
                                                                   
 
จรสัLight สญัจร: สงขลาเมอืงเกา่ 

โครงการนํารอ่ง พลงังานทางเลอืกในชมุชนเมอืงเกา่สงขลา 
11 กนัยายน – 11 ตลุาคม 2563  
ณ บา้นสงครามโลก ถนนนครนอก และ ลานทางเดนิ ทา่นํ�าศกัดสิทิธิ�พทิกัษ์ สงขลา 
 

 
ตั �งแตอ่ดตี ถงึ ปัจจบุนั เทคโนโลยี การขยายตวัของเมอืง ไดนํ้าการพัฒนาเดนิทางเขา้มาในชมุชนและนํามาซึ�ง     
ความเจรญิกา้วหนา้และขยายตวัของชมุชน ทั �งในดา้นขนาดของชมุชนเมอืง การขยายจํานวนประชากร รวมถงึ   
นําพาความเปลี�ยนแปลงในดา้นตา่งๆ ทั �งการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมการใชช้วีติและการบรโิภค ในอดตีนั�น การ   
พัฒนาของชมุชนเป็นไปอยา่งเชื�องชา้และคอ่ยเป็นคอ่ยไป แตเ่มื�อมกีารพัฒนาเรื�องระบบอตุสาหกรรม เทคโนโลยี   
ถงึจดุหนึ�ง ทําใหก้ระบวนการการเปลี�ยนแปลงนี�เกดิขึ�นอยา่งรวดเร็วยิ�งขึ�น ชมุชนที�ไมส่ามารถรับมอืกบัการ  
เปลี�ยนแปลงได ้ อาจสง่ผลใหเ้กดิการปะทะกนัระหวา่งอดตีและปัจจบุนั สิ�งที�จําเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งคํานงึถงึใน  
กระบวนการการพัฒนานั�น คอืการรักษามรดกทางวฒันธรรม สิ�งแวดลอ้มอนัมคีณุคา่คูค่วรแกก่ารอนุรักษ์ (High    
Conservation Values) เอาไว ้พรอ้มกบัรับสิ�งใหม่ๆ เขา้มาอยา่งมั�นคง  

 
ประเด็นเรื�องการใชพ้ลงังานกเ็ป็นประเด็นที�สําคญัประเด็นหนึ�ง เมื�อมกีารพัฒนาเป็นเมอืง (urbanization) ความ   
ตอ้งการทางดา้นพลงังานยอ่มเพิ�มขึ�นตามมา ดงันั�น เพื�อเตรยีมตวัรับกบัความตอ้งการที�เพิ�มขึ�นนี� ในฐานะผูดํ้าเนนิ   
งานทางดา้นศลิปวฒันธรรม หอศลิปกรงุเทพฯ จงึไดนํ้าเสนอโครงการที�จะทดลองหาความเป็นไปไดใ้นการคํานงึถงึ  
พื�นฐานการใชช้วีติ การเป็นชมุชนที�พึ�งพาตวัเอง และ สรา้งการพัฒนาดา้นพลงังานไปพรอ้มๆ กนั โดยจะสรา้งความ     
เชื�อมโยงพื�นที�ทางประวตัศาสตรเ์ดมิกบัชมุชนในปัจจบุนั และแนวคดิในการใชพ้ลงังานทางเลอืก เพื�อสรา้งความ  
ยั�งยนืทางพลงังานที�มคีวามกลมกลนืไปกบัสภาพของเมอืง 

 
นทิรรศการ ‘จรัส Light สญัจร: สงขลาเมอืงเกา่’ เป็นสว่นหนึ�งของ โครงการ ‘จรัส: แสงสรา้งสรรค’์ รเิริ�มและดําเนนิ         
การโดย หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร เพื�อสง่เสรมิการเรยีนรูเ้กี�ยวกบัพลงังานทดแทนจากแสงอาทติย์  
ผา่นงานศลิปะ และกจิกรรมทางวฒันธรรมในรปูแบบตา่งๆ ตลอดปีพ.ศ. 2562 ไปจนถงึเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2563       
โดยไดรั้บทนุสนับสนุนจาก กองทนุพัฒนาไฟฟ้า สํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน (กกพ.)  
 
