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EDITOR’S 
TALK
 ความก้าวหน้าของวงการยานยนต์ไฟฟา้ที่เราได้เห็นพัฒนาการมา
ตลอดระยะเวลาหลายปนีัน้ คอือกีหนึง่ความพยายามของมนษุยใ์นการ
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม งานวิจัยหลายฉบับรองรับว่า 
ยานยนต์ไฟฟา้ไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ จึง
ชว่ยลดปรมิาณฝุน่ PM 2.5 ซึง่ก�าลงักลายเปน็ปัญหาทีน่า่วติกส�าหรบั
ชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน
 ทีส่�าคญั เม่ือไม่นานมานี ้บรษัิทผลติรถยนตไ์ฟฟา้ทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก
รายหนึ่งจากสหรัฐอเมริกา สามารถท�ารายได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก
ในตลาดรถยนต ์เอาชนะบรษัิทรถยนตช์ื่อดงัจากประเทศญี่ปุน่ แสดง
ใหเ้หน็วา่คนทัว่โลกก�าลงัใหค้วามส�าคญักับรถยนต์ไฟฟา้มากขึน้เร่ือย ๆ  
 และน่าจะท�าให้รถยนต์ไฟฟา้กลายเป็น The New Normal ในที่สุด
 การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (PEA) เล็งเห็นถึงความส�าคัญในเรื่องนี้มา
โดยตลอด เราจึงมีแผนขยายการบริการสถานีอัดประจุไฟฟา้ส�าหรับ 
ยานยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงสร้าง 
แอปพลิเคชัน PEA Volta เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานยนต์
ไฟฟา้ แอปพลิเคชันนี้ดีอย่างไร ใช้งานอย่างไร ในนิตยสารฉบับนี้มี 
ค�าตอบ พร้อม ๆ กับสาระหลากหลายเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟา้ ซึ่งดิฉัน
เชือ่วา่คณุผูอ่้านจะไดร้บัความรูคู้ค่วามเพลดิเพลนิจากนติยสาร GRID 
by Saijaifaifa ฉบับนี้
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ทีม่า : https://www.cnbc.com/2020/06/26/uk-fruit-
producer-uses-green-loan-to-fund-sustainable-
development.html

 ด้วยความที่เมอืงเคนท์เตม็ไปด้วยแปลงผกัและสวนผลไม้ จงึได้ชื่อว่า
เป็น ‘สวนแห่งประเทศองักฤษ’ ซึ่งไม่ได้มแีค่ผลผลติสเีขยีวเท่านั้น แต่การ
ท�าเกษตรของชาวสวนหลายรายที่นั่นเป็นสีเขียวตั้งแต่ขั้นตอนขอสินเชื่อ 
มาท�าการเกษตรเลยทเีดยีว
 ชาวสวนหลายรายในเมอืงเคนท์รวมตวักนัในกลุ่มชื่อ Berry Gardens 
ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนในการ 
ท�าสวน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่สร้างมลพษิให้กบัโลก ด้วยการ
ตดิตั้งโซลาร์เซลล์ 3,600 แผ่น ในพื้นที่ 6,143 ตารางเมตร (ประมาณ 3.8 ไร่) 
ซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาล
 พวกเขาจงึยื่นขอสนิเชื่อสเีขยีว 780,000 ปอนด์ (30.2 ล้านบาท) และ
ได้ไฟเขียวจากธนาคาร โดยหลังการติดตั้ง พลังแสงอาทิตย์ที่ได้นั้นมาก 
เพยีงพอส�าหรบัใช้ในบ้านขนาด 4 ห้องนอน จ�านวน 237 หลงัได้ตลอดทั้งปี 
และยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 292,000 ตัน นอกจาก
สมาชิก Berry Gardens ที่รักษ์โลกแล้ว ก็ยังมีสหภาพยุโรปที่ออกมา
ประกาศแผนการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมส�าหรับทศวรรษถัดไปซึ่งมีมูลค่า
สูงถึง 1,000 ล้านยูโร หรือประมาณ 35,000 ล้านบาท เพื่อหวังบรรเทา
วกิฤตโลกร้อน
 ทั้งนี้ นวัตกรรมทางการเงินที่ช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่าง 
ยั่งยืน (Green Financing) นอกจากมีสินเชื่อสีเขียวแล้วยังมีตราสารหนี้ 
สีเขียวและกองทุนสีเขียว ซึ่งเงินสีเขียวเหล่านี้น�าไปซื้ออะไรก็ได้ ตั้งแต ่
รถ บ้าน ตกึ หรอืท�าโครงการใด ๆ กต็าม โดยมขี้อแม้ว่าสิ่งนั้นต้องท�าให้
สิ่งแวดล้อมดขีึ้น 
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ยืดอายุแบตเตอรี่รถไฟฟา้ 
 ในขณะที่วงการยานยนต์ก้าวสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้าหรือ Electric 
Vehicle (EV) หัวใจส�าคัญจึงอยู ่ที่แบตเตอรี่ซึ่งใช้เก็บพลังงาน ปกติ
นิยมใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน เพราะมีน�้าหนักเบาและขนาดเล็ก 
แม้จะมอีายกุารใช้งานนานแต่กม็วีนัที่จะหมดสภาพ
 ก่อนที่ปัญหาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจะกลายเป็นวิกฤตพลังงาน
และวิกฤตขยะของโลก บริษัทสัญชาติออสเตรเลียแห่งหนึ่งได้หาทาง
ยืดชีวิตให้กับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจนประสบความส�าเร็จในที่สุด 
โดยคิดค้นระบบจัดการแบตเตอรี่ ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานได้ 1 ใน 3 
และลดต้นทุนได้ครึ่งหนึ่ง ซึ่งปกติระบบจัดการแบตเตอรี่โดยทั่วไปจะ
รวบการควบคุมไว้ที่ศูนย์กลาง เมื่อเซลล์ใดเซลล์หนึ่งเสื่อมก็จ�าต้อง 
โละทิ้งไปทั้งหมด เท่ากบัว่าแบตเตอรี่ที่คดิว่าหมดอายนุั้น จรงิ ๆ แล้วยงั
มบีางเซลล์ที่ใช้การได้ดอียู่ 
 จากจดุนั้นกเ็ป็นที่มาของการต่อยอดระบบจดัการแบตเตอรี่ให้สามารถ
ระบไุด้ว่าเซลล์ใดพลงังานอ่อน และจดัสรรพลงังานจากเซลล์ไฟแรงไปเตมิ
แทนที่ หากตรวจเจอว่าเซลล์ไหนเสื่อมสภาพ ระบบจะตัดเซลล์นั้นออก 
เซลล์ที่ยงัมไีฟอยูก่ย็งัท�างานต่อไป ไม่ต้องโละแบตเตอรี่ทิ้งทั้งหมดเหมอืน
ระบบเก่า
 แบตเตอรี่ที่เพิ่งคดิค้นได้นี้ 1 ก้อน เกบ็พลงัไฟ 72 กโิลวตัต์ และช่วยลด
ต้นทนุได้ 150 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อกโิลวตัต์ชั่วโมง ถูกกว่าแบตเตอรี่ลเิทยีม
ไอออนอื่น ๆ 

ทีม่า : https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-23/
old-electric-car-batteries-may-help-cut-costs-of-storing-power

เมือ่ก๊าซพิษกลายเปน็เชือ้เพลงิ 
 วกิฤตโลกรอ้นทีถ่อืเปน็ปญัหาใหญร่ะดบัโลกนัน้ ท�าใหม้นษุยเ์ราพยายามมองหา
แหล่งพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ทั้งจากแสงแดดและสายลมมาใช้ เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งพลังงานอื่น ๆ  ตัวการท�าให้เกิดภาวะเรือน
กระจก รวมถึงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มออกซิเจนอีกทางหนึ่งด้วย ในขณะเดียวกัน 
กลุ่มนักวิทยาศาสตร์แห่ง Rice University รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ก็ได้คิดค้นการ
เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ส�าเร็จ   
 การทดสอบครั้งนี้เรยีกว่าเป็น Carbon Friendly เปลี่ยนตวัการท�าลายชั้นบรรยากาศ
ให้กลายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยามาเป็นอะตอมแร่บิสมัท 
ซึ่งมคีวามเสถยีรมากกว่าอะตอมของโลหะชนดิอื่น เช่น โคบอลต์ เหลก็ หรอืแคดเมยีม
 เครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้อะตอมบิสมัทเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถเปลี่ยนก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นกรดฟอร์มิก ซึ่งเป็นกรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็น
ของเหลวใสและมกีลิ่นฉนุ พบในผึ้งและมดมพีษิ เช่น มดตะนอยหรอืมดคนัไฟ กรด
ฟอร์มกิน�าไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ท�าสารกนับดู ด้วยมคีณุสมบตัต้ิานเชื้อ
แบคทเีรยี หรอืจะใช้เป็นเซลล์เชื้อเพลงิ ซึ่งเชื้อเพลงิเหลวนี้เมื่อเผาผลาญจะปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา แล้วอะตอมแร่บสิมทักจ็ะเปลี่ยนเจ้าคาร์บอนไดออกไซด์นี้ 
ให้เป็นกรดฟอร์มกิ ที่น�ามาใช้เป็นเชื้อเพลงิเหลว วงจรการเปลี่ยนก๊าซพษิให้กลายเป็น
เชื้อเพลงิกจ็ะสมบูรณ์ด้วยตวัเองแบบนี้ไปเรื่อย ๆ โดยไม่มกีารปล่อยก๊าซพษิออกมา 
 ในการทดลองที่ Rice University เครื่องปฏกิรณ์เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เป็นเชื้อเพลงิเหลวที่ให้พลงังานได้นานถงึ 100 ชั่วโมง ซึ่งนกัวทิยาศาสตร์กล่าวว่าการ
ค้นพบครั้งนี้เป็นข่าวดีที่จะต่อยอดสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยแก้วิกฤตพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต

ที่มา : https://news.rice.edu/2019/09/03/rice-reactor-turns-greenhouse-gas-
into-pure-liquid-fuel/

