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เคียงคู่...ผู้ใช้ไฟฟ้ายุคใหม่
เป็นเวลาเกือบ 60 ปี ที่ ‘วารสารสายใจไฟฟ้า’ น�ำเสนอข่าวสาร
ของการไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค (PEA) พร้อมกับกระแสการพัฒนาของ
โลกอย่างไม่หยุดยัง
้ งปรับเปลีย
่ น
้ จนถึงในจุดทีว่ ารสารเองก็ตอ
สู่รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ต่อยอดจากยุค Digital Transformation
GRID ฉบับนี้ ถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของการก้าวสู่โลก
ใบใหม่ท่เี ชื่อมโยงสานสายใยลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ PEA
โดยน�ำมุมมองเกีย
่ วกับไฟฟ้าทัว่ โลกให้ผอ
ู้ า่ นเห็นว่านวัตกรรมทีด
่ ู
ไกลตัวจะกลายมาเป็น New Normal ของเราอย่างไร และใน
ประเทศไทยมีบริการด้านพลังงานไฟฟ้าอะไรบ้าง มาเล่าสูก
่ น
ั ฟัง
GRID ยังคงตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม ด้วยเชือ
่ ในผลดีของการอ่านผ่าน
สือ
่ หนังสือ ขณะเดียวกันก็ได้สร้างบ้านบนโลกดิจท
ิ ล
ั ทัง
้ เว็บไซต์
และสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ท่จ
ี ะเชื่อมโยง
ถึงผู้อ่านได้มากขึ้น
ยังไงก็ขอฝากให้ติดตามกันนะคะ
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การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
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คนดังกับ
EV-Car

่ า : https://www.caranddriver.com/news/a30198250/
ทีม
electric-car-activist-thunberg-controversial/

เกรตา ธันเบิร์ก นักรณรงค์สิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนวัย 17 ปี โด่งดังเป็น
พลุแตก จากวาทะอันลือลั่นที่เธอบริภาษผู้นำ�ทั่วโลกที่ไม่เคยจริงจังกับการแก้
ปัญหาโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นหลังไปเต็ม ๆ ว่า “กล้าดียังไงมาปล้น
อนาคตของพวกเรา” บนเวที UN Climate Action Summit ที่นิวยอร์ก เมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2562
สำ � หรั บ คนที่ ต่ อ ต้ า นทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ ทำ � ลายสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเกรตา
ปฏิเสธที่จะนั่งรถใช้นํ้ามันและเครื่องบินอย่างเด็ดขาด เธอนั่งรถไฟและรถ
พลั ง งานไฟฟ้ า เท่ า นั้ น ถ้ า ต้ อ งเดิ นทางข้ า มทวี ป เธอจะนั่ ง เรื อ พลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ อ ย่ า งที่ เคยนั่ ง เรื อ โซลาร์ เซลล์ จ ากอั ง กฤษไปร่ ว มการประชุ ม
สิ่งแวดล้อมของยูเอ็นที่นิวยอร์กมาแล้ว
เกรตาจึงกลายเป็นทูตโปรโมตรถพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) โดย
ปริยาย อย่างเมือ่ ครัง้ ไปร่วมการประชุมโลกร้อนทีก่ รุงมาดริด สเปน โดยนัง่ Seat
Mii แบรนด์รถ EV สัญชาติสเปน
ย้อนกลับไปเมือ่ คราวเยือนอเมริกาในเดือนกันยายน อาร์โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์ อดีตซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวดู และอดีตผูว้ า่ การรัฐแคลิฟอร์เนีย ส่งรถพลังงาน
ไฟฟ้า Tesla Model 3 ให้เธอขับจากอเมริกาไปปราศรัยที่แคนาดา และเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ เกรต้าลงมาจากรถอีวี Nissan Leaf ตอนปรากฏตัว
ต่อหน้าชาวเมืองบริสตอลในอังกฤษกว่า 30,000 คน
Volkswagen ซึ่งมีแผนการผลิตรถ EV แทนรถใช้นํ้ามันให้มากขึ้น ถึงกับเอ่ย
ชือ่ เกรตาในเว็บไซต์ของบริษทั ขณะทีเ่ จเรมี คลาร์กสัน อดีตพิธกี รรายการรถชือ่ ดัง
อย่าง Top Gear กล่าวว่า “เกรตาได้ฆ่ารายการโชว์รถ และเด็กรุ่นใหม่
มีคิดฝังหัวว่ารถคือสิ่งชั่วร้าย”
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GRID WISE
เรือ
่ ง สุภก
ั ดิภา พู ลทรัพย์

เปลี่ยนสายฝนเป็นไฟฟ้า

นอกจากแดดและลมจะเป็นพลังงานทางเลือกจากธรรมชาติที่กำ�ลังมาแรง
แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่หยุดมองหาตัวเลือกอื่น ๆ ล่าสุดค้นพบว่าหยดนํ้าฝน ก็ให้
พลังงานไฟฟ้าได้
แม้การเปลี่ยนนํ้าให้เป็นพลังงานไฟฟ้าจะไม่ใช่ของใหม่ อย่างที่มีเขื่อนผลิต
กระแสไฟฟ้ามากมายทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย แต่จะมีทางอื่นหรือไม่ที่ดึง
พลังงานไฟฟ้าจากนํ้าได้ นอกจากใช้วิธีนํ้าขึ้นหรือนํ้าไหลหรือไม่ ซึ่งการทดลอง
ของหวังจวนไค วิศวกรด้านวิศวกรรมชีวเวชแห่ง City University of Hong Kong
และ เสี่ยวเช็งเจิง ศาสตราจารย์ด้านเคมีแห่ง University of Nebraska-Lincoln
ค้นพบว่า อีก 5 ปีข้างหน้าแค่เดินกางร่มกลางสายฝนก็ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้
นักวิจัยทั้งสองปล่อยหยดนํ้าปริมาตรหยดละ 100 ไมโครลิตร จากความ
สูง 15 เซนติเมตร ไหลลงไปบนเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าที่เคลือบพื้นผิวด้วยพลาสติก
ประเภท PTFE หรือชื่อทางการค้าว่า ‘เทฟลอน’ ปรากฏว่านํ้า 1 หยดสร้างกระแส
ไฟฟ้าได้ 140 โวลต์ ซึง่ จ่ายกระแสไฟให้หลอดไฟแอลอีดขี นาดเล็กได้ถงึ 100 หลอด
เมื่อนํ้าหยดต่อไปเรื่อย ๆ กระแสไฟฟ้ายิ่งเพิ่มขึ้น กระทั่งนํ้า 4 หยดติดหลอดไฟ
ได้เกือบ 1,500 หลอด
ความพยายามที่จะเปลี่ยนสายฝนให้เป็นพลังงานไฟฟ้ามีมานานแล้ว ทว่าได้
พลังงานไฟฟ้าไม่เยอะ แต่เมื่อเคลือบพื้นผิวเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าด้วยเทฟลอน
กลับสร้างพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นหลายเท่าตัว นักวิจัยกล่าวว่าการค้นพบนี้
ทำ�ให้ทกุ ทีท่ มี่ นี าํ้ กระทบพืน้ ผิวของแข็งกลายเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าได้ ไม่วา่ จะเป็น
ลำ�เรือ ภายในขวดนํ้า หรือขณะเดินกางร่มกลางสายฝน
ที่มา : https://www.vice.com/en_in/article/3a8a7j/this-renewable-energydevice-powers-100-leds-with-a-single-drop-of-water

เมื่อราชาผลไม้เป็นแบตเตอรีชั้นดี

นักวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมีและสารชีวโมเลกุลแห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ใช้ขยะอาหารมาทำ�เป็นตัว
เก็บประจุยิ่งยวด (Supercapacitor) ได้สำ�เร็จ
ขยะอาหารที่ว่านั้นคือแกนสีขาวของทุเรียน ผลไม้ที่ได้ชื่อว่ากลิ่นแรงที่สุดในโลก ซึ่งปลูกมากในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
ผลการศึกษาของวินเซนต์ โกเมส และคณะได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Energy Storage ฉบับ
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เปิดเผยว่า ทุเรียนรวมไปถึงผลไม้ญาติผนู้ อ้ งอย่างขนุนอาจกลาย
เป็นพันธมิตรใหม่ของสมาร์ตโฟนไปจนถึงรถพลังงานไฟฟ้า จากการศึกษาทีค่ น้ พบว่าแกน
ในสีขาวที่หุ้มเนื้อสีเหลืองหอมมันของผลไม้ตระกูลเดียวกันทั้งสองชนิดนี้ คือวัตถุดิบ
สำ�คัญในการผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด
วินเซนต์และคณะใช้สว่ นของผลไม้สองชนิดนีท้ เี่ คยถูกทิง้ เป็นขยะนำ�มาแปรเป็น
แอโรเจล ซึง่ เป็นของแข็งนํา้ หนักเบาทีส่ ดุ ในโลก ทำ�ให้ได้ตวั เก็บประจุไฟฟ้ายิง่ ยวด
ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ชาร์จพลังได้รวดเร็วและชาร์จซํ้าได้หลายครั้งโดยตัวมัน
เองไม่เสื่อมสภาพมากนัก ไม่เหมือนแบตเตอรี่ทำ�จากลิเธียมที่ใช้กันอยู่ทั่วไป
ที่สำ�คัญราคายังถูกกว่า แต่ข้อด้อยก็คือความหนาแน่นของพลังงานตํ่า
วินเซนต์กล่าวไว้ในวารสารว่าเขาและคณะไม่ได้ค้นพบอะไรใหม่ เพียงแต่
สังเกตเห็นและลอกเลียนกระบวนการสร้างชีวมวลทีพ่ ฒ
ั นาต่อเนือ่ งนับล้าน ๆ ปี
ในธรรมชาติเท่านั้น
นอกจากทุเรียนและขนุน วินเซนต์พยายามนำ�ขยะอาหารชนิดอืน่ ๆ มาสร้าง
พลังงาน ด้วยหวังใจว่าจะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนและเป็นพลังงานทางเลือก
ทดแทนนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติที่กำ�ลังจะหมดไป
ที่มา : https://www.popularmechanics.com/technology/design/a31114696/
durian-fruit-stinky-electric-chargers/
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ฆาตกรในครัว

ผลการศึกษาชิ้นใหม่ของ Fielding School of Public Health แห่ง
มหาวิทยาลัย UCLA สหรัฐอเมริกายืนยันว่าเตาแก๊สส่งผลร้ายต่อสุขภาพ
หัวหน้าทีมวิจัย อี้ฟาง จู กล่าวว่า คนมักคิดว่าก๊าซคาร์บอนคือตัวการก่อ
โลกร้อน และมองข้ามเครื่องใช้ในบ้านที่ใช้แก๊สซึ่งเป็นตัวก่อมลพิษทาง
อากาศที่สำ�คัญ
เตาแก๊ ส ปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ แ ละ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ยิ่งบ้านมีพื้นที่เล็กมากเท่าไรก็ยิ่งมีก๊าซพิษเหล่านี้
อบอวลอยู่ในบ้านเท่านั้น คนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์จะได้รับผลกระทบมาก
ที่สุด
ผลการศึกษานี้ชี้ว่าไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของ
PM 2.5 นัน้ ถูกปล่อยออกมาจากเตาแก๊สและไปเพิม่ ความผิดปกติในระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบ หืด หายใจดัง ไอ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและ
หายใจไม่สะดวก ทั้งยังพบว่าผู้หญิงเผชิญไนโตรเจนไดออกไซด์มากกว่า
ผู้ชาย เพราะอยู่หน้าเตามากกว่า
ปัญหาอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องดูดควันหรือใช้เครื่องดูด
ควันที่ระบายอากาศได้ไม่มีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาชิ้นนี้จัดทำ�ใน
แคลิฟอร์เนียซึ่งพบว่า มีครัวเรือนน้อยกว่า 35% ที่ใช้เครื่องดูดควัน แม้ว่า
จะติดตั้งไว้แต่ก็แทบไม่เปิดใช้งาน สาเหตุหลักเพราะเสียงดังหนวกหู และ
มีตัวกรองที่ถอดออกและทำ�ความสะอาดยาก
ถ้าทุกบ้านที่ใช้เตาแก๊สเปลี่ยนไปใช้เตาที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแบบสะอาด
สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์และ PM 2.5 จะลดลง
ทำ�ให้ยอดผูเ้ สียชีวติ ลดลง 354 ราย มีผปู้ ว่ ยโรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
ลดลง 596 ราย และคนป่วยเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังลดลงปีละ 304
รายในรัฐแคลิฟอร์เนีย ผลการศึกษาบอกเป็นนัยว่า การเปิดเตาแก๊สทำ�
อาหารทุกมื้อ ทุกวัน โดยไม่ติดตั้งหรือเปิดใช้งานเครื่องดูดควัน เท่ากับคุณ
กำ�ลังบ่อนทำ�ลายร่างกายของตัวเองและคนในบ้านไปในทุก ๆ วันนั่นเอง
ที่มา : https://www.treehugger.com/fossil-fuels/new-study-confirmsgas-stoves-are-bad-your-health.html

