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เคียงคู่...ผู้ใช้ไฟฟา้ยุคใหม่
 เป็นเวลาเกอืบ 60 ป ีที ่‘วารสารสายใจไฟฟา้’ น�าเสนอขา่วสาร
ของการไฟฟา้สว่นภูมิภาค (PEA) พร้อมกบักระแสการพัฒนาของ 
โลกอยา่งไมห่ยดุยัง้ จนถงึในจดุทีว่ารสารเองกต็อ้งปรบัเปลีย่น
สู่รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ต่อยอดจากยุค Digital Transformation 
 GRID ฉบับนี้ ถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของการก้าวสู่โลก
ใบใหม่ที่เชื่อมโยงสานสายใยลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ PEA 
โดยน�ามมุมองเกีย่วกบัไฟฟา้ทัว่โลกให้ผู้อา่นเหน็วา่นวัตกรรมทีดู่
ไกลตัวจะกลายมาเป็น New Normal ของเราอย่างไร และใน
ประเทศไทยมบีรกิารดา้นพลงังานไฟฟา้อะไรบา้ง มาเลา่สูก่นัฟงั
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คนดงักับ  
EV-Car

 เกรตา ธันเบิร์ก นักรณรงค์สิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนวัย 17 ปี โด่งดังเป็น
พลุแตก จากวาทะอันลือลั่นที่เธอบริภาษผู้นำาทั่วโลกที่ไม่เคยจริงจังกับการแก้
ปัญหาโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นหลังไปเต็ม ๆ ว่า “กล้าดียังไงมาปล้น
อนาคตของพวกเรา” บนเวที UN Climate Action Summit ที่นิวยอร์ก เมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2562
 สำาหรับคนที่ต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำาลายสิ่งแวดล้อมอย่างเกรตา
ปฏิเสธที่จะนั่งรถใช้นำ้ามันและเครื่องบินอย่างเด็ดขาด เธอนั่งรถไฟและรถ 
พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น ถ้าต้องเดินทางข้ามทวีป เธอจะนั่งเรือพลังงาน 
แสงอาทิตย์อย่างที่เคยนั่งเรือโซลาร์เซลล์จากอังกฤษไปร่วมการประชุม 
สิ่งแวดล้อมของยูเอ็นที่นิวยอร์กมาแล้ว 
 เกรตาจึงกลายเป็นทูตโปรโมตรถพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) โดย
ปรยิาย อยา่งเมือ่ครัง้ไปรว่มการประชมุโลกรอ้นทีก่รงุมาดรดิ สเปน โดยนัง่ Seat 
Mii แบรนด์รถ EV สัญชาติสเปน 
 ยอ้นกลบัไปเมือ่คราวเยอืนอเมรกิาในเดอืนกนัยายน อารโ์นลด ์ชวารเ์ซเนก- 
เกอร ์อดตีซเูปอรส์ตารฮ์อลลวีดูและอดตีผูว้า่การรฐัแคลฟิอรเ์นยี สง่รถพลงังาน 
ไฟฟ้า Tesla Model 3 ให้เธอขับจากอเมริกาไปปราศรัยที่แคนาดา และเมื่อ 
เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ เกรต้าลงมาจากรถอีวี Nissan Leaf ตอนปรากฏตัว 
ต่อหน้าชาวเมืองบริสตอลในอังกฤษกว่า 30,000 คน
 Volkswagen ซึ่งมีแผนการผลิตรถ EV แทนรถใช้นำ้ามันให้มากขึ้น ถึงกับเอ่ย 
ชือ่เกรตาในเวบ็ไซตข์องบรษิทั ขณะทีเ่จเรม ีคลารก์สนั อดตีพธิกีรรายการรถชือ่ดงั 
อย่าง Top Gear กล่าวว่า “เกรตาได้ฆ่ารายการโชว์รถ และเด็กรุ่นใหม่ 
มีคิดฝังหัวว่ารถคือสิ่งชั่วร้าย” 

3

ทีม่า : https://www.caranddriver.com/news/a30198250/
electric-car-activist-thunberg-controversial/
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 เมื่อราชาผลไม้เป็นแบตเตอรีชั้นดี
 นกัวทิยาศาสตรส์าขาวศิวกรรมเคมแีละสารชวีโมเลกลุแหง่มหาวทิยาลยัซดินยี ์ใชข้ยะอาหารมาทำาเปน็ตวั
เก็บประจุยิ่งยวด (Supercapacitor) ได้สำาเร็จ 
 ขยะอาหารที่ว่านั้นคือแกนสีขาวของทุเรียน ผลไม้ที่ได้ชื่อว่ากลิ่นแรงที่สุดในโลก ซึ่งปลูกมากในเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ผลการศึกษาของวินเซนต์ โกเมส และคณะได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Energy Storage ฉบับ

เดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 เปดิเผยวา่ ทเุรยีนรวมไปถงึผลไมญ้าตผิูน้อ้งอยา่งขนนุอาจกลาย
เปน็พนัธมติรใหมข่องสมารต์โฟนไปจนถงึรถพลงังานไฟฟา้ จากการศกึษาทีค่น้พบวา่แกน

ในสีขาวที่หุ้มเนื้อสีเหลืองหอมมันของผลไม้ตระกูลเดียวกันทั้งสองชนิดนี้ คือวัตถุดิบ
สำาคัญในการผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด  
 วนิเซนตแ์ละคณะใชส้ว่นของผลไมส้องชนดินีท้ีเ่คยถกูทิง้เปน็ขยะนำามาแปรเปน็
แอโรเจล ซึง่เปน็ของแขง็นำา้หนกัเบาทีส่ดุในโลก ทำาใหไ้ดต้วัเกบ็ประจไุฟฟา้ยิง่ยวด
ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ชาร์จพลังได้รวดเร็วและชาร์จซำ้าได้หลายครั้งโดยตัวมัน
เองไม่เสื่อมสภาพมากนัก ไม่เหมือนแบตเตอรี่ทำาจากลิเธียมที่ใช้กันอยู่ทั่วไป 
ที่สำาคัญราคายังถูกกว่า แต่ข้อด้อยก็คือความหนาแน่นของพลังงานตำ่า 
   วินเซนต์กล่าวไว้ในวารสารว่าเขาและคณะไม่ได้ค้นพบอะไรใหม่ เพียงแต่
สงัเกตเหน็และลอกเลยีนกระบวนการสรา้งชวีมวลทีพ่ฒันาตอ่เนือ่งนบัลา้น ๆ  ป ี
ในธรรมชาติเท่านั้น   
     นอกจากทเุรยีนและขนนุ วนิเซนตพ์ยายามนำาขยะอาหารชนดิอืน่ ๆ  มาสรา้ง 
พลังงาน ด้วยหวังใจว่าจะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนและเป็นพลังงานทางเลือก 
ทดแทนนำ้ามันและก๊าซธรรมชาติที่กำาลังจะหมดไป

ที่มา : https://www.popularmechanics.com/technology/design/a31114696/
durian-fruit-stinky-electric-chargers/

เปลี่ยนสายฝนเป็นไฟฟา้
 นอกจากแดดและลมจะเป็นพลังงานทางเลือกจากธรรมชาติที่กำาลังมาแรง 
แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่หยุดมองหาตัวเลือกอื่น ๆ  ล่าสุดค้นพบว่าหยดนำ้าฝน ก็ให ้
พลังงานไฟฟ้าได้
 แม้การเปลี่ยนนำ้าให้เป็นพลังงานไฟฟ้าจะไม่ใช่ของใหม่ อย่างที่มีเขื่อนผลิต
กระแสไฟฟ้ามากมายทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย แต่จะมีทางอื่นหรือไม่ที่ดึง
พลังงานไฟฟ้าจากนำ้าได้ นอกจากใช้วิธีนำ้าขึ้นหรือนำ้าไหลหรือไม่ ซึ่งการทดลอง
ของหวังจวนไค วิศวกรด้านวิศวกรรมชีวเวชแห่ง City University of Hong Kong 
และ เสี่ยวเช็งเจิง ศาสตราจารย์ด้านเคมีแห่ง University of Nebraska-Lincoln  
ค้นพบว่า อีก 5 ปีข้างหน้าแค่เดินกางร่มกลางสายฝนก็ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ 
 นักวิจัยทั้งสองปล่อยหยดนำ้าปริมาตรหยดละ 100 ไมโครลิตร จากความ
สูง 15 เซนติเมตร ไหลลงไปบนเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าที่เคลือบพื้นผิวด้วยพลาสติก 
ประเภท PTFE หรือชื่อทางการค้าว่า ‘เทฟลอน’ ปรากฏว่านำ้า 1 หยดสร้างกระแส
ไฟฟา้ได ้140 โวลต ์ซึง่จา่ยกระแสไฟใหห้ลอดไฟแอลอดีขีนาดเลก็ไดถ้งึ 100 หลอด 
เมื่อนำ้าหยดต่อไปเรื่อย ๆ กระแสไฟฟ้ายิ่งเพิ่มขึ้น กระทั่งนำ้า 4 หยดติดหลอดไฟ
ได้เกือบ 1,500 หลอด 
 ความพยายามที่จะเปลี่ยนสายฝนให้เป็นพลังงานไฟฟ้ามีมานานแล้ว ทว่าได้ 
พลังงานไฟฟ้าไม่เยอะ แต่เมื่อเคลือบพื้นผิวเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าด้วยเทฟลอน 
กลับสร้างพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นหลายเท่าตัว นักวิจัยกล่าวว่าการค้นพบนี้ 
ทำาใหท้กุทีท่ีม่นีำา้กระทบพืน้ผวิของแขง็กลายเปน็โรงงานผลติไฟฟา้ได ้ไมว่า่จะเปน็
ลำาเรือ ภายในขวดนำ้า หรือขณะเดินกางร่มกลางสายฝน

ที่มา : https://www.vice.com/en_in/article/3a8a7j/this-renewable-energy-
device-powers-100-leds-with-a-single-drop-of-water
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สิงคโปรโ์กกรนีกับ 
โซลาร์ฟาร์มบน
ผิวน�้าขนาดมหึมา 
 Sembcorp กลุ่มบริษัทด้านพลังงาน
ที่สร้างโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ถึง 
1,500 แห่งทั่วโลก ชนะการประมูล 
อภิมหาโปรเจ็กต์ของรัฐบาลสิงคโปร์ ได้
สร้างโซลาร์ฟาร์มที่เขื่อนเทนเกห์ในเขต
ตูอัสทางฝั่งตะวันตกของสิงคโปร์ ซึ่งเมื่อ
โครงการแลว้เสรจ็ในป ีค.ศ. 2021 จะเปน็
โรงงานพลงังานแสงอาทติยร์ะบบลอยตวั
ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
 โซลาร์ฟาร์มบนผิวนำ้าของสิงคโปร์
ครอบคลุมพื้นที่เท่ากับสนามฟุตบอล 
45 สนาม สนามฟุตบอลมีขนาด 7,140 
ตารางเมตร เมื่อคูณ 45 เท่ากับว่าโซลาร์
ฟาร์มแห่งนี้มีพื้นที่รวม 321,300 ตาราง
เมตร มีกำาลังผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 60 
เมกะวัตต์ สามารถป้อนไฟฟ้าให้แฟลต
ขนาด 4 ห้องได้ 16,000 ห้องได้สบาย ๆ 
ทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้
ราว ๆ 32 กิโลตันต่อปี หรือเท่ากับยกรถ 
7,000 คันออกไปจากถนน    
 เมกะโปรเจ็กต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการแก้ปัญหาโลกร้อนของรัฐบาล
สิงคโปร์ นอกจากการเปลี่ยนมาใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นแล้ว รัฐบาล
สงิคโปรย์งัมแีผนการพฒันาขีเ้ถา้จากเตา
เผาขยะใหก้ลายเปน็วสัดกุอ่สรา้ง รวมไป
ถึงการเปลี่ยนขยะอาหารให้เป็นวัตถุดิบ
ในการเกษตรอีกด้วย  

ที่มา : https://www.straitstimes.com/
singapore/environment/sembcorp-
to-build-singapores-largest-floating-
solar-farm-covering-45-football