G R I D  W I S E

เรือ่ง สภุกัดภิา พูลทรพัย์



หา้มส่งมลพิษในเขตส่งของ
 เมืองใหญ่ในยุโรป เช่น ลอนดอน ปารีส และมาดริด ห้าม 
ยานพาหนะที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าไปในย่านศูนย์กลางของ
เมือง ขณะที่อเมริกาแม้ไม่เข้มข้นกับการตีเขตพื้นที่สีเขียวมากเท่า
ยุโรป แต่ก็นับว่าแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองหลักในการรณรงค์ให้ใช้ 
ยานพาหนะที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ 
 เมืองซานตาโมนิกาในมลรัฐแคลิฟอร์เนียจะกลายเป็นเมือง
แรกในอเมริกาที่มี ‘เขตปลอดรถส่งของที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก’ 
กฎหมายนี้บังคับให้การขนส่งทุกประเภท ตั้งแต่อาหารจนถึงพัสดุ
ต้องเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะที่ปล่อยมลพษิเป็นศนูย์  (Zero-Emission 
Vehicle: ZEV) เช่น รถตูไ้ฟฟ้า รถบรรทกุที่ใช้เชื้อเพลงิไฮโดรเจน หรอื
จกัรยานอ-ีคาร์โก้ (Electric Cargo Bikes) เป็นต้น  
 หลังจากนั้นจะขยายกฎหมายนี้ไปใช้ในเขตต่าง ๆ ของนคร
ลอสแอนเจลสิ ซึ่งสภาพภูมปิระเทศเป็นหบุเขาและอ่าวรมิทะเล มี
ประชากรหนาแน่น การจราจรคับคั่ง และรถส่วนใหญ่ยังใช้น�้ามัน
ดเีซล มาตรการนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลง 
ร้อยละ 25 ก่อนถงึ พ.ศ. 2571 ซึ่งนครลอสแอนเจลสิจะเป็นเจ้าภาพ
จัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ท�าให้ผู้ให้บริการขนส่งและผู้ผลิตสินค้า
รายใหญ่ต่างพากันปรับนโยบายการขนส่งของตัวเองเพื่อรองรับ
กฎหมายนี้ด้วยเช่นกนั 

ที่มา : https://www.greenbiz.com/article/california-city-santa-
monica-maps-first-us-zero-emission-delivery-zone

5

พาสตาทีผ่ลติจาก 
เชือ้เพลงิไฮไดรเจน 
 ผูผ้ลติพาสตารายใหญ่ของอติาลซีึ่งมรีายได้ปีละ 
10 ล้านยูโร (ประมาณ 350 ล้านบาท) ได้ตดัสนิใจ
เปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลงิไฮโดรเจน หลงัจากก่อตั้งบรษิทั
มาแล้วครึ่งศตวรรษ 
 การเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนของผู้ผลิต
พาสตาเจ้าใหญ่ของอิตาลีครั้งนี้ ได้พันธมิตรเป็น
บริษัทที่มีเครือข่ายน�้ามันทั้งในอิตาลีและทั่วยุโรป 
ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 20,000 ล้านยูโร หรือ 700,000 
ล้านบาท เพื่อเป็นโครงการต้นแบบการใช้เชื้อเพลิง
ไฮโดรเจน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมตีลาดใหญ่เป็นอนัดบั
ต้น ๆ  ของโลกในอกีไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งมาร์โค อลัเวรา 
ซีอีโอของบริษัทเครือข่ายน�้ามันถึงกับเรียกขานช่วง
เวลานั้นว่า Generation H หรอืยคุสมยัของพลงังาน
ไฮโดรเจน 
 ทั้งนี้ การใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต 
ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อรสชาตขิองพาสตา แต่กลบัเป็นผลดี 
ที่ยิ่งใหญ่ต่อธรรมชาต ิเพราะเมื่อธรุกจิเปลี่ยนแปลง
ผลที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าและรวดเร็วกว ่าการ 
เปลี่ยนแปลงของครัวเรือนหรือส่วนบุคคล และ
เมื่อธุรกิจรายใหญ่ขยับตัว ก็ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ธุรกิจ 
รายอื่น ๆ จ�าต้องปรบัตวัตามมาตรฐานใหม่ไปด้วย  
วินเชนโต้ มิลิโต ซีอีโอบริษัทผลิตพาสตาวัย 72 ปี 
ยงับอกด้วยว่า ต้องการเอาใจผูบ้รโิภคยคุใหม่ที่ใส่ใจ
อ่านฉลากทกุบรรทดั เพื่อมองหาว่าผลติภณัฑ์นั้น ๆ  
มกีระบวนการผลติที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมหรอืไม่  

ที่มา : https://www.nytimes.com/2020/05/27/
business/hydrogen-fuel-climate-change.html
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 อันที่จริงแล้ว รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็น 
เทรนด์ ใหม่ของคนยุคนี้  มีมานานเกือบ 
2 ศตวรรษแล้ว เพราะมีข้อมูลบันทึกไว้ว่ามี 
นกัประดิษฐห์ลายรายทัว่โลกทีเ่ร่ิมผลติรถยนต์
ไฟฟ้า แต่ผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นคนแรกที่
ประดิษฐ์ได้ส�าเร็จ คือ โรเบิร์ต แอนเดอร์สัน 
ชาวองักฤษทีส่ร้างรถทีขั่บเคลือ่นดว้ยแบตเตอรี่ 
เมื่อ พ.ศ. 2375 ทว่า ‘รถยนต์ไฟฟา้’ ได้กลาย
เป็นกระแสที่ถูกพูดถึงและอยู่ในความสนใจ
ของใครหลายคนในปัจจุบัน ทั้งในแง่การเป็น
นวัตกรรมแสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
การช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า รวมถึงการ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม แต่ยังมีประเด็นที่ผู้ใช้
รถยนต์สงสัยและอยากรู้ว่า รถยนต์ไฟฟ้ามี
สมรรถนะที่ดี คุ้มค่าสมราคาหรือไม่

	 เพ่ือไขทุกข้อข้องใจ	เราจึงชวนมา
รู้จักเจ้า	 ‘EV	CAR’	หรือ	 ‘รถยนต์
ไฟฟา้’	กัน

6 C O V E R  S T O R Y

เรือ่ง กองบรรณาธิการ

ยานยนต์ไฟฟา้...เพ่ืออนาคต

DRIVING 
THE FUTURE
DRIVING 
THE FUTURE
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รู้จัก EV CAR
 ยุคนี้ใคร ๆ ก็พูดถึง ‘EV CAR’ กันจนติดปาก ซึ่งเป็น
ค�าที่ใช้เรียกแทน ‘Electric Vehicle’ หรือยานพาหนะที่ 
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หรือรถยนต์ไฟฟ้านั่นเอง 
ถอืเป็นยานพาหนะทางเลอืกทีอ่ยู่ในความสนใจและก�าลงัได้
รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
	 ทั้งนี้	รถยนต์ไฟฟา้แบ่งได้หลายประเภทตามชื่อเรียกและกลุ่มของ
การใช้พลังงานในการขับเคลื่อน	แต่ถ้าใช้เทคโนโลยีเป็นเกณฑ์	จะแบ่ง
รถยนต์ไฟฟา้ได้	4	ประเภท	ดังนี้

8 C O V E R  S T O R Y

1. HEV - Hybrid Electric Vehicle 
 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าท�างานร่วมกับเครื่องยนต์ เมื่อรถใช้ความเร็วสูงขึ้นหรือเมื่อพลังงาน
แบตเตอรี่ลดลงถึงจุดที่ต้องชาร์จประจุไฟฟ้า ระบบก็จะไปใช้เครื่องยนต์สันดาปแทนการใช้
พลงังานจากมอเตอรไ์ฟฟา้ รถยนตป์ระเภทนีท้ีม่จี�าหนา่ยในไทย เชน่ Toyota Camry Hybrid, 
C-HR Hybrid, Nissan X-trail Hybrid และ Honda Accord Hybrid เป็นต้น

2. BEV - Battery Electric Vehicle
 รถทีข่บัเคลือ่นดว้ยการใชพ้ลงังานไฟฟา้ 100% ใชเ้พยีงมอเตอรไ์ฟฟา้ในการใหพ้ลงังาน 
ถกูใจผูใ้ชท้ีต่อ้งการประหยดัคา่ใชจ้า่ยทัง้การใชง้านและการบ�ารงุรกัษารถ ทัง้ยงัเปน็มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม เพยีงแตต่อ้งค�านงึถงึระยะทางทีว่ิง่ไดต้อ่การชารจ์ประจไุฟฟา้ในแตล่ะครัง้ รวม
ถึงความแพร่หลายของสถานีชาร์จประจุไฟฟ้า แบรนด์ที่ท�าตลาดในเมืองไทย ได้แก่ Nissan 
Leaf, Jaguar I-PACE, Audi e-Tron, BYD B6, Hyundai KONA, FOMM ONE, Mine SPA1, 
KIA Soul EV เป็นต้น

3. PHEV - Plug-in Hybrid Electric Vehicle
 ระบบการท�างานเหมอืนรถยนตไ์ฟฟา้แบบไฮบรดิ แตต่า่งทีส่ามารถชารจ์ประจไุฟฟา้ได ้
และขบัเคลือ่นดว้ยการใชไ้ฟฟา้อยา่งเดยีวไดร้ะยะทางไกลกวา่แบบไฮบรดิ เพราะมแีบตเตอรี่
ทีเ่กบ็ประจไุดม้ากกวา่ และดว้ยเทคโนโลยทีีก่า้วหนา้นีท้�าใหร้ถยนตไ์ฟฟา้ประเภทนีร้าคาสงู
กว่าแบบไฮบริด จึงพบในแบรนด์รถหรู เช่น Porsche CAYENNE, BMW Series 3,5,7, Volvo 
XC60, XC90, และ Mercedes-Benz S-Class และ E-Class เป็นต้น

4. FCV - Fuel Cell Vehicle 
 เป็นรถที่ใช้พลังงานจากไฮโดรเจนเหลวมาผลิตกระแสไฟฟ้าแทนการเก็บไฟฟ้า 
ด้วยแบตเตอรี่ แต่มีข้อจ�ากัดเรื่องสถานีเติมเชื้อเพลิงมีน้อยมากและการใส่ถังบรรจุ 
ไฮโดรเจนเหลวไว้ในรถก็ยังอันตรายมาก อีกทั้งยังมีราคาสูง ในไทยจึงยังไม่มีการท�าตลาด
รถประเภทนี้
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นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
การจะเปลีย่นพฤติกรรมจากการขบัรถยนตท์ีใ่ชน้�า้มนัมาตลอดไปเปน็รถยนตไ์ฟฟา้แทนนัน้

อาจท�าใหใ้ครหลายคนวติกกงัวล ฉะนัน้ การศึกษารายละเอยีดใหก้ระจา่งชดัทกุแงม่มุ
นา่จะชว่ยใหเ้ปิดใจรับสิง่ใหมไ่ดง้า่ยขึน้ เรามขีอ้ดขีองรถยนตไ์ฟฟา้มาฝากกนั

• ดูแลส่ิงแวดล้อม • เซฟเงินในกระเป๋า

• สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

• ปลอดภัย• เครื่องยนต์ท�างานเงียบ

 อย่างที่ทราบกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นเรื่องที่ใกล้
ตัวเข้ามาทุกขณะ และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เห็นได้ชัด
จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ของประเทศไทยที่อยู่ในระดับ 
เกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตของผู้คน ซึ่ง
หนึง่ในตวัการส�าคญักม็าจากการจราจรอนัแสนคบัคัง่นัน่เอง ความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยียานยนต์ ท�าให้ ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ตอบโจทย์
การช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศได้ เพราะไม่มีการสันดาปที่ใช้ในการขับเคลื่อน
เหมือนรถยนต์ที่ใช้น�้ามัน