จากมมุมองของเมอืงที�ววิฒันไ์ปกบัการเปลี�ยนแปลงของยคุสมยัอยา่งตอ่เนื�องนี� โครงการ จรัส Light สญัจร:     
สงขลาเมอืงเกา่ จงึไดโ้อกาสนํานทิรรศการมาสญัจร เพื�อนําเสนอทางเลอืกและความคดิสรา้งสรรคอ์ื�นๆ เพื�อเพิ�ม   
สสีนัและความหลากหลายอยา่งยั�งยนืใหก้บัพื�นที�แหง่นี� โดยเฉพาะในเรื�องพลงังานไฟฟ้าทางเลอืก โดยไดนํ้างาน  
ของศลิปิน 3 ทา่น คอื นพไชย องัคะวฒันพงศ,์ วศนิบรุี สพุานชิวรภาชน์ และกฤช งามสม ที�สรา้งสรรคโ์ดยใช ้          
พลงังานสว่นหนึ�งมาจากแผงโซลา่รเ์ซลล์ หลงัจากไดเ้ขา้รว่มในเทศกาล ‘จรัส Light’ บรเิวณลานดา้นหนา้ หอศลิป     
กรงุเทพฯ สญัจรมาจัดแสดงที�สงขลาในครั�งนี� รวมทั �งขอ้มลูความรู ้ และภาพถา่ยโดยชา่งภาพอกีหลายทา่นที�รว่ม   
กนัขยายความเขา้ใจและความสําคญัของพลงังานในอนาคตจากแสงอาทติย์ ที�เคยจัดแสดงที�หอ้ง จรัส LAB ที�หอ    
ศลิปกรงุเทพฯ ในปีที�ผา่นมา  
 
การเตบิโตของเมอืงเดมิกบัพัฒนาการของการใชพ้ลงังานที�สะอาดและยั�งยนืเป็นเรื�องที�น่าใครค่รวญ และทดลอง 
ความเป็นไปได ้ นี�เป็นอกีแนวคดิหนึ�งของการสญัจรโครงการในครั�งนี� เป็นททีราบกนัดใีนระยะที�ผา่นมาวา่ เชื�อเพลงิ   
ฟอสซลิ (ถา่นหนิและนํ�ามนัดบิ) จํานวนมหาศาลถกูใชเ้ป็นเชื�อเพลงิหลกัในกระบวนการผลติไฟฟ้า และกม็คีวาม   
ชดัเจนขึ�นเรื�อยๆ วา่เชื�อเพลงิฟอสซลินั�น เป็นตวัการสําคญัในการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ ที�สง่ผลใหเ้กดิ   
สภาวะเรอืนกระจก นํามาซึ�งวกิฤตการณต์า่ง ๆ ทางธรรมชาตทิี�แปรผันรนุแรงมหาศาล อยา่งที�ประสบกนัทั�วโลกใน    
หลายทศวรรษที�ผา่นมา  
 
โลกของเรารับรังสอีาทติย์ (แสงแดด) ราว 73,000 เทอราวตัส์ หรอื 10,000 เทา่ ของความตอ้งการพลงังานใน        
แตล่ะวนั แสงอาทติยจ์งึเป็นแหลง่พลงังานทดแทนสําคญั ที�สามารถเปลี�ยนเป็นพลงังานไฟฟ้าไดโ้ดยอาศยัเซลล์  
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แสงอาทติย์ (Solar Cell) ทําใหโ้ลกในปัจจบุนัหนัมาสนใจและพัฒนานวตักรรมในการผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ ที�    
เป็นพลงังานสะอาด ใชไ้ดไ้มม่วีนัหมด และสง่ผลกระทบตอ่โลกนอ้ยกวา่เชื�อเพลงิฟอสซลิ  
 
นี�จงึเป็นชว่งเวลาที�สําคญัที�เราจะเปิดพื�นที�แหง่การเรยีนรูเ้รื�องพลงังาน และพลงังานทดแทน ที�กําลงัเขา้สูย่คุ  
เปลี�ยนผา่นการไดม้าซึ�งพลงังาน โดยเฉพาะพลงังานไฟฟ้าในปัจจบุนั เพื�อกระตุน้ใหส้งัคมเห็นความสําคญัในความ  
มั�นคงและยั�งยนืของการใชพ้ลงังานไฟฟ้า อนัเป็นปัจจัยสําคญัตอ่การดํารงชวีติและการขบัเคลื�อนสิ�งตา่งๆ ในสงัคม  
โลก  
 