สิงคโปร์โกกรีนกับ
โซลาร์ฟาร์มบน
ผิวน�้ำขนาดมหึมา

Sembcorp กลุ่มบริษัทด้านพลังงาน
ที่ สร้ างโรงงานพลั งงานแสงอาทิ ตย์ถึง
1,500 แห่ ง ทั่ ว โลก ชนะการประมู ล
อภิมหาโปรเจ็กต์ของรัฐบาลสิงคโปร์ ได้
สร้างโซลาร์ฟาร์มที่เขื่อนเทนเกห์ในเขต
ตูอัสทางฝั่งตะวันตกของสิงคโปร์ ซึ่งเมื่อ
โครงการแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2021 จะเป็น
โรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ระบบลอยตัว
ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
โซลาร์ฟาร์มบนผิวนํ้าของสิงคโปร์
ครอบคลุ ม พื้ นที่ เท่ า กั บ สนามฟุ ต บอล
45 สนาม สนามฟุตบอลมีขนาด 7,140
ตารางเมตร เมื่อคูณ 45 เท่ากับว่าโซลาร์
ฟาร์มแห่งนี้มีพื้นที่รวม 321,300 ตาราง
เมตร มีกำ�ลังผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 60
เมกะวัตต์ สามารถป้อนไฟฟ้าให้แฟลต
ขนาด 4 ห้องได้ 16,000 ห้องได้สบาย ๆ
ทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้
ราว ๆ 32 กิโลตันต่อปี หรือเท่ากับยกรถ
7,000 คันออกไปจากถนน
เมกะโปรเจ็ ก ต์ นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
แผนการแก้ปัญหาโลกร้อนของรัฐบาล
สิ ง คโปร์ นอกจากการเปลี่ ย นมาใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นแล้ว รัฐบาล
สิงคโปร์ยงั มีแผนการพัฒนาขีเ้ ถ้าจากเตา
เผาขยะให้กลายเป็นวัสดุกอ่ สร้าง รวมไป
ถึงการเปลี่ยนขยะอาหารให้เป็นวัตถุดิบ
ในการเกษตรอีกด้วย
ที่มา : https://www.straitstimes.com/
singapore/environment/sembcorpto-build-singapores-largest-floatingsolar-farm-covering-45-football
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พลังงานแสงอาทิตย์จีนถูกกว่าไฟฟ้ารัฐ

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
เจ้าของดำ�เนินการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในอวกาศ โดยหวังว่าภายในปี 2050 จะ
ได้ใช้งาน จีนยังเป็นเจ้าของโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก Noor-Ouarzazate
ในโมร็อกโกที่กินพื้นที่ 3,000 เฮกตาร์ หรือเท่ากับสนามฟุตบอล 3,500 สนาม (24.99 ล้าน
ตารางเมตร) โรงงานเดียวผลิตไฟฟ้าใช้ได้ทงั้ เมืองทีม่ ขี นาดเท่ากรุงปราก หรือเมืองทีม่ ขี นาด
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

ประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไม่ได้มีแต่ผู้ชาย

ประวัตศิ าสตร์การประดิษฐ์คดิ ค้นสิง่ ใหม่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับไฟฟ้ามักเขียนให้ผชู้ ายเป็นผูส้ ร้าง
ผูค้ น้ พบ ผูบ้ กุ เบิก และภาพยนตร์ฮอลลีวดู ยิง่ ตอกยํา้ การรับรูว้ า่ โลกไฟฟ้าคือโลกทีม่ ผี ชู้ ายเป็น
ตัวเดินเรือ่ ง อย่างเรือ่ ง The Current เล่าถึงเรือ่ งราวการแข่งขันขับเคีย่ วกันระหว่าง โธมัส เอดิสนั
ผูป้ ระดิษฐ์หลอดไฟ และจอร์จ เวสติงเฮาส์ นักลงทุนด้านพลังงานเพือ่ ชิงความเป็นทีห่ นึง่
ในการนำ�พลังงานไฟฟ้าไปสูม่ วลมนุษย์ในศตวรรษที่ 19 และยังมี นิโคลา เทสลา ผูค้ ดิ ค้น
ไฟฟ้ากระแสสลับทีใ่ ช้กนั ถึงทุกวันนี้ ปรากฏอยูใ่ นหนังดังกล่าวอีกด้วยเนือ่ งจากสภาพสังคม
ในยุคนัน้ ผูห้ ญิงเป็นผูถ้ อื กระเป๋าเงิน
บทบาทของผูห้ ญิงในโลกของพลังงานไฟฟ้าถูกมองว่าไม่ใช่ผปู้ ระดิษฐ์คดิ ค้น แต่เนือ่ งจาก
สภาพสังคมในยุคนัน้ ผูห้ ญิงเป็นคนทีก่ มุ กระเป๋าเงิน เป็นผูจ้ บั จ่ายซือ้ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าเข้าบ้าน
ซึง่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในยุคแรก ๆ นัน้ ล้วนถูกออกแบบมาเพือ่ ให้โดนใจคุณแม่บา้ นทัง้ สิน้
ที่ทางของผู้หญิงในโลกไฟฟ้าจึงอยู่ท่บี ทบาทในการประชาสัมพันธ์พลังงานไฟฟ้าไปยัง
ครัวเรือน เช่น อลิซ แบรนเดรธ ผูเ้ ขียนหนังสือทีโ่ ด่งดังไปทัว่ โลกในช่วงทศวรรษที่ 1880 ชือ่
Decorative Electricity เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการตกแต่งภายใน รวมถึง แมรี่ เอลิซา ฮาวล์ เจ้าของ
หนังสือเรือ่ ง The Art of Decoration ทีไ่ ด้รบั ยกย่องให้เป็นหนังสือทีม่ คี วามสำ�คัญทางวัฒนธรรม
เล่มหนึง่ ของโลก เธอถือเป็นผูห้ ญิงคนแรก ๆ ทีเ่ ขียนคูม่ อื แนะนำ�ผูห้ ญิงให้หนั มาใช้อปุ กรณ์
ไฟฟ้า แต่ทเ่ี ห็นได้ชดั เจนทีส่ ดุ คือการทีเ่ หล่าแม่บา้ นของวิศวกรไฟฟ้า 7 ราย ได้รว่ มกันก่อตัง้
สมาคมวิศวกรรมสตรีแห่งประเทศอังกฤษเมือ่ พ.ศ. 2462 ซึง่ ปัจจุบนั สมาคมนีก้ ย็ งั อยูแ่ ละเพิง่
ฉลองครบรอบศตวรรษไปเมือ่ ปีทแ่ี ล้ว
ทัง้ หมดนีแ้ สดงให้เห็นชัดถึงบทบาทของผูห้ ญิงทีม่ ใี นโลกไฟฟ้าแต่กลับถูกเอ่ยถึงเพียงเล็กน้อย
ในประวัตศิ าสตร์ และน่าเสียดายทีพ่ วกเธอไม่ได้รบั การกล่าวถึงในสือ่ ต่างๆ เลย
ที่มา : https://www.independent.co.uk/news/science/edison-electricity-the-currentwar-women-a9021111.html
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ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ
หลอดไฟเอดิสัน

บริษัท จีอี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2435 โดยโธมัส เอดิสัน
นักประดิษฐ์ชาวอเมริกันผู้คิดค้นหลอดไฟแบบหลอดไส้สำ�เร็จ
เป็นคนแรกของโลก ให้หลังอีกกว่าร้อยปีหลอดไฟของเอดิสัน
มีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปเช่นไร แม้แต่ตัวเอดิสันเองก็คงอยากรู้
ในปี พ.ศ. 2421 เอดิสันสร้างหลอดไฟที่ให้แสงสว่างนาน 13.5
ชั่วโมงและกลายเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์เล็ก ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
อารยธรรมมนุษย์อย่างใหญ่หลวง มนุษย์ใช้ชีวิตช่วงกลางคืนได้
เสมือนเป็นกลางวัน แค่กดปุ่มก็ได้แสงสว่างที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีควัน
แบบเทียน
บริ ษั ท จี อี ที่ เ อดิ สั น เป็ น หนึ่ ง ในผู้ ก่ อ ตั้ ง ครองความเป็ น
เจ้าตลาดตัวจริง เมื่อจีอีประดิษฐ์หลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ใน
พ.ศ. 2481 ตามมาด้วยหลอดฮาโลเจนใน พ.ศ. 2502 และหลอดไฟ
แอลอีดีใน พ.ศ. 2505 ซึ่งปฏิวัติอุตสาหรรมหลอดไฟครั้งใหญ่
หลอดไฟรุน่ ใหม่ ๆ ของจีอที ตี่ อ่ ยอดมาจากหลอดไส้ของเอดิสนั
มีราคาถูกลงมาก หากเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพทีด่ ขี น้ึ เรือ่ ย ๆ
จากทีเ่ คยส่องสว่างนานสุด 13.5 ชั่วโมง มาวันนี้หลอดไฟแอลอีดี
ใช้งานได้มานานเป็นทศวรรษ
ในปีนเี้ องหลอดไฟจีอจี ะเดินสายพานการผลิตต่อไปในปีที่ 129
ภายใต้เจ้าของใหม่ Savant Systems ผูม้ บี ทบาทในตลาดสมาร์ทโฮม
เป็นที่น่าจับตาว่าหลอดไฟจีอียุคใหม่จะสมาร์ทกว่าเดิมแค่ไหน
แต่ที่แน่ ๆ คือชื่อของเอดิสันจะอยู่คู่กับหลอดไฟตลอดไป
ที่มา : https://www.theweek.in/news/biz-tech/2020/05/28/
ge-whose-founder-invented-the-lightbulb-sells-lightingdivision.html

หมู่บ้านที่ผลิตไฟฟ้าแจกจ่ายกันเอง

ทางเหนือของภูเขาแอสเพน แหล่งสกี
รีสอร์ทอันดับต้น ๆ ของโลกคือทีต่ ง้ั ของเมือง
บะซอลต์ วั น หนึ่ง เมื อ งเล็ ก ๆ แห่ ง นี้ผุด
โครงการหมูบ่ า้ นจัดสรรเพียงแค่ 4 หลังในนาม
‘บะซอลต์ วิสตา’ แต่นไ่ี ม่ใช่บา้ นธรรมดา
โรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ทำ�หน้าที่จ่าย
กระแสไฟไปตามบ้ า นเรื อ นจะกลายเป็ น
รูปแบบเก่าโบราณ เมื่อบะซอลต์ วิสตาคือ
ต้นแบบโรงงานไฟฟ้าแห่งอนาคต ซึ่งบ้าน
ทุ ก หลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ได้ เ องและผลิ ต ได้ ม าก
เท่าที่ต้องใช้ บ้านแต่ละหลังติดตั้งตัวชาร์จ
สำ�หรับชาร์จไฟรถไฟฟ้าในโรงรถ มีแบตเตอรี
แพ็กใหญ่ในห้องใต้ดินและแผงโซลาร์เซลล์
บนหลังคา