ฆาตกรในครัว
 ผลการศึกษาชิ้นใหม่ของ Fielding School of Public Health แห่ง
มหาวิทยาลัย UCLA สหรัฐอเมริกายืนยันว่าเตาแก๊สส่งผลร้ายต่อสุขภาพ 
หัวหน้าทีมวิจัย อี้ฟาง จู กล่าวว่า คนมักคิดว่าก๊าซคาร์บอนคือตัวการก่อ
โลกร้อน และมองข้ามเครื่องใช้ในบ้านที่ใช้แก๊สซึ่งเป็นตัวก่อมลพิษทาง
อากาศที่สำาคัญ
 เตาแก๊สปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์และ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ยิ่งบ้านมีพื้นที่เล็กมากเท่าไรก็ยิ่งมีก๊าซพิษเหล่านี้
อบอวลอยู่ในบ้านเท่านั้น คนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์จะได้รับผลกระทบมาก
ที่สุด 
 ผลการศึกษานี้ชี้ว่าไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของ 
PM 2.5 นัน้ถกูปลอ่ยออกมาจากเตาแกส๊และไปเพิม่ความผดิปกตใินระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบ หืด หายใจดัง ไอ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและ
หายใจไม่สะดวก ทั้งยังพบว่าผู้หญิงเผชิญไนโตรเจนไดออกไซด์มากกว่า
ผู้ชาย เพราะอยู่หน้าเตามากกว่า 
 ปัญหาอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องดูดควันหรือใช้เครื่องดูด
ควันที่ระบายอากาศได้ไม่มีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาชิ้นนี้จัดทำาใน
แคลิฟอร์เนียซึ่งพบว่า มีครัวเรือนน้อยกว่า 35% ที่ใช้เครื่องดูดควัน แม้ว่า
จะติดตั้งไว้แต่ก็แทบไม่เปิดใช้งาน สาเหตุหลักเพราะเสียงดังหนวกหู และ
มีตัวกรองที่ถอดออกและทำาความสะอาดยาก 
 ถา้ทกุบา้นทีใ่ชเ้ตาแกส๊เปลีย่นไปใชเ้ตาทีใ่ชพ้ลงังานไฟฟา้แบบสะอาด 
สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์และ PM 2.5 จะลดลง 
ทำาใหย้อดผูเ้สยีชวีติลดลง 354 ราย มผีูป้ว่ยโรคหลอดลมอกัเสบเฉยีบพลนั
ลดลง 596 ราย และคนป่วยเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังลดลงปีละ 304 
รายในรัฐแคลิฟอร์เนีย ผลการศึกษาบอกเป็นนัยว่า การเปิดเตาแก๊สทำา
อาหารทกุมือ้ ทกุวนั โดยไมต่ดิตัง้หรอืเปดิใชง้านเครือ่งดดูควนั เทา่กบัคณุ
กำาลังบ่อนทำาลายร่างกายของตัวเองและคนในบ้านไปในทุก ๆ วันนั่นเอง 

ที่มา : https://www.treehugger.com/fossil-fuels/new-study-confirms-
gas-stoves-are-bad-your-health.html
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 ใช้เวลา 25 ปี จากที่ไม่มีโซลาร์เซลล์เลยสักแผงในประเทศ เวลานี้จีนกลับใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์มากกว่าทุกประเทศในโลก ส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้า 344 เมืองในจีนมีราคาถูก
กว่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าของรัฐ และโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ 75 แห่งผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้มากกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
 ผลวิจัยของหยานจินหยัว ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมพลังงานแห่ง Royal Institute of 
Technology ประเทศสวีเดน ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Energy พบว่า ตั้งแต่พ.ศ. 2560 
-2563 จีนทุ่มทุน 2.5 ล้านล้านหยวนไปกับการผลิตพลังงานหมุนเวียน ทั้งแสงอาทิตย์ ลม 
ไฮโดรและนิวเคลียร์ ท่ามกลางแหล่งพลังงานเหล่านี้ พลังแสงอาทิตย์ราคาถูกกว่าไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะมีโรงงานผลิตหลายแห่ง ซึ่งส่งผลเป็นโดมิโนให้ราคาพลังงาน
แสงอาทิตย์ทั่วโลกถูกลงด้วย  
 จีนยังให้บริษัท China Aerospace Science and Technology Corporation ที่รัฐบาลเป็น
เจา้ของดำาเนนิการสรา้งโรงงานไฟฟา้พลงัแสงอาทติยใ์นอวกาศ โดยหวงัวา่ภายในป ี2050 จะ
ไดใ้ชง้าน จนียงัเปน็เจา้ของโรงงานไฟฟา้พลงัแสงอาทติยท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก Noor-Ouarzazate 
ในโมร็อกโกที่กินพื้นที่ 3,000 เฮกตาร์ หรือเท่ากับสนามฟุตบอล 3,500 สนาม (24.99 ล้าน
ตารางเมตร) โรงงานเดยีวผลติไฟฟา้ใชไ้ดท้ัง้เมอืงทีม่ขีนาดเทา่กรงุปราก หรอืเมอืงทีม่ขีนาด
เป็นสองเท่าของกรุงมาร์ราเกซ 
 พลังแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด แต่แผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุคือขยะ ทบวงการ
พลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency (IRENA) 
ประเมินว่าในพ.ศ. 2593 จีนจะมีขยะแผงโซลาร์เซลล์มากถึง 20 ล้านตัน 

ที่มา : https://edition.cnn.com/2019/08/15/business/china-solar-electricity-scli-intl/
index.html

ประวัติศาสตร์ไฟฟา้ไม่ได้มีแต่ผู้ชาย
 ประวัติศาสตร์การประดิษฐ์คิดค้นส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวกับไฟฟ้ามักเขียนให้ผู้ชายเป็นผู้สร้าง  
ผู้ค้นพบ ผู้บุกเบิก และภาพยนตร์ฮอลลีวูดย่ิงตอกยำา้การรับรู้ว่าโลกไฟฟ้าคือโลกท่ีมีผู้ชายเป็น
ตัวเดินเร่ือง อย่างเร่ือง The Current เล่าถึงเร่ืองราวการแข่งขันขับเค่ียวกันระหว่าง โธมัส เอดิสัน 
ผู้ประดิษฐ์หลอดไฟ และจอร์จ เวสติงเฮาส์ นักลงทุนด้านพลังงานเพ่ือชิงความเป็นท่ีหน่ึง
ในการนำาพลังงานไฟฟ้าไปสู่มวลมนุษย์ในศตวรรษท่ี 19 และยังมี นิโคลา เทสลา ผู้คิดค้น
ไฟฟ้ากระแสสลับท่ีใช้กันถึงทุกวันน้ี ปรากฏอยู่ในหนังดังกล่าวอีกด้วยเน่ืองจากสภาพสังคม
ในยุคน้ัน ผู้หญิงเป็นผู้ถือกระเป๋าเงิน
 บทบาทของผู้หญิงในโลกของพลังงานไฟฟ้าถูกมองว่าไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์คิดค้น แต่เน่ืองจาก
สภาพสังคมในยุคน้ัน ผู้หญิงเป็นคนท่ีกุมกระเป๋าเงิน เป็นผู้จับจ่ายซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเข้าบ้าน 
ซ่ึงเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในยุคแรก ๆ น้ันล้วนถูกออกแบบมาเพ่ือให้โดนใจคุณแม่บ้านท้ังส้ิน
 ท่ีทางของผู้หญิงในโลกไฟฟ้าจึงอยู่ท่ีบทบาทในการประชาสัมพันธ์พลังงานไฟฟ้าไปยัง 
ครัวเรือน เช่น อลิซ แบรนเดรธ ผู้เขียนหนังสือท่ีโด่งดังไปท่ัวโลกในช่วงทศวรรษท่ี 1880 ช่ือ 
Decorative Electricity เป็นเร่ืองเก่ียวกับการตกแต่งภายใน รวมถึง แมร่ี เอลิซา ฮาวล์ เจ้าของ
หนังสือเร่ือง The Art of Decoration ท่ีได้รับยกย่องให้เป็นหนังสือท่ีมีความสำาคัญทางวัฒนธรรม
เล่มหน่ึงของโลก เธอถือเป็นผู้หญิงคนแรก ๆ ท่ีเขียนคู่มือแนะนำาผู้หญิงให้หันมาใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้า แต่ท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดคือการท่ีเหล่าแม่บ้านของวิศวกรไฟฟ้า 7 ราย ได้ร่วมกันก่อต้ัง
สมาคมวิศวกรรมสตรีแห่งประเทศอังกฤษเม่ือ พ.ศ. 2462 ซ่ึงปัจจุบันสมาคมน้ีก็ยังอยู่และเพ่ิง
ฉลองครบรอบศตวรรษไปเม่ือปีท่ีแล้ว
 ท้ังหมดน้ีแสดงให้เห็นชัดถึงบทบาทของผู้หญิงท่ีมีในโลกไฟฟ้าแต่กลับถูกเอ่ยถึงเพียงเล็กน้อย 
ในประวัติศาสตร์ และน่าเสียดายท่ีพวกเธอไม่ได้รับการกล่าวถึงในส่ือต่างๆ เลย

ที่มา : https://www.independent.co.uk/news/science/edison-electricity-the-current-
war-women-a9021111.html

พลังงานแสงอาทิตย์จีนถูกกว่าไฟฟา้รัฐ



 ทางเหนือของภูเขาแอสเพน แหล่งสกี
รีสอร์ทอันดับต้น ๆ ของโลกคือท่ีต้ังของเมือง 
บะซอลต์ วันหน่ึงเมืองเล็ก ๆ แห่งน้ีผุด
โครงการหมู่บ้านจัดสรรเพียงแค่ 4 หลังในนาม  
‘บะซอลต์ วิสตา’ แต่น่ีไม่ใช่บ้านธรรมดา
 โรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ทำาหน้าที่จ่าย
กระแสไฟไปตามบ้านเรือนจะกลายเป็น 
รูปแบบเก่าโบราณ เมื่อบะซอลต์ วิสตาคือ
ต้นแบบโรงงานไฟฟ้าแห่งอนาคต ซึ่งบ้าน
ทุกหลังผลิตไฟฟ้าได้เองและผลิตได้มาก
เท่าที่ต้องใช้ บ้านแต่ละหลังติดตั้งตัวชาร์จ
สำาหรบัชารจ์ไฟรถไฟฟา้ในโรงรถ มแีบตเตอร ี
แพ็กใหญ่ในห้องใต้ดินและแผงโซลาร์เซลล์
บนหลังคา 

ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อกระเป๋าเงินอีก
ต่างหาก โครงการหมู่บ้านจัดสรรทดลอง
นี้ตั้งเป้าว่าอยากสร้างบ้านที่สร้างพลังงาน
ได้ในตัวเองและในราคาที่เข้าถึงได้ ซึ่งบ้าน
ในโครงการอยู่ที่ราคา 270,000 – 395,000 
เหรยีญ (8.5 – 12.5 ลา้นบาท) มตีัง้แตข่นาด 
106.8 – 155 ตารางเมตร หรือขนาด 2, 3 
และ 4 ห้องนอน หากประสบความสำาเร็จ
ก็จะเป็นโครงการคบไฟนำาทางให้บ้านอีก
หลายล้านหลังทั่วโลกต่อไปได้ 

ที่มา : https://www.wired.com/story/
the-power-plant-of-the-future-is-right-
in-your-home/

หมู่บ้านที่ผลิตไฟฟา้แจกจ่ายกันเอง
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 ทุกบ้านยังเชื่อมถึงกันด้วยไมโครกริด 
เครอืขา่ยจา่ยกระแสไฟฟา้ทีต่ดิตัง้ไวใ้นหอ้ง
ใต้ดินของทุกบ้าน บ้านไหนผลิตไฟได้มาก
ก็แบ่งไฟไปให้บ้านที่ผลิตไฟได้น้อย บ้าน
ไหนต้องการไฟมาก บ้านหลังอื่นก็จะจ่าย
ไฟให้บ้านนั้นเองโดยอัตโนมัติโดยที่เจ้าของ
บา้นไมต่อ้งกดปุม่ สบัสวติชห์รอืยุง่เกีย่วกบั
เครื่องยนต์กลไกใด ๆ ทั้งสิ้น นี่คือหมู่บ้าน
อัจฉริยะที่จัดการผลิต จ่าย และจัดสมดุล
ไฟฟ้าในตัวเอง 
 เจา้ของบา้นในโครงการบะซอลต ์วสิตา 
ยังพบว่าตัวเองจ่ายค่าไฟรายเดือนแค่ 12 
เหรียญ (ประมาณ 380 บาท) ทั้งที่ใช้ไฟ
กันอย่างเต็มที่ เป็นพลังงานไฟฟ้าสะอาด

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ
หลอดไฟเอดิสัน
 บริษัท จีอี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2435 โดยโธมัส เอดิสัน  
นักประดิษฐ์ชาวอเมริกันผู้คิดค้นหลอดไฟแบบหลอดไส้สำาเร็จ
เป็นคนแรกของโลก ให้หลังอีกกว่าร้อยปีหลอดไฟของเอดิสัน 
มีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปเช่นไร แม้แต่ตัวเอดิสันเองก็คงอยากรู้ 
 ในปี พ.ศ. 2421 เอดิสันสร้างหลอดไฟที่ให้แสงสว่างนาน 13.5  
ชั่วโมงและกลายเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์เล็ก ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
อารยธรรมมนุษย์อย่างใหญ่หลวง มนุษย์ใช้ชีวิตช่วงกลางคืนได ้
เสมือนเป็นกลางวัน แค่กดปุ่มก็ได้แสงสว่างที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีควัน
แบบเทียน
 บริษัท จีอี ที่เอดิสันเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง ครองความเป็น 
เจ้าตลาดตัวจริง เมื่อจีอีประดิษฐ์หลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ใน  
พ.ศ. 2481 ตามมาดว้ยหลอดฮาโลเจนใน พ.ศ. 2502 และหลอดไฟ 
แอลอีดีใน พ.ศ. 2505 ซึ่งปฏิวัติอุตสาหรรมหลอดไฟครั้งใหญ่ 
 หลอดไฟรุน่ใหม ่ๆ  ของจอีทีีต่อ่ยอดมาจากหลอดไสข้องเอดสินั 
มีราคาถูกลงมาก หากเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนเร่ือย ๆ  
จากท่ีเคยส่องสว่างนานสุด 13.5 ชั่วโมง มาวันนี้หลอดไฟแอลอีดี 
ใช้งานได้มานานเป็นทศวรรษ
 ในปนีีเ้องหลอดไฟจอีจีะเดนิสายพานการผลติตอ่ไปในปทีี ่129 
ภายใตเ้จา้ของใหม ่Savant Systems ผูม้บีทบาทในตลาดสมารท์โฮม  
เป็นที่น่าจับตาว่าหลอดไฟจีอียุคใหม่จะสมาร์ทกว่าเดิมแค่ไหน 
แต่ที่แน่ ๆ คือชื่อของเอดิสันจะอยู่คู่กับหลอดไฟตลอดไป