 หากใชร้ถยนตไ์ฟฟา้ กไ็มต่อ้งเปน็กงัวลกบัราคาน�า้มนัทีผ่นัผวน 
อีกต่อไป และลืมความวุ่นวายท่ีต้องขับรถออกไปเติมน�า้มันให้เต็มถัง 
เมื่อรู้ว่าพรุ่งนี้น�้ามันจะปรับราคาขึ้น แม้เพียง 50 สตางค์ต่อลิตร
ก็ตาม จากการค�านวณค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกันเป็นกิโลเมตรแล้ว 
ค่าไฟจากการเสียบปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่ถูกกว่าค่าน�้ามันแน่นอน
 นอกจากนี้ การที่รถยนต์ไฟฟ้าไม่มีการสันดาปของเชื้อเพลิง 
ท�าให้ช่วยลดจ�านวนอะไหล่เครื่องยนต์ลงไปได้หลายชิ้น ซึ่งไม่เพียง
ประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตอะไหล่เท่านั้น แต่ยังช่วยตัด 
ค่าบ�ารุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ออกไปได้อีกหลายรายการด้วย

 แมร้ถยนตร์ุน่ใหม ่ๆ  จะไมม่เีสยีงเครือ่งยนตด์งัรบกวนสกัเทา่ไหร ่
แตผู่ใ้ชร้ถยนตไ์ฟฟา้ตดัความกงัวลกบัปญัหานีไ้ดเ้ลย เพราะรถยนต์
ไฟฟา้มกีลไกในการขบัเคลือ่นไมม่ากเทา่รถทีใ่ชน้�า้มนัซึง่ตอ้งการการ
จดุระเบดิเพือ่เผาไหมเ้พือ่การขบัเคลือ่น ภายในหอ้งโดยสารจงึเงยีบ 
ช่วยลดมลภาวะทางเสียงด้วย

 รถยนต์ไฟฟ้ามีโครงสร้างท่ีเอ้ืออ�านวยต่อความปลอดภัยมากกว่า 
ยานยนต์ปกติ เน่ืองจากมีการรักษาอัตราความเร็วคงท่ีในการขับเคล่ือน 
นอกจากนี้ การไม่จ�าเป็นต้องมีเครื่องยนต์ท�าให้มีพื้นที่เหลือไว้
ส�าหรับเพิ่มเติมสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายให้ผู้ขับขี่ได้มากขึ้น 
ในบางรุน่ยงัสามารถตรวจสอบสภาพรถผา่นแอปพลเิคชนัได ้ท�าให้
รถเปรียบเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์ การเช็กสภาพรถก็แค่อัพเดต
โปรแกรมต่าง ๆ เท่านั้น ท�าให้ไม่ต้องกังวลเรื่องความเสื่อมหรือ
สึกหรอของเครื่องยนต์เหมือนแต่ก่อน

 เพือ่เปน็แรงจงูใจใหม้กีารใชร้ถยนตไ์ฟฟา้ในประเทศไทยมากขึน้ 
ทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้มีข้อเสนอให้ภาครัฐพิจารณา
มาตรการลดภาษทีีเ่กีย่วกบัรถยนตไ์ฟฟา้ เพือ่ใหร้ถยนตไ์ฟฟา้ราคา
ถูกลง จะได้มีผู้ใช้มากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ
และรถสาธารณะไมว่า่จะเปน็รถประจ�าทาง รถตุก๊ตุก๊ รถมอเตอรไ์ซค ์
และแทก็ซี ่ใชย้านยนตไ์ฟฟา้ดว้ย ในขณะเดยีวกนัตอ้งค�านงึถงึความ
พรอ้มของสถานชีารจ์ไฟทีต่อ้งสรา้งใหเ้พยีงพอและแพรห่ลายอยา่ง
ทั่วถึงด้วย
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จับกระแส
รถยนต์ไฟฟ้ารอบโลก

จับตา
รถยนต์ไฟฟ้าในไทย

  ประเทศที่ครองแชมป์ใช้รถยนต์ไฟฟา้มากที่สุดในโลก 
ถ้าวัดจากจ�านวนประชากรในประเทศแล้วล่ะก็ ต้องยกให้จีนเป็น
ตลาดใหญ่ที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้า ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา แต่ถ้า
เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้รถในประเทศแล้วล่ะก็ ประเทศที่ครอง
แชมป์ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดในโลก คือ นอร์เวย์ ด้วยจ�านวน 
49% หรอืเกอืบครึ่งหนึ่งของรถยนต์ในประเทศ โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า 
ในปี 2568 รถยนต์ใหม่ทุกคันในประเทศจะต้องเป็นยานยนต์ไฟฟ้า
เท่านั้น

  รถหรูก็รักษ์โลกได้ หลายคนอาจเข้าใจผดิว่า รถหรคูนัโตกบั
รถสปอร์ตสดุโฉบเฉี่ยวนั้นจ�าเป็นต้องใช้พลงังานจากน�้ามนัในการขบั
เคลื่อน แต่เมื่อโลกให้ความส�าคญักบัการดแูลสิ่งแวดล้อม ค่ายรถหรู
หลายแบรนด์จึงตั้งเป้าพัฒนารถให้ใช้พลังงานไฟฟ้าได้ แถมบางรุ่น
ยงัมสีมรรถนะที่ท�าความเรว็ได้ไม่ต่างจากรถแข่งในสนามเลยทเีดยีว 
แต่ที่โดดเด่นกว่าใครกต้็องยกให้ รถสปอร์ตสดุเท่ที่ไอรอนแมนขบัโฉบ
ไปมาในภาพยนตร์เรื่อง Avengers: Endgame ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
เตม็คนั

  รถยนต์ไฟฟ้าทุกคันทั้งประเทศ หลายประเทศทั่วโลก 
ส่งเสรมิการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างจรงิจงัเป็นรปูธรรม ด้วยการวางเป้า
หมายให้รถยนต์ทุกคันในประเทศใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานหลัก 100% 
ได้แก่ นอร์เวย์ ภายในปี พ.ศ. 2568 เยอรมน ีญี่ปุ่น จนี และอนิเดยี 
ปี พ.ศ. 2573 และฝรั่งเศสกบัองักฤษ ในปี พ.ศ. 2583

  ในประเทศไทยมีรถยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV ที่จดทะเบียนกับ
กรมการขนสง่ทางบกทัง้สิน้ (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563) จ�านวน 
3,682 คนั และกระทรวงพลงังานตัง้เปา้วา่ในประเทศไทยจะมรีถยนต์
ไฟฟ้าจ�านวน 1.2 ล้านคันใน พ.ศ. 2579 และเพิ่มขึ้น 30% ในปี พ.ศ. 
2580

  ไทยตัง้เปา้การกา้วสูก่ารเปน็ศนูยก์ลางการผลติยานยนตไ์ฟฟา้
ในอาเซียนให้ได้ภายใน 5 ปี (หรือปี 2568)

  มติของคณะรัฐบาลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 มีมาตรการ 
ปรบัลดภาษสีรรพสามติส�าหรบัรถยนตแ์บบพลงังานไฟฟา้ทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสริมการลงทุน เหลือ 0% เป็นเวลา 3 ปี (1 มกราคม 2563 - 31 
ธันวาคม 2565) จากนั้นให้เก็บ 2% (1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 
2568)

  รฐับาลสนบัสนนุการลงทนุในอตัราสว่นทีเ่หมาะสม เพือ่สง่เสรมิ
ใหเ้อกชนพฒันาสถานชีารจ์ไฟฟา้ รวมทัง้การออกระเบยีบก�าหนดให้
อาคาร ส�านักงาน อาคารที่พักอาศัยติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า
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รถยนต์ไฟฟ้า...The New Normal
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�าให้ผู้คน
จ�าเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ 
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับรถยนต์ก็เป็นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้น ถอืเป็น New Normal ของยคุสมยันี้ นั่นคอืการปันรถกนัใช้ ใน
ช่วงวิกฤตโควิด-19 มีโครงการ EV Car Sharing มาอ�านวยความ
สะดวกในการเดินทางแบบเว้นระยะห่างทางสังคม ด้วยการน�า
รถยนต์ไฟฟ้า FOMM จ�านวน 50 คนัมาให้บรกิารบคุลากรทางการ
แพทย์ใช้ฟร ี3 เดอืน โดยใช้บรกิารผ่านแอปพลเิคชนัในการจองรถ 
เลอืกรปูแบบการใช้ วนัเวลาที่รบัและคนืรถ จดุรบัและส่งคนืรถ โดย
ไม่ต้องสัมผัสกับใครเลย เพื่อความมั่นใจในความสะอาดและ
ปลอดภยั
 ทว่า สิ่งที่ยนืยนัให้เหน็ถงึความเปลี่ยนแปลงว่ารถยนต์ไฟฟ้าได้
กลายมาเป็นกระแสนยิมในปัจจบุนันี้ได้อย่างชดัเจน กค็อืราคาหุ้น
ของ Tesla ที่ประสบความส�าเร็จจากการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูป

แบบ และได้รบัเสยีงตอบรบัเกนิความคาดหมาย ส่งผลให้ราคาหุ้น
ของบริษัทเทสลา มอเตอร์ พุ่งทะยานแตะหลักพันดอลลาร์ต่อหุ้น 
สร้างประวตัศิาสตร์หน้าใหม่ในตลาดหุ้นยานยนต์โลก ขึ้นแท่นเป็น
ผู้ผลิตยานยนต์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกในปัจจุบัน ด้วยมูลค่า 1.8 
แสนล้านดอลลาร์ หรอืประมาณ 5.58 ล้านล้านบาท แซงหน้ายกัษ์
ใหญ่ในวงการยานยนต์อย่าง Toyota 
 นอกจากนี้ ลกูค้ายคุนี้เริ่มจองรถผ่าน Official Platform ของบรษิทั 
รถยนต์ที่มคีวามน่าเชื่อถอื โดยไม่จ�าเป็นต้องไปโชว์รูมรถเหมอืนเมื่อ
ก่อน ในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ต่างก็พัฒนารถยนต์ไฟฟ้า
ออกมามากขึ้นเพื่อเป็นทางเลอืกที่ตอบโจทย์ความต้องการของผูใ้ช้ 
ที่ให้ความส�าคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้รถที่เปลี่ยนไปของ 
คนในสังคมทั่วโลกที่หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น ซึ่งจะกลาย
เป็นเรื่องปกตใินชวีติประจ�าวนัของผู้คนในอนาคตอนัใกล้นี้
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การใชง้าน  
PEA VOLTA Application
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน PEA VOLTA เพื่อ
อ�านวยความสะดวกให้กับผู ้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้า ส�าหรับใช้บริการสถานี 
อดัประจไุฟฟ้า โดยมฟีังก์ชนัการใช้งาน ดงันี้
  แสดงสถาน ีและตรวจสอบสถานะสถานอีดัประจไุฟฟ้าของ PEA ทั้ง 11 แห่ง
  สามารถก�าหนดให้น�าทางไปยงัสถานอีดัประจไุฟฟ้าที่ต้องการ
  แสดงหวัอดัประจไุฟฟ้าของแต่ละสถานอีดัประจไุฟฟ้า
  ผู้ใช้งานสามารถจองหวัอดัประจไุฟฟ้าในสถานอีดัประจไุฟฟ้าของ PEA  
  ที่ใกล้ที่สดุได้ โดยผู้ใช้งานต้องเข้าใช้บรกิารภายใน 15 นาที
  ระบบการเตมิเงนิ (Prepaid) เพื่อช�าระค่าบรกิารอดัประจไุฟฟ้า

ท�าความรูจ้กั

 ผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟา้ ช่วยให้ติดตามการใช้งานของสถานีอัดประจุไฟฟ้า
แต่ละแห่งได้อย่างสะดวกแบบเรยีลไทม์ ผ่านแอปพลเิคชนัในมอืถอื ซึ่งแสดงข้อมลู
ต่าง ๆ ของสถานอีดัประจไุฟฟ้าในโครงข่ายของ PEA VOLTA ตั้งแต่ต�าแหน่งที่ตั้ง 
พร้อมแผนที่น�าทางไปสู่สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด บอกสถานะของสถานี 
อดัประจ ุประเภทและสถานะของหวัชาร์จ สถานะการอดัประจไุฟฟ้า ตลอดจนช�าระ
ค่าบรกิารในการอดัประจไุฟฟ้า นอกจากนี้ยงัมรีะบบจองควิอดัประจยุานยนต์ไฟฟ้า 
ช่วยให้จัดการบริหารเวลาในการอัดประจุรถตัวเองได้ ทั้งหมดนี้ช่วยบรรเทา 
ความกงัวลในความยุ่งยากซบัช้อนเมื่อต้องเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้

ประโยชน์จาก PEA VOLTA Platform

ขัน้ตอนการใชง้าน
PEA VOLTA Application
  Download PEA VOLTA Application  
  จาก Play Store หรอื App Store 
  ลงทะเบยีนการใช้งานด้วย Email Address
  เตมิเงนิเข้ากระเป๋าเงนิในแอปพลเิคชนั ผ่าน 
  ระบบ QR Code (สามารถใช้งานได้ทกุธนาคาร)
  ผู้ใช้บริการสามารถสั่งจองหัวอัดประจุ /  
  สั่งอัดประจุ / สั่งหยุด ผ่านแอปพลิเคชัน  
  โดยระบบจะด�าเนนิการตดัค่าบรกิารผ่าน 
  กระเป๋าเงนิในแอปพลเิคชนั
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สถานีอัดประจไุฟฟา้ PEA VOLTA ให้บรกิาร 2 ประเภท คอื
 1. Quick Charge ขนาด 50 kW หวัอดัประจแุบบ CHAdeMo และ 
CCS เป็นการอัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (DC Charging) 
สามารถอัดประจุแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจาก 0%-80% ได้ในเวลา
ประมาณ 40-60 นาที (ขึ้นอยู่กับความจุพลังงานแบตเตอรี่ของรถยนต์
ไฟฟ้า กโิลวตัต์-ชั่วโมง)
 2. Nomal Charge ขนาด 43 kW หัวอัดประจุแบบ AC type2 
เป็นการอดัประจแุบบปกตด้ิวยไฟฟ้ากระแสสลบั (AC Charging) ผ่าน On 
Board Charger ที่อยู่ภายในตัวรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งท�าหน้าที่ในการแปลง
ไฟฟ้ากระแสสลบั AC เป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC ซึ่งขนาดของ On Board 
Charger จะมผีลต่อระยะเวลาในการอดัประจไุฟฟ้าของแบตเตอรี่รถยนต์ 

 ส�าหรบัผูใ้หบ้รกิารพลงังานไฟฟา้ เป็นข้อมลูทางเทคนคิ
ของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ช่วยให้วางแผนจัด
เตรียมก�าลังการผลิตไฟฟ้าให้เพยีงพอและมคีวามมั่นคงต่อ
ความต้องการใช้ของผูข้บัขี่ ทั้งยงัได้รบัทราบถงึปัญหาที่เกดิขึ้น
จากการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อหาวิธีแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
และรวดเรว็ยิ่งขึ้น

 ส�าหรับผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟา้ ช่วยจัดการ 
การให้บรกิารได้อย่างสะดวกสบาย มคีวามถกูต้องแม่นย�า ดแูล
ระบบการบรกิารได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยลดต้นทนุค่าใช้จ่ายในการ
บรหิารสถานอีดัประจไุฟฟ้า

ประเภทของ PEA VOLTA

1 3

สอบถามขอ้มลู แจง้เหตขัุดขอ้ง
Contact / Call Center

PEA Call Center
1129

Add Friend @PEAVOLTA



1 4

 ปัจจุบัน PEA เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งส้ิน 
11 สถานี แบ่งเป็น 5 เส้นทาง คือ สายเหนือ สายใต้ สายตะวันออก สายตะวันตก และ 
สายตะวันออกเฉียงเหนือ กระจายอยู่ใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร เพชรบุรี นครราชสีมา ชลบุรี และประจวบคีรีขันธ์

PEA VOLTA  
Charging Station

Future Plans
 PEA มีแผนงานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าตามถนนเส้นทางหลักทั่วประเทศ จ�านวน 62 สถานี ก่อสร้างและเปิดให้บริการ 
ในช่วงปี 2563-2564 และยงัมแีผนงานตดิตั้งสถานอีดัประจไุฟฟ้าเพิ่มเตมิให้ครบทกุจงัหวดัอกีด้วย

 1. กรุงเทพมหานคร

 2. ปทุมธานี

 3. พระนครศรีอยุธยา

 4. นครปฐม

 5. สมุทรสาคร

 6. เพชรบุรี

 7. นครราชสีมา

 8. ชลบุรี 

 9. ประจวบคีรีขันธ์
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DRIVING THE FUTURE
Electric Vehicles for Tomorrow

 The trend of the ‘electric vehicle’ is in the spotlight for many groups of 
people as these vehicles represent technological advancement, help save costs, 
and are environmentally friendly. However, many car owners are still curious 
whether the performance of electric vehicles matches its price tag.
 To answer this questions, let’s get to know ‘EV cars’ or ‘electric vehicles’ 
together.   

Getting to Know the EV Car
 ‘EV Car’ is short for ‘Electric Vehicle’ which are vehicles 
that are driven by electric motors. There are several types 
of EV cars which are categorized by the energy type that 
is used to drive the engine, however, electric vehicles 
can also be categorized by its technology into these 
three types:
 1. Hybrid Electric Vehicle (HEV) which combines an 
internal combustion engine with an electric battery.
 2. Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) which 

employs a combined system like HEVs while its batteries 
can be charged by plugging into an external source of 
electric power.
 3. Plug-in Electric Vehicles (PEVS) which use only 
batteries to store electricity and can be categorized into 
those used for short trips, the Battery Electric Vehicles 
(BEV) and the Fuel Cell Vehicle (FCV) which uses hydrogen 
to generate electric power, a clean energy that comes 
with steep costs.

Benefits of the Electric Vehicle
 1. Caring for the Environment: The technological 
advancements in automobiles have resulted in the 
‘electric vehicle’ that can lower carbon dioxide emissions 
which cause air pollution. Moreover, with a system that 
is less complicated compared to the internal combustion 
engine, the interior of the car is much quieter which helps 
lower noise pollution.
 2. Lower Costs: Compared with the fuel required for 
the internal combustion engine, the costs to charge 
electric batteries are cheaper per kilometer with lower 
costs for maintenance as EVs involve less auto parts 
compared to cars that use fuel. Moreover, EVs help save 
resources that are used to produce auto parts.
 3. Higher Safety: As EVs can maintain a stable 
velocity during its drive, this type of vehicle can lower 

the risk of accidents. Car owners can maintain the 
vehicle by updating programs without worrying about the 
wear and tear of the engine. 
 4.	Other	Benefits: The government has been issuing 
measures to promote the use of electric vehicles. Apart 
from tax incentives, other measures include the 
construction of basic infrastructure to support electric 
vehicles such as charging stations along the main roads 
which must be sufficient for car owners and evenly 
distributed in each area.

 All these initiatives will attract more people across 
the globe to use electric vehicles. In the near future, 
electric vehicles may even become the ‘new normal’ -  
a part of everyday life for everyone.
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สถานการณ์ยานยนต์
ไฟฟา้ไทย
 การจะให้คนเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ทันทีไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อม
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันพอสมควร 
ดว้ยการสรา้งสถานชีารจ์ไฟใหแ้พรห่ลาย จงึ 
จะท�าให้รถยนต์ไฟฟ้าตอบโจทย์ผู้ใช้ ช่วงนี ้
เริ่มมีโมเดลรถยนต์ไฟฟ้าและสถานีชาร์จให ้
เห็นมากขึ้น ผมคิดว่าในอีก 4-5 ปีข้างหน้า 
จะมีรถยนต์ไฟฟ้าให้เลือกเพิ่มขึ้น เพราะ
คนเริ่มยอมรับมากขึ้น และเมื่อถึงเวลานั้น 
รถยนต์ไฟฟ้าจะกลายเป็นเรื่องปกติที่คนมี 
สิทธิ์เลือกใช้กันมากขึ้น แต่ถ้าใครที่ชื่นชอบ
เทคโนโลยี คนกลุ่มนี้ก็เปลี่ยนมาใช้เลย ผม 
เปรียบเทียบรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเหมือนกล้อง 
ดจิทิลัคอมแพกตใ์นสมยักอ่น ดว้ยคณุสมบตัิ
ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ปล่อยมลพิษ
เลยของรถยนต์ไฟฟ้า ผมเชื่อว่าถึงตอนนั้น 
สถานการณ์การใช้รถของคนก็ไม่ต่างอะไร
กับการหายไปของกล้องฟิล์ม และการเข้า
มาแทนที่ด้วยกล้องดิจิทัลทั้งหมด รถยนต์

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักกับ 
หลายธรุกจิอตุสาหกรรมในไทย หนึง่ในนัน้คอือตุสาหกรรมยานยนต์ 
ซึ่งรวมถึงกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า (EV Car)  ดร.ยศพงษ์ ลออนวล 
นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟา้ไทย* มาบอกเล่าถึงทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟา้ไทยหลังวิกฤตโควิด-19 อีกท้ังโอกาส 
ความหวัง และโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายของรถยนต์ไฟฟา้ในโลกปัจจุบัน
และอนาคต รวมทั้งแนวโน้ม การเติบโต และการปรับตัวของ
อตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟา้ไทยทัง้กอ่นและหลงัวกิฤตโควดิ-19 ดว้ย

เครื่องยนต์อาจจะยังอยู่ได้ในกลุ่มมืออาชีพ 
เช่น การเป็นรถแข่งในสนาม เป็นต้น แต่
ในระยะยาวแล้ว ผมคิดว่าคนจะหันไปใช้
รถยนต์ไฟฟ้ากันเกือบหมด 