ทุกบ้านยังเชื่อมถึงกันด้วยไมโครกริด
เครือข่ายจ่ายกระแสไฟฟ้าทีต่ ดิ ตัง้ ไว้ในห้อง
ใต้ดินของทุกบ้าน บ้านไหนผลิตไฟได้มาก
ก็แบ่งไฟไปให้บ้านที่ผลิตไฟได้น้อย บ้าน
ไหนต้องการไฟมาก บ้านหลังอื่นก็จะจ่าย
ไฟให้บ้านนั้นเองโดยอัตโนมัติโดยที่เจ้าของ
บ้านไม่ตอ้ งกดปุม่ สับสวิตช์หรือยุง่ เกีย่ วกับ
เครื่องยนต์กลไกใด ๆ ทั้งสิ้น นี่คือหมู่บ้าน
อัจฉริยะที่จัดการผลิต จ่าย และจัดสมดุล
ไฟฟ้าในตัวเอง
เจ้าของบ้านในโครงการบะซอลต์ วิสตา
ยังพบว่าตัวเองจ่ายค่าไฟรายเดือนแค่ 12
เหรียญ (ประมาณ 380 บาท) ทั้งที่ใช้ไฟ
กันอย่างเต็มที่ เป็นพลังงานไฟฟ้าสะอาด

ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อกระเป๋าเงินอีก
ต่างหาก โครงการหมู่บ้านจัดสรรทดลอง
นี้ตั้งเป้าว่าอยากสร้างบ้านที่สร้างพลังงาน
ได้ในตัวเองและในราคาที่เข้าถึงได้ ซึ่งบ้าน
ในโครงการอยู่ที่ราคา 270,000 – 395,000
เหรียญ (8.5 – 12.5 ล้านบาท) มีตงั้ แต่ขนาด
106.8 – 155 ตารางเมตร หรือขนาด 2, 3
และ 4 ห้องนอน หากประสบความสำ�เร็จ
ก็จะเป็นโครงการคบไฟนำ�ทางให้บ้านอีก
หลายล้านหลังทั่วโลกต่อไปได้
ที่มา : https://www.wired.com/story/
the-power-plant-of-the-future-is-rightin-your-home/
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เรือ
่ ง กองบรรณาธิการ

PEA
Hero
Care &
Service
เรื่องไฟฟ้า... เราคือฮีโร่

หากคุณ เป็นหนุ่มสาววัยท�ำงาน

ที่เคยชินกับการใช้ชีวิต
อิสระตามล�ำพั ง หรืออยู่กันเป็นครอบครัวไม่ว่าจะขนาดเล็ก
่ วกับไฟฟ้าขึน
้ มา เป็น
้ ทีเ่ กิดปัญหาเกีย
หรือใหญ่กต
็ ามที ทุกครัง
ต้องปวดหัวกุมขมับไปตาม ๆ กัน เพราะไม่รู้จะไปตามช่างไฟ
ที่ไหนมาซ่อมให้ นอกจากนี้ เนื่องจากหลายครอบครัวอาจไม่
ได้ใส่ใจในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
ในบ้า นอย่า งสม�่ำเสมอ หรือ บางบ้า นก็ไ ม่เคยตรวจสอบเลย
ด้วยซ�้ำ ฉะนั้น การจะทราบว่ามีสิ่งใดช�ำรุดเสียหายก็ต่อเมื่อมี
ความผิดปกติเกิดขึ้น ซึ่งเหตุขัดข้องนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
และต่อให้มีช่างไฟที่พอรู้จักอยู่ แต่ถ้าเกิดขึ้นช่วงกลางคืนล่ะก็
คงท�ำอะไรไม่ได้นอกจากต้องรอติดต่อใหม่ในวันรุ่งขึ้น เพราะ
คงไม่มีช่างไฟที่ไหนสแตนด์บายให้คุณตลอด 24 ชั่วโมง แม้ว่า
่ ช
คุณจะอยูใ่ นคอนโดมิเนียมหรูหรือหมูบ
่ า้ นจัดสรรมีระดับทีม
ี า่ งไฟ
ประจ�ำโครงการคอยให้บริการลูกบ้านก็ตาม
ส่วนใครที่แต้มบุญดีพอเสาะหาช่างไฟมาดูให้ได้ แต่
ก็ยังไม่วายต้องกังวลใจในเรื่องอื่น ๆ ตามมาอีก ตั้งแต่
่ ด
ไม่แน่ใจว่าช่างจะมาตามวันเวลาทีน
ั หมายกันไว้หรือเปล่า
จะได้ ช่ า งไฟตั ว จริ ง ที่ ฝี มื อ แค่ ไ หนมาซ่ อ มให้ แล้ ว สนน
ราคาค่าซ่อมนั้นสมเหตุสมผลเพี ยงใด และที่ส�ำคัญคือ
ช่างไฟจะมาแก้ไขปัญหาให้ได้ทันท่วงทีไหม แค่คิดว่าจะ
ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดมิด หรือต้องข่มตานอน
โดยไม่ มี เ ครื่ อ งปรั บ อากาศหรื อ แม้ แ ต่ ล มเย็ น ๆ จาก
พั ดลม ก็ดูเหมือนเม็ดเหงื่อพร้อมใจกันผุดขึ้นมาทันตา
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ปัญหาไฟฟ้าในบ้าน
่ ไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคพื้ นฐานทีส
่ �ำคัญ ในกิจวัตรประจ�ำวันของเรา
เมือ
่ วข้องกับไฟฟ้าทัง
่ ว
้ สิ้น หลายคนจึงอาจเคยประสบปัญหาเกีย
ทุกคนต่างเกีย
กับไฟฟ้ากันมามากบ้างน้อยบ้าง ปัญหาที่พบเจอกันบ่อย ๆ ได้แก่
ไฟช็อต

ไฟรั่ว

ไฟตก

เกิ ด ได้ ห ลากหลายสาเหตุ
ทั้ ง จากการสั ม ผั ส กั บ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์บริเวณที่มีกระแส
ไฟฟ้าอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบรรดาหนู
น้ อ ยจอมซนที่ ช อบเอานิ้ ว แหย่
เต้าเสียบปลัก๊ ไฟด้วยความอยาก
รูอ้ ยากเห็น หรือผูใ้ หญ่ทปี่ ระมาท
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียก
เช่น พวกสาว ๆ ที่เพิ่งอาบนํ้า
สระผมเสร็จก็มาเสียบปลั๊กไดร์
เป่าผมทันทีโดยไม่ได้เช็ดตัวให้
แห้งเสียก่อน รวมถึงการทำ�งาน
ที่ ผิ ด ปกติ ข องเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่
เสื่อมสภาพ

เคยไหมที่เปิดตู้เย็นแล้วรู้สึก
เหมือนสัมผัสกับกระแสไฟ นั่น
คือการถูกไฟดูด ซึ่งมักเกิดกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องมีการสัมผัส
อยูต่ ลอดในการใช้งาน เช่น ตูเ้ ย็น
เครื่ อ งทำ � นํ้ า อุ่ น เครื่ อ งซั ก ผ้ า
ที่ ไม่ มี ก ารต่ อ สายดิ น หรื อ ไม่ มี
เบรกเกอร์ และอาจเกิดจากการ
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมาก ๆ
พร้อม ๆ กัน

จู่ ๆ พัดลมทีเ่ ปิดไว้กห็ มุนเบา
อย่างกับเพิง่ กดสวิตช์ปดิ ไป หรือ
หลอดไฟก็ดูให้แสงสว่างน้อยลง
ราวกับว่ามีใครไปหรี่มัน นั่นคือ
อาการของเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่อน
กำ�ลังลงกว่าปกติ รวมถึงการที่
ระบบมอเตอร์ของเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ไม่ทำ�งาน เช่น ปั๊มนํ้า เครื่อง
ปรับอากาศ ตู้เย็น สาเหตุอาจ
เกิดจากการใช้ไฟฟ้าเกินขนาด
หรือความขัดข้องของระบบจ่าย
กระแสไฟฟ้า
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ไฟฟ้าลัดวงจร

อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ท�ำงาน

หลายคนคงคุ้นชินกับคำ�นี้ที่มักได้ยิน
เสมอ ๆ ว่าเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
อธิบายให้เข้าใจมากขึน้ นัน่ คือการทีจ่ ดุ สองจุด
ในวงจรไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าต่างกันเกิด
มาสัมผัสกัน หรือมีตัวนำ�ไฟฟ้ามาสัมผัส
กันระหว่างสองจุดนั้น จึงเกิดการถ่ายเท
พลั ง งานจำ � นวนมากและมี ก ระแสไฟฟ้ า
ไหลผ่ า น ทำ � ให้ มี ค วามร้ อ นที่ ก ลายเป็ น
ประกายไฟได้ ยิ่งถ้ามีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง
ที่ติดไฟง่าย เช่น กระดาษ ไม้ ผ้า นํ้ามัน
พลาสติกอยู่ใกล้ ๆ แล้วล่ะก็ เปลวไฟนั้นก็
จะกลายเป็นอัคคีเพลิงที่พร้อมเผาผลาญ
ทุกอย่างให้เป็นจุณได้ ส่วนต้นตอที่ทำ�ให้
เกิดปัญหากับวงจรไฟฟ้านั้นเกิดจากการใช้
สายไฟที่ชำ�รุด สายไฟที่ไม่ได้ขนาด หรือ
ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือ
ใช้งานสายไฟเกินขนาดที่รองรับปริมาณ
กระแสไฟฟ้าได้

ซึ่ งเกิ ดได้ จากหลายสาเหตุ มาก เช่ น
หลอดไฟไม่ติด เต้ารับใช้งานไม่ได้ ปลั๊ก
ไหม้หลอมละลาย เครื่องทำ�นํ้าอุ่นที่ไม่ต่อ
สายดิน สายไฟไหม้จากการที่ใช้ขนาดที่ไม่
เหมาะกับการใช้งาน การเดินสายไฟที่ไม่ได้
มาตรฐาน เป็นต้น

“PEA Hero
Care & Service”
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เปิดตัว ‘ฮีโร่นักซ่อม’
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการ
ด้านพลังงานไฟฟ้า อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำ�คัญของประเทศ
มาตลอด 60 ปี และไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวลํ้า
นำ � สมั ย จึ ง ได้ มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบเทคโนโลยี ก ารให้ บ ริ ก ารด้ ว ย
การพัฒนาแอปพลิเคชัน ‘PEA Hero Care & Service’ เพื่อให้
การให้บริการมีความทันสมัยเข้ากับวิถชี ีวติ ของคนในยุคนีท้ ี่คุ้นชินกับ
การใช้บริการต่าง ๆ ในชีวิตประจำ�วันผ่านแอปพลิเคชันกันมากขึ้น
จุดดึงดูดที่น่าสนใจที่แอปพลิเคชัน PEA Hero Care & Service
โดนใจเจ้าของบ้านในยุคดิจิทัลนี้ คือการให้บริการแบบ One-StopService ครบถ้วนในการบริการซ่อมบำ�รุงระบบไฟฟ้าครบวงจรอยู่
ในแอปพลิเคชันเดียว ทั้งการตรวจสอบ (Check List) การปรับปรุง
ซ่อมแซม (Fixing) และการบำ�รุงรักษาระบบไฟฟ้า (Maintenance) รวม
ถึงการบริการล้างทำ�ความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ ด้วยจุดมุง่ หมาย
หลักในการให้บริการที่อำ�นวยความสะดวก ด้วยความรวดเร็ว อย่าง
ทันสมัย และเป็นไปตามมาตรฐานทีน่ า่ เชือ่ ถือจากการรับรองของ PEA
ให้ลูกค้าทุกคน

ไม่เพียงเกียรติประวัติอันยาวนานถึง 60 ปีของ PEA ที่ลูกค้าให้
ความไว้วางใจมาโดยตลอดเท่านั้น PEA ยังการันตีคุณภาพการให้
บริการด้วยบุคลากรหรือช่างไฟฟ้าจำ�นวนถึงกว่า 8,000 คนจากทั่ว
ประเทศ ซึ่งผ่านการคัดเลือก อบรมและผ่านการรับรองการทำ�งาน
ด้านไฟฟ้าจากโครงการ 1 ตำ�บล 1 ช่างไฟฟ้าของ PEA ที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถให้
บริการประชาชน การมีแอปพลิเคชัน PEA Hero Care & Service จึง
เป็นการสานต่อและต่อยอดให้ช่างไฟฟ้าเหล่านั้นมีอาชีพและมีรายได้
อีกทางหนึ่งด้วย

จาก 2 จังหวัดน�ำร่อง...
สู่ทั่วประเทศ
แอปพลิเคชันนี้ได้เปิดตัวไปตั้งแต่เมื่อ
ปลายปี 2562 โดยได้ให้บริการน�ำร่อง
ใน 2 จังหวัด คือ ปทุมธานีกับนครปฐมสู่
การให้บริการทัว่ ประเทศ ด้วยบริการหลักคือ
1. บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 9 รายการ

ได้แก่ การตรวจแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก แผงจ่ายไฟฟ้ารอง เบรกเกอร์
วงจรย่อย สวิตช์ไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว เครื่องทำ�นํ้าอุ่น และแผงวงจรนอกบ้าน
พร้อมรายงานการตรวจสอบให้คุณทราบผลด้วย
2. บริการล้างเครื่องปรับอากาศ

แบบติดผนังทุกรุ่น ทุกขนาด BTU
ในส่วนของราคาและโปรโมชันสามารถติดตามได้ใน
แอปพลิเคชัน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ รวม
ถึงมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้อีกด้วย
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จากใจ...ช่างไฟ :
ประสิทธิ์ แหวนวิเศษ
ช่างไฟจากโครงการ
1 ต�ำบล 1 ช่างไฟฟ้าของ PEA
“ตอนไปล้างแอร์ก็มีลูกค้าหลายท่านมายืนดู เขาไม่ได้
มาจับผิดนะครับ แต่เขาไม่เคยใช้บริการจากเราเลยอยาก
รู้ว่าเราท�ำงานยังไง พอเห็นว่าเราถอดชิ้นส่วนแอร์ออก
มาล้างก็ตกใจ บอกผมว่า ‘ไม่เคยเห็นช่างที่ไหนถอดออก
มาเยอะขนาดนี้’ คือเรายึดหลักถอดออกมาให้มากที่สุด
เพื่ อ มาล้ า งท� ำ ความสะอาด และถื อ เป็ น การตรวจเช็ ก
สภาพอุปกรณ์ไปด้วยในตัว หากมีชน
้ิ ไหนช�ำรุด เราจะแจ้ง
ลูกค้า ถ้าซ่อมได้ ผมท�ำให้เลย ฉะนั้น เราไม่ใช่แค่ล้างแอร์
แต่เราตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วย ซึ่งลูกค้าก็แฮปปี้ และ
บอกว่าเราบริการเกินสเปกที่บอกไว้
“ส่วนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอยากบอกว่าเป็นสิ่ง
ส� ำ คั ญ และจ� ำ เป็ น มาก ผมเชื่ อ ว่ า ไปทุ ก บ้ า นมี ปั ญ หา
แน่นอน มากน้อยต่างกันไป คนส่วนใหญ่เห็นชื่อ PEA
คิดว่าเราดูแลไฟฟ้าระบบใหญ่เท่านั้น แต่จริง ๆ ทุกอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เราบริการได้หมด ความที่ช่างเรา
ผ่านการอบรมมีความรู้ ความถนัด และประสบการณ์ เมือ
่
เราตรวจพบปัญหาไฟฟ้า ก็จะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้
ว่าท�ำไม เพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้น เช่น ลูกค้าบอกว่า
เต้ารับนีไ้ ม่ได้ใช้มานานแล้วเพราะไม่มไี ฟ แต่เมือ
่ ตรวจสอบ
ปรากฏว่ามันช็อตจนไหม้ละลายหมดแล้ว เพราะฝนตกแล้ว
น�้ำเข้ามาในท่อร้อยสายไฟ แล้วผนังฉาบ น�้ำก็ออกไม่ได้
ถือว่าโชคดีมากทีช
่ อ
็ ตแล้วสายขาด เพราะถ้าสายไฟไม่ขาด
ไฟไหม้บ้านแน่นอนครับ หรือเวลาลูกค้าบอกปัญหาที่เจอ
เราก็ไม่ได้แก้ไขแค่นั้น เช่น ลูกค้าบอกตู้เย็นไฟดูดซึ่งเกิด
จากอุปกรณ์ช�ำรุด แต่เราก็จะตรวจสอบให้แน่ใจด้วย จึง
พบว่ า สายดิ น หลุ ด ลู ก ค้ า ก็ ป ระทั บ ใจที่ เ ราใส่ ใ จทุ ก ราย
ละเอียด ไม่ใช่แก้ไขตามอาการที่แจ้งมาเท่านั้น”

ความรู้สึก...ลูกค้า :
สืบศั กดิ์ กระต่ายทอง
“ลูกสาวมาบอกว่า PEA มีบริการล้างแอร์แล้วนะพ่อ
ก็เลยให้ลูกเขยโหลดแอปและนัดหมายให้ ชอบที่ช่าง
มาตรงเวลา และท�ำงานละเอียดมาก ล้างให้อย่างดี
ล้างคอมเพรสเซอร์ให้ด้วยนะ ตั้งแต่ล้างแอร์มา ไม่
ค่อยเจอเจ้าไหนล้างให้นะ แล้วยังตรวจเช็กอุปกรณ์
ต่าง ๆ ให้ด้วยว่ามีอะไรช�ำรุดเสียหายหรือเปล่า แถม
ยั ง ท� ำ ความสะอาดทุ ก อย่ า งให้ เ รี ย บร้ อ ยเหมื อ นเดิ ม
คือเมื่อก่อนเคยใช้บริการเจ้าอื่น ล้างแต่แอร์ บ้านก็
เลอะเทอะแทน (หัวเราะ) ผมประทับใจมาก ยิ่งได้ราคา
ช่วงโปรโมชั่น บอกเลยครับว่าเกินคุ้มมาก ๆ ผมเลย
บอกต่อเพื่ อนบ้านละแวกบ้านแล้วครับ”
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อยากใช้บ้าง...ท�ำอย่างไร
ขัน้ ตอนในการใช้บริการก็ไม่ยงุ่ ยากเลย เพียงคุณโหลดแอปพลิเคชัน
PEA Hero Care & Service หรือสแกน QR Code เพือ่ ติดตัง้ แอปพลิเคชัน
นีไ้ ด้ทงั้ ระบบ iOS และ Android จากนัน้ เลือกรายการทีต่ อ้ งการใช้บริการ
ระบุที่อยู่ของคุณ เลือกวันเวลาที่สะดวก หากมีโค้ดโปรโมชั่นส่วนลด
ต่าง ๆ ก็อย่าลืมกรอกไปด้วยเพือ่ รักษาสิทธิประโยชน์ของคุณ แล้วก็รอ
ข้อความยืนยันจาก PEA ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนชำ�ระเงิน ซึ่งก็เลือก
วิธกี ารจ่ายเงินได้หลายวิธตี ามทีค่ ณ
ุ สะดวก และเพือ่ ความปลอดภัยว่า
จะไม่มมี จิ ฉาชีพแอบอ้างและให้ลกู ค้ามัน่ ใจว่าเป็นช่างไฟฟ้าตัวจริงจาก
ทาง PEA ก่อนการเข้าบริการทุกครั้ง คอลเซ็นเตอร์จะโทรเข้ามายืนยัน
กำ�หนดการบริการของช่าง เพียงเท่านี้คุณก็จะสบายใจว่าได้ช่างไฟฟ้า
มืออาชีพมาให้บริการในราคามิตรภาพ
คำ�ว่า “ไฟฟ้า” อาจฟังดูอันตรายและทำ�ให้ผู้ใช้รู้สึกกลัวและไม่
อยากยุง่ เกีย่ วด้วย แต่จริง ๆ แล้วไฟฟ้าเป็นเรือ่ งใกล้ตวั ทุกคนมาก ฉะนัน้
ถ้าไม่มีความรู้ ความชำ�นาญด้านไฟฟ้าอย่างแท้จริงมากพอ โปรดอย่า
คิดแก้ไขปัญหาไฟฟ้าด้วยตัวเอง ให้ชา่ งไฟผูม้ ปี ระสบการณ์จดั การให้ดี
กว่า และควรตรวจเช็กระบบไฟฟ้าในบ้านเป็นประจำ�อย่างน้อยปีละครัง้
เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของคุณ

for Android & iOS

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า อย่ามัวรอช้า
แอปพลิเคชัน PEA Hero Care & Service ช่วยคุณได้

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

2. เลือกรายการที่
ต้องการใช้บริการ

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว
เลือกวันเวลาที่ต้องการใช้
บริการ และโค้ดโปรโมชัน
ส่วนลด

4. รอข้อความยืนยัน
บริการที่ต้องการ ตรวจ
สอบความถูกต้อง แล้วจึง
ช�ำระเงินผ่านช่องทางที่
สะดวก

5. คอลเซ็นเตอร์จาก
PEA จะโทรมายืนยัน
ก�ำหนดการเข้าบริการ
ของช่างก่อนทุกครั้ง
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COVER STORY

PEA
Hero
Care &
Service
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,
w e l l - t r a 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
k n o w l e d g e a b l e a n d s ki l l f u 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 Outdoor 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 c e le b rat e i t s 6 0 t h ye a r
anniversary in 2020, PEA has
extended special privileges since
April for the application’s users in 21
piloting provinces: Pathum Thani,
N a k h o n Pa t h o m , K h o n Ka e n ,
Phitsanulok, Phetchaburi, Phuket,
B a n gko k, N o n t h a b u r i , S a m u t
Prakan, Nakhon Nayok, Ayutthaya,
Chachoengsao, Samut Sakhon,
Chonburi, Rayong, Chaiyaphum,
Nakhon Ratchasima, Maha Sarakham,
Ubon Ratchathani, Songkhla and
Prachuap Khiri Khan with extraordinary promotions: Check Service
a n d Ai r - Co n d i t i o n e r C le a n i n g
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.

W E A LT H
เรือ
่ ง Money Move

โลกผันผวนกว่าเดิม

้ ทองค�ำไหม
ควรซือ
คนไทยกับทองค�ำเป็นเรื่องที่ผูกพั นกันมานาน เรียกว่า
เก็บเงินได้เมื่อไร หรือมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้น เป็น
ต้องหาซื้อทองเก็บไว้ นั่นเพราะเราให้มูลค่ากับทองค�ำ
นั่นเอง แต่ปัจจุบันข้อมูลจากทั่วโลกเชื่อมโยงถึงกัน
รวดเร็ว ท�ำให้ราคาทองค�ำปรับขึ้นลงเร็วกว่าในอดีตมาก

แล้วอย่างนี้ ‘ทองค�ำ’ เป็นสินทรัพย์
ที่ควรจะถือครองในระยะยาวหรือระยะสั้น
ค�ำตอบจากนักวิเคราะห์หลายท่านแตกต่าง
กันไป แต่เห็นตรงกันว่าการลงทุนทองนั้น
ไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว
้ เก็บได้ แต่ตอ
ซือ
้ งก�ำหนดเป้าหมาย
ให้ชด
ั ถึงอย่างไรทองค�ำยังถือเป็นทรัพยากร

หรือสินทรัพย์ทมี่ จี �ำกัดอยูใ่ นโลกนี้ แต่ถา้ ซือ้
เพือ่ ลงทุนต้องบริหารความเสีย่ งเป็น เพราะ
ราคาทองค�ำมีความเหวี่ยงและผันผวนกว่า
เมื่อก่อนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากทั่วโลก ฉะนั้น ต้องท�ำความเข้าใจก่อน
ว่า การถือทองค�ำในยุคนี้เป็นการบริหาร
ความเสี่ยงจากการลงทุนในพอร์ตโดยรวม

เท่านั้น และควรมีสินทรัพย์อื่นด้วย เช่น
เงินสด พันธบัตร หุน้ กองทุนรวม สลากของ
ธนาคาร เป็นต้น
ไม่จ�ำเป็นต้องซื้อทองค�ำที่ร้านอีก
ต่ อ ไป ปัจจุบันร้านค้าทองหลายแห่งได้

พัฒนาระบบการซือ้ ขายทองค�ำอัตโนมัตใิ น
รูปแบบออนไลน์ ผู้ลงทุนจึงไม่ตอ้ งฝ่ารถติด
หรือเสียเวลาในการมาต่อแถวซื้อทองหน้า
ร้านอีกต่อไป แต่ควรศึกษากฎกติกาข้อ
ปฏิบัติให้ชัดเจนก่อน
ออมทองได้ทก
ุ เดือน เหมาะส�ำหรับ