ที่มา : https://www.theweek.in/news/biz-tech/2020/05/28/
ge-whose-founder-invented-the-lightbulb-sells-lighting-
division.html
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PEA 
Hero

เรื่องไฟฟา้... เราคือฮีโร่

Care & 
Service

หากคุณ เป็นหนุ่มสาววัยท�างาน ที่เคยชินกับการใช้ชีวิต
อิสระตามล�าพัง หรืออยู่กันเป็นครอบครัวไม่ว่าจะขนาดเล็ก
หรอืใหญ่ก็ตามท ีทกุครัง้ทีเ่กิดปญัหาเก่ียวกับไฟฟา้ขึน้มา เปน็
ต้องปวดหัวกุมขมับไปตาม ๆ กัน เพราะไม่รู้จะไปตามช่างไฟ
ที่ไหนมาซ่อมให้ นอกจากนี้ เนื่องจากหลายครอบครัวอาจไม่
ได้ใส่ใจในการตรวจสอบระบบไฟฟา้หรืออุปกรณ์ไฟฟา้ต่าง ๆ 
ในบ้านอย่างสม�่าเสมอ หรือบางบ้านก็ไม่เคยตรวจสอบเลย
ด้วยซ�้า ฉะนั้น การจะทราบว่ามีส่ิงใดช�ารุดเสียหายก็ต่อเมื่อมี
ความผิดปกติเกิดขึ้น ซ่ึงเหตุขัดข้องนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ 
และต่อให้มีช่างไฟที่พอรู้จักอยู่ แต่ถ้าเกิดขึ้นช่วงกลางคืนล่ะก็
คงท�าอะไรไม่ได้นอกจากต้องรอติดต่อใหม่ในวันรุ่งขึ้น เพราะ
คงไม่มีช่างไฟที่ไหนสแตนด์บายให้คุณตลอด 24 ชั่วโมง แม้ว่า
คุณจะอยูใ่นคอนโดมเินยีมหรูหรือหมูบ่า้นจัดสรรมรีะดบัทีม่ชีา่งไฟ 
ประจ�าโครงการคอยให้บริการลูกบ้านก็ตาม

 ส่วนใครที่แต้มบุญดีพอเสาะหาช่างไฟมาดูให้ได้ แต่
ก็ยังไม่วายต้องกังวลใจในเรื่องอื่น ๆ  ตามมาอีก ตั้งแต่
ไมแ่นใ่จวา่ชา่งจะมาตามวนัเวลาทีน่ดัหมายกนัไว้หรอืเปลา่
จะได้ช่างไฟตัวจริงท่ีฝีมือแค่ไหนมาซ่อมให้ แล้วสนน 
ราคาค่าซ่อมนั้นสมเหตุสมผลเพียงใด และที่ส�าคัญคือ
ช่างไฟจะมาแก้ไขปัญหาให้ได้ทันท่วงทีไหม แค่คิดว่าจะ
ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดมิด หรือต้องข่มตานอน
โดยไม่มีเครื่องปรับอากาศหรือแม้แต่ลมเย็น ๆ จาก
พัดลม ก็ดูเหมือนเม็ดเหงื่อพร้อมใจกันผุดขึ้นมาทันตา
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เรือ่ง กองบรรณาธิการ
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ปัญหาไฟฟา้ในบ้าน
 เมือ่ไฟฟา้เปน็สาธารณปูโภคพ้ืนฐานทีส่�าคญั ในกิจวตัรประจ�าวนัของเรา
ทกุคนตา่งเกีย่วข้องกบัไฟฟา้ทัง้ส้ิน หลายคนจงึอาจเคยประสบปญัหาเกีย่ว
กับไฟฟา้กันมามากบ้างน้อยบ้าง ปัญหาที่พบเจอกันบ่อย ๆ ได้แก่

ไฟช็อต ไฟรั่ว ไฟตก 
 เกิดได้หลากหลายสาเหตุ 
ทั้งจากการสัมผัสกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์บริเวณที่มีกระแส
ไฟฟ้าอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบรรดาหนู
น้อยจอมซนที่ชอบเอานิ้วแหย่
เตา้เสยีบปลัก๊ไฟดว้ยความอยาก
รูอ้ยากเหน็ หรอืผูใ้หญท่ีป่ระมาท
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียก 
เช่น พวกสาว ๆ ที่เพิ่งอาบนำ้า  
สระผมเสร็จก็มาเสียบปลั๊กไดร์
เป่าผมทันทีโดยไม่ได้เช็ดตัวให้
แห้งเสียก่อน รวมถึงการทำางาน
ที่ผิดปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่
เสื่อมสภาพ

 เคยไหมที่เปิดตู้เย็นแล้วรู้สึก
เหมือนสัมผัสกับกระแสไฟ นั่น
คือการถูกไฟดูด ซึ่งมักเกิดกับ
เครือ่งใชไ้ฟฟา้ทีต่อ้งมกีารสมัผสั
อยูต่ลอดในการใชง้าน เชน่ ตูเ้ยน็ 
เครื่องทำานำ้าอุ่น เครื่องซักผ้า 
ที่ไม่มีการต่อสายดินหรือไม่มี
เบรกเกอร์ และอาจเกิดจากการ
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมาก ๆ 
พร้อม ๆ กัน

 จู ่ๆ  พดัลมทีเ่ปดิไวก้ห็มนุเบา
อยา่งกบัเพิง่กดสวติชป์ดิไป หรอื
หลอดไฟก็ดูให้แสงสว่างน้อยลง 
ราวกับว่ามีใครไปหรี่มัน นั่นคือ
อาการของเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่อน
กำาลังลงกว่าปกติ รวมถึงการที่
ระบบมอเตอรข์องเครือ่งใชไ้ฟฟา้
ไม่ทำางาน เช่น ปั๊มนำ้า เครื่อง
ปรับอากาศ ตู้เย็น สาเหตุอาจ
เกิดจากการใช้ไฟฟ้าเกินขนาด 
หรือความขัดข้องของระบบจ่าย
กระแสไฟฟ้า 
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ไฟฟา้ลัดวงจร อุปกรณ์ไฟฟา้ไม่ท�างาน

 หลายคนคงคุ้นชินกับคำานี้ที่มักได้ยิน
เสมอ ๆ  วา่เปน็สาเหตขุองการเกดิเพลงิไหม ้
อธิบายให้เข้าใจมากข้ึน น่ันคือการท่ีจุดสองจุด 
ในวงจรไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าต่างกันเกิด
มาสัมผัสกัน หรือมีตัวนำาไฟฟ้ามาสัมผัส
กันระหว่างสองจุดนั้น จึงเกิดการถ่ายเท
พลังงานจำานวนมากและมีกระแสไฟฟ้า 
ไหลผ่าน ทำาให้มีความร้อนที่กลายเป็น
ประกายไฟได้  ยิ่งถ้ามีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง
ที่ติดไฟง่าย เช่น กระดาษ ไม้ ผ้า นำ้ามัน 
พลาสติกอยู่ใกล้ ๆ แล้วล่ะก็ เปลวไฟนั้นก็ 
จะกลายเป็นอัคคีเพลิงที่พร้อมเผาผลาญ
ทุกอย่างให้เป็นจุณได้ ส่วนต้นตอที่ทำาให้
เกิดปัญหากับวงจรไฟฟ้านั้นเกิดจากการใช้
สายไฟที่ชำารุด สายไฟที่ไม่ได้ขนาด หรือ
ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือ
ใช้งานสายไฟเกินขนาดที่รองรับปริมาณ
กระแสไฟฟ้าได้

 ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุมาก เช่น 
หลอดไฟไม่ติด เต้ารับใช้งานไม่ได้ ปลั๊ก
ไหม้หลอมละลาย เครื่องทำานำ้าอุ่นที่ไม่ต่อ
สายดิน สายไฟไหม้จากการที่ใช้ขนาดที่ไม่
เหมาะกับการใช้งาน การเดินสายไฟที่ไม่ได้
มาตรฐาน เป็นต้น

“PEA Hero
Care & Service”
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เปิดตัว ‘ฮีโร่นักซ่อม’ 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการ
ด้านพลังงานไฟฟ้า อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำาคัญของประเทศ
มาตลอด 60 ปี และไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวลำ้า
นำาสมัย จึงได้มีการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีการให้บริการด้วย
การพัฒนาแอปพลิเคชัน ‘PEA Hero Care & Service’ เพื่อให้ 
การใหบ้รกิารมคีวามทนัสมยัเขา้กบัวถิชีวีติของคนในยคุนีท้ีคุ่น้ชนิกบั
การใช้บริการต่าง ๆ ในชีวิตประจำาวันผ่านแอปพลิเคชันกันมากขึ้น
 จุดดึงดูดที่น่าสนใจที่แอปพลิเคชัน PEA Hero Care & Service 
โดนใจเจ้าของบ้านในยุคดิจิทัลนี้ คือการให้บริการแบบ One-Stop-
Service ครบถ้วนในการบริการซ่อมบำารุงระบบไฟฟ้าครบวงจรอยู่
ในแอปพลิเคชันเดียว ทั้งการตรวจสอบ (Check List) การปรับปรุง
ซ่อมแซม (Fixing) และการบำารุงรักษาระบบไฟฟ้า (Maintenance) รวม
ถงึการบรกิารลา้งทำาความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ ดว้ยจดุมุง่หมาย
หลักในการให้บริการที่อำานวยความสะดวก ด้วยความรวดเร็ว อย่าง
ทนัสมยั และเปน็ไปตามมาตรฐานทีน่า่เชือ่ถอืจากการรบัรองของ PEA 
ให้ลูกค้าทุกคน

 ไม่เพียงเกียรติประวัติอันยาวนานถึง 60 ปีของ PEA ที่ลูกค้าให้
ความไว้วางใจมาโดยตลอดเท่านั้น PEA ยังการันตีคุณภาพการให้
บริการด้วยบุคลากรหรือช่างไฟฟ้าจำานวนถึงกว่า 8,000 คนจากทั่ว
ประเทศ ซึ่งผ่านการคัดเลือก อบรมและผ่านการรับรองการทำางาน
ด้านไฟฟ้าจากโครงการ 1 ตำาบล 1 ช่างไฟฟ้าของ PEA ที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถให้
บริการประชาชน การมีแอปพลิเคชัน PEA Hero Care & Service จึง
เปน็การสานตอ่และตอ่ยอดใหช้า่งไฟฟา้เหลา่นัน้มอีาชพีและมรีายได้
อีกทางหนึ่งด้วย

จาก 2 จังหวัดน�าร่อง... 
สู่ทั่วประเทศ

ในส่วนของราคาและโปรโมชันสามารถติดตามได้ใน
แอปพลิเคชัน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ รวม
ถึงมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้อีกด้วย

1. บริการตรวจสอบระบบไฟฟา้ภายในบ้าน 9 รายการ
ได้แก่ การตรวจแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก แผงจ่ายไฟฟ้ารอง เบรกเกอร์ 
วงจรยอ่ย สวติชไ์ฟฟา้ เตา้รบัไฟฟา้ การเดนิสายไฟฟา้ เครือ่งใชไ้ฟฟา้
ที่ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว เครื่องทำานำ้าอุ่น และแผงวงจรนอกบ้าน 
พร้อมรายงานการตรวจสอบให้คุณทราบผลด้วย

2. บริการล้างเครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนังทุกรุ่น ทุกขนาด BTU

1 1

แอปพลิเคชันนี้ได้เปิดตัวไปตั้งแต่เมื่อ
ปลายปี 2562 โดยได้ให้บริการน�าร่อง 
ใน 2 จังหวัด คือ ปทุมธานีกับนครปฐมสู่
การใหบ้รกิารทัว่ประเทศ ดว้ยบรกิารหลักคอื 
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ความรู้สึก...ลูกค้า :