โควิด-19 กับการพัฒนา
อตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟา้
 โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
ล้วนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กันหมด  
อุตสาหกรรมยานยนต์ เองถือว่าได้รับ 
ผลกระทบหนักด้วย แต่ผมเชื่อว่าก่อนที่
บริษัทจะลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าคงมอง
ภาพระยะยาวไว้แล้ว ซึ่งแต่ละบริษัทมี
กลยุทธ์ไม่เหมือนกัน ผมกลับมองว่าจาก
ผลกระทบนี้ บางบริษัทอาจปรับตัวเร็วและ
เข้ามาในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าก่อน เลยอาจ
ท�าให้บางบริษัทอยู่ในตลาดนี้ต่อไปไม่ได้ 
หรืออาจมีการควบรวมกิจการเกิดขึ้นก็ได้ 
ยิ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ท�าให้ยิ่ง
ตอ้งคดิใหร้อบคอบกวา่เดมิ เพราะการฟืน้ตวั 
ของแต่ละอุตสาหกรรมช้าเร็วแตกต่างกัน 

อตุสาหกรรมยานยนตน์า่จะเปน็สว่นทีฟ่ืน้ตวั
ไดช้า้ทีส่ดุ เพราะวา่มซีพัพลายเชนใหญม่าก 
เวลากระทบ ลูกคลื่นจะยาวมาก  ด้วยเป็น
อุตสาหกรรมที่ใช้ตอบโจทย์ของอีกหลาย ๆ 
อุตสาหกรรม 

ปัญหาส่ิงแวดล้อมกับการ
ใช้ยานยนต์ไฟฟา้
 ก่อนหน้านี้สักสองปี ผมว่าสังคมเรา
เริ่มตระหนักเรื่อง PM 2.5 กันมากขึ้น ก่อน
ออกจากบ้านต้องเช็กค่า PM 2.5 แล้วพอมี 
โควิด-19 ท�าให้เกิด New Normal ขึ้นใน
สังคม เช่น การประชุมออนไลน์ หรือการ
ท�างานที่บ้าน ซึ่งช่วยลดการเดินทางที่ก่อ
ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ทางหนึ่ง 
ก็น่าจะท�าให้คนยิ่งใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม
กันมากขึ้น ที่ผ่านมา คนใช้รถเป็นส่วน
หนึ่งของปัญหา แต่ปัจจุบันอาจต้องมอง
ว่าปัญหามลพิษไม่ได้เกิดจากคนใดคนหนึ่ง 
เป็นความรับผิดชอบของสังคมที่จะต้อง
ตระหนักและร่วมมือกัน ซึ่งท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นได้  เหมือนอย่างในมุมหนึ่ง
โควิด-19 ที่ท�าให้เห็นว่ามนุษย์เปลี่ยนแปลง
ได ้ถา้อยูใ่นสถานการณท์ีจ่�าเปน็ตอ้งเปลีย่น 
เราก็พร้อมที่จะเปลี่ยน เช่นเดียวกับการ
เปลีย่นมาใชร้ถยนตไ์ฟฟา้ เปน็สิง่ทีท่�าได ้ถา้
คนรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องจ�าเป็น 

ยานยนต์
ไฟฟ้าไทย 
อั	พ	เ	ด	ต

หลังเผชิญโควิด-19
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ปัจจัยที่ท�าให้หันมาใช้
ยานยนต์ไฟฟา้มากขึ้น
 ทั้ง 3 ปัจจัยที่อาจจะท�าให้คนมั่นใจใน
การใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ได้แก่ 1. ราคา 
ถ้าทุกคนจับต้องได้เหมือนมือถือที่ไม่มีใคร
ซื้อรุ่นที่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้อีกต่อไปแล้ว 
เพราะทุกคนยอมรับว่ามือถือต้องมาพร้อม
สัญญาณอินเทอร์เน็ตและต้องถ่ายรูปได้ 
ต่างจากยุคก่อนที่มือถือไว้ส�าหรับโทรเข้า
ออกไดก้พ็อ เชน่เดยีวกบัรถยนตท์ีอ่กีหนอ่ย
ก็ต้องเป็นไฟฟ้า ฉะนั้นถ้าราคาจับต้องได้ 
คนจะมองรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องปกติ 2. 
สถานีชาร์จ เป็นตัวแปรส�าคัญส�าหรับผู้ที่
ใช้รถในระยะทางไกล ๆ ในความหมายผม
คือมากกว่า 200 กิโลเมตรขึ้นไป โดยเฉพาะ 
ตา่งจงัหวดั และ 3.แบตเตอรี ่ทีม่อีายใุชง้าน
ได้ยาวนานขึ้น 

อนาคตยานยนต์ไฟฟา้
 ผมมองโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ไฟฟ้าของไทยเป็น 3 เรื่อง 
 1. ถา้ประเทศเรามกีารใชย้านยนตไ์ฟฟา้
มากขึ้น จะช่วยลดปัญหามลพิษจากการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ก๊าซเรือน

กระจก) ลงได้เยอะเลย ลองจินตนาการว่า
ถ้าเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง 100% ไม่มี
กลิ่นควันรถ สภาพของความเป็นเมืองก็น่า
จะดขีึน้ แกท้ัง้ปญัหาโลกรอ้นและลดปญัหา
มลพิษในอากาศได้ 
 2. ถ้าผลิตในประเทศได้ จะท�าให้เกิด
อุตสาหกรรมที่มีการสร้างมูลค่า รวมไปถึง
การสร้างงานในประเทศด้วย ซึ่งนโยบาย
ภาครัฐก�าลังพยายามสนับสนุนทั้งสองข้อ
นี้อยู่ 
 3. การออกแบบและพัฒนาที่เกิดขึ้นใน 
เมอืงไทย การมวีศิวกรรว่มอยูใ่นทมีออกแบบ 
รถและพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไปพร้อม ๆ กัน 
จะเป็นบริษัทของไทยเอง หรือจะเป็นบริษัท
ตา่งชาตกิไ็ด ้ขอใหท้�าในประเทศไทย เพราะ
นีค่อืโอกาสทีส่�าคญัมาก ถอืเปน็การเปลีย่น
ผ่านเทคโนโลยี ซึ่งหมายถึงการสร้างมูลค่า
และสร้างคนของเราไปพร้อม ๆ  กัน ผมเห็น
มีบริษัทคนไทยเริ่มพัฒนากัน จึงคิดว่าสิ่งนี้
เป็นไปได้ และก�าลังเกิดขึ้นอยู่ 

อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
 ต้องมองให้รอบด้านว่าใครมีส่วนได้ 
ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง จากนั้น

ตอ้งพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะรฐับาล
หรอืหนว่ยงานภาครฐัตอ้งเขา้ใจและมกีลไก
ในการสนบัสนนุ ขณะเดยีวกนัผูป้ระกอบการ 
ตอ้งมใีจรกัทีจ่ะท�าเรือ่งนีด้ว้ยไปพรอ้ม ๆ  กนั 
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยเองก็ต้อง
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ยานยนต์ไฟฟ้า
ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน 
น่ีเป็นส่ิงส�าคัญเพราะถ้าคนท่ัวไปยังไม่เข้าใจ 
หรือยังไม่เห็นถึงข้อดี หรือสิ่งที่ผลิตออกมา
ไม่ตอบโจทย์ สิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์ เพราะ
ไม่ได้เกิดการน�าไปใช้งานจริง เป็นได้แค่
ต้นแบบเท่านั้น การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
จึงต้องพยายามขับเคลื่อนทุกองค์ประกอบ
ให้ไปพร้อม ๆ กัน 
 สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเองก็เข้ามา
มีบทบาท คือเป็นเหมือนตัวหล่อลื่น ให้เกิด
การขับเคลื่อนไปได้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันก็
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้บางเรื่องเกิดขึ้นได้เร็ว
ขึ้น ด้วยการพยายามรวมกลุ่มผู้ที่มีความ
เกีย่วขอ้ง เพือ่ลดชอ่งวา่งของความไมเ่ขา้ใจ
ซึง่กนัและกนัของผู้ทีส่นใจในยานยนตไ์ฟฟา้ 
ให้เห็นภาพหรือเข้าใจไปในทางเดียวกัน 
 ผมมองเห็นว่าเรามีเป้าหมายเดียวกัน
คือการลดการปล่อยมลพิษ เราอยากเห็น
การผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ 
อยากเห็นการวิจัยพัฒนาในประเทศ คือถ้า
ทกุคนเหน็ภาพนีไ้ปดว้ยกนั แลว้ท�าหนา้ทีใ่น
บทบาทของตัวเองให้ดี รวมถึงการประสาน
และท�างานร่วมกันด้วยความราบรื่น ก็จะ
ท�าให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้เร็วขึ้น

ถ้าเปลี่ยนเป็นรถยนต์
ไฟฟา้ทั้ง 100% 
สภาพของความ
เป็นเมืองก็น่าจะดีขึ้น 
แก้ทั้งปัญหาโลกร้อน
และลดปัญหามลพิษ
ในอากาศได้ 

I N T E R V I E W

*ต�าแหน่งในช่วงที่ให้สมัภาษณ์

VDO
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5 วิธีก้าวข้ามผ่าน

ZONE
COMFORT

ในที่ท�างาน
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เปิดใจแลกเปลี่ยนมุมมอง
 เปิดมุมมองความคิดของคุณด้วยการ
พูดคุยถึงวิธีการท�างานกับที่ท�างานหรือ
แผนกต่าง ๆ   เช่น ความรู้ที่ต้องใช้ ทักษะที่
ต้องมี พร้อมศึกษาการท�างานของที่อื่นเพื่อ
น�ามาปรับปรุงวิธีท�างานของตัวเองให้ดีขึ้น 
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเปิดใจ
เปิดรับมุมมองใหม่ ๆ ปล่อยวางวิธีคิดแบบ
เกา่ ๆ  เรือ่งราวในอดตี แลว้หาขอ้มลูเพิม่เตมิ 
ให้ตัวเอง เพราะการไม่รู้มีผลต่อความกลัว
ในการเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ แต่หากได้ลอง
แลกเปลีย่นมมุมอง หรอืเรยีนรูก้ระบวนการ
ผลิตงานแต่ละชิ้น อาจได้ไอเดียใหม่ ๆ ใน
การท�างานเลยก็ได้