ผูท้ สี่ นใจซือ้ ทองแต่ไม่มเี งินก้อน เป็นการหัก
เงินในบัญชีเงินฝาก ส่วนใหญ่ขั้นต�่ำอยู่ที่

เดือนละ 1,000 บาท จึงเหมือนเป็นการออม
ทองทุกเดือน ซึ่งจะขายหรือเปลี่ยนมาเก็บ
เป็นทองค�ำจริง ๆ ก็ได้ แต่การลงทุนแบบนี้
ต้องใช้เวลาในการสะสมทองสักหน่อย เพราะ
ราคาทองไม่ได้มสี ว่ นต่างราคาทองค�ำทีเ่ หวีย่ ง
สูงเท่ากับราคาหุน้ และมูลค่าทองค�ำก็อยูใ่ น
หลักหมื่นบาท ไม่ได้เป็นหลักร้อยหลักพัน
เหมือนสมัยก่อน
กองทุนรวมทองค�ำ คือการลงทุนใน
ทองค�ำแท่งผ่านกองทุนหลักในต่างประเทศ
ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจึง
อ้างอิงกับราคาทองค�ำโลก ซึ่งมีความเสี่ยง
เรือ่ งอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราเข้ามาเกีย่ วข้อง
ด้วย

…ทองค�ำยังซื้อเก็บได้เหมือนเดิม แต่
เราอาจจะคาดหวังมูลค่าในระยะเวลาที่ไม่
เหมือนเดิม เพราะหลายครั้งที่ราคาทอง
ตกนาน หรือมีการเหวีย่ งไม่แพ้ราคาน�ำ้ มัน
เพราะปัจจุบนั ทองค�ำก็เป็นสินทรัพย์หนึง่ ที่
เหวีย่ งตามปัจจัยหรือสถานการณ์โลกรายวัน
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T H I N K TA N K
เรือ
่ ง วิชชุ ชาญณรงค์

การขับเคลื่อน

ธุรกิจบริการของไทย
ปัจจุบน
ั เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส�ำคัญอย่างยิง
่ ในการ
้ และ
้ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้ลก
ด�ำเนินธุรกิจ ทัง
ู ค้ามากขึน
่ ง
ในขณะเดียวกันก็ทำ� ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขน
ึ้ อย่างต่อเนือ
่ ง ‘ภาคบริการไทย…เปลีย
่ นให้ปง
จากบทความเรือ
ั ! ปรับให้โดน!!’
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยระบุวา่ โลกยุคใหม่ภาคบริการของ
ไทยสามารถเดินหน้าไปได้ดว้ ย ‘ภาคบริการเชิงสร้างสรรค์’

การเติบโตของ
ธุรกิจบริการ
่ รี ายได้สูง
กลุม
่ ประเทศทีม

่ เศส
อาทิ อเมริกา อังกฤษ ฝรัง
่ ถึง
เติบโตเฉลีย

75% ของ GDP

จาก Modern Services

กลุม
่ ประเทศรายได้ปานกลาง

อยูท
่ ป
ี่ ระมาณ 57% ของ GDP

ธุรกิจบริการ แบ่งออกเป็น
ธุรกิจบริการสมัยใหม่ (Modern
่ อ
้ อย่าง
Services) เป็นทีต
้ งการมากขึน
่ ง เพราะช่วยเพิ่ มประสิทธิภาพและ
ต่อเนือ
สร้างมูลค่าให้สินค้าและบริการ เช่น บริการ
ด้าน IT Software การเงิน การค้นคว้าและ
่ ำ� ข้อมูลและเทคโนโลยีมา
วิจย
ั (R&D) ทีน
สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

จาก Traditional Services

่ ึ่ งพาแรงงาน
ธุรกิจทีพ
ทักษะต�ำ่ และใช้เทคโนโลยี
ไม่มาก (Traditional
Services) เช่น ธุรกิจ
่ ว โรงแรม
การท่องเทีย
ภัตตาคาร ร้านค้าแบบ
้ เดิม (โชห่วย)
ดัง

ประเทศไทย Traditional
Services ยังครองสัดส่วนถึง
(พ.ศ.2561) ส่วน Modern
Services เติบโตเพี ยง 14% ของ
GDP และเพิ่ งขยายตัวชัดเจนใน
5 ปีทผ
ี่ า่ นมา

68%
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ธุรกิจบริการในประเทศไทย

จ�ำแนกได้เป็น 4 กลุม
่ โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด Thailand
่ งมือ
Competitiveness Matrix (TCM) และข้อมูลการจ้างงานเป็นเครือ

1. กลุ่มศั กยภาพ
ได้แก่ ธุรกิจแพลตฟอร์ม เทคโนโลยี
ทางการเงิน และบริการด้านสุขภาพ
่ มีความพร้อมในการเติบโตทัง
้
ซึง
้ ยังได้
ด้านตลาดและแรงงาน อีกทัง
รับแรงสนับสนุนจาก Global
Trends เช่น Aging Society และ
Digital Transformation ด้วย

2. กลุ่มเสริมแกร่ง
เป็นกลุ่มที่มีดีอยู่แล้ว และยังคง
มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง อาทิ
ธุรกิจขนส่งและการท่องเที่ยว
ที่เผชิญกับความท้าทายจากปัจจัย
เชิงโครงสร้าง จึงต้องการการ
ยกระดับและเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในการเติบโต

3. กลุม
่ สวนกระแสโลก
เช่น กิจกรรมให้คำ� ปรึกษาด้าน
กฎหมายและบัญชี R&D การ
โฆษณาและการตลาดในไทยกลับ
่ า้ วเข้าสู่ยค
้ ทีก
เติบโตต�ำ่ ทัง
ุ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy)
้ ยังคงต้องน�ำเข้าบริการเหล่า
อีกทัง
้ ากต่างประเทศเป็นหลัก
นีจ

4. กลุ่มต้องปรับตัวให้อยู่รอด
เป็นกลุ่มที่มีบทบาทส�ำคัญในระบบ
เศรษฐกิจและจ้างงาน เช่น ภาค
การค้าและก่อสร้าง แต่มีความ
เปราะบาง เพราะแข่งขันกันรุนแรง
และได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่น
กระแส e-Commerce

เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
และมีอิทธิพลท�ำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
ภาคบริการของไทยจึงต้องมีความพร้อมและ
ส่งเสริมให้ธุรกิจบริการสมัยใหม่เติบโตขึ้นอย่าง
ยั่งยืน ด้วยแนวทางต่อไปนี้
่ ถือ
เริม
่ ต้นพั ฒนาจาก ‘คน’ ซึง
้ ด้านจ�ำนวนและ
เป็นหัวใจส�ำคัญ ทัง
่ อ
คุณภาพของแรงงานทีต
้ งมีทก
ั ษะ
ตรงกับความต้องการของตลาด เช่น
กลุม
่ STEM และทักษะทางภาษา

ที่มา : ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยแพร่ในเว็บไซต์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปรับตัวให้เท่าทันกับความ
่ นแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เปลีย
ด้านดิจท
ิ ล
ั เช่น การจัดท�ำหรือสนับสนุน
Free Software รวมถึงการส่งเสริม
ธุรกิจบน Online Platform เป็นต้น
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KNOWLEDGE
เรือ
่ ง วิชชุ ชาญณรงค์

5 คุณสมบัติ

ควรมี
่ ก
ทีน
ั บริการ
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่ ถ
การบริการทีด
ี อ
ื เป็นหัวใจส�ำคัญ
ของการท�ำธุรกิจ ไม่เพี ยงสร้าง
ความแตกต่างและเป็นทางเลือก
ให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังสร้าง
ความประทับใจที่ช่วยสานความ
สัมพั นธ์ในระยะยาว รวมถึงยัง
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้องค์กรได้
รับการยอมรับและเสริมสร้างให้
้ อีกทางหนึง
่ ด้วย
เกิดมูลค่าเพิ่ มขึน

5 คุณสมบัติหลักของ
นักบริการ ได้แก่
1. Personality บุคลิกทัง้ ภายนอก
และภายในของนักบริการเป็นเรือ่ งส�ำคัญใน
อันดับต้น ๆ ตัง้ แต่การแต่งกายทีเ่ หมาะสม
ความสะอาด เรียบร้อย ความมีระเบียบ มี
กิริยามารยาทที่ดี มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม
ถ่อมตน มีความมัน่ ใจในตนเอง ตรงต่อเวลา
รวมถึงความสามารถและจิตวิทยาในการพูด
ที่ออกมาจากความคิดและความรู้สึก ใน
การน�ำไปใช้แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ส่งผล
ให้เกิดบุคลิกภาพทีด่ ี นอกจากนี้ งานบริการ
ส่วนใหญ่ตอ้ งพบปะผูค้ นมากมายหลายชนชัน้
นักบริการจึงต้องมีสติและสามารถควบคุม
อารมณ์ได้เป็นอย่างดี ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญมาก
2. Knowledge นักบริการที่ดีควร

ต้องมีความรู้ทั้งสองภาค ประการแรก คือ
‘ความรู้ในวิชาชีพ’ ในงานที่ตนรับผิดชอบ
สามารถตอบข้อซักถามจากผู้รับบริการได้
อย่างถูกต้องและแม่นยํา ทัง้ เรือ่ งของสินค้า
ประวั ติ อ งค์ ก ร ระเบี ย บ นโยบาย ฯลฯ
ประการที่สอง คือ ‘ความรู้รอบตัว’ ซึ่งเป็น
ความรูอ้ นื่ ทีค่ วรขวนขวายเพือ่ ช่วยเสริมทักษะ
ในขณะที่ เ สนองาน หรื อ สนทนากั บ ผู ้ ใ ช้
บริการ อาทิ ความรู้จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ข่าวสารบ้านเมือง มีความรูร้ อบตัวทีอ่ พั เดต
อยู่เสมอ

3. Work Hard นักบริการที่ดีต้อง
ท�ำงานอย่างเอาจริงเอาจัง ด้วยความตั้งใจ
อย่างไม่ย่อท้อ มีความกระตือรือร้น เพราะ
สิง่ นีจ้ ะสะท้อนถึงความจริงใจในการให้บริการ
และต้องมีสติ ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ตัวอย่างเช่น บางกรณีลูกค้ามีปัญหาเร่ง
ด่วน นักบริการจะต้องสามารถวิเคราะห์ถงึ
สาเหตุและคิดหาวิธใี นการแก้ไขปัญหาเพือ่
หาทางเลือกที่ดีที่สุดให้กบั ลูกค้าได้
4. Attitude นักบริการควรมีทศั นคติ
เชิงบวกกับทุกฝ่าย ทุกระดับ ทั้งองค์กร
ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน รวมถึงทัศนคติที่ดี
กับลูกค้า โดยเฉพาะการเคารพผูอ้ นื่ เต็มใจ
ช่วยเหลือผูอ้ นื่ มีความภูมใิ จในตนเอง ตัง้ ใจ
ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ที่ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทั้งนี้ ข้อดีของผู้ที่มี
ทัศนคติทดี่ หี รือทัศนคติเชิงบวกมักได้รบั การ
ยอมรับและประสบความส�ำเร็จในหน้าทีก่ าร
งานอยู่เสมอ เพราะยึดมั่นในหลักของการ
คิดดี มองดี ท�ำดี
5. Responsibility นักบริการ
ควรมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ถือเป็นหนึง่
ในกลยุทธ์ส�ำคัญของงานทางการตลาดและ
การขาย เพราะเป็นการแสดงออกถึงความ
จริงจังและจริงใจในการให้บริการ โดยยึด
มั่นและถือปฏิบัติ ในการด�ำเนินงานด้วย
ความซื่อตรง โปร่งใส พร้อมกันนี้ควรพร้อม
รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและควรรักษา
ความลับของลูกค้า เพือ่ สร้างความสัมพันธ์
อันดีในอนาคตด้วย
โดยสรุปประโยชน์ของการที่ธุรกิจและ
พนักงานมีจิตใจในการให้บริการ (Service
Mind) จะช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ กั บ ทุ ก
กระบวนการ สร้ า งความแตกต่ า งให้ กั บ
ธุรกิจในตลาดทีม่ กี ารแข่งขันสูง ทำ�ให้ลกู ค้า
มีความภักดีกับสินค้า และแนะนำ�ธุรกิจเรา
ให้คนอื่นได้มากขึ้นด้วย
ที่มา
https://thaiwinner.com
https://www.se-ed.com
20 เคล็ดลับก้าวสู่นักบริการมืออาชีพ :
20 Secrets How to Be A Professional
in Service
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เรือ
่ ง โอเมก้า