สืบศักด์ิ กระต่ายทอง

 “ลกูสาวมาบอกวา่ PEA มบีรกิารลา้งแอรแ์ลว้นะพ่อ 
ก็เลยให้ลูกเขยโหลดแอปและนัดหมายให้ ชอบที่ช่าง
มาตรงเวลา และท�างานละเอียดมาก ล้างให้อย่างดี 
ล้างคอมเพรสเซอร์ให้ด้วยนะ ตั้งแต่ล้างแอร์มา ไม่
ค่อยเจอเจ้าไหนล้างให้นะ แล้วยังตรวจเช็กอุปกรณ์
ต่าง ๆ ให้ด้วยว่ามีอะไรช�ารุดเสียหายหรือเปล่า แถม 
ยังท�าความสะอาดทุกอย่างให้เรียบร้อยเหมือนเดิม 
คือเมื่อก่อนเคยใช้บริการเจ้าอื่น ล้างแต่แอร์ บ้านก็
เลอะเทอะแทน (หัวเราะ) ผมประทับใจมาก ยิ่งได้ราคา
ช่วงโปรโมชั่น บอกเลยครับว่าเกินคุ้มมาก ๆ ผมเลย
บอกต่อเพ่ือนบ้านละแวกบ้านแล้วครับ” 

จากใจ...ช่างไฟ :
ประสิทธิ์ แหวนวิเศษ
ช่างไฟจากโครงการ  

1 ต�าบล 1 ช่างไฟฟา้ของ PEA 
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 “ตอนไปล้างแอร์ก็มีลูกค้าหลายท่านมายืนดู เขาไม่ได้
มาจับผิดนะครับ แต่เขาไม่เคยใช้บริการจากเราเลยอยาก
รู้ว่าเราท�างานยังไง พอเห็นว่าเราถอดช้ินส่วนแอร์ออก
มาล้างก็ตกใจ บอกผมว่า ‘ไม่เคยเห็นช่างที่ไหนถอดออก
มาเยอะขนาดน้ี’ คือเรายึดหลักถอดออกมาให้มากที่สุด
เพ่ือมาล้างท�าความสะอาด และถือเป็นการตรวจเช็ก
สภาพอุปกรณไ์ปดว้ยในตวั หากมีชิน้ไหนช�ารดุ เราจะแจง้
ลูกค้า ถ้าซ่อมได้ ผมท�าให้เลย ฉะนั้น เราไม่ใช่แค่ล้างแอร์ 
แต่เราตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วย ซ่ึงลูกค้าก็แฮปปี้ และ
บอกว่าเราบริการเกินสเปกที่บอกไว้ 
 “ส่วนการตรวจสอบระบบไฟฟา้อยากบอกว่าเป็นสิ่ง
ส�าคัญและจ�าเป็นมาก ผมเชื่อว่าไปทุกบ้านมีปัญหา
แน่นอน มากน้อยต่างกันไป คนส่วนใหญ่เห็นชื่อ PEA 
คิดว่าเราดูแลไฟฟา้ระบบใหญ่เท่านั้น แต่จริง ๆ  ทุกอย่าง
ท่ีเก่ียวข้องกับไฟฟา้ เราบริการได้หมด ความท่ีช่างเรา
ผา่นการอบรมมคีวามรู ้ความถนดั และประสบการณ ์เมือ่
เราตรวจพบปัญหาไฟฟา้ ก็จะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได ้
ว่าท�าไม เพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้น เช่น ลูกค้าบอกว่า 
เตา้รบันีไ้ม่ได้ใช้มานานแลว้เพราะไม่มีไฟ แตเ่มือ่ตรวจสอบ
ปรากฏวา่มันชอ็ตจนไหมล้ะลายหมดแลว้ เพราะฝนตกแล้ว 
น�้าเข้ามาในท่อร้อยสายไฟ แล้วผนังฉาบ น�้าก็ออกไม่ได้ 
ถือวา่โชคดมีากทีช็่อตแลว้สายขาด เพราะถ้าสายไฟไมข่าด 
ไฟไหม้บ้านแน่นอนครับ หรือเวลาลูกค้าบอกปัญหาที่เจอ 
เราก็ไม่ได้แก้ไขแค่นั้น เช่น ลูกค้าบอกตู้เย็นไฟดูดซ่ึงเกิด
จากอุปกรณ์ช�ารุด  แต่เราก็จะตรวจสอบให้แน่ใจด้วย จึง
พบว่าสายดินหลุด ลูกค้าก็ประทับใจที่เราใส่ใจทุกราย
ละเอียด ไม่ใช่แก้ไขตามอาการที่แจ้งมาเท่านั้น”
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อยากใช้บ้าง...ท�าอย่างไร

 ขัน้ตอนในการใชบ้รกิารกไ็มยุ่ง่ยากเลย เพยีงคณุโหลดแอปพลเิคชนั 
PEA Hero Care & Service หรอืสแกน QR Code เพือ่ตดิตัง้แอปพลเิคชนั
นีไ้ดท้ัง้ระบบ iOS และ Android จากนัน้เลอืกรายการทีต่อ้งการใชบ้รกิาร 
ระบุที่อยู่ของคุณ เลือกวันเวลาที่สะดวก หากมีโค้ดโปรโมชั่นส่วนลด
ตา่ง ๆ  กอ็ยา่ลมืกรอกไปดว้ยเพือ่รกัษาสทิธปิระโยชนข์องคณุ แลว้กร็อ
ข้อความยืนยันจาก PEA ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนชำาระเงิน ซึ่งก็เลือก
วธิกีารจา่ยเงนิไดห้ลายวธิตีามทีค่ณุสะดวก และเพือ่ความปลอดภยัวา่
จะไมม่มีจิฉาชพีแอบอา้งและใหล้กูคา้มัน่ใจวา่เปน็ชา่งไฟฟา้ตวัจรงิจาก
ทาง PEA ก่อนการเข้าบริการทุกครั้ง คอลเซ็นเตอร์จะโทรเข้ามายืนยัน
กำาหนดการบริการของช่าง เพียงเท่านี้คุณก็จะสบายใจว่าได้ช่างไฟฟ้า
มืออาชีพมาให้บริการในราคามิตรภาพ
 คำาว่า “ไฟฟ้า” อาจฟังดูอันตรายและทำาให้ผู้ใช้รู้สึกกลัวและไม่
อยากยุง่เกีย่วดว้ย แตจ่รงิ ๆ  แลว้ไฟฟา้เปน็เรือ่งใกลต้วัทกุคนมาก ฉะนัน้ 
ถ้าไม่มีความรู้ ความชำานาญด้านไฟฟ้าอย่างแท้จริงมากพอ โปรดอย่า
คดิแกไ้ขปญัหาไฟฟา้ดว้ยตวัเอง ใหช้า่งไฟผูม้ปีระสบการณจ์ดัการใหด้ี
กวา่ และควรตรวจเชก็ระบบไฟฟา้ในบา้นเปน็ประจำาอยา่งนอ้ยปลีะครัง้ 
เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของคุณ

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟา้ อย่ามัวรอช้า 
แอปพลิเคชัน PEA Hero Care & Service ช่วยคุณได้

1. โหลดแอปพลิเคชัน 
PEA Hero Care & 
Service หรือสแกน  
QR Code เพ่ือติดตั้ง
แอปพลิเคชันนี้ได้ทั้ง 
ระบบ iOS และ Android

4. รอข้อความยืนยัน
บริการที่ต้องการ ตรวจ
สอบความถูกต้อง แล้วจึง
ช�าระเงินผ่านช่องทางที่
สะดวก

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว 
เลือกวันเวลาที่ต้องการใช้
บริการ และโค้ดโปรโมชัน
ส่วนลด

2. เลือกรายการที่
ต้องการใช้บริการ

5. คอลเซ็นเตอร์จาก 
PEA จะโทรมายืนยัน
ก�าหนดการเข้าบริการ
ของช่างก่อนทุกครั้ง

for Android & iOS
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 The word “electricity” may strike 
fear into the hearts of many people, 
making them not feel involved as 
they think that it could be a danger 
to their life. Despite power being a 
basic infrastructure in daily life,  
giving importance and paying  
attention to it, plus using it properly, 
are more necessary than ignoring it. 
If there is any problem on power such 
as electric shock, electric leakage,  
voltage dip, short circuit, spotting its 
cause may help us deal with the 
problem rather than knowing nothing. 
In this case, there is no need to go 
for do-it-yourself fixes, but better let 
a skilled and experienced expert do 
it.
 Here it comes the PEA Hero Care 
& Service application, developed by 
Provincial Electricity Authority (PEA), 
the main organization that has been 
providing power to the country for 
all these 60 years. To develop more 
modern services and serve the needs 
of electricity users in the digital era, 
PEA offers One-Stop-Service for 
Check List, Fixing and Maintenance, 

including Air Conditioner Cleaning. 
The aim is to provide services for 
customers with convenience, quickness 
and modernity in accordance with 
trustworthy PEA standards.
 PEA guarantees the selected, 
we l l - t ra i n e d ,  a n d  c e r t i fi e d  
electricians from “1 Tambon 1  
Electrician” Project created with an 
aim to eliminate a shortage of  
know le d ge ab le  a nd  s ki l l fu l  
electricians. At present, there are 
more than 8,000 electricians  
certified by the project. Accordingly, 
it is certain that the PEA Hero Care 
& Service application can send a real 
hero to give services at home.
 The application was launched at 
the end of 2019 in two provinces: 
Pathum Thani and Nakhon Pathom 
with three promotion services:
  Check service of 9 electrical 
home systems: Main Distribution 
Board, Panel Board, Circuit Breaker, 
Electrical Switches, Electrical Sockets, 
Electrical Wiring, Electric Appliances 
with RCD, Shower Heater and Out-
door Electrical System, all of which 

cost only 800 baht with a report
  Cleaning service of 1 wall-type 
air conditioner, any model and BTU, 
for 700 baht
  Taking both services, get special 
discounts from 1,500 baht down to 
1,000 baht (only reserved for those 
who use the services in the first 
quarter of 2020)
 To ce lebrate i ts 60th year  
anniversary in 2020, PEA has  
extended special privileges since 
April for the application’s users in 21 
piloting provinces: Pathum Thani, 
Nakhon Pathom,  Khon Kaen ,  
Phitsanulok, Phetchaburi, Phuket, 
Bangkok,  Nonthabur i ,  Samut  
Prakan, Nakhon Nayok, Ayutthaya,  
Chachoengsao, Samut Sakhon,  
Chonburi, Rayong, Chaiyaphum,  
Nakhon Ratchasima, Maha Sarakham, 
Ubon Ratchathani, Songkhla and 
Prachuap Khiri Khan with extra- 
ordinary promotions: Check Service 
and Air-Conditioner Cleaning  
Service which cost only 299 baht/ 
Service Point.
 The use of services is easy. First, 
download the PEA Hero Care &  
Service application or scan the QR 
Code to install it, available for both 
iOS and Android. Then choose the 
required service, give your address 
and select the convenient date. If 
any promotion code is offered, take 
it for your privilege. Wait for the 
confirmation from PEA and check all 
information before choosing the 
payment type convenient for you.  
The Call Center will phone you before 
the service is processed to ensure 
you that the PEA electrician is on 
the way to provide services. 
 Finally, if there are any problems 
with electricity, please do not forget 
that PEA Hero Care & Service is at 
your service.

PEA 
Hero 
Care & 
Service

1 4 C O V E R  S T O R Y



1 5

 แล้วอย่างนี้ ‘ทองคำา’ เป็นสินทรัพย ์
ที่ควรจะถือครองในระยะยาวหรือระยะสั้น 
คำาตอบจากนกัวเิคราะห์หลายท่านแตกต่าง
กันไป แต่เห็นตรงกันว่าการลงทุนทองนั้น 
ไม่ได้เหมอืนเดมิอกีต่อไปแล้ว 

 ซือ้เกบ็ได ้แตต่อ้งก�าหนดเป้าหมาย
ใหช้ดั ถงึอย่างไรทองคำายงัถอืเป็นทรพัยากร 
หรอืสนิทรพัย์ที่มจีำากดัอยูใ่นโลกนี้ แต่ถ้าซื้อ
เพื่อลงทนุต้องบรหิารความเสี่ยงเป็น เพราะ
ราคาทองคำามคีวามเหวี่ยงและผนัผวนกว่า
เมื่อก่อนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากทั่วโลก ฉะนั้น ต้องทำาความเข้าใจก่อน
ว่า การถือทองคำาในยุคนี้เป็นการบริหาร
ความเสี่ยงจากการลงทนุในพอร์ตโดยรวม

เท่านั้น และควรมีสินทรัพย์อื่นด้วย เช่น 
เงนิสด พนัธบตัร หุน้ กองทนุรวม สลากของ
ธนาคาร เป็นต้น 

 ไม่จ�าเป็นต้องซื้อทองค�าที่ร้านอีก
ต่อไป ปัจจุบันร้านค้าทองหลายแห่งได้ 
พฒันาระบบการซื้อขายทองคำาอตัโนมตัใิน
รปูแบบออนไลน์ ผูล้งทนุจงึไม่ต้องฝ่ารถติด
หรือเสียเวลาในการมาต่อแถวซื้อทองหน้า
ร้านอีกต่อไป แต่ควรศึกษากฎกติกาข้อ
ปฏบิตัใิห้ชดัเจนก่อน 

 ออมทองไดท้กุเดอืน เหมาะสำาหรบั
ผูท้ี่สนใจซื้อทองแต่ไม่มเีงนิก้อน เป็นการหกั
เงินในบัญชีเงินฝาก ส่วนใหญ่ขั้นตำ่าอยู่ที่