จากโครงการนี� หอศลิปกรงุเทพฯ หวงัสรา้งแนวคดิ ความตระหนักและทศันคตทิี�ดใีหก้บัชมุชนในเรื�องการใช ้   
พลงังานทางเลอืกที�ยั�งยนืและเป็นจรงิ ผา่นกจิกรรมทางศลิปวฒันธรรมที�ชมุชนมสีว่นรว่ม เพื�อสรา้งพื�นที�ตวัอยา่งใน  
การใชพ้ลงังานทางเลอืกในชวีติประจําวนั และเพื�อสรา้งพื�นที�ตวัอยา่งในการนําสนุทรยีศาสตรม์าเชื�อมโยง 
ประวตัศิาสตร์ (เกา่) กบั เทคโนโลยพีลงังานทางเลอืก (ใหม)่ และเพื�อเชื�อมโยงเครอืขา่ยที�ทํางานเกี�ยวกบั     
พลงังานทางเลอืก เขา้กบัเครอืขา่ยศลิปิน และเครอืขา่ยชมุชนตอ่ไป 
 
จรัสLight สญัจร: สงขลาเมอืงเกา่ จัดแสดงที�บา้นสงครามโลก ถนนนครนอก และ ลานทางเดนิ ทา่นํ�าศกัดสิทิธิ�
พทิกัษ์ สงขลา ระหวา่งวนัที� 11 กนัยายน - 11 ตลุาคมนี�  

 

 

Jaras Light Mobile : Songkhla Old Town  
11 September – 11 October, 2020  
At Ban Songkramloke, Nakhon Nok Road, and Walking Plaza, Saksitpitak Pier, Songkhla  
 
"Jaras Light Mobile : Songkhla Old Town" is a part of the Jaras Project, initiated and operated by Bangkok Art 
and Culture Centre (BACC). This project aims to promote the knowledge about alternative energy, particularly 
the solar one, through art works and various forms of cultural activities from 2019 until October 2020. Jaras 
Project is sponsored by the Power Development Fund, Office of the Energy Regulatory Commission (ERC). 
. 
The old town area of Songkhla has a historical background and idiosyncratic cultural identity. Nonetheless, with 
the efforts of many sectors, the town’s urban development has received more attention. The aims are not only to 
follow modern and universal standard of urban living, but also to explore the roots of local beliefs and cultures of 
Songkhla due to its position in the past as a trading hub and a gateway to various innovations from overseas for 
many centuries. With the idea to develop Songkhla to be a coming major education and tourism spot of the 
South, Songkhla’s old town area would need increasing electrical energies and powers.  
. 
With the continuously changing and growing chapters of many urban issues, Jaras Light Mobile : Songkhla Old 
Town brought this mobile exhibition to showcase as a model in using alternative energy and a springboard of 
other creativities. This is also for adding colours and sustainable diversities to this area. The mobile exhibition 
features the art works of three artists, namely Nopchai Ungkavatanapong, Wasinburee Supanichvoraparch and 
Krit Ngamsom. The electricity operating their works are partly generated by the powers from solar panels. These 
works were once installed at the BACC’s forecourt, before travelling to Songkhla. They are accompanied with the 
exhibition corner featuring the knowledge on alternative energies and the photos taken by many photographers 
with solar energy concern. All were displayed before at Jaras Lab exhibition at BACC during the past months.  
. 
The growth of the old town together with its development of clean and sustainable energies are something that 
need to be contemplated and experimented, This mobile project simply offers one possibility. It is known well 
that, during the past years and decades, an exorbitant number of fossil-based fuels (coal and crude oil) have 
been used as a major source of electricity production. More and more clearly, fossil fuels are the main cause of 
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carbon dioxide emission, resulting in greenhouse effect and following natural crises and catastrophes during the 
past decades.  
. 
Each day, our Earth receives around 73,000 terawatts of solar radiation, which is about 10,000 times the daily 
global energy use. Sunlight, therefore, is a significant source of renewable energies, which can be transformed 
into electrical power with the help of solar cells. Nowadays, people around the globe get intrigued in developing 
innovations relating to the production of solar power, which is clean, never runs out and causes less effect than 
fossil energies.  
. 
This is a crucial moment for us to open a new sphere of learning about all kinds of energies, as well as 
renewable energies. Currently, we are in the period of the changing face of retrieving energies, especially those 
of electrical ones. It is a must to alert the public to realize the importance of the way we use electrical powers 
with security and sustainability as they are pivotal to our living and help moving countless activities in this world.  
. 
"Jaras Light Mobile : Songkhla Old Town" would like to invite public members to explore the knowledge about 
solar energy through presented art works, exhibition and activities. The electrical powers for area illuminations, 
as well as the operations of devices in the exhibition and some parts of artists’ works, are generated by solar 
panels installed upon the top of the exhibiting building.  
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