Hello H
อยากให้เมืองนี้
ไม่มีคาร์บอน

หลายคนรู้จัก ‘เฮลซิงกิ’ ในฐานะ
เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์
และเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเรื่องความ
ปลอดภัย พอ ๆ กับความสวยงาม

แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า เฮลซิงกิวางเป้าหมายเป็นเมืองที่ไม่
ปล่อยคาร์บอนออกมาท�ำร้ายโลก หรือ Carbon Neutral ภายในปี
2578 ซึ่งหมายความว่า เฮลซิงกิจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงให้ได้อย่างน้อย 80% จากระดับในปี 2533 ส่วนอีก 20%
ชดเชยจากการมีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในที่อื่น ๆ
ภารกิจเดินหน้าสู่เมืองปลอดคาร์บอนของเฮลซิงกิเป็นโจทย์ที่
ท้าทายทีต่ ้องอาศัยความร่วมมือทัง้ จากประชาชน ทางการเฮลซิงกิ
ภาคธุ ร กิ จ และหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละมิติ
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Helsinki
ระบบจราจรยั่งยืน

ราว 1 ใน 5 ของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยในกรุงเฮลซิงกิมาจาก
การจราจร ท�ำให้เฮลซิงกิตั้งเป้าหมายไว้สูง โดยในปี 2578 จะต้อง
ลดการปล่อยมลพิษจากการจราจรลง 69% จากระดับเมื่อปี 2548
ซึ่งมากกว่าเป้าหมายของทั้งประเทศฟินแลนด์ท่ตี ั้งไว้ท่ี 50%
โดยเฉพาะการให้ประชาชนลดการเดินทางด้วยรถยนต์ และ
เลือกใช้การคมนาคมขนส่งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่ำ เช่น การใช้
รถยนต์ไฟฟ้าพร้อมกับขยายเครือข่ายชาร์จแบตเตอรี ส่งเสริมการ
เดิน การขี่จักรยาน ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งในปี 2564 รถเมล์

ในเมืองจะใช้พลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยให้การ
เดินทางสะดวกและรวดเร็วขึน้ ไปจนถึงการเก็บค่าทีจ่ อดรถแพงขึน้
และลดจุดจอดรถฟรี

อาคารประหยัดพลังงาน

ความร้อนจากอาคารบ้านเรือนมีสว่ นต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มากกว่าครึง่ หนึง่ ในเฮลซิงกิ การออกแบบอาคารให้ใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพจึงมีบทบาทส�ำคัญมากต่อเป้าหมายปลอดคาร์บอน
โดยอาจช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอาคารลงได้ 80%
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แต่เพราะมีอาคารไม่กี่แห่งที่ทางการกรุงเฮลซิงกิเป็นเจ้าของ
โจทย์จงึ อยู่ที่การเชิญชวนให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ตระหนัก
ถึงประโยชน์ในระยะยาว ด้วยการส่งเสริมให้ใช้พลังงานหมุนเวียน
และพลังงานทางเลือกในอาคารบ้านเรือนมากขึ้น ปรับปรุงให้
ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ไม้ในการก่อสร้างมากขึ้น
และเปลีย่ นหลอดไฟนอกอาคารให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

เน้นผลิตพลังงานสะอาด

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า
เป็นอีกมิตหิ นึง่ ทีส่ ง่ ผลถึงเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนทัง้
ประเทศ และยุตกิ ารใช้พลังงานจากถ่านหินอย่างสิน้ เชิง โดยเฮลซิงกิ
จะเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิล หันมาเน้นผลิตพลังงานหมุนเวียน
เช่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์
และพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไว้ใช้ในยามจ�ำเป็น

เศรษฐกิจอัจฉริยะและ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

เฮลซิงกิตงั้ เป้าลดการปล่อยคาร์บอนจากการจัดซือ้ จัดจ้าง โดย
ค�ำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้าง
บริการอาหาร อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมเศรษฐกิจแบบแบ่งปันและเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ยกตัวอย่างชาวเมืองสามารถหยิบยืมเสือ้ ผ้าจากห้องสมุด
เสื้อผ้า ขณะเดียวกันร้านเสื้อผ้าในเฮลซิงกิก็จ�ำหน่ายเสื้อผ้าและ
เครือ่ งประดับจากวัสดุรไี ซเคิลมากขึน้ รวมถึงการขายสินค้ามือสอง
ที่ได้รับความนิยม
‘Pure Waste’ ขายเสื้อผ้าทั้งหมดในร้านที่ท�ำจากวัสดุรีไซเคิล
100% แถมบริการจัดส่งสินค้าผ่านจักรยาน ไม่สร้างมลภาวะเพิ่ม
หรือกรณีของ ‘ResQ Club’ แอปพลิเคชันบนมือถือที่ให้ผู้ใช้สั่งซื้อ
อาหารเหลือทิ้งจากร้านอาหารได้ในราคาย่อมเยา ส่วนผู้ขายก็ไม่
ต้องมีขยะเหลือทิ้งมากเกินไป
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เว็บไซต์ ‘MyHelsinki’ เป็นสื่อกลางที่มีเกณฑ์รับรองธุรกิจที่ไม่
ท�ำร้ายโลก เช่น ใช้พลังงานหมุนเวียน บริการซ่อมสินค้าให้กลับมา
ใช้งานได้ใหม่ ช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่เป็นมิตรกับโลกมากขึ้น

การท่องเที่ยวและอีเวนต์
ที่เป็นมิตรกับโลก

เฮลซิงกิได้รบั รางวัล European Capital of Smart Tourism ในปี
2563 โดยท�ำผลงานได้ดที งั้ 4 เกณฑ์ ได้แก่ 1. ความยัง่ ยืน สามารถ
ขยายการท่องเทีย่ วไปพร้อมกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม 2. ดิจิทัล น�ำเสนอนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและ
บริการผ่านระบบ ICT และดิจทิ ลั 3. วัฒนธรรมและความสร้างสรรค์
โดยใช้มรดกทางวัฒนธรรมผสานกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อ
เพิ่มประสบการณ์ด้านท่องเที่ยว และ 4. การเข้าถึง นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วได้งา่ ยผ่านการคมนาคมทีห่ ลากหลาย
นอกจากนี้โรงแรมในเฮลซิงกิราว 75% ได้รับการรับรองเรื่องความ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากสถาบันต่าง ๆ
ส่วนการจัดงานอีเวนต์และการประชุมต่าง ๆ เฮลซิงกิมเี ครือ่ งมือ
ที่ช่วยให้การจัดงาน มีความยั่งยืน ไม่สร้างมลภาวะ โดยมีการ
ค�ำนวณพื้นที่ การใช้น�้ำ - ไฟ อาหารต่าง ๆ การสร้างขยะ รวมถึง
การขนส่ง
อีกหนึง่ ตัวอย่างทีน่ า่ สนใจ สะท้อนจากการแข่งขันขีม่ า้ กระโดด
ชิงแชมป์โลก ทีจ่ ดั ภายในงานแสดงม้านานาชาติทกี่ รุงเฮลซิงกิ เมือ่
ปีที่แล้ว โดยผู้จัดงานน�ำมูลม้าราว 100 ตัน จากม้า 370 ตัว ใส่
ตู้คอนเทนเนอร์ ส่งไปเผาที่โรงไฟฟ้าเมืองยารเวนบา (Järvenpää)
กระบวนการดังกล่าวผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ราว 150 เมกะวัตต์ เพียง
พอส�ำหรับจัดการแข่งขันตลอดทั้ง 4 วัน แถมยังเหลือพลังงานบาง
ส่วนส�ำหรับประชาชน 26 ครัวเรือนใช้ได้นานนับเดือนอีกด้วย
ทั้งหมดนี้คงท�ำให้หลายคนมอง ‘เฮลซิงกิ’ ในมุมใหม่ ในฐานะ
‘เมืองปลอดคาร์บอนÆ’
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SHOWCASE

Many people probably do not realize that Helsinki
has a mission to become a zero-carbon or carbonneutral 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 secondhand 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.

H E A LT H
เรือ
่ ง แอมป์

อย่ามองข้าม

การนอนไม่หลับ
หากคุณเป็นคนที่หัวถึงหมอนก็พร้อม
เข้าสู่ห้วงนิทราได้แล้วล่ะก็ คงไม่เข้าใจว่า
แค่การนอนกลิ้งไปมาบนเตียง ท�ำอย่างไรก็
ไม่ง่วง หรือข่มตาให้หลับไม่ได้สกั ทีนั้น เป็น
ความทุกข์ทรมานเพียงใด หรือส่งผลต่อ
ร่างกายอย่างไรบ้าง ทั้งที่จริงแล้ว การนอน
ไม่หลับถือเป็นภัยเงียบที่ไม่ควรจะมองข้าม
อย่างยิ่ง
ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า คนปกติหลัง
จากโน้มตัวลงบนเตียงแล้ว ต้องใช้เวลาอีก
ไม่เกิน 30 นาทีในการเข้าสู่การหลับลึก
ฉะนัน้ การทีห่ ลับทันทีหรือการง่วงในเวลาที่
ไม่ควรนอน ก็ไม่ถือเป็นการนอนที่ดี และนี่
อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงร่างกายทีเ่ หนือ่ ย
ล้าเกินไป หรือคนคนนั้นมีปัญหาการนอน
ไม่หลับสะสมอยู่จนร่างกายประท้วง

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจึงต้อง
ส�ำรวจตัวเองให้เจอ ว่าเพราะอะไรถึงนอน
หลับยาก
ถ้าคุณมีโรคประจ�ำตัว แน่นอนว่าความ
ป่วยไข้นนั้ ท�ำให้รสู้ กึ เจ็บปวดและไม่สบายตัว
จนกระทบกับการนอนได้ ก็จ�ำต้องรักษา
อาการเหล่านั้นให้บรรเทาหรือหายขาดเสีย
ก่อน หรือใครที่อยู่ในภาวะอารมณ์ไม่ปกติ
ไม่ว่าจะเครียด วิตกกังวล ตื่นเต้น เสียใจ
สุ ข หรื อ ทุ ก ข์ จ นเกิ น ไป ก็ ต ้ อ งปรั บ สภาพ
จิตใจให้กลับมาเป็นปกติให้ได้ นอกจากนี้
พฤติกรรมก่อนนอนก็เป็นอีกสาเหตุส�ำคัญที่
ท�ำให้คณ
ุ นอนไม่หลับได้ โดยเฉพาะการใช้
เวลากับสมาร์ตโฟน เล่นอินเทอร์เน็ต เพราะ
แสงสีฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะไป
กดการหลั่งของสารเมลาโทนินจากต่อมใต้

สมองซึง่ เป็นฮอร์โมนแห่งการนอนหลับ รวม
ถึงการไม่กินมื้อหนักและไม่ออกก�ำลังกาย
ก่อนเข้านอน เพราะร่างกายอาจตื่นตัวจน
นอนหลับยาก
ส่วนเหตุผลว่าท�ำไมถึงจะต้องใส่ใจการ
นอนหลับให้มีคุณภาพ นั่นเป็นเพราะตาม
กลไกของร่างกายคนเรามีนาฬิกาชีวิตเป็น
ตัวก�ำหนดว่าช่วงเวลาไหนควรท�ำอะไร และ
การนอนก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมส�ำคัญของ
การมีสขุ ภาพดี เพราะเป็นเวลาทีร่ า่ งกายได้
หยุดพักเพือ่ ซ่อมแซม ฟื้นฟู และปรับสมดุล
ต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งทุกคนควรนอนหลับ
ให้เพียงพอวันละ 7-9 ชั่วโมง
การนอนไม่หลับนั้นในทางการแพทย์
หมายความถึงทั้งการนอนไม่พอและการ
นอนอย่างไม่มคี ุณภาพด้วย ซึ่งหากเกิดขึ้น
อย่างต่อเนือ่ งแล้ว จะส่งผลกระทบต่อระบบ
เผาผลาญอาหาร ท�ำให้อยากอาหารและน�ำ
ไปสู่โรคอ้วนได้ แล้วยังส่งผลให้ภูมิคุ้มกัน
ของร่างกายลดลง นัน่ แปลว่าคุณจะอ่อนแอ
อีกทั้งยังมีผลต่อการเรียนรู้ ความจ�ำ และ
สมาธิในการท�ำงานที่ลดลง รวมไปถึงการ
เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต โรคซึม
เศร้า โรคไบโพลาร์ได้อกี ด้วย
ทั้งนี้ นอกจากแก้ไขต้นเหตุการนอนไม่
หลับแล้ว ยังมีเคล็ดลับดี ๆ ส�ำหรับคนหลับ
ยากมาฝากกันด้วย ด้วยการกินอาหารอุดม
แมกนีเซียม เช่น อะโวคาโด กล้วย โยเกิร์ต
นมถั่วเหลือง ลูกเกด เต้าหู้ มันฝรั่ง ผักโขม
ปลาทูน่า ที่มีผลต่อระบบประสาทสมองซึ่ง
ช่วยในการนอนหลับ ควรหลีกเลี่ยงเครื่อง
ดื่มที่มีกาเฟอีนทั้งหลาย ไม่ว่าจะชา กาแฟ
หรือน�้ำอัดลม จากนั้นสร้างบรรยากาศให้
ชวนนอน ไม่ว่าจะปรับแสงและอุณหภูมใิ น
ห้องนอนให้พอดี การใช้น�้ำมันหอมระเหย
ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและเปิดเครื่องฟอก
อากาศที่ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจน และ
ก�ำจัดสารก่อภูมแิ พ้จะช่วยให้คณ
ุ หลับลึกขึน้
หากท�ำได้ควรหมั่นท�ำสมาธิเพื่อปล่อยวาง
ความคิดที่วุ่นวายออกไป และสุดท้ายฝึก
เข้านอนให้เป็นเวลา เพือ่ ให้ร่างกายปรับตัว
และคุ้นเคยกับการนอนหลับในเวลา
ลองน�ำไปปฏิบตั กิ นั ดู อย่างน้อยก็นา่ จะ
ดีกว่านอนนับแกะเป็นไหนๆ
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GREEN
เรือ
่ ง วิชชุ ชาญณรงค์

โทรศัพท์เก่า

ช่วยโอบอุ้มผืนป่าและพิ ทักษ์โลกของเรา
ปัจจุบนั ในแต่ละปี ผืนป่าทัว่ โลกสูญเสีย
ป่าไม้คิดรวมกันเป็นสัดส่วนมากถึงขนาด
พอ ๆ กับประเทศอังกฤษ ยกตัวอย่างทีป่ า่
แอมะซอนเองขณะนีส้ ญ
ู เสียพืน้ ทีป่ า่ ไปแล้ว
1 ใน 5 ในรอบ 40 ปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ไม่เพียง
กระทบกับบรรดาสัตว์ปา่ เท่านัน้ แต่ยงั ส่งผล
ถึงสายพันธุข์ องสิง่ มีชวี ติ ในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ด้วย
นอกจากนีย้ งั ท�ำให้ภาวะโลกร้อนทีเ่ ป็นอยูท่ วี
ความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการตัดไม้
ท�ำลายป่าก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากถึง
17% จากกิจกรรมทัง้ หมดของมนุษย์บนโลก
‘ท็อปเฮอร์ ไวท์’  นักส�ำรวจจากเนชัน่ แนล
จีโอกราฟิก ระบุว่า กว่า 50 – 90% ของ
การตัดไม้ท�ำลายป่าฝนทั่วโลกล้วนเป็นการ
ตัดแบบผิดกฎหมาย ซึ่งการเฝ้าตรวจสอบ
เสียงของเลือ่ ยและเสียงของกิจกรรมอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับขบวนการค้าไม้เถือ่ นนีท้ �ำได้ยาก
เนือ่ งจากในธรรมชาติเต็มไปด้วยสรรพเสียง
มากมาย
ทว่า ทราบหรือไม่วา่ โทรศัพท์มอื ถือเครือ่ ง
เก่าของคุณจะไม่ใช่แค่ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ไร้คา่ อีกต่อไป เพราะมันก�ำลังมีสว่ น
ช่วยปกป้องผืนป่าไม่ให้ถกู ท�ำลายได้

ด้วยความพยายามของ ‘Rainforest
Connection’ องค์กรสิ่งแวดล้อมที่ไม่แสวง
ผลก�ำไร ในซานฟรานซิสโก ทีร่ ว่ มกับบริษทั
ซอฟต์แวร์ ‘Timbe’ ในโครงการ ‘Further Base
Camp’ ด้วยการพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ โดย
ดัดแปลงโทรศัพท์มอื ถือเก่า น�ำมาติดตัง้ แผง
โซลาร์เซลล์เข้าไปเพือ่ เป็นแหล่งพลังงานให้
แบตเตอรี และติดตั้งไมโครโฟนไว้ส�ำหรับ
ดักฟังเสียง ด้วยประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ใหม่นี้ ท�ำให้โทรศัพท์ดงั กล่าวสามารถตรวจ
จับเสียงเลือ่ ยทีด่ งั ห่างออกไปได้ไกลเป็นไมล์
และเสริมฟังก์ชนั อืน่ ลงไปเพือ่ ช่วยให้อปุ กรณ์
นีส้ ามารถแยกแยะเสียงเลือ่ ยออกจากเสียง
อืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในป่าได้
เมือ่ ระบบตรวจจับเสียงเลือ่ ยได้แล้ว จะ
ส่งข้อความแจ้งเตือน
อัตโนมัตไิ ปยังบุคคล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
รายงานว่าขณะนี้

ก�ำลังมีกลุ่มคนลักลอบตัดไม้ท�ำลายป่าอยู่
โครงการนีม้ กี ารทดสอบด้วยการใช้งานจริง
บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ผล
ปรากฏว่า อุปกรณ์สามารถจับเสียงเลือ่ ยได้
จริง ๆ ท�ำให้เข้าจับกุมกลุม่ ลักลอบตัดต้นไม้
เถือ่ นได้ ตลอดหลายปีทผี่ า่ นมาอุปกรณ์จาก
โครงการนี้ได้ถูกติดตั้งแล้วในผืนป่าหลาย
แห่งทัว่ โลก เช่น ในแคเมอรูน เอกวาดอร์ เปรู
บราซิล โบลิเวีย ฯลฯ ยิง่ ไปกว่านัน้ อุปกรณ์
นีไ้ ม่ได้มไี ว้แค่ดกั ฟังเสียงเลือ่ ยเท่านัน้ แต่ยงั
ใช้ในการดักฟังเสียงของนกสายพันธุห์ ายาก
ได้ด้วย ซึ่งไวท์ได้ท�ำงานร่วมกับบรรดานัก
ชีววิทยาเพื่อเฝ้าติดตามบรรดาสัตว์หายาก
เหล่านี้ จากในป่าและสวนสาธารณะใน
ลอนดอน พร้อมเชิญชวนผู้คนติดตามการ
ท�ำงานของเจ้าหน้าที่ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุน
จากชนเผ่าทีต่ อ้ งการอนุรกั ษ์ผนื ป่าไว้เช่นกัน
ผ่านหนังสัน้ เรือ่ ง ‘Beneath The Canopy’
		 “ผมคิดเพียงว่านีเ่ ป็นการปกป้อง
สัตว์และพืน้ ทีเ่ ล็ก ๆ เท่านัน้ แต่ไม่ใช่เลย
เพราะการตัดไม้ท�ำลายป่านัน้ คือตัวการ
ใหญ่ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ” ไวท์กล่าวทิง้ ท้าย
ที่มา :
https://blog.nationalgeographic.org
https://rfcx.org
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แอปพลิเคชันเดียวที่ให้บริการ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าระดับมาตรฐานของ PEA

สอบถามเพิ่ มเติม

0 2725 4955
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เรือ
่ งและภาพ
กุลบุตร จินน
ั ทุยา PEA Creator

ท่ามกลางขุนเขาทีต่ งั้ สูงตระหง่าน เหล่าทัพหน้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (PEA) ก�ำลังครุน่ คิดถึงวิธขี น

่ ตันขึน
้ ไปยังจุดหมายปลายทาง เพราะงานนีไ้ ม่เหมือนทีผ
่ า่ นมา ทางลาดยางทีเ่ คยราบเรียบ
ย้ายแท่งปูนหนักกว่าครึง
กลับกลายเป็นดินลูกรังขรุขระ ถนนทีเ่ คยกว้างเหลือเพียงทางแคบ ๆ ตามไหล่เขา พอให้รถกระบะขับผ่านได้ ระนาบ
้ ง
้ ภูเขา เพราะต้อง ‘แบกเสาไฟขึน
้ ภูเขา’ นีแ
่ หละ
พื้ นทีเ่ คยทอดยาว กลับลาดชันยิง
ิ่ กว่าเข็นครกขึน
่ นัก ดูแล้วงานนีย
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“รอคอยมาทั้ง ชี วิต ขอบคุ ณ หั ว หน้ า
มาก ๆ เลย”
ลุงคนหนึง่ เล่าให้ฟงั ด้วยสำ�เนียงชาวลัวะ
เสียงสั่นเครือ พร้อมยกมือพนมไว้เหนือหัว
แววตาเปีย่ มความรูส้ กึ ทัง้ คำ�ขอบคุณ ความ
สุข และความหวัง บทสนทนาเป็นไปอย่าง
ออกรสชาติ ลุงเล่าถึงความเป็นอยูท่ แ่ี สนยาก
ลำ�บาก วิถชี วี ติ ทีไ่ ม่มแี สงไฟฟ้า ได้แต่รอคอย
แสงจากฟากฟ้า เป็นความลำ�บากทีเ่ ราไม่เคย
สัมผัส ฟังไปนํา้ ตาก็คลอเบ้าด้วยความสงสาร
จับใจ เมือ่ ได้ยนิ ลุงพูดว่า “เจ็บป่วยที ก็แค่รอ
วันตาย” นัน่ เพราะวัคซีนจำ�เป็นต้องเก็บในที่
อุณหภูมติ า่ํ พอ เมือ่ ไม่มไี ฟฟ้าก็ไม่มตี เู้ ย็น ต่อ
เมือ่ มีไฟฟ้าแล้ว สุขศาลา* ถึงเก็บวัคซีนไว้
รักษาชาวบ้านได้ เราพลันหันไปเห็นกองฟืน
มากมายวางเรียงรายอยูใ่ ต้ถนุ บ้าน ฟืนทีไ่ ว้
ก่อไฟหุงข้าว แต่ถา้ มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านก็หงุ
ข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า การใช้ฟนื ก็นอ้ ย
ลง ต้นไม้ทถ่ี กู ตัดก็คงลดลงตามไปด้วย
อีกแค่ 6 กิโลเมตรจากปลายสายทีร่ ะบบ
จำ�หน่ายไฟฟ้าจะถึงหมู่บ้านขุนนํ้าจอนและ
บ้านห้วยลัวะ ถนนตามไหล่เขาที่ใช้สัญจร
ไปมาแคบเกิ นกว่ า ที่จ ะนำ � รถเครนเข้ า ไป
ปฏิบตั งิ านได้ ทางองค์การบริหารส่วนตำ�บล
นางพญาได้อาสาเข้ามาขุดถนนเกลีย่ ดินเพิม่
ความกว้างของถนนให้กองทัพมดงานของ
PEA เข้าไปปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีต่ อ่ ได้
115 ต้น คือจำ�นวนเสาคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 12 เมตร ทีป่ กั ลงในดินด้วยความลึก

2 เมตรจากนํา้ พักนํา้ แรงของทีมก่อสร้าง PEA
และชาวบ้านเกือบ 200 ชีวติ ผูต้ ง้ั ตารอให้
ไฟฟ้ามาถึงหมูบ่ า้ นของตนจนทนแทบไม่ไหว
ทัง้ ผูช้ าย ผูห้ ญิง คนเฒ่าคนแก่ แบ่งหน้าที่
กันเป็นกิจจะลักษณะ บ้างขนเสา บ้างขุด
หลุม บ้างกลบหลุมเสา บ้างแบกสมอ แต่งาน
ทีใ่ ช้คนเยอะสุดเห็นจะเป็นการลากสาย ด้วย
ความคดเคีย้ วของเส้นทาง รวมถึงแนวต้นไม้
ใหญ่ท่สี ูงตระหง่านคอยขัดขวางการทำ�งาน
ให้ยากขึน้ ไปอีกเท่าตัว ชาวบ้าน 200 ชีวติ
ร่วมมือร่วมใจกันลากสายขึน้ ไปตามไหล่เขา
อันเลีย้ วลดคดเคีย้ ว ประหนึง่ งูยกั ษ์ก�ำ ลังขด
ตัวผ่านลำ�ห้วย หุบเหว และต้นไม้ใหญ่ไปยัง
จุดหมายปลายทางอย่างไม่รจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ย
ไม่เว้นแม้แต่เด็ก ๆ ที่สนุกสนานกับการวิ่ง
เสิรฟ์ นํา้ ให้พ่ี ๆ PEA เป็นภาพทีน่ กึ ถึงทีไรก็
อดยิม้ ไม่ได้เลยสักครา
ทว่า แท่งปูนคอนกรีตยาว 8 เมตร หนัก
กว่าครึง่ ตันอีกจำ�นวน 35 ต้นหลังจากนี้ รถ
สีส้มป้าย PEA ติดแขนยนต์อันใหญ่ท่ีมีไว้
ยกเสาลงหลุมนั้นไม่สามารถขึ้นไปได้ ทาง
เดียวที่งานจะสำ�เร็จได้คือต้องแบกมันขึ้นไป
ด้วยแรงคนเท่านัน้ ชาวบ้านไม่รอช้าช่วยกัน
หาอุปกรณ์ในการขนย้ายแท่งปูนอันหนักอึ้ง
ประหนึ่งหินก้อนมหึมานี้ มาช่วยพนักงาน
ก่อสร้างของ PEA อย่างว่องไว ไม่วา่ จะเป็น
ท่อนไม้ขนาดเท่าแขน เชือกเส้นใหญ่ หรือ
แม้ แต่ ย างนอกของรถมอเตอร์ ไซค์ และ
อุปกรณ์เท่าทีห่ าได้มาช่วยกันแบกเสา กำ�ลัง
คนเกือบ 100 ชีวติ ส่งเสียงตะโกนให้จงั หวะ
การยกและการก้าวเดินดังลัน่ เขาแถบนัน้ เป็น
ระยะ ๆ ไม่วา่ ใครได้ยนิ ก็รสู้ กึ ฮึกเหิมไปด้วย
เหมือนกำ�ลังจะออกรบเลยทีเดียว
“หัวหน้าไม่ต้องเลยครับ ผมพาเสาขึ้น
ไปให้” แม้นํ้าเสียงอาจดูเหนื่อยล้าออกมา
จากปากผู้นำ�หมู่บ้าน แต่เจ้าตัวยังฝืนว่ายัง
ไหวเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสู้ขนาดไหน
“ไม่ได้หรอกครับ พวกเรามาช่วยกัน
น่าจะเสร็จไวกว่า” คำ�ตอบที่ดูนอบน้อมนี้
เป็นของชายหนุ่มเสื้อม่วงที่กำ�ลังยกไม้คาน
อันหนักอึ้งขึ้นบ่า บทสนทนาที่ได้ยินแล้ว
ชวนให้รสู้ กึ อิม่ อกอิม่ ใจนี้ สร้างพลังใจให้ทกุ
คนสู้ไม่ถอย ทำ�งานแข่งกับแสงสว่างจาก
* ‘สุ ข ศาลา’ เป็ น ชื่ อ เรี ย กสถาน
พยาบาลตามท้องที่ต่าง ๆ ในอดีต
่ ปัจจุบน
ซึง
ั กลายมาเป็นสถานีอนามัย
โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาล
อ�ำเภอ
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ธรรมชาติ แต่ทส่ี ดุ ตะวันก็คอ่ ย ๆ เลือนลับ
จากขอบฟ้าไป พร้อมกับควันไฟทีล่ อยเอือ่ ย ๆ
จากกระท่อมหลังน้อย มาพร้อมกลิ่นหอม
เย้ายวนชวนหิวยิ่งนัก กับข้าวหมู่บ้านนี้ถูก
ปรุงแต่งรสชาติดว้ ยนํา้ ใจของชาวบ้าน นำ�มา
เสิรฟ์ ให้ชายหนุม่ 9 คนทีส่ วมเสือ้ ทีม่ ตี วั อักษร
PEA อยู่บนหน้าอก ให้ทุกคนได้กินอิ่มใน
ทุก ๆ มือ้ นํา้ ใจทีม่ ใี ห้กนั เหล่านีส้ ร้างพลังใจ
ให้พวกเขาได้ส้ใู นวันต่อ ๆ ไปนับตั้งแต่เมื่อ
แสงตะวันเริม่ สาดส่อง
ขาทราย นวัตกรรมในการยกเสาลงหลุม
ด้วยแรงคนเหล่านี้ ถูกสร้างขึน้ จากไม้ไผ่และ
เชือก นำ�มาวางเรียงรายพร้อมใช้งาน การนำ�
เสาปูนลงหลุมแต่ละต้นเป็นไปอย่างทุลกั ทุเล
แต่บรรยากาศการทำ�งานกลับมีความสุข
มากกว่าทีค่ ดิ เสียงหัวเราะและรอยยิม้ ทำ�ให้
ลื ม ความเหนื่อ ยล้ า ที่ส ะสมมาทั้ง วั น เป็ น
ปลิดทิง้

วันแล้ววันเล่าผ่านไปอย่างรวดเร็ว 45 วัน
ในการบุกป่า ฝ่าดง ถางพง เพือ่ เดินสายไฟ
เป็นอันเสร็จลุลว่ ง จากแผนงานทีว่ างไว้ 60
วันนับตัง้ แต่ส�ำ รวจเส้นทางได้เสร็จสิน้ พร้อม
จ่ า ยไฟฟ้ า ให้ กับ ชาวบ้ า นขุ นนํ้า จอนและ
บ้านห้วยลัวะ 2 หมูบ่ า้ นสุดท้ายของอำ�เภอ
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน ให้ได้มไี ฟฟ้าใช้ตลอด
24 ชัว่ โมง สร้างความอิม่ เอมใจให้ชาวบ้าน
ยิง่ นัก ผูน้ �ำ หมูบ่ า้ นทำ�พิธบี ายศรีสขู่ วัญบอก
กล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าของพื้นที่ให้ทราบถึง
วันดีวนั นี้ 4 มีนาคม 2563 วันทีไ่ ด้ใช้ไฟฟ้าที่
มีความมั่นคงและมีคุณภาพสักที หลังจาก
อยูใ่ นความมืดมิดท่ามกลางป่าเขามาชัว่ ชีวติ
จากนัน้ ก็มพี ธิ บี ายศรีสขู่ วัญทีจ่ ดั ให้พนักงาน
และลูกจ้าง PEA โดยพ่อหมอประจำ�หมูบ่ า้ น
การผูกด้ายสายสิญจน์ทข่ี อ้ มือ เปรียบเสมือน
การรับขวัญ ให้พร และการผูกสัมพันธ์กัน
ในแบบความเชือ่ โบราณ ว่าทีน่ ย่ี นิ ดีตอ้ นรับ

ท่านผู้เปรียบเสมือนลูกหลานของที่แห่งนี้
เสมอ พิธนี เ้ี หมือนต้องมนต์บางอย่าง สะกด
ให้บรรยากาศเต็มไปด้วยนํ้าตาที่เปี่ยมไป
ด้วยความสุข เต็มไปด้วยความผูกพัน นํา้ ตา
แห่งผู้ให้และผู้รับ เป็นสายสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานและชาวบ้านทีเ่ กิดขึน้ อย่างไม่รตู้ วั
นับจากนี้ไปเด็ก ๆ จะมีแสงสว่างตอน
กลางคืนให้ท�ำ การบ้านอ่านหนังสือ มีโทรทัศน์
เพือ่ ศึกษาหาความรู้ และสร้างความบันเทิง
ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้หงุ ข้าว มีตเู้ ย็นไว้เก็บรักษา
และถนอมอาหาร สุขศาลา...สถานพยาบาล
ได้มตี เู้ ย็นเก็บวัคซีน และความเจริญต่าง ๆ
จะค่อย ๆ ตามเข้ามา ทำ�ให้คุณภาพชีวิต
ของคนทีน่ ด่ี ขี น้ึ
ส่วน PEA จะยังคงยืนหยัดคูป่ ระชาชน
ชาวไทย ไม่วา่ จะใกล้หรือไกล เราสัญญาว่า
จะนำ�แสงสว่างไปให้คนไทย เพือ่ คุณภาพชีวติ
ทีด่ ขี น้ึ ของทุกคน
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จากผู้เขียน
ภาพหลายภาพอาจเลือนหายไปบ้าง
ตามกาลเวลา แต่ภาพบางภาพกลับถูก
จดจ�ำไปอีกนานแสนนาน มุมมองผ่าน
Viewfinder ของผมช่วยหยุดเวลาและ
สร้างความทรงจ�ำให้บค
ุ คลแค่กลุม
่ หนึง
่
้
แต่บทความชิน
นี
้
จะช่
ว
ยเปิ
ด
และย�
ำ
เตื
อ
น
้
ความทรงจ�ำให้อก
ี หลายคนว่าเรามาจาก
จุดไหน มีหน้าทีอ
่ ะไร และก�ำลังท�ำอะไรอยู่
ผมตืน
่ เต้นทุกครัง
้ ทีไ่ ด้เห็นอะไรใหม่ ๆ
ภาพเหล่านีบ
้ างคนอาจรูส
้ ก
ึ เฉย ๆ เพราะ

เมื่อสมัยก่อนก็ท�ำกันแบบนี้ แต่ส�ำหรับ
ผมแล้ว ความพิ เศษไม่ได้อยู่ท่ีวิธีการ
แต่กลับอยูท
่ น
่ี ำ�้ ใจทีม
่ ใี ห้กน
ั ความสัมพันธ์
ของช่าง PEA กับชาวบ้าน เกิดขึน
้ จาก
ความไว้ใจ เชือ
่ ใจ และเข้าใจกัน เงินลงทุน
การก่อสร้างราว 5 ล้านบาทที่ PEA
ลงทุนไปอาจจะไม่มวี น
ั ได้คน
ื ทุน แต่แลก
กับการสร้างคุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ใี ห้คนไทย
ด้วยกันแล้ว มันคุม
้ เสียยิง
้ งานนี้
่ กว่าคุม
PEA จึ ง ท� ำ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของชาวไทยอย่างแท้จริง

100% เป็นค�ำศัพท์ทางเทคนิคของชาว PEA หมายถึง
การมีไฟฟ้าใช้ได้แล้วในพื้ นที่นั้นๆ

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.
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THOUSAND WORDS
ภาพ กุลบุตร จินน
ั ทุยา

สามัคคีคือพลัง

ท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาทีเ่ ต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่นอ
้ ยของหมูบ
่ า้ น
ขุนน�ำ้ จอนและบ้านห้วยลัวะ จังหวัดน่าน ภาพพนักงาน PEA ก�ำลัง
ปฏิบต
ั ง
ิ านบนเสาไฟคอนกรีตยาว 8 เมตร และหนักกว่าครึง
่ ตัน
ทีพ
่ นักงานและชาวบ้านช่วยกันแบกขึน
้ มา เป็นการยืนยันว่า แม้จะมี
ภูเขาสูงชันและถนนเล็กแคบแสนคดเคีย
้ วเป็นอุปสรรคอยูข
่ า้ งหน้า
แต่กไ็ ม่มอ
ี ะไรเกินความตัง
้ ใจ และความสามัคคีของมนุษย์เราไปได้
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นิตยสารฉบับนี้ใช้กระดาษรีไซเคิล 100%
ที่ผ่านกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน และพิ มพ์ ด้วยหมึกถั่วเหลือง