เดอืนละ 1,000 บาท จงึเหมอืนเป็นการออม
ทองทุกเดือน ซึ่งจะขายหรือเปลี่ยนมาเก็บ
เป็นทองคำาจรงิ ๆ กไ็ด้ แต่การลงทนุแบบนี้
ต้องใช้เวลาในการสะสมทองสกัหน่อย เพราะ 
ราคาทองไม่ได้มส่ีวนต่างราคาทองคำาที่เหวี่ยง 
สงูเท่ากบัราคาหุน้ และมลูค่าทองคำากอ็ยูใ่น
หลักหมื่นบาท ไม่ได้เป็นหลักร้อยหลักพัน
เหมอืนสมยัก่อน

 กองทนุรวมทองค�า คอืการลงทนุใน
ทองคำาแท่งผ่านกองทนุหลกัในต่างประเทศ 
ดงันั้น มลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมจงึ
อ้างองิกบัราคาทองคำาโลก ซึ่งมคีวามเสี่ยง
เรื่องอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ด้วย 

 …ทองคำายังซื้อเก็บได้เหมือนเดิม แต ่
เราอาจจะคาดหวังมูลค่าในระยะเวลาที่ไม่
เหมือนเดิม เพราะหลายครั้งที่ราคาทอง 
ตกนาน หรือมกีารเหวี่ยงไม่แพ้ราคานำ้ามนั 
เพราะปัจจบุนัทองคำากเ็ป็นสนิทรพัย์หนึ่ง ที่
เหวี่ยงตามปัจจยัหรอืสถานการณ์โลกรายวนั

คนไทยกับทองค�าเป็นเรื่องที่ผูกพันกันมานาน เรียกว่า
เก็บเงินได้เมื่อไร หรือมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้น เป็น
ต้องหาซื้อทองเก็บไว้ นั่นเพราะเราให้มูลค่ากับทองค�า
นั่นเอง แต่ปัจจุบันข้อมูลจากทั่วโลกเชื่อมโยงถึงกัน
รวดเร็ว ท�าให้ราคาทองค�าปรับขึ้นลงเร็วกว่าในอดีตมาก 

ควรซือ้ทองค�าไหม
โลกผันผวนกว่าเดิม

W E A LT H

เร่ือง Money Move
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T H I N K  TA N K

ธรุกจิบรกิารของไทย
การขับเคลื่อน

ปจัจบุนัเทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทส�าคัญอยา่งยิง่ในการ 
ด�าเนินธุรกจิ ทัง้ชว่ยอ�านวยความสะดวกใหล้กูคา้มากขึน้และ 
ในขณะเดียวกนัก็ท�าใหเ้กิดผลิตภัณฑ์ใหมข่ึน้อยา่งต่อเนือ่ง  
จากบทความเรือ่ง ‘ภาคบริการไทย…เปลีย่นใหป้งั! ปรับใหโ้ดน!!’ 
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า โลกยุคใหมภ่าคบรกิารของ
ไทยสามารถเดินหนา้ไปได้ด้วย ‘ภาคบรกิารเชงิสร้างสรรค’์

  ธรุกจิบรกิารสมยัใหม ่(Modern 
Services) เปน็ทีต่อ้งการมากขึน้อย่าง 
ตอ่เนือ่ง เพราะชว่ยเพ่ิมประสิทธภิาพและ
สรา้งมลูคา่ให้สินคา้และบรกิาร เชน่ บรกิาร
ดา้น IT Software การเงนิ การคน้ควา้และ
วจิยั (R&D) ทีน่�าข้อมลูและเทคโนโลยมีา 
สนบัสนุนกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

 กลุม่ประเทศทีม่รีายไดสู้ง 
อาท ิอเมริกา อังกฤษ ฝรัง่เศส 
เตบิโตเฉลีย่ถงึ 75% ของ GDP

เรือ่ง วชิช ุชาญณรงค์

  ธรุกจิทีพ่ึ่งพาแรงงาน
ทักษะต�า่และใช้เทคโนโลยี
ไม่มาก (Traditional 
Services) เช่น ธุรกิจ
การท่องเทีย่ว โรงแรม 
ภัตตาคาร ร้านค้าแบบ
ดัง้เดมิ (โชห่วย)

จาก Modern Services

จาก Traditional Servicesธุรกิจบริการ แบ่งออกเป็น

 กลุม่ประเทศรายไดป้านกลาง 
อยูที่ป่ระมาณ 57% ของ GDP 

การเติบโตของ 
ธุรกจิบริการ

 ประเทศไทย Traditional 
Services ยงัครองสัดส่วนถงึ 
68% (พ.ศ.2561) ส่วน Modern 
Services เตบิโตเพียง 14% ของ 
GDP และเพ่ิงขยายตวัชัดเจนใน  
5 ปทีีผ่่านมา
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1. กลุ่มศักยภาพ 
ไดแ้ก่ ธรุกจิแพลตฟอร์ม เทคโนโลยี
ทางการเงนิ และบริการด้านสุขภาพ 
ซึง่มคีวามพร้อมในการเตบิโตทัง้

ดา้นตลาดและแรงงาน อีกทัง้ยงัได้
รบัแรงสนับสนนุจาก Global 

Trends เชน่ Aging Society และ 
Digital Transformation ด้วย

ธรุกจิบรกิารของไทย

  เริม่ต้นพัฒนาจาก ‘คน’ ซึง่ถือ
เปน็หัวใจส�าคัญ ทัง้ดา้นจ�านวนและ
คุณภาพของแรงงานทีต่อ้งมทัีกษะ
ตรงกับความตอ้งการของตลาด เช่น 
กลุม่ STEM และทกัษะทางภาษา 

  ปรบัตัวให้เท่าทันกบัความ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
ดา้นดจิิทลั เช่น การจัดท�าหรือสนบัสนุน 
Free Software รวมถึงการส่งเสริม
ธุรกิจบน Online Platform เปน็ตน้

ธุรกิจบริการในประเทศไทย
จ�าแนกไดเ้ป็น 4 กลุม่ โดยประยุกตใ์ช้กรอบแนวคิด Thailand 

Competitiveness Matrix (TCM) และขอ้มูลการจ้างงานเปน็เครือ่งมอื

4. กลุ่มต้องปรับตัวให้อยู่รอด
เป็นกลุ่มที่มีบทบาทส�าคัญในระบบ
เศรษฐกิจและจ้างงาน เช่น ภาค
การค้าและก่อสร้าง แต่มีความ

เปราะบาง เพราะแข่งขันกันรุนแรง
และได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่น 
กระแส e-Commerce

2. กลุ่มเสริมแกร่ง 
เป็นกลุ่มที่มีดีอยู่แล้ว และยังคง
มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง อาทิ 
ธุรกิจขนส่งและการท่องเที่ยว 

ที่เผชิญกับความท้าทายจากปัจจัย
เชิงโครงสร้าง จึงต้องการการ 
ยกระดับและเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งในการเติบโต

3. กลุ่มสวนกระแสโลก 
เชน่ กจิกรรมให้ค�าปรึกษาดา้น
กฎหมายและบัญชี R&D การ

โฆษณาและการตลาดในไทยกลบั
เตบิโตต�า่ทัง้ทีก้่าวเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค ์(Creative Economy) 
อกีทัง้ยงัคงต้องน�าเขา้บริการเหลา่

นีจ้ากตา่งประเทศเปน็หลัก

ที่มา : ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยแพร่ในเว็บไซต์  
ธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
และมีอิทธิพลท�าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป 
ภาคบริการของไทยจึงต้องมีความพร้อมและ
ส่งเสริมให้ธุรกิจบริการสมัยใหม่เติบโตขึ้นอย่าง
ยั่งยืน ด้วยแนวทางต่อไปนี้
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5 คุณสมบัติ
ทีน่กับรกิาร
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ควรมี
เรือ่ง วชิช ุชาญณรงค์
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5 คุณสมบัติหลักของ 
นักบริการ ได้แก่ 

 1. Personality  บคุลกิทั้งภายนอก
และภายในของนกับรกิารเป็นเรื่องสำาคญัใน
อนัดบัต้น ๆ   ตั้งแต่การแต่งกายที่เหมาะสม 
ความสะอาด เรยีบร้อย ความมรีะเบยีบ มี
กริยิามารยาทที่ด ีมสีัมมาคารวะ อ่อนน้อม
ถ่อมตน มคีวามมั่นใจในตนเอง ตรงต่อเวลา 
รวมถงึความสามารถและจติวทิยาในการพดู 
ที่ออกมาจากความคิดและความรู้สึก ใน
การนำาไปใช้แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ส่งผล
ให้เกดิบคุลกิภาพที่ด ีนอกจากนี้ งานบรกิาร
ส่วนใหญ่ต้องพบปะผูค้นมากมายหลายชนชั้น 
นักบริการจึงต้องมีสติและสามารถควบคุม
อารมณ์ได้เป็นอย่างด ีซึ่งเป็นสิ่งสำาคญัมาก

 2. Knowledge  นกับรกิารที่ดคีวร
ต้องมีความรู้ทั้งสองภาค ประการแรก คือ 
‘ความรู้ในวิชาชีพ’ ในงานที่ตนรับผิดชอบ
สามารถตอบข้อซักถามจากผู้รับบริการได้
อย่างถกูต้องและแม่นยำา ทั้งเรื่องของสนิค้า 
ประวัติองค์กร ระเบียบ นโยบาย ฯลฯ 
ประการที่สอง คอื ‘ความรู้รอบตวั’ ซึ่งเป็น
ความรูอ้ื่นที่ควรขวนขวายเพื่อช่วยเสรมิทกัษะ 
ในขณะที่เสนองาน หรือสนทนากับผู้ใช้
บริการ อาทิ ความรู้จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ข่าวสารบ้านเมอืง มคีวามรูร้อบตวัที่อพัเดต
อยู่เสมอ  

 3. Work Hard นกับรกิารที่ดตี้อง
ทำางานอย่างเอาจรงิเอาจงั ด้วยความตั้งใจ
อย่างไม่ย่อท้อ มคีวามกระตอืรอืร้น เพราะ
สิ่งนี้จะสะท้อนถงึความจรงิใจในการให้บรกิาร 
และต้องมีสติ ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตัวอย่างเช่น บางกรณีลูกค้ามีปัญหาเร่ง
ด่วน นกับรกิารจะต้องสามารถวเิคราะห์ถงึ
สาเหตแุละคดิหาวธิใีนการแก้ไขปัญหาเพื่อ
หาทางเลอืกที่ดทีี่สดุให้กบัลูกค้าได้

 4. Attitude นกับรกิารควรมทีศันคติ 
เชิงบวกกับทุกฝ่าย ทุกระดับ ทั้งองค์กร  
ผู้บรหิาร เพื่อนร่วมงาน รวมถงึทศันคตทิี่ดี
กบัลกูค้า โดยเฉพาะการเคารพผูอ้ื่น เตม็ใจ
ช่วยเหลอืผูอ้ื่น มคีวามภมูใิจในตนเอง ตั้งใจ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทั้งนี้ ข้อดีของผู้ที่มี
ทศันคตทิี่ดหีรอืทศันคตเิชงิบวกมกัได้รบัการ
ยอมรบัและประสบความสำาเรจ็ในหน้าที่การ 
งานอยู่เสมอ เพราะยึดมั่นในหลักของการ
คดิด ีมองด ีทำาด ี

 5. Responsibility นักบริการ
ควรมคีวามรบัผดิชอบต่อลกูค้า ถอืเป็นหนึ่ง
ในกลยทุธ์สำาคญัของงานทางการตลาดและ 
การขาย เพราะเป็นการแสดงออกถึงความ
จริงจังและจริงใจในการให้บริการ โดยยึด
มั่นและถือปฏิบัติ ในการดำาเนินงานด้วย 
ความซื่อตรง โปร่งใส พร้อมกนันี้ควรพร้อม
รบัฟังข้อเสนอแนะ ข้อคดิเหน็และควรรกัษา
ความลบัของลกูค้า เพื่อสร้างความสมัพนัธ์
อนัดใีนอนาคตด้วย
 โดยสรุปประโยชน์ของการที่ธุรกิจและ
พนักงานมีจิตใจในการให้บริการ (Service 
M i n d )  จะช่ วย เพิ่ มคุณค่ า ให้ กั บทุ ก
กระบวนการ สร้างความแตกต่างให้กับ
ธรุกจิในตลาดทีม่กีารแขง่ขนัสงู ทำาใหล้กูคา้
มีความภักดีกับสินค้า และแนะนำาธุรกิจเรา
ให้คนอื่นได้มากขึ้นด้วย

การบรกิารทีด่ถีอืเปน็หวัใจส�าคญั
ของการท�าธุรกิจ ไม่เพียงสร้าง
ความแตกต่างและเป็นทางเลือก
ให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังสร้าง
ความประทับใจที่ช่วยสานความ
สัมพันธ์ในระยะยาว รวมถึงยัง
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้องค์กรได้
รับการยอมรับและเสริมสร้างให้
เกดิมลูคา่เพ่ิมขึน้อกีทางหนึง่ดว้ย