น�าเสนองานให้เป็น
 จากรายงาน MBA ผู้บริหารจากบริษัท
ทั้งหมด 1,000 แห่ง ได้พูดถึงทักษะที่บริษัท
ส่วนใหญ่ต้องการ 1 ใน 5 คือ การน�าเสนอ
ผลงานได้ ในที่นี้รวมถึงทักษะด้านการ
สื่อสาร เพราะหากคุณพูดไม่เป็น สื่อสาร
ไม่ชัดเจน แม้ว่าท�าผลงานมาดีขนาดไหน ก็
อธบิายใหผู้บ้รหิารเขา้ใจไมไ่ด ้ถอืวา่สอบตก 
ในการท�างาน หากกังวลว่าจะน�าเสนอ 
ผลงานอย่างไรให้ดูดี ขอแนะน�าให้ลองพูด
หน้ากระจก หรือพูดให้เพื่อนสนิทฟัง โดย
เตรียมจดหัวข้อหรือใจความส�าคัญออกมา 
ท�าความเข้าใจกับสิ่งที่จะน�าเสนอ แล้วฝึก

Zone ของตัวเองได้ มีคุณสมบัติส�าคัญคือ
การเป็นคนกล้าและพร้อมรับงานที่ท้าทาย
ความสามารถของตัวเอง ที่นอกเหนือจาก
งานปัจจุบันที่รับผิดชอบอยู่ ในช่วงแรก
ความรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะท�าได้หรือไม่อาจ
เกิดขึ้นและคิดอยากปฏิเสธงานนั้นอยู่ใน
ใจ แต่ถ้าคุณตั้งเป้าและคิดที่จะท้าทาย
ความสามารถตัวเองก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ในการเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งหากคุณมีความ
พยายามมากพอ งานนั้นย่อมส�าเร็จได้ใน
ที่สุด นอกจากได้ความรู้และทักษะเพิ่มเติม
แล้ว  คุณจะได้ความภูมิใจในตัวเองและ
เป็นการปลดล็อกตัวเองออกจากกับดัก 
Comfort Zone เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

บริหารการเงินของตัวเองให้มี
ประสิทธิภาพ
 ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องนี้คือกับดักส�าคัญของ
คนท�างาน ทีก่ลายเปน็หนึง่ในปญัหาส�าคญั
ที่ท�าให้ไม่กล้าออกไปท�าอะไรใหม่ ๆ ข้อมูล
จากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุไว้ว่า มี
คนจ�านวนมากถึง 97% มีเงินไม่พอใช้หลัง
เกษยีณ สิง่ทีต่อ้งพยายามจดัการคอืบรหิาร
ดา้นการเงนิใหด้ ีโดยเริม่จากสิง่งา่ย ๆ  อยา่ง
การท�ารายรบัรายจา่ย จะไดเ้หน็วา่ในแตล่ะ
วันคุณใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง จากนั้นต้อง
รู้จักการน�าเงินไปลงทุนให้งอกเงย เมื่อคุณ
บริหารเงินได้ดี มีความมั่นคง การก้าวออก
มาท�าในสิง่ทีต่อ้งการไดอ้ยา่งแทจ้รงิ กไ็มใ่ช่
เรื่องยากอีกต่อไป

มนษุยเ์งนิเดือนทกุคนตา่งฝนัอยากมชีีวิต
ที่ดีข้ึน ท้ังก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ
ปรารถนาเงินเดือนที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้ง
อยากมีอสิรภาพในการใช้ชีวิตได้เต็มที ่แต่
ความเคยชินเดิม ๆ ที่เรียกว่า Comfort 
Zone เป็นเหมือนกับดัก ท�าให้ไม่อยาก
เปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่ เพราะคิดว่า 
ส่ิงนั้นลงตัวดีอยู่แล้ว หลายคนจึงละเลย
การเรยีนรูส่ิ้งใหม ่ๆ  และการพัฒนาตวัเอง 
อยู่เสมอ ยิ่งในยุคนี้ ทุกส่ิงรอบตัวมี 
การเปลีย่นแปลงตลอดเวลา คนทีห่ยดุนิง่ 
อยู่กับที่จะกลายเป็นคนล้าหลัง เรามี 
ค�าแนะน�าด ีๆ  ในการหลุดพ้นจาก Comfort 
Zone มาฝากกัน

ที่มา :  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Techsauce

ซ้อมพูดบ่อย ๆ จนคล่องปาก จะช่วยให้
คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วย วิธีนี้จะช่วย
ให้ทุกอย่างราบรื่นขึ้นได้ นอกจากนี้ ทักษะ
ด้านการสื่อสารยังรวมถึงการประสานงาน
ทั้งกับภายในและภายนอกองค์กรอีกด้วย

หมั่นเรียนรู้ส่ิงใหม่นอกสายงาน
 การได้พบเจอประสบการณ์ใหม่ มี
ความคิดเห็นและความสนใจในสิ่งใหม่ ๆ 
เช่น ลองศึกษาชีวประวัติของคนที่ เรา 
ไม่รู้จัก อ่านหนังสือของผู้แต่งที่ไม่คุ้นชื่อ 
หรือรับข่าวสารจาก RSS Feed ที่บริการบน
อนิเทอรเ์นต็ในเรือ่งทีป่กตเิราไมอ่า่น ลองน�า
ความรู้จากงานสายอื่นมาปรับใช้กับงาน 
ตวัเอง อาจเปน็เทคนคิเฉพาะ วธิกีารจดัการ
กับปัญหา จะช่วยให้สมองตื่นตัวและมี
ความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา เพราะ
เทคโนโลยีสมัยนี้ก้าวหน้าเร็วมาก ที่ส�าคัญ
อย่ายึดติดว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้ว 
ไม่จ�าเป็นต้องเรียนรู้ เพราะนั่นจะท�าให้คุณ 
เปรียบเหมือนน�้าที่เต็มแก้ว เสียโอกาส 
ในการรับสิ่งใหม่ ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย

กล้าเสนอตัว	รับงานที่ท้าทาย
มากขึ้น
 รายงานวิจัยฉบับหนึ่งจาก Harvard 
Business Review ระบุว่า ผู้ที่มีโอกาสเจริญ
ก้าวหน้าและสามารถออกจาก Comfort 
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เรือ่ง โอเมกา้

OSLO
เซย์โน ‘มลพิษ’

 นอรเ์วย ์นอกจากขึน้ชือ่เรือ่งธรรมชาตทิีส่วยงาม 
โดดเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมแล้ว น้อยคนนัก
จะรู้ว่า นอร์เวย์เป็นประเทศผู้ผลิตน�้ามันรายใหญ่
อันดับ 15 ของโลก เมื่อวัดจากก�าลังการผลิตในปี 
2562 
 แมน้อรเ์วยจ์ะพบแหลง่น�า้มนัและกา๊ซธรรมชาติ
มหาศาล แต่ไม่ได้สนับสนุนให้คนในประเทศใช้
พลังงานจากฟอสซิลที่มีอยู่ กลับหันไปเน้นการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน�้า และส่งเสริมการใช้ 
ยานพาหนะพลงังานไฟฟา้แทน เพราะพลงังานจาก

ฟอสซลิยอ่มมีวนัหมดไป และสรา้งมลพิษจากการ
เผาไหม้
 ย้อนกลับไปเมื่อปี 2551 นอร์เวย์ตั้งเป้าลดการ
ปล่อยมลภาวะจากพลังงานฟอสซิลลงครึ่งหนึ่ง 
ภายในปี 2573 และจะเป็นเมืองปลอดมลพิษอย่าง
สมบูรณ์ในปี 2593 
 เป้าหมายดังกล่าวท�าให้ต้องปรับกระบวนทัศน์
ใหม่ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ทั้งเรื่อง
การคมนาคม การกอ่สรา้งอาคาร การใช้ทรพัยากร 
การผลิตและกระจายพลังงาน 
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คมนาคม...โจทย์สุดท้าทาย
 เรื่องที่ท้าทายสุด หนีไม่พ้นเรื่องคมนาคม ซึ่งมีสัดส่วน 63% 
ของการปล่อยมลภาวะทั้งหมดใน ‘ออสโล’ เมืองหลวงของประเทศ 
โดยทางออกคือต้องเพิ่มการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
จกัรยาน และการเดนิ รวมถงึเปลีย่นการใชร้ถพลงังานน�า้มนัใหเ้ปน็
รถพลังงานไฟฟ้า 
 ออสโลตั้งเป้าหมายว่า นับตั้งแต่ปี 2563 รถบัสโดยสารทั้งหมด
ในออสโลจะต้องไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ส่วนในปี 2566 รถแท็กซี่
ทั้งหมดจะต้องไร้มลพิษ และเมื่อถึงปี 2568 รถยนต์ใหม่ทุกคันจะ
ตอ้งไมใ่ชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ หรอืเปน็แบบไฮบรดิทีส่ามารถชารจ์ไฟได้
 การวางเป้าหมายดังกล่าวตีเส้นให้ ‘ออสโล’ ออกสตาร์ตสู่การ
เป็นเมืองหลวงแห่งรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งตอนนั้นแทบจินตนาการ

ไม่ออก เพราะหากย้อนไปเมื่อ 12 ปีที่แล้ว นอร์เวย์มีรถยนต์ไฟฟ้า
ใหม่เพียง 567 คันเท่านั้น ผิดกับปี 2562 ที่ยอดจดทะเบียนรถยนต์
ไฟฟา้แซงหนา้รถเครือ่งยนตส์นัดาปเปน็ครัง้แรก โดยมจี�านวนเกอืบ 
80,000 คัน หรือคิดเป็น 56% ของรถที่ขายทั้งหมดในประเทศ
 ปัจจัยที่ท�าให้ออสโลกลายเป็นเมืองต้นแบบแห่งรถยนต์ไฟฟ้า 
มาจาก 3 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อ
ตอ่รถยนตไ์ฟฟา้ 2. การอดุหนนุจากภาครฐั และ 3. นโยบายสง่เสรมิ 
ต่าง ๆ 

เร่งเครื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน
 เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้ายุคแรก ๆ มักจะขับขี่เป็นระยะทางสั้น ๆ 
และชาร์จไฟจากบ้าน หรืออะพาร์ตเมนต์ ซึ่งกลายเป็นอุปสรรค
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ส�าหรับผู้ที่เช่าอะพาร์ตเมนต์ร่วมกับคนอื่น และไม่สามารถติดตั้ง 
ที่ชาร์จไฟส่วนตัวได้
 ออสโลและเมืองต่าง ๆ จึงสร้างสถานีชาร์จไฟสาธารณะ เพื่อ
ลดอุปสรรคเรื่องนี้ส�าหรับคนทั่วไป โดยเปิดให้ชาร์จไฟกันแบบฟรี ๆ  
ตามจุดต่าง ๆ ทั่วเมือง ทางการสนับสนุนให้มีสถานีชาร์จไฟแบบ
รวดเรว็ (Quick Charging Station) ทกุ ๆ  50 กโิลเมตรบนถนนสายหลกั
 ปัจจุบันนอร์เวย์มีจุดชาร์จไฟสาธารณะราว 13,700 แห่ง ใกล้
เคียงกับจ�านวนปั๊มน�้ามันในประเทศที่มีอยู่เกือบ 14,000 แห่ง
 ไมใ่ชแ่คร่ถบา้น แตอ่อสโลยงัเปน็เมอืงแรกของโลกทีต่ดิตัง้ระบบ
ชาร์จไฟฟ้าแบบไร้สายส�าหรับรถแท็กซี่ไฟฟ้า เพื่อให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีการเหนี่ยวน�าผ่านแผ่นชาร์จที่
ติดตั้งอยู่บนถนนขณะแท็กซี่เข้าคิวรอรับผู้โดยสาร เชื่อมกับตัวรับ
สัญญาณที่ติดตั้งอยู่ในรถ จึงช่วยประหยัดเวลาและสามารถชาร์จ
พลังงานได้ในระหว่างรอผู้โดยสาร 
 ทางการออสโลหวังว่าความสะดวกเช่นนี้อาจช่วยเร่งให้มีการ 
ใช้งานรถแท็กซี่ไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษได้มากขึ้น

ท�าราคา EV ให้น่าซื้อ
 เหตผุลทีม่บีทบาทส�าคญัมากตอ่ความส�าเรจ็ของออสโลในฐานะ
เมืองแห่งรถ EV คือนโยบายอุดหนุนของรัฐบาล เพราะมีส่วนท�าให้
ราคารถ EV ถกูกวา่ราคารถทัว่ไป และทิง้หา่งชนดิทีท่�าใจซือ้รถยนต์
น�้ามันไม่ลง
 สิ่งที่รัฐให้การอุดหนุน ได้แก่ 
 • ยกเว้นภาษีน�าเข้ารถ EV จากต่างประเทศ ซึ่งรถส่วนใหญ่ใน
นอร์เวย์เป็นรถน�าเข้า
 • ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 25%
 • จ่ายภาษีการใช้ถนนประจ�าปีในอัตราต�่า
 • ไม่ต้องจ่ายค่าทางด่วนและเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะ ก่อนจะปรับ
มาจ่ายเพียง 50% เมื่อปี 2561
 • ไมเ่สยีคา่ทีจ่อดรถในเมอืง กอ่นปรบัมาเปน็เสยีเพยีงครึง่ราคา
ในปี 2561
 • ลดภาษีให้ค่ายรถยนต์ EV 50% ก่อนปรับเหลือ 40% ใน 
ภายหลัง
 • ยกเว้น VAT จากการเช่า EV 25%
 ทั้งหมดนี้ท�าให้รถไฟฟ้าในนอร์เวย์มีราคาถูกกว่า หรือราคา 
เท่า ๆ กับรถน�้ามัน ผิดกับประเทศอื่น ๆ ที่รถไฟฟ้ามีราคาแพง

 หากเปรยีบเทยีบราคากนั รถยนต ์EV ‘เทสลา โมเดล 3’ มรีาคา
ราว 29,000 ยูโร กับ ‘โฟล์กสวาเกน กอล์ฟ’ รถยนต์น�้ามัน มีราคา
ราว 35,000 ยูโร 
 จากผลการส�ารวจพบว่า เจ้าของรถ EV ราว 62% ตัดสินใจ
ซื้อโดยพิจารณาจากราคาก่อน จากนั้นรองลงมาเป็นความรู้สึกว่า 
อยากมีส่วนช่วยลดการบริโภคพลังงานและไม่ท�าร้ายสิ่งแวดล้อม  
มเีพยีง 25% เทา่นัน้ทีม่องเรือ่งสิง่แวดลอ้มมากอ่น สะทอ้นวา่ปจัจยั
เรื่องเศรษฐกิจมีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมของคน

ผุดมาตรการเอาใจอื่น ๆ
 นอกเหนือจากราคาที่จับต้องได้ของรถ EV ทางการยังมี
มาตรการเอาใจผู้ที่ซื้อรถไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งรถในเลนรถ
โดยสารสาธารณะได้ สะดวกกว่ารถทั่วไป ไม่ต้องทนกับรถติด
 ออสโลยงัผดุโครงการปลอดรถยนตใ์นเขตเมอืง โดยยกเลกิพืน้ที่
จอดรถในเมืองกว่า 700 จุด และน�าพื้นที่ไปใช้ประโยชน์แบบเป็น
มิตรกับโลก เช่น ท�าเป็นเลนส�าหรับจักรยาน สวนสาธารณะขนาด
ย่อม และม้านั่งพักผ่อน ซึ่งรถผู้พิการ รถฉุกเฉิน และรถยนต์ไฟฟ้า
ได้รับอนุญาตให้จอดได้ หลายคนที่ซื้อรถไฟฟ้าก็น�ามาจอดในพื้นที่
ดังกล่าวเหมือนเป็นโรงรถส่วนบุคคล
 การเป็นเมืองหลวงแห่งรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้าม
คืน ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและจริงจังที่ ‘ออสโล’ ต้องการ ‘เซย์โน’ 
มลพิษ 
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ออสโลเป็นเมืองแรกของโลกที่ติดตั้ง
ระบบชาร์จไฟฟา้แบบไร้สายส�าหรับ  
รถแท็กซ่ีไฟฟา้ เพ่ือให้รวดเร็วและมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ ชว่ยประหยดัเวลา
และสามารถชาร์จพลังงานได้ใน
ระหว่างรอผู้โดยสาร
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BECOMING	THE	WORLD’S	EV	CAPITAL
 Despite Norway’s abundant oil and natural gas 
resources, its government has issued policies to generate 
electricity from hydropower. Moreover, the administration 
is promoting the use of electric vehicles (EV) in order 
to lower its dependence on fossil fuels which are non- 
renewable energy that causes pollution. Oslo has also 
targeted to cut down half of its pollution that is caused 
by fossil fuels by 2030 and aims to become a fully 
pollution-free city by 2050.
 These are the ways that Norway is implementing 
huge changes across the country:
  Transportation: Transportation accounts for 63% of 
all pollution emission in Oslo, the capital of Norway. 
Thus, its government is encouraging citizens to use 
public transportation, cycle, and walk. Moreover, it is 
promoting the shift from cars that uses fossil fuels to 
those running on electricity. This initiative has propelled 
Oslo towards becoming the world’s capital of and made 
the city a leader in EV due to three main supporting 
factors which are 1. The development of basic infrastructure 
that promotes the use of EVs 2. Government’s support 
and 3. Policies to support this initiative 

 	Basic	infrastructure: Public EV charging stations 
can be found in the capital and in large cities, providing 
free and fast charges for EVs. Along the main roads, 
charging stations are located every 50 kilometers, with 
a total of nearly 13,700 stations nationwide, close to the 
number of gas stations in the country.
 	Price: The Norwegian government has a tax policy 
to support the use of EVs, from tax exemption for the 
import of EVs and the exemption of the 25% VAT, lower 
tax rates for annual road usage, 50% off for toll ways 
and island ferry crossing fees, half the rate for parking 
in the city, 40% tax discount for EV manufacturers, and 
the exemption of the 25% VAT for EV rent. Thus, using 
EVs costs cheaper than or nearly as cheap as cars that 
use traditional fuel, which are attracting more people to 
use EVs.
 	Other	measures: For example, EVs are allowed to 
use the public transportation lanes and park in public 
spaces.

 Becoming the world’s EV capital is not something 
that happens overnight, but is the result of Oslo’s 
determination to ‘say no’ to pollution.
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ก็มักโยนทิ้งแล้วซื้อใหม่แทนการซ่อม ทั้งที่
สภาพก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น ซึ่งจริง ๆ แล้ว
ไม่ใช่เพราะคนไม่สนใจสิ่งแวดล้อม แต่
มองไม่เห็นช่องทางหรือไม่มีทางเลือกอื่น
มากกวา่ เชน่ บางคนไมม่ทีกัษะในการซอ่ม 
ไม่มีเครื่องมือ ไม่มีเวลา ไม่รู้แหล่งข้อมูล 
แถมในบางประเทศการน�าของไปสง่ซอ่มยงั
ราคาแพง จนน่าตกใจอีกด้วย
 เธอจึงสร้างคาเฟ่นี้ขึ้นมาให้เป็นเสมือน
คอมมูนิตี้ที่ตอบโจทย์การโคจรมาพบกัน
ระหว่างคนที่ชอบซ่อมแซมและผู้ที่หอบเอา
ของใชท้ีเ่สยีแลว้มาซอ่ม ไมว่า่จะเปน็เสือ้ผา้ 
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า จักรยาน ของ
เล่น รองเท้า ทีวี  วิทยุ ไมโครเวฟ ฯลฯ 
 สิ่งที่ Repair Café เตรียมไว้ให้คือวัสดุ 
เครื่องมือ อะไหล่ โดยมีช่างอาสาสมัครที่
มีทักษะและรักการซ่อมแซมเป็นชีวิตจิตใจ
มารวมตัวเพื่อให้ค�าปรึกษาและสอนให้ฟรี! 
ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความครื้นเครง 
สนกุสนาน เนน้การพบปะพดูคยุกนั ทีส่�าคญั 
เจ้าของต้องลงมือซ่อมเอง และเช่นเดียว
กับคาเฟ่ทั่วไป ที่นี่มีเครื่องดื่ม กาแฟ ขนม 
ของกินเล่น ไว้ให้บริการ 
 ไมน่า่เชือ่วา่ ผา่นไป 13 ป ีโมเดลนีส้รา้ง 
แรงบันดาลใจไปทั่วโลก ชุบชีวิตของใช้
ได้หลายล้านชิ้น แถมยังจุดประกายให้
เกิดร้านแบบนี้ขึ้นอีกกว่า 2,000 แห่งใน
หลายประเทศ อาทิ เบลเยียม ฝรั่งเศส 
เยอรมนี อังกฤษ อเมริกา มีคนมากมาย
ติดต่อเธอเพื่อขอค�าแนะน�า เพราะอยากให้ 
มรีา้นแบบนีใ้นชมุชนของตนเองบา้ง Martine 
Postma จงึกอ่ตัง้ The Repair Cafe Foundation 
ขึ้นมา พร้อมเขียนคู่มือ How to Start Your 
Own Repair Café อย่างละเอียดโดยผู้ที่
สนใจต้องเสียค่าสมัคร 49 ยูโร ส�าหรับ 
คู่มือและวิธีการจัดงานโดยละเอียด ซึ่งมีถึง 
5 ภาษา สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ 
repaircafe.org 
 นี่จึง เป็นอีกโมเดลที่ช่วยลดการใช้
พลังงานในการผลิตสินค้าใหม่ พร้อมปรับ
ทัศนคติในการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่
สามารถซ่อมและน�ากลับมาใช้ได้อีก ทั้งยัง
ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้คนในชุมชน 
ตลอดจนความเอื้อเฟื้อให้เกิดขึ้นได้อีกทาง
หนึง่ดว้ย อยากใหม้แีบบนีใ้นเมอืงไทยบา้งจงั 
ใครเห็นด้วยยกมือขึ้น!

เรือ่ง วชิชุ
ภาพประกอบ ขา้วตู

G R E E N

 ทุกวันน้ีหลายคนอาจมองว่าการซ้ือ 
ส่ิงใหม่แทนการซอ่ม นอกจากจะไดข้องใหม่ 
กว่า สวยงามกว่า อาจจะคุ้มมากกว่า 
การซ่อม ที่ต้องเสียทั้งเงินและเวลา นี่อาจ 
ดูเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย แต่ผลกระทบ 
กลับมหาศาล เพราะการซ่อมแซมเป็นหนึ่ง 
ในทางเลือกสุดเจ๋งของการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ช่วยลด Carbon Emission 

(การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) 
จากการผลิตของใหม่ได้
 ไอเดีย Repair Café จุดประกายขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2550 โดย Martine Postma สาว
ผู้ซึ่งคลุกคลีอยู่กับงานด้านสิ่งแวดล้อมใน 
กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์  
เธอปิ๊งแนวคิดนี้มาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
เธอเองและใครอกีหลายคน ทีเ่มือ่ของใชพ้งั 

Repair Café
จุดนัดพบ พลพรรคนักซ่อม
เคยลองถามตวัเองไหมว่า ครัง้สุดทา้ยทีเ่ราน�าของใช้ทีเ่สีย
ไปซอ่มแทนการซือ้ใหมค่อืเมือ่ไหร ่และตอนนีส่ิ้งของรอบตวั
ในบา้นหรอืทีท่�างานมอีะไรเสียแตย่งัไมไ่ดซ้อ่มบา้งไหม

GRID WORLD!



สัมผัสอีกประสบการณ์ของ  ในรูปแบบ E-Magazine

SCAN ME

Welcome to

อัพเดตสาระน่ารู้อันทันสมัย เพ่ิมอาหารเสริมให้สมอง 
พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
สมัครสมาชิก GRID E-Newsletter

 เพียงสแกน	QR	Code	ด้านบน

GRID WORLD!
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เรือ่ง กรองทอง แกว้บุญเรอืง 
PEA Creator

จากน�้าพระราชหฤทัย...
สู่ไฟฟา้บา้นขุนแปะ
‘บา้นขนุแปะ’ เมือ่หลายทศวรรษกอ่นคอืพ้ืนทีบ่นภเูขาสงูชนัทางภาคเหนอืทีอ่ยูห่า่งไกลความเจริญ เป็น
ทีอ่ยูอ่าศยัของชาวเขาเผา่ปกาเกอะญอและมง้ทีม่อีาชพีปลกูฝ่ินและท�าไรเ่ลือ่นลอย กระทัง่พระบาทสมเดจ็ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชกระแสรับสั่งให้จัดตั้ง
มูลนิธิโครงการหลวงบ้านขุนแปะขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ชาวเขากว่า 500 หลังคาเรือนของบ้านขุนแปะ
จึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ด้วยการหันมาท�าการเกษตร ปลูกผัก ผลไม ้
พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ และสมุนไพรต่าง ๆ  ส่งไปจ�าหน่ายยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ สร้าง
รายได้และพาชุมชนออกห่างจากปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
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 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้เป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนบ้านขุนแปะ ด้วยการสร้างโรงไฟฟ้า 
ขนาดเล็ก บ้านขุนแปะ ในปี พ.ศ. 2532 
เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้าที่มีไหล
ต่อเนื่องตลอดปี มาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อ
จา่ยใหก้บัศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงขนุแปะ 
โรงเรียนบ้านขุนแปะ และหมู่บ้านในพื้นที่
กว่า 10 แห่ง ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 
ได้สะดวกสบายขึ้น มีระบบการสื่อสารที่
ช่วยพัฒนาคุณภาพการด�าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ที่ต้องใช ้
ห้องเย็นในการจัดเก็บผลิตผลทางการ
เกษตร เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการเรยีน 
การสอนในโรงเรียน ให้สามารถใช้งาน 
สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มากขึ้น 
และเด็กนักเรียนเองก็ได้ใช้แสงสว่างเพื่อ
ศึกษาหาความรู้ในเวลากลางคืนได้
 การวัดคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
นั้น ไม่ได้มีรายได้ครัวเรือนเป็นตัวชี้วัดเพียง
อย่างเดียว หากยังมีตัวชี้วัดอื่นที่ส�าคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เช่น การพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กเติบโต
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้
และทักษะที่จะสร้างอาชีพของตนเองและ
พฒันาอาชพีของครอบครวั นีจ่งึเปน็ภารกจิ
หลกัทีโ่รงเรยีนบา้นขนุแปะยดึเปน็เปา้หมาย
หลักในการพัฒนาการเรียนการสอน ดัง 

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร ทีว่า่ “เปน็ครใูชไ่หม ขอฝาก
เด็ก ๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี” 
ท�าให้ใน พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านขุนแปะ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษา ในพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รุ่นที่ 4 ซึ่งนับเป็น
รุ่นสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์
 นอกจาก PEA แลว้กย็งัมหีนว่ยงานอืน่ ๆ  
ที่เข้ามาสนองพระราชด�าริในส่วนงานที่ 
รับผิดชอบด้วย ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน  
( จั ด ระบบและจั ดสร รพื้ นที่ ท� ากิ น ให้
เกษตรกร)  กรมชลประทาน (สร้างฝาย
เก็บน�้าและอ่างเก็บน�้าโดยรอบหมู่บ้าน) 
อ�าเภอจอมทอง (จัดท�าทะเบียนราษฎร์ ท�า
บตัรประชาชน ดแูลการปกครองในทอ้งถิน่) 
และสาธารณสุขอ�าเภอจอมทอง (สร้าง
สถานีอนามัยบ้านขุนแปะ) 
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 ในส่วนของ PEA เองนั้น การที่มี 
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บ้านขุนแปะเพียงแหล่ง
เดียว ส่งผลให้เกิดไฟตก ไฟดับ และต้อง
จ�ากัดช่วงเวลาการใช้กระแสไฟฟ้า จึงมี
การพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่บ้านขุนแปะ
มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2541 PEA 
ได้เพิ่มแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ติด
ตั้งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าดีเซล และระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) 
ช่วยให้ก�าลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวมเพิ่ม
ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้สร้างระบบ
จ�าหนา่ยไฟฟา้เขา้ไปในพืน้ที ่เพือ่เพิม่ความ
มั่นคงในการผลิตไฟฟ้ายิ่งขึ้นไปอีก
 นอกจากนี้ PEA ยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าบ้านขุนแปะให้เป็นระบบอัจฉริยะ 

ท�างานทั้งในโหมดแยกตัวอิสระ (Islanding) 
และในโหมดเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหลัก 
(Grid Connected) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เรยีกไดว้า่เปน็ระบบไฟฟา้แบบ Smart Micro 
grid แบบสมบูรณ์ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องไฟตก 
ไฟดับได้เป็นอย่างดี  และไม่ต้องจ�ากัดการ
ใช้ไฟฟ้าเหมือนที่ผ่านมา ท�าให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าในการรักษาผลผลิต หน่วยงาน
ได้ใช้ไฟฟ้าด�าเนินงานให้บริการประชาชน 
โรงเรียนได้ใช้ไฟฟ้าในการเรียนการสอน 
และเด็ก ๆ ได้ใช้ไฟฟ้าเข้าถึงข้อมูลความรู้
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 กระทัง่ในป ีพ.ศ. 2560  PEA ไดร้ว่มมอืกบั
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาระบบไฟฟ้า
โดยเน้นการบริหารจัดการน�้าให้สอดคล้อง

กับความต้องการใช้น�้าในพื้นที่ เป็นที่มา
ของการพัฒนากังหันพลังน�้าประสิทธิภาพ
สูงแต่ใช้น�้าน้อย มีการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น และ 
ติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายไฟ (Microgrid 
Controller) รวมถึงระบบกักเก็บพลังงาน
ขนาดใหญ่ด้วย  
 ตลอด 30 ปีของการพัฒนาระบบไฟฟ้า
บ้านขุนแปะที่มีจุดเริ่มต้นจากพระเมตตา
ของพระราชาที่ทรงมีต่อพสกนิกรในพื้นที่
ห่างไกล  PEA ได้สานต่อพระราชปณิธาน
ของพระองค์และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ระบบไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชนชาวไทยต่อไป

PEA ยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบไฟฟา้บ้านขุนแปะให้เป็นระบบอัจฉริยะ 
เรียกได้ว่าเป็นระบบไฟฟา้แบบ Smart Microgrid แบบสมบูรณ์
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 The Khun Pae Royal Project  
Development Center was founded in 
1983 as a royal initiative of His  
Majesty King Bhumibol Adulyadej 
who was concerned about the  
livelihood of the Karen and Hmong 
hill tribes, thus, a project was initiated 
to introduce the hill tribes to agriculture 
instead of growing opium and shifting 
cultivation which enabled them to 
have a better quality of life and 
become more independent.  
 The Provincial Electricity Authority 
(PEA) has also participated in  
developing the quality of life for the 
Khun Pae community through the 
Khun Pae Hydropower Plant Microgrid.
In 1989, the microgrid was built with 
the aim to utilize the water resource 
which flows all year round to generate 
electricity for the Khun Pae Royal 

Project Development Center, Khun 
Pae School, and communities in over 
10 villages in the area. While the 
microgrid provided electricity for 
everyday use for people in the area, 
the amount of electricity was  
insufficient and the area faced  
voltage dips and blackouts, resulting 
in limited periods of time in which 
electricity was available. Therefore, 
PEA had to continuously develop the 
electrical grid system in Khun Pae 
area.  
 Since then, PEA has added 
a combination of power sources, 
from diesel generators to solar cells 
to increase the total electricity  
production. Moreover, PEA has  
established an electricity distribution 
system into the area to ensure  
security in electricity generation 
while developing the electrical system 
in Khun Pae area to become a smart 
system that can troubleshoot various 
issues. The latest initiative from PEA 
is its joint project with Chiang Mai 
University to develop high-efficiency 
water turbines that utilizes less  
water . PEA has also installed  
additional solar cells as well as  
microgrid controllers and large  
energy storage units.
 From the kindness of  His 
Majesty the Late King who was  
concerned for his people, to PEA’s 
determination to develop the  
electricity system at Khun Pae for 
over three decades , PEA will  
continue to carry out projects to 
develop the electricity system to 
ensure a better quality of life for Thai 
people in the future.

From His Majesty’s Initiative to 

Khun Pae Hydropower Plant
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ภาพสองพนกังานของ PEA ขณะก�าลงัขะมกัเขมน้ 
กบัการปรบัปรงุระบบแรงสูง 22 kV. ใตไ้ลนส์ายสง่ 115 
เพ่ือต่อสายเบรกเข้ากับสายไฟตน้ใหม ่โดยไม่หวัน่ต่อ
ความสูงเสยีดฟา้ หรอืแสงแดดแผดกลา้แตอ่ย่างใด

ร่วมแรงร่วมใจ

T H O U S A N D  W O R D S

ภาพ วโรดม มากมลู
PEA Creator
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นิตยสารฉบับนี้ใช้กระดาษรีไซเคิล 100%  ที่ผ่านกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน  
และได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง


