลำกหลำยมำก	แต่ใน
โลกธรุกจิจรงิ	ๆ	PEA	ENCOM	ยงัต้องแสวงหำโอกำสธรุกจิอื่น	ๆ	อกี 
เพื่อรองรบัยทุธศำสตร์ของกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคในอนำคตข้ำงหน้ำ	
ไม่ว่ำจะเป็นกำรร่วมลงทนุกบัธรุกจิ	Energy	Storage	ธรุกจิ	PV	
Panel	หรอืธรุกจิอปุกรณ์ด้ำนไฟฟ้ำต่ำง	ๆ	เป็นต้น

อะไรคือธุรกิจหลักและเป็นความเช่ียวชาญของบริษัท
 ควำมจรงิธรุกจิหลกัของ	PEA	ENCOM	อำจไม่สำมำรถบอก
ชดั	ๆ	ได้	เนื่องจำกในอนำคต	PEA	Encom	จะเป็น	Holding	Company 
ดงันั้น	ธรุกจิที่กล่ำวมำทั้งหมดในตอนนี้อยูใ่นสถำนะเป็น	Business	
Unit	ที่หำกธรุกจิใดมแีนวโน้มเตบิโตได้ดกีจ็ะแตกตวัเป็นบรษิทัลูก
อกีขั้นหนึ่ง	อย่ำงไรกต็ำม	ควำมเชี่ยวชำญของ	PEA	ENCOM 
จะผูกตดิกบัควำมสำมำรถหลกัของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค	
นั่นหมำยถงึ	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคเก่งเรื่องอะไร	PEA	ENCOM 
กจ็ะมคีวำมสำมำรถด้ำนนั้นไปด้วย

สถานะของบริษัทเป็นอย่างไร
	 บรษิทั	PEA	ENCOM	มสีถำนะก�ำไรตดิต่อกนัมำ	3	ปีแล้ว	
ซึ่งปี	2560	ที่ผ่ำนมำมกี�ำไรประมำณ	48	ล้ำนบำท	ซึ่งจรงิ	ๆ	ต้อง
ถอืว่ำยงัไม่สงู	เนื่องจำกธรุกจิใหม่	ๆ	เพิ่งลงทนุจรงิ	ๆ	ในช่วง	1	ถงึ	
2	ปี	ดงันั้น	ผลตอบแทนจะมำปรำกฏในปีที่	2	ถงึ	3	ทั้งนี้	PEA	
ENCOM	มแีผนกำรลงทนุถงึปี	2564	รวมแล้วกว่ำ	5,000	ล้ำนบำท	
ซึ่งจะท�ำให้เกดิรำยได้และก�ำไรที่สูงขึ้นโดยล�ำดบั	

แนวทางการบริหารหรือเป้าหมายการลงทุนของ
บริษัทปีนี้จะเน้นไปในทิศทางไหน
	 ปี	2561	เป็นปีแรกที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคก�ำหนดโจทย์ให้	
PEA	ENCOM	ต้องปรบัระบบบรหิำรจดักำรภำยในให้เป็นมำตรฐำน 
ซึ่งแต่ก่อนอำจไม่เคร่งครดันกั	เนื่องจำกอยู่ในช่วงก่อตั้ง	ดงันั้น	
ในปีนี้จะท�ำโครงสร้ำงองค์กร	ระเบยีบบรษิทัด้ำนบคุลำกร	ระบบ
ประเมนิผล	ระบบควบคมุ	กำรบรหิำรควำมเสี่ยง	แผนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ	กำรจดัท�ำ	Credit	Rating	แผนยทุธศำสตร์องค์กร	และ
อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	เพื่อให้เหน็ภำพรวมในอนำคตด้ำนกำร
บรหิำรและทศิทำงของบรษิทั	
	 ส�ำหรบัเป้ำหมำยกำรลงทนุ	คงจะยดึแผนเดมิที่ขอกรอบกำร
ลงทนุกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคไว้แล้ว	แต่อย่ำงไรกต็ำม	จดุเน้น
แรกจะท�ำให้เกดิกำรลงทนุในโครงกำรที่ยงัค้ำงอยู่ไม่ว่ำจะเป็น
โรงไฟฟ้ำชวีมวล	และโรงไฟฟ้ำจำกขยะ	จดุเน้นที่สองจะเร่งขยำย
กำรลงทนุด้ำน	Solar	Rooftop	ให้มสี่วนแบ่งกำรตลำดที่มำกขึ้น	
และจดุเน้นที่สำมจะเร่งแสวงหำโอกำสลงทนุธรุกจิใหม่	ๆ	ให้เกดิ
ควำมหลำกหลำยมำกขึ้น	

คุณเขมรัตน์มีหลักในการทำางานอย่างไร
	 ต้องบอกว่ำกำรมำอยู่	PEA	ENCOM	ถอืว่ำเป็นควำมท้ำทำยที่
สนกุ	ผมเชื่อว่ำมโีอกำสกำรลงทนุธรุกจิอกีมำก	ซึ่งหลกัใหญ่	ๆ	
ที่ผมมองคอืบำงเรื่องเรำต้อง	Take	risk	เพรำะกำรได้ลองด�ำเนนิกำร
ธรุกจิไปก่อนจะได้เปรยีบด้ำนควำมเรว็	และแน่นอนด้ำนควำมเสี่ยง
กค็งต้องมองดูควบคู่กนัตำมหลกัวชิำ	แต่ต้องอย่ำท�ำให้เป็น
อปุสรรคจนไม่เริ่มท�ำอะไร

อยากบอกอะไรกับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บ้าง
	 ในภำพรวม	PEA	ENCOM	กบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคอำจเป็น
องค์กรที่แยกกนั	แต่ควำมจรงิเรำเป็น	Strategic	Partner	กนั
อย่ำงใกล้ชดิ	อยำกให้มอง	PEA	ENCOM	ว่ำเป็นอกีแขนหนึ่งของ
กำรไฟฟ้ำส่วนถูมภิำค	ที่เดนิหน้ำไปท�ำธรุกจิอื่น	ๆ	ในอนำคต
หำก	PEA	ENCOM	เตบิโตก้ำวหน้ำ	นั่นแสดงว่ำกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำคจะได้รบัผลของควำมก้ำวหน้ำเช่นเดยีวกนั	 

 PEA ENCOM กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาจเป็นองค์กรที่แยกกัน 
แต่ความจริงเป็น Strategic Partner 

กันอย่างใกล้ชิด เสมือนเป็นอีกแขนหนึ่ง
ของการไฟฟ้าส่วนถูมิภาค ที่เดินหน้า

ไปท�าธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต 
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Q:
โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) เป็นระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ที่สามารถ
ติดตั้งได้ทั้งกับหลังคาที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์หรือ
โรงงาน เพื่อใช้เองในบ้านเรือน ขณะเดียวกันก็สามารถ
ขายคืนในราคาพิเศษให้กับการไฟฟ้านครหลวงและ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ เมื่อผลิตไฟฟ้าได้ปริมาณมาก 
ตามมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของ
กระทรวงพลังงาน

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบโซลาร์
รูฟท็อป (Solar Rooftop) 
คืออะไร ?

A:

&A with PEA
เร่ือง : กองประชาสัมพันธ์

ในยุคที่พลังงานทางเลือกกำาลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ หลังคาบ้านจึงไม่ได้ทำาหน้าที่
กันแดดกันฝนอย่างเดียวเท่านั้น หากยังสามารถแปลงเป็นจุดติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในบ้านเรือน ซึ่งเมื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าเหลือใช้ภายในบ้านแล้ว 
ยังสามารถขายคืนแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อีกด้วย

หากต้องการคำาแนะนำาเพ่ิมเติม สามารถปรึกษาได้ท่ี โทร. 1129 PEA Call Center
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“ผมจำาได้ว่าตอนท่ีมีไฟฟ้าคร้ังแรกในหมู่บ้าน ทุกคนร้องเฮกันล่ันเลย”  เสนอ ศรีคง หรือท่ีคนละแวกน้ันเรียกกันว่า 
‘ลุงเหนอ’ ประธานกลุ่มแม่บ้านหนองแซะสามัคคี อำาเภอสวี จังหวัดชุมพร เกษตรกรผู้คิดค้นสูตรกาแฟ
จนสร้างแบรนด์ของตนเองได้สำาเร็จภายใต้ช่ือ ‘กาแฟลุงเหนอ’ ย้อนเล่าถึงวันวานในห้วงยามท่ีเสาไฟฟ้า

ต้นแล้วต้นเล่านำาพาแสงสว่างมาสู่ชีวิตเกษตรกรชาวบ้านหนองแซะสามัคคีในอดีต

EA Society
โดย กองบรรณาธิการ

และชีวิตที่ดีกว่าเดิม
กาแฟ แสงอาทิตย์ 
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กำแฟที่ยนืหยดัในอำชพีนี้มำยำวนำน	จนวนันี้สำมำรถสร้ำง
แบรนด์ตวัเองได้ส�ำเรจ็ซึ่งใช้ชื่อว่ำ	‘กำแฟลงุเหนอ’	แม้บำงช่วงชวีติ
เกษตรกรผู้ปลูกกำแฟอำจไม่สวยหรูเหมอืนที่ใครเข้ำใจมำกนกั	
แต่เรำกส็มัผสัได้ถงึควำมเป็นนกัสู้	กำรไม่ยอมจ�ำนนต่อโชคชะตำ	
และควำมคดิสร้ำงสรรค์ที่โลดแล่นอยู่ในสมองและหวัใจของผู้ชำย
คนนี้อยู่ตลอดเวลำ
	 ลงุเหนอน�ำผูม้ำเยอืนชมโรงงำนผลติกำแฟเลก็	ๆ	ของตนอย่ำง
กระฉบักระเฉง	ที่นี่เป็นแหล่งศกึษำดูงำน	เปิดโอกำสให้ทกุคนได้
เรยีนรู้กระบวนกำรผลติกำแฟเกอืบทกุขั้นตอน	ตั้งแต่กำรคดัเมลด็
กำแฟด้วยมอื	กำรคั่ว	ไปจนถงึกำรบรรจลุงในแพก็เกจหลำกหลำย
ชนดิตำมควำมต้องกำรของตลำด	รวมทั้งออเดอร์ที่สั่งเข้ำมำอย่ำง
ต่อเนื่อง	และสดุท้ำยของกำรดูงำนมกัลงเอยที่โรงเรอืนกระจก
ขนำดใหญ่ตั้งตระหง่ำนอยู่รมิถนนชมุชนสำยเลก็	ๆ...
	 นี่คอื	‘ระบบอบแห้งพลงังำนแสงอำทติย์แบบเรอืนกระจก’	
ซึ่งกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค	ได้ด�ำเนนิกำรสนบัสนนุกำรลงทนุด้ำน
กำรตดิตั้งใช้งำนระบบดงักล่ำว	ด้วยเลง็เหน็ถงึควำมส�ำคญัของ
วสิำหกจิชมุชนที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กบัชำวบ้ำนในพื้นที่	อกีทั้ง
ยงัเป็นกำรส่งเสรมิกำรใช้พลงังำนสะอำด	พฒันำคณุภำพชวีติ	
โดยระบบดงักล่ำวได้ท�ำกำรส่งมอบให้กบักลุ่มแม่บ้ำนหนองแซะ
สำมคัคใีนปี	2559	ที่ผ่ำนมำ
	 “จรงิ	ๆ	แล้วลงุกไ็ม่เคยคดินะว่ำเรำจะสำมำรถท�ำกำแฟได้
มำถงึจดุนี้	เมื่อก่อนรำว	ๆ	ปี	2532	-	2533	รำคำกำแฟมนัจงูใจมำก	
กโิลกรมัละร้อยกว่ำบำทซึ่งถอืว่ำแพงมำก	เรำเลยไปหำที่ดนิเพื่อ
ปลูกกำแฟ	กไ็ปได้ไร่เขำทะลุ	ประมำณ	10	ไร่	เรำกป็ลูกกำแฟเลย	
ทุ่มเทเตม็ที่”	
 แต่ควำมฝันนั้นกลบัสวยหรูเพยีงชั่วครำว	ควำมพลกิผนัเกดิขึ้น 
เมื่อหลำยสิ่งหลำยอย่ำงไม่เป็นอย่ำงที่คดิ	เมลด็กำแฟดบิมรีำคำ
ตกต�่ำเหลอืเพยีงกโิลกรมัละ	20	บำท	ในขณะที่ต้นทนุกำรผลติ
ยงัอยู่ที่กโิลกรมัละ	35	บำท	ชำวบ้ำนรวมทั้งลงุเหนอจงึหำ
ทำงออกให้กบัชวีติที่ดูคล้ำยตบีตนัมำกขึ้นเรื่อย	ๆ

เ ป็นที่รู้กนัว่ำภำคใต้คอืแหล่งปลูกกำแฟสำยพนัธุ์โรบสัตำ
มำกที่สดุของเมอืงไทย	และในบรรดำพื้นที่เพำะปลูก
กำแฟโรบสัตำนั้น	อนัดบัหนึ่งต้องยกให้จงัหวดัชมุพร
ที่สำมำรถสร้ำงผลผลติโรบสัตำได้มำกมำยในแต่ละปี	
กล่ำวส�ำหรบัชำยวยั	70	ปีคนนี้	เขำคอืเกษตรกรผู้ปลูก
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	 พวกเขำกไ็ด้รวมตวักนัก่อตั้งกลุ่มวสิำหกจิชมุชนชำวบ้ำน
หนองแซะสำมคัคี	หมู่	5	ต�ำบลนำสกั	อ�ำเภอสวี	จงัหวดัชมุพร
ขึ้นมำ	โดยมี	‘ลงุเหนอ’	ท�ำหน้ำที่ประธำนกลุ่ม	และคดิค้นวธิกีำร
แปรรูปกำแฟจำกกำรลองผดิลองถูกด้วยตวัเอง	จนที่สดุแบรนด์
กำแฟลงุเหนอกส็ำมำรถตตีลำดได้ทั่วประเทศ	ทั้งยงัได้รบักำร
ยอมรบัและกำรนัตคีณุภำพคบัแก้วด้วยรำงวลัชนะเลศิด้ำน
ร้ำนกำแฟที่ได้รบัควำมนยิมสูงสดุในงำนเมอืงแห่งภูมปิัญญำไทย	
OTOP	CITY	ครั้งที่	3	รำงวลัภูมปิัญญำดเีด่น	OTOP	Chumphon	
ปี	2015	และรำงวลัเกษตรกรส�ำนกึรกับ้ำนเกดิประจ�ำปี	พ.ศ.	2556	
	 อย่ำงไรกต็ำม	ปัญหำที่เกษตรกรผู้ปลูกกำแฟมกัเผชญิมำ
โดยตลอด	คอืกำรตำกกำแฟที่ยงัไม่ถูกสขุลกัษณะ	ต้องตำกเมลด็
กำแฟบนพื้นดนิ	และเมื่อฝนตกกต็้องรบีเกบ็	เพรำะควำมชื้นใน
อำกำศกม็ผีลต่อรสชำตขิองกำแฟที่ผลติได้	ดงันั้นสิ่งใดคอื
ค�ำตอบที่ใช่	และสำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำนี้ได้อย่ำงยั่งยนื
	 และวนัหนึ่งค�ำตอบนั้นกเ็ดนิทำงมำถงึในที่สดุ
	 “ตอนนั้นเรำกไ็ม่รู้หรอกว่ำกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค	เขำจะเข้ำมำ
ช่วย	เขำกม็ำสอบถำมว่ำลงุตำกกำแฟยงัไง	ล�ำบำกไหม	เรำกต็อบ
ไปตำมควำมเป็นจรงิ	แล้วเขำกห็ำยไปเลยนะจนลงุลมืไปแล้ว	จู่	ๆ	
วนัหนึ่งเขำมำบอกว่ำ	ลงุ	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคจะเอำโรงอบแห้ง
มำให้นะ	คอืเรำดใีจมำกนะ	แต่กค็ดิอยู่ลกึ	ๆ	ว่ำเขำจะมำช่วยเรำ
จรงิเหรอ”	ลงุเหนอนกึย้อนไปถงึวนัที่สร้ำงควำมประหลำดใจที่สดุ
วนัหนึ่งในชวีติ
	 ทกุวนันี้ระบบอบแห้งพลงังำนแสงอำทติย์แบบเรอืนกระจกที่มี
ขนำด	8	X	12.40	เมตร	อนัเป็นระบบขนำดกลำงซึ่งสำมำรถบรรจุ

ผลติภณัฑ์อบแห้งได้ครั้งละประมำณ	600	กโิลกรมัต่อรอบ	ยงัคง
ท�ำหน้ำที่ของมนัอย่ำงต่อเนื่อง	และได้กลำยเป็นส่วนหนึ่งในวถิี
ชวีติของชำวบ้ำนหนองแซะสำมคัคี	ซึ่งนอกจำกกำรน�ำเมลด็กำแฟ
มำตำกแล้ว	พวกเขำยงัพำกนัน�ำกล้วยบ้ำง	มะตูมบ้ำง	หรอื
ผลผลติทำงกำรเกษตรอื่น	ๆ	เข้ำมำตำกภำยในโรงเรอืนแห่งนี้	
ก่อนน�ำไปแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์อื่น	ๆ	ทั้งใช้ในครวัเรอืนและ
ส่งขำยตำมท้องตลำด
	 “ชำวบ้ำนเขำต้องตำกกำแฟกนับนพื้น	เวลำฝนตกกต็้องรบี
เกบ็	บำงทผีลผลติกม็เีสยีหำยบ้ำง	แต่พอได้ระบบตวันี้เข้ำมำ	
มนัช่วยได้เยอะมำกทเีดยีว”	ลงุเหนอว่ำต่อ	และเมื่อถูกถำมว่ำ
มนัท�ำให้รสชำตกิำแฟดขีึ้นบ้ำงไหมในเมื่อเรำสำมำรถควบคมุ
ควำมชื้นได้	ลงุเหนอพยกัหน้ำรบัอย่ำงไม่รรีอ	
	 “ลงุว่ำรสชำตขิองกำแฟมนัต่ำงกนัเลยนะ	จำกกำแฟตำก
บนดนิ	เกดิฝนลงมำเรำเกบ็ไม่ทนั	กำแฟที่แห้งพอโดนฝนกช็ื้น	
มนักด็ูดควำมชื้นเข้ำไป	เปลอืกมนัจะท�ำให้เปรี้ยว	แล้วท�ำให้กำแฟ
เปรี้ยวเลย	พอมรีะบบตวันี้เรำกส็ำมำรถควบคมุรสชำตกิำแฟได้	
ควำมสะอำดกไ็ด้	ไม่โดนฝุ่น	ไม่โดนแมลง	อะไรต่ำง	ๆ”	ลงุเหนอ
สำธยำยเพิ่มเตมิ
	 ทกุวนันี้กระบวนกำรผลติกำแฟลงุเหนอแบบครบวงจรยงัคง
เป็นที่สนใจของผู้คนมำกมำยเข้ำมำศกึษำดูงำนและเรยีนรู้	
เช่นเดยีวกบัระบบอบแห้งพลงังำนแสงอำทติย์แบบเรอืนกระจก
ที่ยงัคงยนืหยดัรบัใช้ชำวบ้ำนหนองแซะสำมคัครีำวกบับอกเป็นนยัว่ำ	
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค	กบัคนไทย...เรำจะไม่ทอดทิ้งกนั 
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ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกยังคงทำาหน้าท่ีของมันอย่างต่อเน่ือง 
และได้กลายเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของชาวบ้านหนองแซะสามัคคี
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ท่ียวไปท่ัว
เร่ือง : สุวิมล  ภาพ : พริบตา
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อัศจรรย์แสงแรกท่ี

ปากประ
เมื่อแสงแรกของวันย้อมท้องฟ้าและพื้นน�้าจนเป็นสีม่วง ภาพโครงเส้นไม้ไผ่

ที่ประกอบกันเป็นยอหลากขนาด กระจายอยู่เต็มท้องทะเลสาบสงขลาก็ปรากฏขึ้น 
ท�าให้ ‘ปากประ’ สวยซึ้งประหนึ่งภาพวาดจากฝีแปรงศิลปินเอก
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กำรเลี้ยงโดยทั่ว	ๆ	ไป	เพยีงแต่ว่ำด้วยภูมศิำสตร์ของทะเลน้อย	
ในช่วงน�้ำหลำก	ทุ่งหญ้ำที่เคยเป็นที่หำกนิของพวกมนัจะจมอยู่ใต้
น�้ำเป็นเวลำกว่ำ	5	เดอืน	ท�ำให้ควำยจ�ำเป็นต้องปรบัตวัด้วยกำร
ว่ำยน�้ำเป็นระยะทำงไกลขึ้น	ต้องมดุลงไปกนิหญ้ำที่จมอยู่ใต้น�้ำ	
โดยเฉพำะลูกควำยตวัเลก็	ๆ	จะต้องด�ำน�้ำลงไปทั้งตวั	เป็นภำพที่
ชำวทะเลน้อยเหน็ชนิตำมำหลำยชั่วอำยคุน	และกลำยมำเป็น
ค�ำเรยีกขำนว่ำ	ควำยน�้ำ	ตำมลกัษณะกำรหำกนิของพวกมนั		
	 ลงจำกสะพำน	ขบัรถลดัเลำะมำอกีหน่อยกถ็งึ	‘ปำกประ’	
เป็นคลองและแหล่งน�้ำส�ำคญัของอ�ำเภอควนขนนุ	จำกกำรไหล
รวมของล�ำน�้ำสำยต่ำง	ๆ	จนมำบรรจบกนัเป็นคลองปำกประ	
ก่อนออกสูท่ะเลสำบสงขลำอนักว้ำงใหญ่	ส่งผลให้บรเิวณปำกประ
มคีวำมอดุมสมบูรณ์	เป็นแหล่งชมุนมุฝูงปลำ	แหล่งอำหำรส�ำคญั
ของชำวบ้ำนแถบนี้	โดยอำศยัภูมปิัญญำดั้งเดมิโดยกำรตั้งยอ
เพื่อดกัจบัปลำ	จนเกดิเป็นทวิทศัน์แปลกตำแก่ผู้พบเหน็	และยิ่ง
ช่วงฤดูน�้ำหลำกยิ่งสร้ำงควำมคกึคกัมชีวีติชวีำให้กบัที่นี่ขึ้นไปอกี
เท่ำตวัเลยละ	
	 เมื่อพูดถงึปำกประ	ไฮไลท์ที่ผู้มำเยอืนต่ำงประทบัใจ	กค็งหนี
ไม่พ้นกำรชมแสงแรกของวนั	สสี้มของพระอำทติย์เหนอืท้องฟ้ำ
สะท้อนลงบนผนืน�้ำกว้ำงไกลสดุลูกหูลูกตำ	ท่ำมกลำงยอจบัปลำ
น้อยใหญ่ของชำวบ้ำนในทะเลสำบสงขลำ	ชวนให้หลงใหลจน

ก
กไ็ม่อำจมองข้ำมเมอืงเลก็	ๆ	นี้ได้อกีต่อไป
	 หลงัจำกนั่งหลงัขดหลงัแขง็มำหลำยร้อยกโิลเมตร	เครื่องยนต์
กถ็ูกดบัลงช้ำ	ๆ	ตรงข้ำงทำง	ไม่ใช่อำกำรของรถเสยี	หรอือะไหล่
บำงอย่ำงช�ำรดุ	หำกแต่เพรำะว่ำเรำได้เดนิทำงมำถงึจดุหมำย
ปลำยทำงแรกแล้ว	ที่นี่	‘สะพำนเฉลมิพระเกยีรติ	80	พรรษำ’	หรอื	
‘ใสกลิ้ง	-	หวัป่ำ’	ในภำษำใต้	ถูกสร้ำงเชื่อมระหว่ำงจงัหวดัพทัลงุ
กบัจงัหวดัสงขลำ	ด้วยควำมยำวถงึ	8	กโิลเมตร	เลยถูกยกให้เป็น
สะพำนที่ยำวที่สดุในประเทศไทย	ทั้งยงัพ่วงด้วยต�ำแหน่งสะพำน
ที่สวยสดุในภำคใต้	จำกลกัษณะกำรทอดตวัผ่ำน	2	ทะเลสำบ	
ฝั่งด้ำนทศิเหนอืเป็นทะเลน้อยพทัลงุ	ด้ำนทศิใต้เป็นตอนเหนอืของ
ทะเลสำบสงขลำ	ขณะเดยีวกนั	ณ	ที่ตรงนี้	ยงัเป็นจดุชมควำยน�้ำ	
อนัมชีื่อเสยีงในฝั่งทะเลน้อยได้อย่ำงชดัเจน
	 อนัที่จรงิ	‘ควำยน�้ำ’	กค็อืควำยที่เรำพบเหน็ได้ตำมทุ่งนำ
นั่นแหละ	ชำวบ้ำนทะเลน้อยน�ำควำยมำเลี้ยงในพื้นที่นี้เป็นเวลำ
นำน	โดยปล่อยออกไปกนิหญ้ำเองตำมทุ่งหญ้ำขนำดใหญ่เหมอืน

ำรไม่มทีะเลเป็นจดุขำยเหมอืนเพื่อนบ้ำนใกล้เคยีง	
‘พทัลงุ’	ในอดตีจงึถูกมองเป็นแค่เมอืงผ่ำนเพื่อเดนิ
ทำงไปยงัจงัหวดัสงขลำ	แต่ทว่ำควำมอดุมสมบูรณ์
ทำงธรรมชำต	ิวถิชีวีติและวฒันธรรมแบบชำว
ปักษ์ใต้	ได้กลำยเป็นเสน่ห์ชวนหลงใหล	จนใคร	ๆ	

ควายน้�าแห่งทะเลน้อย
ล่าง : กระจูด งานจักสาน
เลื่องชื่อของพัทลุง

‘สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา’ 
สะพานที่สวยสุดในภาคใต้
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แทบไม่อยำกถอนสำยตำ	ถ้ำหำกถำมว่ำสวยแค่ไหน	?	คงอยู่ใน
ระดบัหวักระไดบ้ำนไม่แห้ง	ใครมเีวลำมำกหน่อยแนะน�ำให้ใช้
บรกิำรเช่ำเหมำเรอืจำกชำวบ้ำนออกไปชมใกล้	ๆ	จะได้ภำพและ
บรรยำกำศเอก็ซ์คลูซฟียิ่งขึ้น	
	 อกีหนึ่งจดุน่ำสนใจ	ที่ไม่อยำกให้ปล่อยผ่ำนไปคอื	‘หลำดใต้
โหนด’	ตลำดที่ตั้งอยูใ่ต้ต้นโตนด	เดมิเป็นควำมตั้งใจของ	คณุนยิตุิ	
สงสมพนัธุ์	พี่ชำยคณุกนกพงศ์	สงสมพนัธุ์	นกัเขยีนรำงวลัซไีรต์
ประจ�ำปี	2539	ซึ่งเสยีชวีติในปี	2549	ที่จะให้บ้ำนหลงันี้เป็นที่แลก
เปลี่ยนควำมรู้ด้ำนศลิปะ	สถำนที่อ่ำนหนงัสอืของชมุชน	ก่อนจะ
จบัมอืเครอืข่ำยกนิดมีสีขุของจงัหวดัพทัลงุ	จดัตั้งเป็นตลำดท้องถิ่น 
ในคอนเซป็ต์	‘ของใช้	ของกนิ	งำนศลิป์บ้ำน	ๆ’	เปิดโอกำสให้ชำว
บ้ำน	คนในท้องถิ่น	ได้เอำสนิค้ำปลอดสำรพษิ	อำหำรพื้นถิ่น	และ
งำนฝีมอืมำขำยทกุวนัอำทติย์
	 จำกตลำดเลก็	ๆ	ไม่กี่สบิเพงิที่เริ่มก่อตั้งเมื่อ	2	ปีที่แล้ว	
ขยำยใหญ่กว่ำร้อยร้ำนค้ำในปัจจบุนั	เป็นกำรเตบิโตอย่ำงมี
คณุภำพโดยท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นอย่ำงแท้จรงิ	ซึ่งควำมพเิศษ
นี่เอง	ท�ำให้ตลำดใต้โหนด	คว้ำรำงวลัพร้อมประกำศนยีบตัร	
‘ตลำดต้องชม’	จำกกรมกำรค้ำภำยใน	กระทรวงพำณชิย์มำไว้ใน
ครอบครอง	
	 เพยีงแค่ธรรมชำตริอบด้ำน	วถิชีวีติที่เรยีบง่ำย	ผสำนรอยยิ้ม
ของคนท้องถิ่น	เท่ำนี้กเ็ป็นกำรสร้ำงควำมสขุและชำร์จพลงัชวีติใน
ทกุวนัแล้ว 

Travel Tip

รถยนต์  เส้นทางที่ 1 ตามทางหลวงหมายเลข 4 
ถึงชุมพร ให้เข้าทางหลวงหมายเลข 41 
จนถึงจังหวัดพัทลุง ระยะทาง 840 กิโลเมตร 
เส้นทางที่ 2 ตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช แล้วเข้า
ทางหลวงหมายเลข 403 จากนั้นจึงเข้าทางหลวง
หมายเลข 41 ที่ชุมทางเขาชุมทอง จนถึงพัทลุง

รถไฟ สามารถนั่งรถไฟจากหัวลำาโพง ไป
ลงสถานีปากคลอง สถานีพัทลุง แล้วต่อรถ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างไปที่ปากประได้ สอบถาม
โทร. 1690 หรือ www.railway.co.th 

รถโดยสาร มีรถปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง 
จำากัด และของเอกชน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ 
ถนนบรมราชชนนี ไปพัทลุงทุกวัน สอบถามโทร. 
1490 หรือ www.transport.co.th

การเดินทางไปปากประ - ทะเลน้อย
สามารถเดินทางได้หลายรูปแบบ

ชาวประมงก�าลังยกยอ 
เครื่องมือดักปลาที่กลาย

เป็นเสน่ห์ของปากประ 
ขวา : บรรยากาศของ

ตลาดใต้โหนด
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รดกไทย
โดย วิชชุ ชาญณรงค์
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จักไม้ไผ่เกลากลึงล�าแล้วล�าเล่า จักตอกเป็นเส้นเป็นสายเส้นแล้วเส้นเล่า สอดผสานขึ้นรูป 
เป็นชิ้นงานชิ้นแล้วชิ้นเล่า สานความสุขความทรงจ�าจากพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยสู่หลาน

หุน่ยนต์บงัคบั	ตุก๊ตำบำร์บี้	ฯลฯ	ของเล่นพื้นบ้ำนโบรำณจงึห่ำงหำย
ไปจำกวถิใีนปัจจบุนัเตม็ที	
	 ของเล่นไม้ล้ำนนำส่วนใหญ่ท�ำจำกวสัดธุรรมชำต	ิมเีสน่ห์ตรงที่ 
ท�ำด้วยมอืท�ำด้วยใจ	ดงันั้น	จงึเป็นของมคีณุค่ำ	ทั้งยงัสะท้อนให้
เหน็ถงึภูมปิัญญำของท้องถิ่นนั้น	อำจเรยีกได้ว่ำ	ในกระบวนกำร
สร้ำงสรรค์ของเล่นโบรำณซึ่งเป็นภูมปิัญญำพื้นบ้ำนของไทยนั้น	
นอกจำกจะมสี่วนช่วยสร้ำงเสรมิจนิตนำกำร	และฝึกให้เดก็	ๆ	
คดิ	วำงแผน	และลงมอืประดษิฐ์ของเล่นด้วยตนเองแล้ว	ยงัมสี่วน
สร้ำงสำยใยร่วมกนั	ระหว่ำงเดก็กบัผู้ใหญ่	และเดก็กบัเดก็เอง	
เป็นกำรสร้ำงเสรมิพฒันำกำรทั้งด้ำนร่ำงกำย	จติใจ	และสงัคม
ไปในตวั	
	 ของเล่นพื้นบ้ำนล้ำนนำนั้นหยบิเอำวสัดธุรรมชำตริอบตวั
ทั้งกิ่งไม้	ใบมะพร้ำว	กะลำมะพร้ำว	ใบไม้	ไม้ไผ่	มำสร้ำงสรรค์
ให้กลำยเป็นของเล่นพฒันำภูมปิัญญำและพฒันำกำรทำงร่ำงกำย	
อำท	ิบ่ำงข่ำง	(ลูกข่ำง)	เต่ำกะลำ	กงัหนัลม	และจกัสำนรปูสตัว์ต่ำง	ๆ 

นกหวดีจำกไม้ไผ่	ขนั	และออมสนิ	จำกกะลำมะพร้ำว	ฯลฯ	
เหล่ำนี้ล้วนเป็นของเล่นไม้ล้ำนนำที่หำดูได้ยำกเตม็ที	
‘พ่อครูใจค�ำ	ตำปัญโญ’	วยั	89	ปี	หนึ่งในครูศลิป์ของแผ่นดนิ	
ผู้รเิริ่มจดัตั้งโครงกำรที่จะให้ชมุชนได้ตระหนกัถงึควำมส�ำคญั
ของภูมปิัญญำอนัทรงคณุค่ำของพื้นบ้ำนท้องถิ่น	โครงกำรที่มี
ชื่อว่ำ	‘อุ๊ยสอนหลำน’	ซึ่งเป็นสถำนที่เรยีนรู้สบืสำนภูมปิัญญำ
และวฒันธรรมท้องถิ่นให้แก่ผู้สนใจ	ด้วยควำมที่มนีสิยัช่ำง
ประดดิประดอย	จำกเศษสิ่งเหลอืใช้และเครื่องใช้ไม้สอยต่ำง	ๆ	
ด้วยตนเอง	เป็นผู้ทรงภูมปิัญญำด้ำนกำรประดษิฐ์	เป็นต้นแบบ
ที่ดขีองผู้สร้ำงสรรค์ของเล่นท้องถิ่นล้ำนนำมำยำวนำนถงึปัจจบุนั	
อกีทั้งกำรท�ำของเล่นนั้นฝึกหลำยอย่ำงตั้งแต่เรื่องควำมรู้รอบตวั	
กำรรู้จกัหยบิใช้วสัดุ	กำรฝึกกล้ำมเนื้อ	ฝึกควำมช่ำงสงัเกต	
กำรค�ำนวณและทกัษะต่ำง	ๆ	ที่เรยีนรู้ได้จำกกำรท�ำ	แม้เมื่อ
เวลำผ่ำนไปของเล่นพื้นบ้ำนเหล่ำนั้นจะกลำยเป็นแค่ของเล่น
ในควำมทรงจ�ำ	แต่สิ่งที่ตดิตวัไปตลอดคอืควำมคดิสร้ำงสรรค์	
	 ของเล่นจงึไม่ใช่เรื่องเล่น	ๆ	บำงครั้งยงัน�ำไปสู่กำรต่อยอด
ให้รู้จกัประดษิฐ์คดิค้นสิ่งใหม่	ๆ	มำประยกุต์ใช้ได้ด้วย	ซึ่งเป็น
เรื่องน่ำยนิดี	เพรำะควำมคดิสร้ำงสรรค์ของคนโบรำณก�ำเนดิ
ข้ำวของเครื่องใช้สิ่งประดษิฐ์ต่ำง	ๆ	มำกมำยกระทั่งถงึ
ปัจจบุนั 

เล่าเรื่องพื้นบ้านผ่าน

หำกมองย้อนกลบัไปในอดตี	ของเล่นพื้นบ้ำน
ส่วนใหญ่ล้วนท�ำมำจำกวสัดธุรรมชำตริอบตวั
สร้ำงสรรค์ผ่ำนภูมปิัญญำทั้งนั้น	เดก็สมยันี้น้อยคน
นกัที่จะรู้จกั	เพรำะส่วนใหญ่อำจจะเล่นของเล่นซึ่ง
ผลติขึ้นจำกนวตักรรมใหม่	ๆ	อย่ำงเกมคอมพวิเตอร์	
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อบโต๊ะทำางาน
โดย แม่มะลิ

อยากชวนมาลองคิดกันดูว่า เคยมีสักครั้งไหม ที่ความกลัว กลายเป็นตัวกักขังให้เราไม่กล้าลงมือทำา
หรือปล่อยโอกาสดี ๆ ให้ผ่านไป แล้วจบลงที่การปลอบใจตัวเองว่าอยู่เฉย ๆ แบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว ไม่มีอะไรเสียหาย 

หากคุณไม่โกหกตัวเอง และคำาตอบออกมาว่า ใช่ นี่ดูเหมือนว่าคุณกำาลังสร้างพื้นที่ส่วนตัว 
ที่เรียกว่า Comfort Zone เพื่อกักขังศักยภาพตัวเองอยู่
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COMFORT ZONE
บันได 5 ข้ัน 

สู่การปลดปล่อยตัวเองออกจาก
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จับมือเพื่อนร่วมงานดี ๆ ออกจาก 
Comfort Zone ไปด้วยกัน
	 ไม่แปลกที่เรำจะเกิดควำมกังวลไปก่อน
ว่ำกำรก้ำวออกจำกพื้นที่ปลอดภัย	เพื่อไป
ท�ำงำนใหม่	ๆ	ที่ท้ำทำยขึ้น	ที่ยำกขึ้น	
เรำจะต้องก้ำวไปอย่ำงโดดเดี่ยว	แต่ใน
ควำมเป็นจริง	อำจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป	
ลองมองไปรอบตัว	หำเพื่อนร่วมงำนที่ไว้ใจ
ได้จับมือออกจำกพื้นที่ปลอดภัยไปด้วยกัน 
หรือถ้ำเพื่อนร่วมงำนนั้นเป็นรุ่นพี่ก็ยกให้
เป็น	mentor	หรือที่ปรึกษำ	เมื่อพบกับ
ปัญหำในกำรท�ำงำนก็ไม่ผิดที่จะไปปรึกษำ	
ขอค�ำแนะน�ำ	หรือปรับทุกข์ได้	กำรท�ำเช่นน้ี 
จะท�ำให้คุณรู้สึกไม่โดดเดี่ยว	มีพลังกำย	
พลังใจ	ที่จะผลักดันตัวเองให้ก้ำวออกจำก	
Comfort	Zone	ได้อย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย
	 อ่ำนบทควำมนี้จบ	อย่ำลืมลุกขึ้น	
มองขึ้นฟ้ำ	แล้วก้ำวออกมำจำกพื้นที่	
Comfort	Zone	ด้วยควำมห้ำวหำญ	หำก
ท�ำได้	ควำมส�ำเร็จในหน้ำที่กำรงำนก็จะ
ขยับเข้ำมำใกล้ขึ้นเรื่อย	ๆ	แบบที่คุณ 
ไม่รู้ตัวเลยทีเดียว 

เผชิญกับสถำนกำรณ์ที่น่ำกังวลนั้นบ้ำง	
ขอแนะน�ำให้เริ่มจำก	กำรลองเปลี่ยน
กิจวัตรประจ�ำวัน	เช่น	จำกที่เคยขับรถไป
ท�ำงำนด้วยเส้นทำงเดิมทุกวัน	ลองเปลี่ยน
ไปเส้นทำงใหม่	ที่อำจจะท�ำให้คุณพบเจอ
กับเรื่องไม่คำดฝัน	ดีบ้ำง	ร้ำยบ้ำง	ลอง
ท�ำดู	แล้วจะรู้ว่ำคุณอำจไม่ได้กลัวหรือ
กังวล	แต่อำจสนุกไปกับมันก็ได้

จับจ้องที่ความส�าเร็จ และไม่หยุด
ลงมือท�า 
	 กำรมองโลกในแง่ร้ำยไว้ก่อน	เป็นเรื่อง
ที่หลำยคนอดไม่ได้ที่จะคิดกังวลไปก่อน	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในวันที่คุณต้องท้ำทำย
ตัวเองด้วยกำรเดินออกจำก	Comfort	
Zone	ลองเตือนตัวเองให้เปลี่ยนควำมคิด	
หลับตำลง	แล้วจินตนำกำรวันแห่งควำม
ส�ำเร็จ	ว่ำมันมีหน้ำตำเป็นอย่ำงไร	คุณจะ
ต้องท�ำงำนด้วยวิธีไหน	ขอควำมช่วยเหลือ	
ติดต่อประสำนงำนกับใคร	เมื่อคิดได้แล้ว	
ให้สร้ำง	mind	map	เพื่อน�ำทำงไปสู่ควำม
ส�ำเร็จนั้นให้ได้

มำถึงตอนนี้	ถ้ำคุณต้องกำร
จะปลดปล่อยตัวเองออก
จำก	Comfort	Zone	ก่อน
ที่จะโดนพื้นที่นี้กลืนกิน
พลังบวกในกำรท�ำงำน	
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COMFORT ZONE

เมื่อมีงานที่ยากขึ้นมาท้าทายความสามารถ จงกล้าที่จะรับ
และท�าให้ดีที่สุดด้วยความคาดหวังที่ไม่สูงเกินไป ถ้าท�าได้เช่นนี้
วันใดที่งานนั้นส�าเร็จ เชื่อว่าวันนั้นจะเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจ
ที่คุณไม่มีวันลืมทีเดียว

เรำมีแนวคิดดี	ๆ	บันได	5	ข้ัน	ท่ีสำมำรถน�ำ
ไปปรับใช้เอำชนะใจตัวเอง	ก้ำวออกจำก	
Comfort	Zone	ได้อย่ำงภำคภูมิมำแชร์กัน

สถานการณ์ยิ่งยาก ยิ่งท้าทาย 
ยิ่งท�าให้ภาคภูมิใจ
	 ฟ้ำหลังฝนงดงำมฉันใด	เมื่อผ่ำนห้วง
เวลำแห่งควำมเครียด	ยุ่งยำก	วุ่นวำย	ของ
กำรท�ำงำน	ช่วงเวลำหลังจำกนี้ก็มักจะเกิด
สิ่งดี	ๆ	ตำมมำฉันนั้น	ลองคิดดูว่ำ	ถ้ำคุณ
ไม่ยอมก้ำวออกจำก	Comfort	Zone	ของ
ตัวเอง	เพื่อมำท�ำงำนที่ยำกขึ้น	ท้ำทำยขึ้น	
คุณก็คงไม่มีวันที่จะเจอกับประสบกำรณ์
กำรท�ำงำนที่มีคุณค่ำ	ดังนั้น	เมื่อมีงำนที่
ยำกขึ้นมำท้ำทำยควำมสำมำรถ	จงกล้ำ
ที่จะรับและท�ำให้ดีที่สุดด้วยควำมคำดหวัง
ที่ไม่สูงเกินไป	ถ้ำท�ำได้เช่นนี้วันใดที่งำนนั้น
ส�ำเร็จ	เชื่อว่ำวันนั้นจะเป็นวันแห่งควำม
ภำคภูมิใจที่คุณไม่มีวันลืมทีเดียว

เป็นโค้ชท้าทายตัวเอง
	 เริ่มท�ำหน้ำที่เป็นโค้ชให้ตัวเองด้วย 
กำรถำมค�ำถำมกับตัวเองว่ำ	อะไรคือสิ่งที่
แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้น	?	และเมื่อสิ่งนั้นเกิด
ขึ้น	เรำจะทำนทนมันได้ไหม	?	ในทำง 
กลับกัน	อะไรคือส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีจะเกิดข้ึน	?	 
เม่ือส่ิงน้ันเกิดข้ึน	ตัวฉันและเพ่ือนร่วมงำน	
เจ้ำนำย	จะได้รับประโยชน์จำกสิ่งนั้น
อย่ำงไรบ้ำง	?	เมื่อได้ค�ำตอบแล้ว	ก็ได้เวลำ
ท้ำทำยตัวเองให้ลุกขึ้นมำท�ำสิ่งนั้นอย่ำง
เต็มควำมสำมำรถ	แล้วรอดูผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้น	ซึ่งไม่ว่ำมันจะเกินคำด	ตำมคำด	หรือ
ไม่เป็นไปตำมคำด	นั่นได้พิสูจน์ว่ำคุณก้ำว
ออกจำก	Comfort	Zone	ได้แล้ว
 
ท�าความคุ้นเคยกับ Discomfort Zone 
	 หนำมยอกก็ต้องเอำหนำมบ่ง	เมื่อ
คุณรู้ตัวว่ำเอำแต่อยู่ใน	Comfort	Zone	ก็
ถึงเวลำที่จะต้องท้ำทำยตัวเองด้วยกำรพำ
ตัวเองออกจำกพื้นที่ตรงนั้น	แล้วมำอยู่ใน
สถำนกำรณ์ที่คุณไม่ได้ชอบมันนักหรอก	
แต่เพื่อฝึกฝนให้ตนเองแข็งแกร่งขึ้น	ก็ต้อง
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คิดรู้ใช้
โดย Money Move

เพื่อเป็นข้อสงัเกต	หำกเกดิเหตกุำรณ์ไม่คำดคดิ	มผีูอ้ื่นใช้สทิธหิรอื
แฮก็ข้อมูลเรำ	เพรำะจะท�ำให้เรำเอะใจเมื่อมธีรุกรรมที่เคลื่อนไหว
ผดิแปลกจำกเดมิ	สิ่งที่ต้องย�้ำและเป็นข้อสงัเกตส�ำหรบัออนไลน์
แบงกิ้งคอื	ต้องรูว่้ำธนำคำรไม่มนีโยบำยส่งข้อควำมเอสเอม็เอสหรอื
อเีมลเพื่อให้ดำวน์โหลดโปรแกรม	หรอืเข้ำสู่ระบบออนไลน์โดยตรง
 ข้อพึงระวังตลอดการใช้งาน	ผู้ใช้ควรเปลี่ยนรหัสอย่ำง
สม�่ำเสมอ	และควรล็อกเอำต์ระบบทุกครั้งหลังเสร็จกำรใช้งำน	
อีกทั้งถ้ำเป็นกำรเข้ำเว็บไซต์ในกำรท�ำธุรกรรม	ควรพิมพ์	URL	เอง	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งออนไลน์แบงกิ้ง	ที่ส�ำคัญไม่ควรใช้ฟรีไวไฟตำม
ที่สำธำรณะในกำรท�ำธุรกรรมกำรเงินออนไลน์	เพรำะจะเสี่ยงต่อ
กำรถูกแฮ็กข้อมูล	ซึ่งบำงธนำคำรจะขึ้นเตือนเลยว่ำขณะนี้ท่ำนใช้
ฟรีไวไฟ	ไม่แนะน�ำให้ท�ำธุรกรรมต่ำง	ๆ	และควรเปลี่ยนเป็นกำรใช้
อินเทอร์เน็ตบนเครือข่ำยมือถือแทน
	 หำกมลีงิก์ต้องสงสยัเข้ำมำหำเรำ	ถ้ำไม่แน่ใจกไ็ม่ควรคลกิ
เข้ำไปดูข้อมูลเดด็ขำด	ให้สอบถำมธนำคำรก่อน	หรอืหำกเผลอ
คลกิเข้ำไปแล้ว	กค็วรรบีตดิต่อธนำคำรในทนัที	และสดุท้ำยคอื	
หมั่นตรวจสอบธรุกรรมของตนเอง
	 	โลกนี้มสีองด้ำนเสมอ	ธรุกรรมออนไลน์สะดวกกจ็รงิ	แต่กม็ี
ภยัร้ำยแฝงอยู่ทกุวนิำท	ีดงันั้น	เรำควรป้องกนัและดูแลควำมปลอดภยั
กำรใช้ธรุกรรมของตนเองดทีี่สดุ		

ใช้ธุรกรรมออนไลน์

ฉบบันี้มขี้อแนะน�ำที่เรำควรระวงัและไม่ควรมองข้ำม
 ก่อนใช้งาน	กำรตั้งรหัสเข้ำโปรแกรมธุรกรรมออนไลน์ใด	ๆ	
ควรเป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงตัวอักษร	ตัวเลข	และสัญลักษณ์	
ซ่ึงแม้ดูซับซ้อน	แต่ก็ต้องง่ำยต่อกำรจ�ำของผู้ใช้ด้วย	ควรหลีกเล่ียง
จ�ำพวกรหัสที่ง่ำยต่อกำรคำดเดำ	เช่น	วันเกิด	เบอร์โทรศัพท์	
นอกจำกน้ีควรใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสท่ีถูกกฎหมำย	ไม่ควรติดต้ัง
ซอฟต์แวร์เถื่อนมำใช้งำน	เพรำะจะเป็นช่องทำงให้แฮ็กเกอร์เข้ำ
มำล้วงข้อมูล	หรือท�ำธุรกรรมกำรเงินกำรลงทุนแทนเรำได้	รวมถึง
ห้ำมเจลเบรกอุปกรณ์สมำร์ตโฟน	ซึ่งก็คือกำรแฮ็กระบบไอโอเอส
หรือแอนดรอยด์เพื่อใส่โปรแกรมอื่นเพิ่ม	และท�ำให้ตัวเองสำมำรถ
รับสิทธิในกำรรับแอปพลิเคชันต่ำง	ๆ	ได้มำกขึ้น	แต่วิธีนี้ยิ่งท�ำให้
เจอควำมเสี่ยงถูกแฮ็กข้อมูล
	 อกีทั้งควรมกีำรจ�ำกดัวงเงนิของตวัเองในกำรโอน/จ่ำย	ว่ำควร
ท�ำธรุกรรมออนไลน์กี่ครั้งต่อวนั	ด้วยวงเงนิจ�ำกดัเท่ำไหร่	ทั้งนี้	

ให้ปลอดภัย
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ทุกวนันี้เรำมเีทคโนโลยเีป็นตวัน�ำพำให้เรำได้รบักำรบรกิำรที่สะดวก	รวดเรว็	และทนัเวลำต่อกำรใช้งำน	
รวมถงึกำรท�ำธรุกรรมทำงกำรเงนิหรอืกำรลงทนุทำง
ออนไลน์	เช่น	กำรโอนเงนิออนไลน์แบงกิ้ง	หรอื
อนิเทอร์เนต็แบงกิ้ง	กำรใช้บรกิำรพร้อมเพย์	กำรลงทนุ
ซื้อขำยหุน้หรอืกองทนุรวมบนสมำร์ตโฟน	ซึ่งสำยใจไฟฟ้ำ
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ผลพวงจำกภำวะโลกร้อนจนเกดิปรำกฏกำรณ์
น�้ำแขง็บรเิวณขั้วโลกละลำย	ท�ำให้ระดบัน�้ำทะเล
สูงขึ้น	มผีลกระทบต่อบ้ำนเรอืนของประชำกรโลก
ที่อำศยัอยู่บรเิวณรมิฝั่งทะเล	รวมถงึเหตกุำรณ์
สนึำมทิี่สร้ำงควำมเสยีหำยทั้งชวีติและทรพัย์สนิ

กษ์์โลก
เร่ือง : วิชชุ ชาญณรงค์

มลพษิ	โดยเกดิจำกแนวคดิของ	ฮเิดโอะ	สรึมุำกิ	ประธำน	FOMM	
CORPORATION	วศิวกรด้ำนยำนยนต์	เนื่องจำกภำยหลงัเหตกุำรณ์ 
สนึำม	ิปี	2011	เขำอยำกมรีถสกัคนัที่สำมำรถช่วยให้แม่ปลอดภยั 
จำกคลื่นสนึำมิ	จงึพยำยำมคดิออกแบบยำนพำหนะลอยน�้ำกลำย
เป็นรถไฟฟ้ำฟอมม์คนันี้	
	 นอกจำกนี้ทั้งสถำปนกิและนกัวจิยัทั่วโลกต่ำงตื่นตวัเช่นกนั	
และพยำยำมออกแบบบ้ำนแนวใหม่	ช่วยให้ประชำกรโลกบรเิวณ
รมิฝั่งทะเลรอดพ้นจำกวกิฤตภิยัธรรมชำติ	โดยกำรสร้ำงบ้ำนที่
สำมำรถลอยน�้ำได้ขึ้นมำ	เพื่อเป็นอกีทำงเลอืกในกำรเลี่ยงกำร

สูญเสยี	อำท	ิFDN	บรษิทัวศิวกรรมและกำรก่อสร้ำง
จำกเนเธอร์แลนด์	เสนอทำงออกด้วยกำรออกแบบ

บ้ำนและอำคำรลอยน�้ำได้	สำมำรถต้ำนทำนระดบัน�้ำทะเล
ที่สูงขึ้นโดยมโีครงสร้ำงคอนกรตีที่มั่นคง	ทั้งกำรออกแบบตำม

หลกัอทุกพลศำสตร์	นอกจำกนี้ยงัมแีผงโซลำร์เซลล์ที่ผลติไฟฟ้ำ
จำกพลงังำนแสงอำทติย์ตดิตั้งอยู่บนหลงัคำด้วย
	 ปัจจบุนัประเทศในแถบยโุรปเริ่มใช้นวตักรรมที่	FDN	ออกแบบ
เป็นสิ่งปลกูสร้ำงลอยน�้ำหลำยรปูแบบ	เช่น	อำคำรลอยน�้ำในกรงุ
อมัสเตอร์ดมั	โรงแรมเรอืยอชต์	และอพำร์ตเมนต์กึ่งลอยน�้ำ	ซึ่งใช้
ระบบไฮดรอลกิชนดิพเิศษเพื่อยดึให้บ้ำนตั้งอยู่กบัที่ในระหว่ำงเกดิ
พำย	ุคลื่น	และน�้ำขึ้นน�้ำลง	ท�ำให้ผู้อยู่อำศยัภำยในบ้ำนรู้สกึ
ปลอดภยั	ไม่โคลงเคลงเหมอืนอยูบ่นเรอื	และสิ่งปลกูสร้ำงลอยน�้ำนี้
ยงัสำมำรถน�ำไปปรบัใช้กบักำรขยำยเมอืงโดยไม่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม
	 นอกจำกนี้ยังมนีวตักรรมออกแบบบ้ำนสะเทนิน�้ำสะเทนิบกให้
รฐับำลโคลมัเบยี	บ้ำนดงักล่ำวตั้งอยูบ่นพื้นดนิ	แต่สำมำรถลอยน�้ำได้
หำกเกดิน�้ำท่วม	เนื่องจำกมสีมอยดึไว้ให้อยู่กบัที่	ขณะที่มี
พลงังำนใช้อย่ำงเพยีงพอจำกแผงรบัพลงังำนแสงอำทติย์	อกีทั้ง
ขนส่งและประกอบได้ง่ำย	ในรำคำไม่ถงึ	20,000	ดอลลำร์สหรฐั
รวมทั้งเขื่อนกนัคลื่นแบบทุน่ลอย	ซึ่งปัจจบุนัถกูน�ำไปใช้งำนแล้วใน
กำรป้องกนัท่ำเรอืที่โมนำโก	และที่เกำะ	Messolonghi	ประเทศกรซี	
โดยสำมำรถใช้ร่วมกบัอปุกรณ์เปลี่ยนพลงังำนคลื่นเป็นพลงังำน
ไฟฟ้ำได้ด้วย
	 นบัเป็นนวตักรรมกำรออกแบบและก่อสร้ำงซึ่งนอกจำกเป็น
มติรกบัสิ่งแวดล้อมแล้ว	ยงัช่วยให้ผู้คนสำมำรถใช้ชวีติท่ำมกลำง
สภำพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอกีด้วย ในหลำยประเทศอย่ำงมหำศำล

	 จำกเหตกุำรณ์ต่ำง	ๆ	ดงักล่ำว	ท�ำให้กลุ่มนกัวจิยัและพฒันำ
นวตักรรมต่ำงพำกนัออกแบบสิ่งรอบตวัให้รอดจำกภยัพบิตัิ	ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรออกแบบ	ฟอมม์	(FOMM)	ยำนยนต์ไฟฟ้ำขนำดเลก็	
วิ่งบนถนนและลงน�้ำได้แบบสะเทนิน�้ำสะเทนิบกและไม่ปล่อย

อ้างอิง  
www.ted.com/talks/
https://greennews.agency

บ้าน - รถลอยน้ำา 
นวัตกรรมแห่งอนาคต
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จัดให้ง่าย ได้ทุกเร่ือง

ดาวน์โหลดได้แล้ววันน้ี

วันนี้เห็นได้ชัดเจนแล้วว่า ‘หุ่นยนต์’ กำาลังเข้ามามีบทบาทสำาคัญมากขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าอีก 2 - 3 ปี
ข้างหน้า ความต้องการใช้หุ่นยนต์ทั่วโลกมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 2 เท่า และทำาให้เกิดการลดใช้

แรงงานมนุษย์ จนเกิดคำาถามขึ้นมาว่า หุ่นยนต์นั้นสามารถแทนที่มนุษย์ได้จริงหรือ ?

ลกหมุนไป
โดย พริบตา
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แรงงานแห่งอนาคต

ใช้งำนหุ่นยนต์บริกำรแทนกำรท�ำงำนบำงอย่ำง	เพื่อควำมสะดวก
สบำยที่เพิ่มขึ้น	ไม่ต้องท�ำงำนที่เปลืองแรง	หรืองำนที่มีควำมเสี่ยง
มำกเกินไป	เช่น	กำรใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแทนกำรท�ำควำมสะอำด
บ้ำน	กำรใช้หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอำยุ	หรือกำรใช้หุ่นยนต์กู้ระเบิด	
เป็นต้น
	 ส�ำหรับประเทศไทยเองก็ก�ำลังให้ควำมส�ำคัญกับอุตสำหกรรม
หุ่นยนต์	ซ่ึงจัดอยู่ในอุตสำหกรรม	New	S-Curve	ซ่ึงเป็นอุตสำหกรรม
ใหม่ท่ีเช่ือว่ำจะท�ำให้ประเทศพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดด	และไทยเอง 
ก็มีควำมพร้อมด้ำนทักษะเชิงเทคนิคของบุคลำกรท่ีสำมำรถต่อยอด 
และพัฒนำหุ่นยนต์บริกำรในระดับโลกได้	ซึ่งน่ำจะเป็นปัจจัยบวก 
ที่ช่วยผลักดันให้อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศก้ำวหน้ำใน
อนำคต		

ซับซ้อนมำกข้ึนจะใช้ปัญญำประดิษฐ์	(Artificial Intelligence) 
เข้ำช่วยควบคุมเพื่อให้หุ่นยนต์มีควำมสำมำรถสูงขึ้นหรือฉลำดขึ้น
นั่นเอง	อย่ำงไรก็ตำม	ตลอดช่วงระยะเวลำ	3	ปีที่ผ่ำนมำ	หุ่นยนต์
บริกำร	(Service	Robots)	มียอดขำยเฉล่ียต่อปีประมำณ	5	ล้ำนตัว	
ส่วนหุ่นยนต์อุตสำหกรรม	(Industrial	Robot)	มียอดขำยเฉลี่ยเพียง	
200,000	ตัวเท่ำนั้น	โดย	International	Federation	of	Robotics	
(IFR)	คำดว่ำกำรใช้งำนหุ่นยนต์ของโลกในปี	2018	มีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้นอีกเกือบ	2	เท่ำ	เนื่องจำกผู้บริโภคเริ่มหันมำสนใจ	และ

ปัจจุบันกำรใช้งำนหุ่นยนต์ในภำคอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ 
เป็นงำนที่ไม่ซับซ้อนมำกนัก	ใช้ระบบอัตโนมัติ	 
(Automation)	ควบคุมให้หุ่นยนต์สำมำรถท�ำงำนได้เอง
ผ่ำนกำรเขียนโปรแกรม	โดยหำกเป็นงำนที่มีควำม 

จับกระแส ‘หุ่นยนต์’



 • ฉบับท่ี 4 / 2561  35สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1129 PEA CALL CENTER

จัดให้ง่าย ได้ทุกเร่ือง
 ช�าระค่าไฟฟ้า 
 ขอใช้ไฟฟ้าใหม่
 แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

 ขอติดกลับมิเตอร์
 ค�านวณและแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า
 แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

ดาวน์โหลดได้แล้ววันน้ี
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ในเมอืงกรงุกนัครบั
	 ‘ร้ำนเฮยีฮวด	ท่ำฉลอม’	เป็นร้ำนอำหำรแบบข้ำวต้มกบั	
ข้ำวต้มพุย้	ที่มตีูไ้ม้ส�ำหรบัโชว์กบัข้ำวส�ำเรจ็รวมทั้งอำหำรแห้งต่ำง	ๆ	
ในแบบ	Chinese	Style	และมกีบัข้ำวตั้งเตำอุ่นร้อนยั่วน�้ำลำยอกี
หลำยชนดิ	โดยเมนูที่ขึ้นชื่อสดุ	ๆ	ของร้ำนเฮยีฮวด	คอื	ขำหมนู�้ำแดง 
เต้ำหู้น�้ำแดง	ที่ใครมำร้ำนนี้ต้องสั่งครบั
	 เมื่อมำถงึร้ำนแล้ว	ท่ำนจะพบเฮยีฮวดที่ยนืเตรยีมของ	
หั่น	ๆ	สบั	ๆ	ตำมลกูค้ำสั่งอย่ำงคล่องแคล่ว	โดยมลีกูมอืช่วยอย่ำง
ช�ำนำญงำนอกีสองคน	จำนเดด็กต็้องเป็นขำหมูน�้ำแดง	และ
เต้ำหู้น�้ำแดงมำวำงกนัก่อนเลย

วะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

ท่
เฮียฮวด ท่าฉลอม

 ร้านข้าวต้มสุดคลาสสิก  

กนัมำก	จนเรยีกกนัว่ำ	‘ท่ำฉลอม’	ซึ่งหมำยถงึท่ำที่มเีรอืฉลอมมำ
จอดกนัมำกนั่นเอง
	 ชำวจนีที่อพยพมำรุน่แล้วรุน่เล่ำต่ำงพกพำฝีมอืในกำรท�ำอำหำร
แบบจนีบ้ำนเกดิมำส�ำแดงไว้ที่ท่ำฉลอมแห่งนี้หลำยร้ำน	และวนันี้
ชำยกำงจะพำท่ำนไปพบกบัร้ำนอำหำรแบบคลำสสกิที่หำได้ยำก

ำฉลอม	เป็นต�ำบลหนึ่งในอ�ำเภอเมอืง	จงัหวดั
สมทุรสำคร	ซึ่งมปีระวตัคิวำมเป็นมำน่ำสนใจ	
ด้วยเป็นแหล่งที่มชีำวจนีมำพกัอำศยัอยู่จ�ำนวน
มำกตั้งแต่ก่อนสมยัรชักำลที่	5	จนเป็นชมุชนที่
เรยีกว่ำ	ท่ำจนี	และใช้เรอืฉลอมท�ำอำชพีประมง
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	 ร้ำนนี้จะใช้เนื้อปลำกะพงขำวตวัโต	ๆ	เพื่อท�ำเมนูจำนเดด็ที่
ชำยกำงชอบมำก	คอื	เนื้อปลำกะพงผดัใบกะเพรำและเนื้อปลำกะพง
ต้มเกี่ยมบ้วย	หรอืต้มเกี่ยมฉ่ำย	ที่ซดน�้ำคล่องคอนกัหนำ	ช่วยให้
ตำสว่ำงได้ดมีำก
	 หอยลำยผดัน�้ำพรกิเผำกเ็ป็นอกีจำนหนึ่งที่ควรสั่ง	เพรำะหอย
ลำยตวัเขื่องก�ำลงัดี	ผดัมำรสจดัจ้ำน	ทำนเพลนิ	เป็ดพะโล้ทอด
กระเทยีมพรกิไทย	กเ็ป็นอกีเมนูที่ขำยดขีองเฮยีฮวด
 แต่จำนเดด็ที่หำกนิที่ไหนไม่ได้	คอื	ปลำลิ้นหมำต้มเคม็ที่เฮยีฮวด
จะท�ำทกุครั้งที่ได้ปลำลิ้นหมำสด	ๆ	ตวัโต	ๆ	มำจำกสะพำนปลำ
ท่ำฉลอม	ท�ำให้ปลำลิ้นหมำต้มเคม็ของเฮยีฮวดเป็นแบบ	Limited	
Edition	มำกครบั	จำนนี้ใครมำห้ำมพลำดจรงิ	ๆ	ครบั
	 ปลำกเุลำแดดเดยีว	เป็นเมนูที่ไม่ได้มทีกุวนั	ด้วยร้ำนนี้จะจ่ำย
ตลำดตำมสภำวกำรณ์ในแต่ละวนั	ขอให้สั่งมำทำนกนันะครบั	
รวมถงึไชโป๊หนงึ	ซึ่งกค็อืไชโป๊ทอดไข่แบบจนี	ที่ดูเหมอืนง่ำย	

แต่ส�ำหรบัจำนนี้ของเฮยีฮวดจะแฝงเทคนคิไว้หลำยประกำร	
เพรำะฉะนั้นห้ำมพลำดด้วยประกำรทั้งปวงครบั
	 ร้ำนเฮยีฮวดนั้นไปง่ำย	จำกถนนใหญ่เพชรเกษมให้ท่ำนชดิซ้ำย
ก่อนขึ้นสะพำนข้ำมแม่น�้ำแม่กลอง	ที่มปี้ำยบอกท่ำฉลอม	ลงมำก็
เลี้ยวซ้ำยเข้ำตำมป้ำยบอกทำง	จนถงึท่ำฉลอมที่จะเหน็หอนำฬิกำ
ข้ำงหน้ำและเป็นวงเวยีน	ให้ท่ำนเข้ำวงเวยีนแล้วเลี้ยวมำทำงซ้ำย	
(ทำงออก	3)	อกีเพยีง	200	เมตร	กจ็ะเจอร้ำนเฮยีฮวดซึ่งอยู่ทำง
ขวำมอื	ร้ำนเปิดทกุวนั	ตั้งแต่เวลำ	06.00	-	15.00	น.	ครบั
	 ถ้ำเรำออกจำกกรงุเทพฯ	เช้ำ	ๆ	เพื่อล่องไปทำงใต้	กส็ำมำรถ
แวะทำนร้ำนเฮยีฮวดเป็นมื้อเช้ำได้อย่ำงสบำยครบั	ยิ่งมพีระในบ้ำน
มำด้วยแล้ว	ชำยกำงรบัรองได้ว่ำท่ำนต้องชอบร้ำนนี้ครบั	เพรำะ
เสมอืนพำท่ำนย้อนยคุมำสู่รุ่นท่ำนกนัเลย	นบัเป็นวธิที�ำให้
พระของเรำมคีวำมสขุได้อย่ำงง่ำย	ๆ	ครบั
	 ขอให้มคีวำมสขุกนัทกุบ้ำนครบั		

จานเด็ดท่ีหากินท่ีไหนไม่ได้ คือ ปลาล้ินหมา
ต้มเค็มท่ีจะทำาทุกคร้ังท่ีได้ปลาล้ินหมาสด ๆ 
ตัวโต ๆ มาจากสะพานปลาท่าฉลอม ทำาให้
ปลาล้ินหมาต้มเค็มของเฮียฮวดเป็นแบบ 
Limited Edition มาก ห้ามพลาดจริง ๆ
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ข สุขภาพ
โดย กองบรรณาธิการ

ได้เรว็ขึ้น	อย่ำงไรกต็ำม	ในส่วนของอำกำรเริ่มต้นจะคล้ำยกบั
โรคไข้หวดัใหญ่	เช่น	มไีข้	เป็นเหนบ็ชำ	และกล้ำมเนื้ออ่อนแรง	
หลงัจำกนั้นอำกำรจะเริ่มพฒันำไปสูร่ะยะที่รนุแรงจนถงึขั้นเสยีชวีติ
ภำยใน	2	สปัดำห์หลงัอำกำรโคม่ำ
	 ด้ำนกำรรกัษำ	ผู้ป่วยที่ถูกสตัว์กดัจะต้องท�ำกำรล้ำงแผลทนัที	
อย่ำงน้อยเป็นเวลำ	15	นำทดี้วยสบู่และน�้ำเปล่ำ	รวมทั้งควรได้รบั
กำรฉดีวคัซนีอมิมูโนโกลบูลนิ	(หำกในอดตียงัได้รบัวคัซนีสร้ำง
ภูมคิุ้มกนัต่อโรคพษิสนุขับ้ำไม่ครบ)	ส่วนในรำยที่มอีำกำรบ่งบอก
ว่ำตดิเชื้อ	แพทย์จะใช้ยำปฏชิวีนะรกัษำร่วมด้วย	นอกจำกนี้	
ผู้ป่วยอำจมภีำวะแทรกซ้อนของโรคพษิสนุขับ้ำที่เป็นสำเหตขุอง
กำรเสยีชวีติ	เช่น	ภำวะหยดุหำยใจจำกกล้ำมเนื้อเกรง็ตวั	อำกำร
ชกัในผู้ป่วยกลุ่มสมองอกัเสบ	หรอืกล้ำมเนื้อหำยใจเป็นอมัพำต
ในผู้ป่วยกลุ่มอำกำรแบบอมัพำต	เป็นต้น		

โ
2561)	มผีู้เสยีชวีติด้วยโรคพษิสนุขับ้ำแล้ว	จ�ำนวน	3	รำย	โดยทั้ง	
3	รำยไม่ได้รบักำรฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้ำหลงัได้รบัเชื้อ	
		 ส�ำหรบัอำกำรแรกเริ่มของโรคพษิสนุขับ้ำ	ผู้ป่วยอำจไม่แสดง
อำกำรใด	ๆ	เนื่องจำกเป็นระยะฟักตวัของเชื้อ	ซึ่งมกัจะใช้เวลำ
ตั้งแต่	2	-	12	สปัดำห์ขึ้นไป	หรอืบำงรำยใช้เวลำเพยีง	4	วนั	ที่ส�ำคญั
บรเิวณที่ถูกกดัยงัส่งผลต่อกำรเพิ่มจ�ำนวนและระยะฟักตวัของ
เชื้อด้วย	เช่น	ยิ่งเชื้ออยู่ใกล้สมอง	กย็ิ่งเพิ่มจ�ำนวนเชื้อและฟักตวั

พิษสุนัขบ้า โรคระบาด รับหน้าร้อน
นอกเหนือจากโรคลมแดดแล้ว อีกหน่ึงโรคระบาดหนักในช่วงหน้าร้อนคือพิษสุนัขบ้า ซ่ึงปัจจุบันยังเป็นปัญหา
สำาคัญด้านสาธารณสุขของประเทศไทย โดยเฉพาะเม่ือปีท่ีผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าจำานวน 11 ราย 

และในปี 2559 จำานวน 14 ราย โดยส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 85 เป็นเพศชายท่ีไม่ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรค
รคพษิสนุขับ้ำ	(Rabies)	หรอืโรคกลวัน�้ำ	เป็นโรคตดิเชื้อ
จำกไวรสัเรบสี์	สำเหตมุำจำกถูกสตัว์ที่ตดิเชื้อกดัหรอืข่วน	
โดยเฉพำะสนุขั	ผู้ป่วยที่ได้รบัเชื้อไวรสัชนดินี้จะส่งผลต่อ
ระบบประสำทส่วนกลำง	และทวคีวำมรนุแรงมำกขึ้นจนถงึ
ขั้นเสยีชวีติ	หำกไม่ได้รบักำรรกัษำหรอืฉดีวคัซนีป้องกนั
อย่ำงทนัท่วงที	ซึ่งสถำนกำรณ์ในปีนี้	ล่ำสดุ	(12	มนีำคม	
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EA for Kids
เร่ือง : พ่ีอ้อม  ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง
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	 น้อง	ๆ	คงรู้กนัแล้วว่ำไฟฟ้ำเป็นพลงังำนรปูแบบหนึ่ง	ที่สำมำรถ
เปลี่ยนรูปไปเป็นพลงังำนอื่น	ๆ	ได้	แล้วเรำกน็�ำพลงังำนไฟฟ้ำมำ
ใช้กบัเครื่องใช้ชนดิต่ำง	ๆ	เช่น	ท�ำให้หลอดไฟสว่ำง	พดัลมหมนุ	
หรอืภำพที่เกดิขึ้นในเครื่องรบัโทรทศัน์	แล้วน้อง	ๆ	รู้หรอืเปล่ำว่ำ
แหล่งพลงังำนที่ใช้ในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำมำจำกไหนบ้ำงนะ	?	
เอำละ...พี่อ้อมจะมำเฉลยให้เลยว่ำมำจำก	2	แหล่งนี้	ได้แก่
	 1.	แหล่งพลงังำนหมนุเวยีน	คอื	แหล่งพลงังำนที่เกดิขึ้น
อยู่ต่อเนื่อง	สำมำรถน�ำมำเวยีนใช้ได้ซ�้ำ	ๆ	ไม่มวีนัหมด	เช่น	

พลงังำนแสงอำทติย์	ลม	น�้ำ	ควำมร้อนใต้พภิพ	ขยะมูลฝอย	พชื	
มูลสตัว์	นอกจำกพลงังำนหมนุเวยีนเหล่ำนี้จะให้ไฟฟ้ำแก่เรำแล้ว	
ยงัถอืเป็นพลงังำนที่สะอำดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
	 2.	แหล่งพลงังำนที่มอียู่จ�ำกดั	คอื	แหล่งพลงังำนที่ใช้แล้ว
หมดไป	หรอืมกัเรยีกว่ำ	พลงังำนสิ้นเปลอืง	โดยปกตแิล้วจะอยู่
ใต้ดนิต้องขดุเจำะขึ้นมำใช้งำน	เช่น	น�้ำมนั	ถ่ำนหนิ	ก๊ำซธรรมชำต	ิ
และพลงังำนเหล่ำนี้เมื่อใช้มำก	ๆ	กอ็ำจท�ำให้หมดไปได้	แถมเป็น
พลงังำนที่ท�ำให้โลกร้อนขึ้นได้อกีต่ำงหำก  

แหล่งพลังงานสำาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า มาจากไหน ?
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กล้องฟิล์มและเลนส์มอืหมนุจงึกลบัมำได้รบัควำมนยิมอกีครั้ง	สวนกระแสโลกยคุดจิติอล
ได้อย่ำงกลมกลนื
	 ฉบบันี้ผมขอฝำกคอลมัน์ใหม่ในชื่อ	‘วนัวำนยงัหวำนอยู่’	เนื้อหำในคอลมัน์นี้จะ
เกี่ยวกบักล้องและเลนส์ในยคุฟิล์ม	ที่ยงัพอสรรหำมำเพื่อสร้ำงสรรค์ภำพสวย	ๆ	เพิ่ม
อรรถรสในกำรถ่ำยภำพได้	โดยไม่ท�ำร้ำยเงนิในกระเป๋ำสตำงค์มำกนกั	โดยในตอนแรก
ของ	‘วนัวำนยงัหวำนอยู่’	จะมำแนะน�ำเลนส์มอืหมนุขนำดกะทดัรดัตวัหนึ่งที่อำยอุำนำม
ไม่มำกไม่น้อย	ประมำณสี่สบิปีเท่ำนั้นเอง

‘วันวานยังหวานอยู่’

EA Photo Club
โดย : จุลล์ จูงวงศ์

หน้าตาของเลนส์ Nikon Nikkor 50mm f/1.4 Ai 
สภาพโดยรวมประมาณ 80 - 85 เปอร์เซ็นต์

ตอน นิคอน NIKKOR 50MM F/1.4 AI

ช่ วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ	หลงัจำกเข้ำสู่ยคุทองของกำรถ่ำยภำพดจิติอล	ที่ไม่ว่ำหนัไปทำงไหนกจ็ะเหน็คนใช้กล้องดจิติอล	ทั้งมอืใหม่และมอืเก่ำ	แต่ท่ำมกลำงกระแส
ควำมนยิมกล้องดจิติอลนี่เอง	ยงัมกีลุ่มคนที่มคีวำมหลงใหลในควำมคลำสสกิ
ของวนัวำน	สรรหำเครื่องมอืแอนะลอ็กรุ่นเก๋ำมำสร้ำงสรรค์ภำพสวย	ๆ	กนั	
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	 ด้วยควำมที่สนใจกำรถ่ำยภำพมำตั้งแต่ยคุฟิล์มเมื่อกว่ำยี่สบิปีมำแล้ว	ผมจงึ
ค่อนข้ำงคุ้นเคยกบักล้องและเลนส์แมนนวลโฟกสั	ทกุวนันี้จงึยงัมกีล้องและเลนส์
ที่ใช้มำตั้งแต่สมยัฟิล์มอยูบ้่ำง	แต่วนันี้จะยงัไม่พดูถงึกล้องในกร	ุขอพดูถงึเลนส์มอืหมนุ
ตวัใหม่	(แต่เป็นของเก่ำ)	ที่เพิ่งได้มำเมื่อตอนซื้อกล้องมเิร่อเลส	(Canon	EOS	M3)	
ใช้รำวสองปีมำนี่เอง	นั่นคอื	เลนส์นคิอน	50	มม.	f/1.4	Ai	(Nikon	Nikkor	50mm	f/1.4	
Ai)	เลนส์ตวันี้ผมได้มำจำกร้ำนขำยกล้องและเลนส์มอืสองในรำคำไม่ถงึสำมพนับำท	
สภำพโดยรวมประมำณ	80	-	85	เปอร์เซน็ต์	ชิ้นเลนส์ใส	ภำยในมฝีุ่นเลก็น้อย	
วงแหวนโฟกสัค่อนข้ำงลื่นไปสกันดิ	วงแหวนปรบัรูรบัแสงท�ำงำนเป็นปกติ	ไดอะแฟรม
สะอำด	แต่ฝำเลนส์ของเดมิได้หำยไปแล้ว
	 เลนส์ตวันี้มแีผ่นไดอะแฟรมหรอืแผ่นควบคมุขนำดรูรบัแสงจ�ำนวน	7	ใบ	หำกเปิด
รูรบัแสงกว้ำงสดุที่	f/1.4	จะให้โบเก้ที่เป็นทรงเหมอืนลูกรกับี้อ้วน	ๆ	ที่แสดงให้เหน็ใน
ภำพเปิดคอลมัน์	ซึ่งภำพนี้ใช้กล้องฟูลเฟรมถ่ำย	โดยกล้องห่ำงจำกตวัแบบประมำณ	
1	เมตร	โบเก้ที่เหน็คอืหลอดไฟสเีหลอืงขนำดเลก็ที่ตดิตั้งอยู่บนโคมไฟ	หำกหรี่รูรบัแสง
ลง	โบเก้ที่ได้จะเปลี่ยนไปเป็นทรง	7	เหลี่ยม	ทรงเดยีวกบัรูรบัแสงที่เหน็ในภำพ
	 เลนส์ตวันี้ปรบัรูรบัแสงได้แคบสดุที่	f/16	เมื่อถ่ำยภำพด้วยรรูบัแสงกว้ำงสดุ	ภำพที่ได้
จะค่อนข้ำงซอฟต์	คอนทรำสต์ต�่ำ	แต่เมื่อหรี่รูรบัแสงลงมำเลก็น้อยไปที่	f/2	ภำพที่ได้
จะดูดขีึ้นอย่ำงเหน็ได้ชดั	และดมีำกที่	f/2.8	เลนส์ตวันี้ใช้ฟิลเตอร์ขนำด	52	มม.	โฟกสั
ได้ใกล้สดุ	45	เซนตเิมตร	และมนี�้ำหนกั	255	กรมั	กะทดัรดั	ใกล้เคยีงกบัเลนส์	50	มม.	
ของค่ำยอื่น	
	 ด้วยควำมที่เป็นเลนส์ที่สว่ำงถงึ	f/1.4	ควำมสำมำรถในกำรละลำยหลงัย่อมท�ำได้ดี
และง่ำยมำก	ผมจงึชอบน�ำเลนส์ตวันี้ไปถ่ำยภำพคนและอำหำร	เพรำะเมื่อประกบกบั
กล้องมเิร่อเลสของผมซึ่งมตีวัคณู	1.6	แล้ว	ทำงยำวโฟกสัจะเทยีบเท่ำกบัเลนส์	80	มม. 
ของกล้องฟูลเฟรม	ซึ่งเป็นระยะที่ถ่ำยภำพพอร์ตเทรตยอดนยิม	สำมำรถท�ำให้ตวัแบบ 
โดดเด่นออกมำจำกฉำกหลงัได้มำก	แต่หำกน�ำไปใช้บนกล้องฟูลเฟรม	เรำก็จะได้โบเก้
ที่มขีนำดใหญ่ขึ้น
	 ด้วยรำคำและคณุสมบตัขิองเลนส์ตวันี้	เพื่อน	ๆ	สำมำรถสร้ำงสรรค์ภำพสวย	ๆ	
ได้อย่ำงแน่นอน	โดยไม่ท�ำร้ำยเงนิในกระเป๋ำ	ลองหำมำใช้กนัดูนะครบั		

ภาพไดอะแฟรม (Diaphragm) 
ควบคุมขนาดรูรับแสงของเลนส์ 

Nikon Nikkor 50mm f/1.4 Ai ที่มีอยู่ 7 ใบ

ภาพบิงซูถ้วยนี้ เปิดรูรับแสง f/2 โบเก้ที่ได้จะมี
ทรง 7 เหลี่ยม เหมือนกับช่องรูรับแสงในภาพบน

ส่วนภาพเครื่องดื่มภาพนี้ เปิดรูรับแสง f/2.8 
ทรงของโบเก้ที่ได้จะเหมือนกับโบเก้ที่ได้จาก f/2 

แต่ขนาดจะเล็กกว่าเล็กน้อย

หมายเหตุ : ผู้เขียนเลือกใช้ค�าว่า ‘ดิจิตอล’ เพื่อให้ง่ายกับการสื่อสาร และใกล้เคียงกับภาษาพูดที่สุด หากแต่ตัวสะกดตามราชบัณฑิตยสถาน คือ ‘ดิจิทัล’

เหตุผลหลักข้อหนึ่งที่ผมเลือกเลนส์นิคอน
ตัวนี้ก็คือ เราสามารถหาอะแดปเตอร์แปลง
เมาส์เลนส์ตัวนี้ เพื่อน�ามาใช้กับกล้อง
แคนนอนของผมได้ง่ายมาก ทั้งกล้อง SLR 
และมิเร่อเลส เนื่องจากเลนส์นิคอนมือสอง
ในตลาดมีอยู่จ�านวนมาก ท�าให้ผู้ผลิต
อะแดปเตอร์แปลงเมาส์ผลิตออกมาขาย
มากเช่นกัน มีตั้งแต่ราคาไม่กี่ร้อยบาท 
ไปจนถึงหลายพันบาท คุณภาพแปรผัน
ตามราคาและวัสดุที่ใช้