ที่มา 
https://thaiwinner.com
https://www.se-ed.com  
20 เคล็ดลับก้าวสู่นักบริการมืออาชีพ : 
20 Secrets How to Be A Professional 
in Service
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HelloHelsinki
 แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า เฮลซิงกิวางเป้าหมายเป็นเมืองที่ไม่
ปล่อยคาร์บอนออกมาทำาร้ายโลก หรือ Carbon Neutral ภายในปี 
2578 ซึ่งหมายความว่า เฮลซิงกิจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงให้ได้อย่างน้อย 80% จากระดบัในปี 2533 ส่วนอกี 20% 
ชดเชยจากการมสี่วนช่วยลดก๊าซเรอืนกระจกในที่อื่น ๆ
 ภารกิจเดินหน้าสู่เมืองปลอดคาร์บอนของเฮลซิงกิเป็นโจทย์ที่
ท้าทายที่ต้องอาศยัความร่วมมอืทั้งจากประชาชน ทางการเฮลซงิก ิ
ภาคธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละมติ ิ
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หลายคนรู้จัก ‘เฮลซิงกิ’ ในฐานะ
เมืองหลวงของประเทศฟนิแลนด์ 
และเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเรื่องความ
ปลอดภัย พอ ๆ กับความสวยงาม

อยากให้เมืองนี้
ไม่มีคาร์บอน

เรือ่ง โอเมกา้
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Helsinki
ระบบจราจรยั่งยืน
 ราว 1 ใน 5 ของก๊าซเรอืนกระจกที่ปล่อยในกรงุเฮลซงิกมิาจาก
การจราจร ทำาให้เฮลซงิกติั้งเป้าหมายไว้สูง โดยในปี 2578 จะต้อง
ลดการปล่อยมลพษิจากการจราจรลง 69% จากระดบัเมื่อปี 2548 
ซึ่งมากกว่าเป้าหมายของทั้งประเทศฟินแลนด์ที่ตั้งไว้ที่ 50% 
 โดยเฉพาะการให้ประชาชนลดการเดินทางด้วยรถยนต์ และ
เลอืกใช้การคมนาคมขนส่งที่ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตำ่า เช่น การใช้
รถยนต์ไฟฟ้าพร้อมกับขยายเครือข่ายชาร์จแบตเตอรี ส่งเสริมการ
เดนิ การขี่จกัรยาน ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งในปี 2564 รถเมล์

ในเมืองจะใช้พลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยให้การ
เดนิทางสะดวกและรวดเรว็ขึ้น ไปจนถงึการเกบ็ค่าที่จอดรถแพงขึ้น
และลดจดุจอดรถฟรี

อาคารประหยัดพลังงาน
 ความร้อนจากอาคารบ้านเรอืนมส่ีวนต่อการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
มากกว่าครึ่งหนึ่งในเฮลซงิก ิการออกแบบอาคารให้ใช้พลงังานอย่าง
มปีระสทิธภิาพจงึมบีทบาทสำาคญัมากต่อเป้าหมายปลอดคาร์บอน  
โดยอาจช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอาคารลงได้ 80% 
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 แต่เพราะมีอาคารไม่กี่แห่งที่ทางการกรุงเฮลซิงกิเป็นเจ้าของ 
โจทย์จงึอยู่ที่การเชญิชวนให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ตระหนกั
ถึงประโยชน์ในระยะยาว ด้วยการส่งเสริมให้ใช้พลังงานหมุนเวียน
และพลังงานทางเลือกในอาคารบ้านเรือนมากขึ้น ปรับปรุงให้ 
ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ไม้ในการก่อสร้างมากขึ้น 
และเปลี่ยนหลอดไฟนอกอาคารให้ใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ยิ่งขึ้น 

เน้นผลิตพลังงานสะอาด
 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า
เป็นอกีมติหินึ่งที่ส่งผลถงึเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนทั้ง
ประเทศ และยตุกิารใช้พลงังานจากถ่านหนิอย่างสิ้นเชงิ โดยเฮลซงิกิ
จะเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิล หันมาเน้นผลิตพลังงานหมุนเวียน 
เช่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ 
และพฒันาระบบกกัเกบ็พลงังานไว้ใช้ในยามจำาเป็น

เศรษฐกิจอัจฉริยะและ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน
 เฮลซงิกติั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนจากการจดัซื้อจดัจ้าง โดย
คำานึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้าง 
บรกิารอาหาร อปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 นอกจากนี้ ยังส่งเสริมเศรษฐกิจแบบแบ่งปันและเศรษฐกิจ
หมนุเวยีน ยกตวัอย่างชาวเมอืงสามารถหยบิยมืเสื้อผ้าจากห้องสมดุ
เสื้อผ้า ขณะเดียวกันร้านเสื้อผ้าในเฮลซิงกิก็จำาหน่ายเสื้อผ้าและ
เครื่องประดบัจากวสัดรุไีซเคลิมากขึ้น รวมถงึการขายสนิค้ามอืสอง 
ที่ได้รบัความนยิม 
 ‘Pure Waste’ ขายเสื้อผ้าทั้งหมดในร้านที่ทำาจากวัสดุรีไซเคิล 
100% แถมบริการจัดส่งสินค้าผ่านจักรยาน ไม่สร้างมลภาวะเพิ่ม
หรือกรณีของ ‘ResQ Club’ แอปพลิเคชันบนมือถือที่ให้ผู้ใช้สั่งซื้อ
อาหารเหลือทิ้งจากร้านอาหารได้ในราคาย่อมเยา ส่วนผู้ขายก็ไม่
ต้องมขียะเหลอืทิ้งมากเกนิไป

S H O W C A S E
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 เว็บไซต์ ‘MyHelsinki’ เป็นสื่อกลางที่มีเกณฑ์รับรองธุรกิจที่ไม่
ทำาร้ายโลก เช่น ใช้พลงังานหมนุเวยีน บรกิารซ่อมสนิค้าให้กลบัมา
ใช้งานได้ใหม่ ช่วยให้ผู้บรโิภคมทีางเลอืกที่เป็นมติรกบัโลกมากขึ้น

การท่องเที่ยวและอีเวนต์
ที่เป็นมิตรกับโลก
 เฮลซงิกไิด้รบัรางวลั European Capital of Smart Tourism ในปี 
2563 โดยทำาผลงานได้ดทีั้ง 4 เกณฑ์ ได้แก่ 1. ความยั่งยนื สามารถ
ขยายการท่องเที่ยวไปพร้อมกบัการพฒันาด้านเศรษฐกจิและสงัคม 
วัฒนธรรม 2. ดิจิทัล นำาเสนอนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและ
บรกิารผ่านระบบ ICT และดจิทิลั 3. วฒันธรรมและความสร้างสรรค์ 
โดยใช้มรดกทางวัฒนธรรมผสานกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อ
เพิ่มประสบการณ์ด้านท่องเที่ยว และ 4. การเข้าถึง นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าถงึแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายผ่านการคมนาคมที่หลากหลาย
นอกจากนี้โรงแรมในเฮลซิงกิราว 75% ได้รับการรับรองเรื่องความ

เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมจากสถาบนัต่าง ๆ 
 ส่วนการจดังานอเีวนต์และการประชมุต่าง ๆ  เฮลซงิกมิเีครื่องมอื 
ที่ช่วยให้การจัดงาน มีความยั่งยืน ไม่สร้างมลภาวะ โดยมีการ
คำานวณพื้นที่ การใช้นำ้า - ไฟ อาหารต่าง ๆ การสร้างขยะ รวมถงึ
การขนส่ง 
 อกีหนึ่งตวัอย่างที่น่าสนใจ สะท้อนจากการแข่งขนัขี่ม้ากระโดด
ชงิแชมป์โลก ที่จดัภายในงานแสดงม้านานาชาตทิี่กรงุเฮลซงิก ิเมื่อ
ปีที่แล้ว โดยผู้จัดงานนำามูลม้าราว 100 ตัน จากม้า 370 ตัว ใส ่
ตู้คอนเทนเนอร์ ส่งไปเผาที่โรงไฟฟ้าเมอืงยารเวนบา (Järvenpää)
กระบวนการดงักล่าวผลติพลงังานไฟฟ้าได้ราว 150 เมกะวตัต์ เพยีง
พอสำาหรบัจดัการแข่งขนัตลอดทั้ง 4 วนั แถมยงัเหลอืพลงังานบาง
ส่วนสำาหรบัประชาชน 26 ครวัเรอืนใช้ได้นานนบัเดอืนอกีด้วย
 ทั้งหมดนี้คงทำาให้หลายคนมอง ‘เฮลซงิก’ิ ในมมุใหม่ ในฐานะ 
‘เมอืงปลอดคาร์บอนÆ’
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 Many people probably do not realize that Helsinki 
has a mission to become a zero-carbon or carbon-
neutral city by 2035. This upmost transformation is a 
challenge for collaborations among government agencies, 
private sectors, organizations and residents in Finland 
to make a big change in the following five dimensions.
 1. Sustainable Traffic: One fifth of greenhouse gas in 
Helsinki comes from traffic. The city’s objective is to 
reduce toxic emissions about 69% in 2035 by reducing 
the use of cars and turning to EVs or public transport. 
To support this, Helsinki’s government will extend the 
charging network and launch electric buses, including 
technology that makes a journey faster and more  
convenient. Raising parking fees and extending parking 
fee zones will be initiated to promote walking and cycling.
 2. Energy Buildings: The heat of houses and  
buildings causes more than half of emissions in Helsinki. 
The design of effective-energy buildings thus lies in 
green matters: for instance, using renewable energy,  
applying eco-friendly materials. This renovation plays 
an important role for the goal to be a carbon-neutral 

city that will reduce emissions from buildings down by 80%.
 3. Clean Energy Production: Helsinki will replace  
fossil fuels with renewable energy such as geothermal 
energy, wind energy, solar energy. The city will develop 
the storage system for energy in time of needs and 
entirely stop using coal.
 4. Smart and Clean Economy: Helsinki sets an aim 
to reduce emissions from procurements by considering 
eco-friendliness in terms of construction materials, food 
services and ICT equipment. The city also promotes 
sharing and circular economy such as sales of second-
hand and recycled products, orders of leftover food from 
restaurants.
 5. Eco-Friendly Tourism and Events: Receiving  
the European Capital of Smart Tourism Award in  
2020 epitomizes Helsinki’s attention to the earth’s  
environment. 75% of hotels in the city have been  
certified on eco-friendliness by numerous organizations. 
Their events and meetings are held with sustainable 
management by considering space calculation, facility 
use, waste and transportation.

 

S H O W C A S E
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H E A LT H

 หากคุณเป็นคนที่หัวถึงหมอนก็พร้อม
เข้าสู่ห้วงนิทราได้แล้วล่ะก็ คงไม่เข้าใจว่า 
แค่การนอนกลิ้งไปมาบนเตยีง ทำาอย่างไรก็
ไม่ง่วง หรอืข่มตาให้หลบัไม่ได้สกัทนีั้น เป็น
ความทุกข์ทรมานเพียงใด หรือส่งผลต่อ
ร่างกายอย่างไรบ้าง ทั้งที่จรงิแล้ว การนอน
ไม่หลบัถอืเป็นภยัเงยีบที่ไม่ควรจะมองข้าม
อย่างยิ่ง
 ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า คนปกตหิลงั
จากโน้มตัวลงบนเตียงแล้ว ต้องใช้เวลาอีก
ไม่เกิน 30 นาทีในการเข้าสู ่การหลับลึก 
ฉะนั้น การที่หลบัทนัทหีรอืการง่วงในเวลาที่
ไม่ควรนอน กไ็ม่ถอืเป็นการนอนที่ด ีและนี่
อาจเป็นสญัญาณบ่งบอกถงึร่างกายที่เหนื่อย 
ล้าเกินไป หรือคนคนนั้นมีปัญหาการนอน 
ไม่หลบัสะสมอยู่จนร่างกายประท้วง

อย่ามองข้าม

การนอนไม่หลบั
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 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจึงต้อง
สำารวจตัวเองให้เจอ ว่าเพราะอะไรถึงนอน
หลับยาก 
 ถ้าคณุมโีรคประจำาตวั แน่นอนว่าความ
ป่วยไข้นั้นทำาให้รูส้กึเจบ็ปวดและไม่สบายตวั 
จนกระทบกับการนอนได้ ก็จำาต้องรักษา
อาการเหล่านั้นให้บรรเทาหรอืหายขาดเสยี
ก่อน หรือใครที่อยู่ในภาวะอารมณ์ไม่ปกต ิ
ไม่ว่าจะเครียด วิตกกังวล ตื่นเต้น เสียใจ 
สุขหรือทุกข์จนเกินไป ก็ต้องปรับสภาพ
จิตใจให้กลับมาเป็นปกติให้ได้ นอกจากนี้ 
พฤตกิรรมก่อนนอนกเ็ป็นอกีสาเหตสุำาคญัที่
ทำาให้คณุนอนไม่หลบัได้ โดยเฉพาะการใช้
เวลากบัสมาร์ตโฟน เล่นอนิเทอร์เนต็ เพราะ
แสงสีฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะไป
กดการหลั่งของสารเมลาโทนินจากต่อมใต้

สมองซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการนอนหลบั รวม
ถึงการไม่กินมื้อหนักและไม่ออกกำาลังกาย
ก่อนเข้านอน เพราะร่างกายอาจตื่นตัวจน
นอนหลบัยาก
 ส่วนเหตผุลว่าทำาไมถงึจะต้องใส่ใจการ
นอนหลับให้มีคุณภาพ นั่นเป็นเพราะตาม
กลไกของร่างกายคนเรามีนาฬิกาชีวิตเป็น
ตวักำาหนดว่าช่วงเวลาไหนควรทำาอะไร และ
การนอนก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำาคัญของ
การมสีขุภาพด ีเพราะเป็นเวลาที่ร่างกายได้
หยดุพกัเพื่อซ่อมแซม ฟ้ืนฟ ูและปรบัสมดลุ
ต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งทุกคนควรนอนหลับ
ให้เพยีงพอวนัละ 7-9 ชั่วโมง 
 การนอนไม่หลับนั้นในทางการแพทย์
หมายความถึงทั้งการนอนไม่พอและการ
นอนอย่างไม่มคีณุภาพด้วย ซึ่งหากเกดิขึ้น
อย่างต่อเนื่องแล้ว จะส่งผลกระทบต่อระบบ
เผาผลาญอาหาร ทำาให้อยากอาหารและนำา
ไปสู่โรคอ้วนได้ แล้วยังส่งผลให้ภูมิคุ้มกัน
ของร่างกายลดลง นั่นแปลว่าคณุจะอ่อนแอ 
อีกทั้งยังมีผลต่อการเรียนรู้ ความจำา และ
สมาธิในการทำางานที่ลดลง รวมไปถึงการ
เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต โรคซึม
เศร้า โรคไบโพลาร์ได้อกีด้วย 
 ทั้งนี้ นอกจากแก้ไขต้นเหตุการนอนไม่
หลบัแล้ว ยงัมเีคลด็ลบัด ีๆ  สำาหรบัคนหลบั
ยากมาฝากกนัด้วย ด้วยการกนิอาหารอดุม
แมกนเีซยีม เช่น อะโวคาโด กล้วย โยเกริ์ต 
นมถั่วเหลอืง ลูกเกด เต้าหู้ มนัฝรั่ง ผกัโขม 
ปลาทูน่า ที่มผีลต่อระบบประสาทสมองซึ่ง
ช่วยในการนอนหลับ ควรหลีกเลี่ยงเครื่อง
ดื่มที่มกีาเฟอนีทั้งหลาย ไม่ว่าจะชา กาแฟ 
หรือนำ้าอัดลม จากนั้นสร้างบรรยากาศให้
ชวนนอน ไม่ว่าจะปรบัแสงและอณุหภูมใิน
ห้องนอนให้พอดี การใช้นำ้ามันหอมระเหย
ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและเปิดเครื่องฟอก
อากาศที่ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจน และ
กำาจดัสารก่อภมูแิพ้จะช่วยให้คณุหลบัลกึขึ้น 
หากทำาได้ควรหมั่นทำาสมาธิเพื่อปล่อยวาง
ความคิดที่วุ่นวายออกไป และสุดท้ายฝึก
เข้านอนให้เป็นเวลา เพื่อให้ร่างกายปรบัตวั
และคุ้นเคยกบัการนอนหลบัในเวลา
 ลองนำาไปปฏบิตักินัด ูอย่างน้อยกน่็าจะ
ดกีว่านอนนบัแกะเป็นไหนๆ 

เรือ่ง แอมป์
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 ปัจจบุนัในแต่ละปี ผนืป่าทั่วโลกสญูเสยี
ป่าไม้คิดรวมกันเป็นสัดส่วนมากถึงขนาด
พอ ๆ กบัประเทศองักฤษ ยกตวัอย่างที่ป่า 
แอมะซอนเองขณะนี้สญูเสยีพื้นที่ป่าไปแล้ว 
1 ใน 5 ในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่เพยีง
กระทบกบับรรดาสตัว์ป่าเท่านั้น แต่ยงัส่งผล
ถงึสายพนัธุข์องสิ่งมชีวีติในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย 
นอกจากนี้ยงัทำาให้ภาวะโลกร้อนที่เป็นอยูท่วี
ความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการตัดไม้
ทำาลายป่าก่อให้เกดิก๊าซเรอืนกระจกมากถงึ 
17% จากกจิกรรมทั้งหมดของมนษุย์บนโลก 
 ‘ทอ็ปเฮอร์ ไวท์’  นกัสำารวจจากเนชั่นแนล
จีโอกราฟิก ระบุว่า กว่า 50 – 90% ของ 
การตดัไม้ทำาลายป่าฝนทั่วโลกล้วนเป็นการ
ตัดแบบผิดกฎหมาย ซึ่งการเฝ้าตรวจสอบ
เสยีงของเลื่อยและเสยีงของกจิกรรมอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกบัขบวนการค้าไม้เถื่อนนี้ทำาได้ยาก 
เนื่องจากในธรรมชาตเิตม็ไปด้วยสรรพเสยีง
มากมาย 
 ทว่า ทราบหรอืไม่ว่าโทรศพัท์มอืถอืเครื่อง 
เก่าของคณุจะไม่ใช่แค่ขยะอเิลก็ทรอนกิส์
ไร้ค่าอกีต่อไป เพราะมนักำาลงัมส่ีวน
ช่วยปกป้องผนืป่าไม่ให้ถกูทำาลายได้

 ด้วยความพยายามของ ‘Rainforest  
Connection’ องค์กรสิ่งแวดล้อมที่ไม่แสวง 
ผลกำาไร ในซานฟรานซสิโก ที่ร่วมกบับรษิทั
ซอฟต์แวร์ ‘Timbe’ ในโครงการ ‘Further Base 
Camp’ ด้วยการพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ โดย
ดดัแปลงโทรศพัท์มอืถอืเก่า นำามาตดิตั้งแผง 
โซลาร์เซลล์เข้าไปเพื่อเป็นแหล่งพลงังานให้
แบตเตอรี และติดตั้งไมโครโฟนไว้สำาหรับ
ดักฟังเสียง ด้วยประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ใหม่นี้ ทำาให้โทรศพัท์ดงักล่าวสามารถตรวจ
จบัเสยีงเลื่อยที่ดงัห่างออกไปได้ไกลเป็นไมล์ 
และเสรมิฟังก์ชนัอื่นลงไปเพื่อช่วยให้อปุกรณ์
นี้สามารถแยกแยะเสยีงเลื่อยออกจากเสยีง 
อื่น ๆ ที่เกดิขึ้นในป่าได้ 
 เมื่อระบบตรวจจบัเสยีงเลื่อยได้แล้ว จะ
ส่งข้อความแจ้งเตอืน
อตัโนมตัไิปยงับคุคล
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รายงานว่าขณะนี้ 

กำาลังมีกลุ่มคนลักลอบตัดไม้ทำาลายป่าอยู ่
โครงการนี้มกีารทดสอบด้วยการใช้งานจรงิ
บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ผล
ปรากฏว่า อปุกรณ์สามารถจบัเสยีงเลื่อยได้
จรงิ ๆ ทำาให้เข้าจบักมุกลุม่ลกัลอบตดัต้นไม้
เถื่อนได้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาอปุกรณ์จาก
โครงการนี้ได้ถูกติดตั้งแล้วในผืนป่าหลาย
แห่งทั่วโลก เช่น ในแคเมอรนู เอกวาดอร์ เปรู 
บราซลิ โบลเิวยี ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้น อปุกรณ์
นี้ไม่ได้มไีว้แค่ดกัฟังเสยีงเลื่อยเท่านั้น แต่ยงั
ใช้ในการดกัฟังเสยีงของนกสายพนัธุห์ายาก
ได้ด้วย ซึ่งไวท์ได้ทำางานร่วมกับบรรดานัก
ชวีวทิยาเพื่อเฝ้าตดิตามบรรดาสตัว์หายาก
เหล่านี้ จากในป่าและสวนสาธารณะใน
ลอนดอน พร้อมเชิญชวนผู้คนติดตามการ
ทำางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รบัการสนบัสนนุ
จากชนเผ่าที่ต้องการอนรุกัษ์ผนืป่าไว้เช่นกนั
ผ่านหนงัสั้นเรื่อง  ‘Beneath The Canopy’
  “ผมคดิเพยีงว่านี่เป็นการปกป้อง
สตัว์และพื้นที่เลก็ ๆ  เท่านั้น แต่ไม่ใช่เลย 
เพราะการตดัไม้ทำาลายป่านั้นคอืตวัการ
ใหญ่ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ” ไวท์กล่าวทิ้งท้าย

โทรศพัทเ์กา่ 
ช่วยโอบอุ้มผืนป่าและพิทักษ์โลกของเรา

เรือ่ง วชิช ุชาญณรงค์
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แอปพลิเคชันเดียวที่ให้บริการ 
ตรวจสอบระบบไฟฟา้ระดับมาตรฐานของ PEA
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100%
ทา่มกลางขุนเขาทีตั่ง้สูงตระหงา่น เหลา่ทพัหนา้ของการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค (PEA) ก�าลงัครุน่คิดถงึวธิขีน
ยา้ยแทง่ปนูหนกักวา่ครึง่ตนัขึน้ไปยังจดุหมายปลายทาง เพราะงานนีไ้มเ่หมอืนท่ีผา่นมา ทางลาดยางทีเ่คยราบเรยีบ 
กลบักลายเป็นดนิลูกรังขรุขระ ถนนทีเ่คยกว้างเหลอืเพียงทางแคบ ๆ  ตามไหลเ่ขา พอให้รถกระบะขบัผ่านได ้ระนาบ
พ้ืนทีเ่คยทอดยาว กลบัลาดชันยิง่นกั ดแูลว้งานนีย้ิง่กวา่เขน็ครกขึน้ภเูขา เพราะตอ้ง ‘แบกเสาไฟขึน้ภเูขา’ นีแ่หละ

L I F E

เรือ่งและภาพ  
กลุบตุร จนินัทยุา PEA Creator
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* ‘สุขศาลา’ เป็นชื่อเรียกสถาน
พยาบาลตามท้องที่ต่าง ๆ ในอดีต 
ซึง่ปจัจบุนักลายมาเปน็สถานีอนามยั 
โรงพยาบาลชมุชน หรือโรงพยาบาล
อ�าเภอ

 “รอคอยมาท้ังชีวิต ขอบคุณหัวหน้า 
มาก ๆ เลย”
 ลุงคนหน่ึงเล่าให้ฟังด้วยสำาเนียงชาวลัวะ
เสียงส่ันเครือ พร้อมยกมือพนมไว้เหนือหัว 
แววตาเป่ียมความรู้สึก ท้ังคำาขอบคุณ ความ
สุข และความหวัง บทสนทนาเป็นไปอย่าง
ออกรสชาติ ลุงเล่าถึงความเป็นอยู่ท่ีแสนยาก
ลำาบาก วิถีชีวิตท่ีไม่มีแสงไฟฟ้า ได้แต่รอคอย
แสงจากฟากฟ้า เป็นความลำาบากท่ีเราไม่เคย
สัมผัส ฟังไปนำา้ตาก็คลอเบ้าด้วยความสงสาร
จับใจ เม่ือได้ยินลุงพูดว่า “เจ็บป่วยที ก็แค่รอ
วันตาย” น่ันเพราะวัคซีนจำาเป็นต้องเก็บในท่ี
อุณหภูมิตำา่พอ เม่ือไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีตู้เย็น ต่อ
เม่ือมีไฟฟ้าแล้ว สุขศาลา* ถึงเก็บวัคซีนไว้
รักษาชาวบ้านได้ เราพลันหันไปเห็นกองฟืน
มากมายวางเรียงรายอยู่ใต้ถุนบ้าน ฟืนท่ีไว้
ก่อไฟหุงข้าว แต่ถ้ามีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านก็หุง
ข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า การใช้ฟืนก็น้อย
ลง ต้นไม้ท่ีถูกตัดก็คงลดลงตามไปด้วย 
 อีกแค่ 6 กิโลเมตรจากปลายสายท่ีระบบ
จำาหน่ายไฟฟ้าจะถึงหมู่บ้านขุนนำ้าจอนและ
บ้านห้วยลัวะ ถนนตามไหล่เขาท่ีใช้สัญจร
ไปมาแคบเกินกว่าท่ีจะนำารถเครนเข้าไป
ปฏิบัติงานได้ ทางองค์การบริหารส่วนตำาบล
นางพญาได้อาสาเข้ามาขุดถนนเกล่ียดินเพ่ิม
ความกว้างของถนนให้กองทัพมดงานของ 
PEA เข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีต่อได้ 
 115 ต้น คือจำานวนเสาคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 12 เมตร ท่ีปักลงในดินด้วยความลึก 

2 เมตรจากนำา้พักนำา้แรงของทีมก่อสร้าง PEA 
และชาวบ้านเกือบ 200 ชีวิต ผู้ต้ังตารอให้
ไฟฟ้ามาถึงหมู่บ้านของตนจนทนแทบไม่ไหว 
ท้ังผู้ชาย ผู้หญิง คนเฒ่าคนแก่ แบ่งหน้าท่ี
กันเป็นกิจจะลักษณะ บ้างขนเสา บ้างขุด
หลุม บ้างกลบหลุมเสา บ้างแบกสมอ แต่งาน
ท่ีใช้คนเยอะสุดเห็นจะเป็นการลากสาย ด้วย
ความคดเค้ียวของเส้นทาง รวมถึงแนวต้นไม้
ใหญ่ท่ีสูงตระหง่านคอยขัดขวางการทำางาน
ให้ยากข้ึนไปอีกเท่าตัว ชาวบ้าน 200 ชีวิต 
ร่วมมือร่วมใจกันลากสายข้ึนไปตามไหล่เขา
อันเล้ียวลดคดเค้ียว ประหน่ึงงูยักษ์กำาลังขด
ตัวผ่านลำาห้วย หุบเหว และต้นไม้ใหญ่ไปยัง
จุดหมายปลายทางอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย 
ไม่เว้นแม้แต่เด็ก ๆ ท่ีสนุกสนานกับการว่ิง
เสิร์ฟนำา้ให้พ่ี ๆ PEA  เป็นภาพท่ีนึกถึงทีไรก็
อดย้ิมไม่ได้เลยสักครา 
 ทว่า แท่งปูนคอนกรีตยาว 8 เมตร หนัก
กว่าคร่ึงตันอีกจำานวน 35 ต้นหลังจากน้ี รถ
สีส้มป้าย PEA ติดแขนยนต์อันใหญ่ท่ีมีไว้
ยกเสาลงหลุมน้ันไม่สามารถข้ึนไปได้ ทาง
เดียวท่ีงานจะสำาเร็จได้คือต้องแบกมันข้ึนไป
ด้วยแรงคนเท่าน้ัน ชาวบ้านไม่รอช้าช่วยกัน
หาอุปกรณ์ในการขนย้ายแท่งปูนอันหนักอ้ึง
ประหน่ึงหินก้อนมหึมาน้ี มาช่วยพนักงาน
ก่อสร้างของ PEA อย่างว่องไว ไม่ว่าจะเป็น
ท่อนไม้ขนาดเท่าแขน เชือกเส้นใหญ่ หรือ
แม้แต่ยางนอกของรถมอเตอร์ไซค์ และ
อุปกรณ์เท่าท่ีหาได้มาช่วยกันแบกเสา กำาลัง
คนเกือบ 100 ชีวิตส่งเสียงตะโกนให้จังหวะ
การยกและการก้าวเดินดังล่ันเขาแถบน้ันเป็น
ระยะ ๆ ไม่ว่าใครได้ยินก็รู้สึกฮึกเหิมไปด้วย 
เหมือนกำาลังจะออกรบเลยทีเดียว 
 “หัวหน้าไม่ต้องเลยครับ ผมพาเสาขึ้น
ไปให้” แม้นำ้าเสียงอาจดูเหนื่อยล้าออกมา
จากปากผู้นำาหมู่บ้าน แต่เจ้าตัวยังฝืนว่ายัง
ไหวเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสู้ขนาดไหน 
 “ไม่ได้หรอกครับ พวกเรามาช่วยกัน
น่าจะเสร็จไวกว่า” คำาตอบท่ีดูนอบน้อมน้ี
เป็นของชายหนุ่มเส้ือม่วงท่ีกำาลังยกไม้คาน
อันหนักอ้ึงข้ึนบ่า บทสนทนาท่ีได้ยินแล้ว
ชวนให้รู้สึกอ่ิมอกอ่ิมใจน้ี สร้างพลังใจให้ทุก
คนสู้ไม่ถอย ทำางานแข่งกับแสงสว่างจาก
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ธรรมชาติ แต่ท่ีสุดตะวันก็ค่อย ๆ เลือนลับ 
จากขอบฟ้าไป พร้อมกับควันไฟท่ีลอยเอ่ือย ๆ  
จากกระท่อมหลังน้อย มาพร้อมกล่ินหอม
เย้ายวนชวนหิวย่ิงนัก กับข้าวหมู่บ้านน้ีถูก
ปรุงแต่งรสชาติด้วยนำา้ใจของชาวบ้าน นำามา 
เสิร์ฟให้ชายหนุ่ม 9 คนท่ีสวมเส้ือท่ีมีตัวอักษร 
PEA อยู่บนหน้าอก ให้ทุกคนได้กินอ่ิมใน
ทุก ๆ ม้ือ นำา้ใจท่ีมีให้กันเหล่าน้ีสร้างพลังใจ 
ให้พวกเขาได้สู้ในวันต่อ ๆ ไปนับต้ังแต่เม่ือ
แสงตะวันเร่ิมสาดส่อง
 ขาทราย นวัตกรรมในการยกเสาลงหลุม
ด้วยแรงคนเหล่าน้ี ถูกสร้างข้ึนจากไม้ไผ่และ
เชือก นำามาวางเรียงรายพร้อมใช้งาน การนำา
เสาปูนลงหลุมแต่ละต้นเป็นไปอย่างทุลักทุเล 
แต่บรรยากาศการทำางานกลับมีความสุข
มากกว่าท่ีคิด เสียงหัวเราะและรอยย้ิม ทำาให้
ลืมความเหน่ือยล้าท่ีสะสมมาท้ังวันเป็น 
ปลิดท้ิง

 วันแล้ววันเล่าผ่านไปอย่างรวดเร็ว 45 วัน 
ในการบุกป่า ฝ่าดง ถางพง เพ่ือเดินสายไฟ 
เป็นอันเสร็จลุล่วง จากแผนงานท่ีวางไว้ 60 
วันนับต้ังแต่สำารวจเส้นทางได้เสร็จส้ินพร้อม
จ่ายไฟฟ้าให้กับชาวบ้านขุนนำ้าจอนและ 
บ้านห้วยลัวะ 2 หมู่บ้านสุดท้ายของอำาเภอ 
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน ให้ได้มีไฟฟ้าใช้ตลอด  
24 ช่ัวโมง สร้างความอ่ิมเอมใจให้ชาวบ้าน 
ย่ิงนัก ผู้นำาหมู่บ้านทำาพิธีบายศรีสู่ขวัญบอก
กล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าของพ้ืนท่ีให้ทราบถึง
วันดีวันน้ี 4 มีนาคม 2563 วันท่ีได้ใช้ไฟฟ้าท่ี
มีความม่ันคงและมีคุณภาพสักที หลังจาก 
อยู่ในความมืดมิดท่ามกลางป่าเขามาช่ัวชีวิต 
จากน้ันก็มีพิธีบายศรีสู่ขวัญท่ีจัดให้พนักงาน
และลูกจ้าง PEA โดยพ่อหมอประจำาหมู่บ้าน 
การผูกด้ายสายสิญจน์ท่ีข้อมือ เปรียบเสมือน
การรับขวัญ ให้พร และการผูกสัมพันธ์กัน
ในแบบความเช่ือโบราณ ว่าท่ีน่ียินดีต้อนรับ

ท่านผู้เปรียบเสมือนลูกหลานของท่ีแห่งน้ี
เสมอ พิธีน้ีเหมือนต้องมนต์บางอย่าง สะกด
ให้บรรยากาศเต็มไปด้วยนำ้าตาท่ีเป่ียมไป 
ด้วยความสุข เต็มไปด้วยความผูกพัน นำา้ตา 
แห่งผู้ให้และผู้รับ เป็นสายสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานและชาวบ้านท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่รู้ตัว
 นับจากน้ีไปเด็ก ๆ จะมีแสงสว่างตอน 
กลางคืนให้ทำาการบ้านอ่านหนังสือ มีโทรทัศน์ 
เพ่ือศึกษาหาความรู้ และสร้างความบันเทิง 
ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้หุงข้าว มีตู้เย็นไว้เก็บรักษา
และถนอมอาหาร สุขศาลา...สถานพยาบาล
ได้มีตู้เย็นเก็บวัคซีน และความเจริญต่าง ๆ 
จะค่อย ๆ ตามเข้ามา ทำาให้คุณภาพชีวิต
ของคนท่ีน่ีดีข้ึน  
 ส่วน PEA จะยังคงยืนหยัดคู่ประชาชน 
ชาวไทย ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล เราสัญญาว่า 
จะนำาแสงสว่างไปให้คนไทย เพ่ือคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึนของทุกคน

L I F E
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จากผู้เขียน
 ภาพหลายภาพอาจเลอืนหายไปบ้าง
ตามกาลเวลา แต่ภาพบางภาพกลบัถกู
จดจ�าไปอีกนานแสนนาน มุมมองผ่าน 
Viewfinder ของผมชว่ยหยดุเวลาและ
สรา้งความทรงจ�าใหบุ้คคลแคก่ลุม่หน่ึง 
แตบ่ทความชิน้นี ้จะชว่ยเปดิและย�า้เตอืน 
ความทรงจ�าใหอี้กหลายคนว่าเรามาจาก 
จดุไหน มีหน้าทีอ่ะไร และก�าลงัท�าอะไรอยู่ 
 ผมตืน่เตน้ทกุครัง้ท่ีไดเ้ห็นอะไรใหม ่ๆ  
ภาพเหลา่นีบ้างคนอาจรู้สกึเฉย ๆ  เพราะ 

 In the midst of majestic mountains, 
a PEA vanguard was working on how 
to carry more than half a ton of 
concrete poles to their destination: 
Ban Khunnam Chon and Ban Huai 
Lua, the last two villages in Bo Kluea 
District, Nan. At night, the team had 
to live in darkness only with moonlight 
and starlight.  
 Here and now, the job was not 
smooth like last times due to the 
villages’ mountainous location. The 
hill roads were too narrow for a truck 
to bring concrete poles and piles up 
there. The only way to complete this 
mission was manpower. Nearly 200 
lives in the villages wanted to 

participate in the task; women, men, 
elderly or children were willing to 
share their duties.
 To reach the goal, everybody 
needed to compete with the natural 
light until the sun went down. The 
smoke that gave appetizing aroma 
meant food gently and keenly cooked 
by villagers to fill up and pay back 
the 9 young PEA men who had 
worked hard for all day long. 
 The working plan was set to  
finish within 60 days, starting from 
the survey to power distribution. The 
PEA staff and villagers, however, 
spent only 45 days to clear a land 
of bushes and trees. Then village 

leader organized the Bai Sri Soo 
Kwan Ceremony to inform guardian 
spirits of the area that effective 
electricity was generated on the 
auspicious day, 4th March 2020, after 
having lived in darkness for ages.
 Another Bai Sri Ceremony was 
specially held for PEA staff and 
workers by the village ‘Hmor Kwan.’ 
The atmosphere was overwhelmed 
with happy tears and bonds that 
have unexpectedly tied the staff and 
villagers together. From now on, 
children will have lights at night to 
do homework and read. People will 
have TVs to search for knowledge 
and entertainment. Villagers will  
have electricity to cook, including  
refrigerators to preserve food. “Sook 
Sala,” the health center in the  
community, will have a freezer to 
keep vaccine. All civilizations will 
gradually come and make people’s 
quality of life better.
 No matter near or far it goes, 
Provincial Electricity Authority will 
always stay close to Thais. We  
promise to bring you the light for 
the better life of yours.

เมื่อสมัยก่อนก็ท�ากันแบบนี้ แต่ส�าหรับ
ผมแล้ว ความพิเศษไม่ได้อยู่ที่วิธีการ 
แตก่ลบัอยู่ทีน่�า้ใจทีม่ใีหก้นั ความสมัพันธ์ 
ของชา่ง PEA กบัชาวบ้าน เกดิขึน้จาก
ความไว้ใจ เชือ่ใจ และเขา้ใจกนั เงินลงทนุ 
การก่อสร้างราว 5 ล้านบาทที่ PEA 
ลงทนุไปอาจจะไมมี่วนัไดค้นืทนุ แตแ่ลก
กบัการสรา้งคณุภาพชวิีตทีด่ใีหค้นไทย
ดว้ยกันแลว้ มันคุม้เสยียิง่กวา่คุม้ งานนี้ 
PEA จึงท�าเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชาวไทยอย่างแท้จริง

100%  เป็นค�าศัพท์ทางเทคนิคของชาว PEA หมายถึง 
การมีไฟฟา้ใช้ได้แล้วในพ้ืนที่นั้นๆ
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ท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาทีเ่ตม็ไปดว้ยตน้ไมใ้หญน่อ้ยของหมู่บ้าน 
ขุนน�า้จอนและบา้นห้วยลวัะ จังหวัดน่าน ภาพพนักงาน PEA ก�าลัง 
ปฏิบตังิานบนเสาไฟคอนกรีตยาว 8 เมตร และหนกักว่าครึง่ตัน  
ท่ีพนักงานและชาวบา้นช่วยกันแบกข้ึนมา เป็นการยืนยนัวา่ แมจ้ะมี 
ภูเขาสงูชนัและถนนเลก็แคบแสนคดเค้ียวเปน็อุปสรรคอยูข่า้งหน้า  
แตก่ไ็มม่อีะไรเกนิความตัง้ใจ และความสามคัคขีองมนษุย์เราไปได้

ภาพ กุลบตุร จินนัทยุา

สามัคคีคือพลัง
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นิตยสารฉบับนี้ใช้กระดาษรีไซเคิล 100%  
ที่ผ่านกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง


