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ความก้าวหน้าของวงการยานยนต์ไฟฟ้าที่เราได้เห็นพั ฒนาการมา
ตลอดระยะเวลาหลายปีนน
่ ความพยายามของมนุษย์ในการ
้ั คืออีกหนึง
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม งานวิจัยหลายฉบับรองรับว่า
ยานยนต์ไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลพิ ษที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ จึง
ช่วยลดปริมาณฝุน
่ PM 2.5 ซึง
่ ก�ำลังกลายเป็นปัญหาทีน
่ า่ วิตกส�ำหรับ
ชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน
ทีส
่ ำ� คัญ เมือ
่ ไม่นานมานี้ บริษท
ั ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทีม
่ ช
ี อ
่ื เสียงระดับโลก
รายหนึ่งจากสหรัฐอเมริกา สามารถท�ำรายได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก
ในตลาดรถยนต์ เอาชนะบริษัทรถยนต์ช่อ
ื ดังจากประเทศญี่ปน
ุ่ แสดง
ให้เห็นว่าคนทัว่ โลกก�ำลังให้ความส�ำคัญกับรถยนต์ไฟฟ้ามากขึน
้ เรือ
่ ยๆ
และน่าจะท�ำให้รถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็น The New Normal ในที่สุด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในเรื่องนี้มา
โดยตลอด เราจึงมีแผนขยายการบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับ
ยานยนต์ ไ ฟฟ้า ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ภู มิ ภ าคทั่ ว ประเทศ รวมถึ ง สร้ า ง
แอปพลิเคชัน PEA Volta เพื่ ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานยนต์
ไฟฟ้า แอปพลิเคชันนี้ดีอย่างไร ใช้งานอย่างไร ในนิตยสารฉบับนี้มี
ค�ำตอบ พร้อม ๆ กับสาระหลากหลายเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งดิฉัน
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5 วิธีก้าวข้ามผ่าน
Comfort Zone ในที่ท�ำงาน

่ ภาพประทับใจ
หนึง
แทนค�ำพู ดนับพั นค�ำ
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่
สินเชือ
สีเขียว

่ า : https://www.cnbc.com/2020/06/26/uk-fruitทีม
producer-uses-green-loan-to-fund-sustainabledevelopment.html

ด้วยความทีเ่ มืองเคนท์เต็มไปด้วยแปลงผักและสวนผลไม้ จึงได้ชอื่ ว่า
เป็น ‘สวนแห่งประเทศอังกฤษ’ ซึง่ ไม่ได้มแี ค่ผลผลิตสีเขียวเท่านัน้ แต่การ
ท�ำเกษตรของชาวสวนหลายรายที่นั่นเป็นสีเขียวตั้งแต่ขั้นตอนขอสินเชื่อ
มาท�ำการเกษตรเลยทีเดียว
ชาวสวนหลายรายในเมืองเคนท์รวมตัวกันในกลุ่มชื่อ Berry Gardens
ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนในการ
ท�ำสวน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่สร้างมลพิษให้กบั โลก ด้วยการ
ติดตัง้ โซลาร์เซลล์ 3,600 แผ่น ในพืน้ ที่ 6,143 ตารางเมตร (ประมาณ 3.8 ไร่)
ซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาล
พวกเขาจึงยื่นขอสินเชื่อสีเขียว 780,000 ปอนด์ (30.2 ล้านบาท) และ
ได้ไฟเขียวจากธนาคาร โดยหลังการติดตั้ง พลังแสงอาทิตย์ที่ได้นั้นมาก
เพียงพอส�ำหรับใช้ในบ้านขนาด 4 ห้องนอน จ�ำนวน 237 หลังได้ตลอดทัง้ ปี
และยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 292,000 ตัน นอกจาก
สมาชิก Berry Gardens ที่รักษ์โลกแล้ว ก็ยังมีสหภาพยุโรปที่ออกมา
ประกาศแผนการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมส�ำหรับทศวรรษถัดไปซึ่งมีมูลค่า
สูงถึง 1,000 ล้านยูโร หรือประมาณ 35,000 ล้านบาท เพื่อหวังบรรเทา
วิกฤตโลกร้อน
ทั้งนี้ นวัตกรรมทางการเงินที่ช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืน (Green Financing) นอกจากมีสินเชื่อสีเขียวแล้วยังมีตราสารหนี้
สีเขียวและกองทุนสีเขียว ซึ่งเงินสีเขียวเหล่านี้นำ� ไปซื้ออะไรก็ได้ ตั้งแต่
รถ บ้าน ตึก หรือท�ำโครงการใด ๆ ก็ตาม โดยมีข้อแม้ว่าสิ่งนั้นต้องท�ำให้
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
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GRID WISE
เรือ
่ ง สุภก
ั ดิภา พู ลทรัพย์

่ ก๊าซพิ ษกลายเป็นเชือ
้ เพลิง
เมือ

วิกฤตโลกร้อนทีถ่ อื เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกนัน้ ทำ�ให้มนุษย์เราพยายามมองหา
แหล่งพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ทั้งจากแสงแดดและสายลมมาใช้ เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งพลังงานอื่น ๆ ตัวการทำ�ให้เกิดภาวะเรือน
กระจก รวมถึงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มออกซิเจนอีกทางหนึ่งด้วย ในขณะเดียวกัน
กลุ่มนักวิทยาศาสตร์แห่ง Rice University รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ก็ได้คิดค้นการ
เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สำ�เร็จ
การทดสอบครัง้ นีเ้ รียกว่าเป็น Carbon Friendly เปลีย่ นตัวการท�ำลายชัน้ บรรยากาศ
ให้กลายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยามาเป็นอะตอมแร่บิสมัท
ซึง่ มีความเสถียรมากกว่าอะตอมของโลหะชนิดอืน่ เช่น โคบอลต์ เหล็ก หรือแคดเมียม
เครื่ อ งปฏิ ก รณ์ ที่ ใ ช้ อ ะตอมบิ ส มั ท เป็ น ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าสามารถเปลี่ ย นก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นกรดฟอร์มิก ซึ่งเป็นกรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็น
ของเหลวใสและมีกลิ่นฉุน พบในผึ้งและมดมีพิษ เช่น มดตะนอยหรือมดคันไฟ กรด
ฟอร์มกิ น�ำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ท�ำสารกันบูด ด้วยมีคณ
ุ สมบัตติ า้ นเชือ้
แบคทีเรีย หรือจะใช้เป็นเซลล์เชือ้ เพลิง ซึง่ เชือ้ เพลิงเหลวนีเ้ มือ่ เผาผลาญจะปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา แล้วอะตอมแร่บสิ มัทก็จะเปลีย่ นเจ้าคาร์บอนไดออกไซด์นี้
ให้เป็นกรดฟอร์มกิ ทีน่ ำ� มาใช้เป็นเชือ้ เพลิงเหลว วงจรการเปลีย่ นก๊าซพิษให้กลายเป็น
เชื้อเพลิงก็จะสมบูรณ์ด้วยตัวเองแบบนี้ไปเรื่อย ๆ โดยไม่มกี ารปล่อยก๊าซพิษออกมา
ในการทดลองที่ Rice University เครื่องปฏิกรณ์เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เป็นเชือ้ เพลิงเหลวทีใ่ ห้พลังงานได้นานถึง 100 ชัว่ โมง ซึง่ นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการ
ค้นพบครั้งนี้เป็นข่าวดีที่จะต่อยอดสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยแก้วิกฤตพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต
ที่มา : https://news.rice.edu/2019/09/03/rice-reactor-turns-greenhouse-gasinto-pure-liquid-fuel/

ยืดอายุแบตเตอรี่รถไฟฟ้า

ในขณะที่วงการยานยนต์ก้าวสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้าหรือ Electric
Vehicle (EV) หั ว ใจส�ำ คั ญ จึ ง อยู ่ ที่ แ บตเตอรี่ ซึ่ ง ใช้ เ ก็ บ พลั ง งาน ปกติ
นิยมใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน เพราะมีน�้ำหนักเบาและขนาดเล็ก
แม้จะมีอายุการใช้งานนานแต่กม็ วี ันที่จะหมดสภาพ
ก่อนที่ปัญหาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจะกลายเป็นวิกฤตพลังงาน
และวิกฤตขยะของโลก บริษัทสัญชาติออสเตรเลียแห่งหนึ่งได้หาทาง
ยืดชีวิตให้กับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจนประสบความส�ำเร็จในที่สุด
โดยคิดค้นระบบจัดการแบตเตอรี่ ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานได้ 1 ใน 3
และลดต้นทุนได้ครึ่งหนึ่ง ซึ่งปกติระบบจัดการแบตเตอรี่โดยทั่วไปจะ
รวบการควบคุมไว้ที่ศูนย์กลาง เมื่อเซลล์ใดเซลล์หนึ่งเสื่อมก็จ�ำต้อง
โละทิ้งไปทั้งหมด เท่ากับว่าแบตเตอรี่ที่คิดว่าหมดอายุนั้น จริง ๆ แล้วยัง
มีบางเซลล์ท่ใี ช้การได้ดอี ยู่
จากจุดนัน้ ก็เป็นทีม่ าของการต่อยอดระบบจัดการแบตเตอรีใ่ ห้สามารถ
ระบุได้วา่ เซลล์ใดพลังงานอ่อน และจัดสรรพลังงานจากเซลล์ไฟแรงไปเติม
แทนที่ หากตรวจเจอว่าเซลล์ไหนเสื่อมสภาพ ระบบจะตัดเซลล์นั้นออก
เซลล์ทยี่ งั มีไฟอยูก่ ย็ งั ท�ำงานต่อไป ไม่ตอ้ งโละแบตเตอรีท่ งิ้ ทัง้ หมดเหมือน
ระบบเก่า
แบตเตอรีท่ เี่ พิง่ คิดค้นได้นี้ 1 ก้อน เก็บพลังไฟ 72 กิโลวัตต์ และช่วยลด
ต้นทุนได้ 150 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์ช่วั โมง ถูกกว่าแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออนอื่น ๆ
่ า : https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-23/
ทีม
old-electric-car-batteries-may-help-cut-costs-of-storing-power
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่ ลิตจาก
พาสตาทีผ
้ เพลิงไฮไดรเจน
เชือ

ห้ามส่งมลพิษในเขตส่งของ

เมืองใหญ่ในยุโรป เช่น ลอนดอน ปารีส และมาดริด ห้าม
ยานพาหนะที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าไปในย่านศูนย์กลางของ
เมือง ขณะที่อเมริกาแม้ไม่เข้มข้นกับการตีเขตพื้นที่สีเขียวมากเท่า
ยุโรป แต่ก็นับว่าแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองหลักในการรณรงค์ให้ใช้
ยานพาหนะที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์
เมืองซานตาโมนิกาในมลรัฐแคลิฟอร์เนียจะกลายเป็นเมือง
แรกในอเมริกาที่มี ‘เขตปลอดรถส่งของที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก’
กฎหมายนี้บังคับให้การขนส่งทุกประเภท ตั้งแต่อาหารจนถึงพัสดุ
ต้องเปลีย่ นไปใช้ยานพาหนะทีป่ ล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero-Emission
Vehicle: ZEV) เช่น รถตูไ้ ฟฟ้า รถบรรทุกทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงไฮโดรเจน หรือ
จักรยานอี-คาร์โก้ (Electric Cargo Bikes) เป็นต้น
หลังจากนั้นจะขยายกฎหมายนี้ไปใช้ในเขตต่าง ๆ ของนคร
ลอสแอนเจลิส ซึ่งสภาพภูมปิ ระเทศเป็นหุบเขาและอ่าวริมทะเล มี
ประชากรหนาแน่น การจราจรคับคั่ง และรถส่วนใหญ่ยังใช้น�้ำมัน
ดีเซล มาตรการนีต้ งั้ เป้าหมายว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ร้อยละ 25 ก่อนถึง พ.ศ. 2571 ซึง่ นครลอสแอนเจลิสจะเป็นเจ้าภาพ
จัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ท�ำให้ผู้ให้บริการขนส่งและผู้ผลิตสินค้า
รายใหญ่ต่างพากันปรับนโยบายการขนส่งของตัวเองเพื่อรองรับ
กฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน
ที่มา : https://www.greenbiz.com/article/california-city-santamonica-maps-first-us-zero-emission-delivery-zone

ผูผ้ ลิตพาสตารายใหญ่ของอิตาลีซงึ่ มีรายได้ปลี ะ
10 ล้านยูโร (ประมาณ 350 ล้านบาท) ได้ตัดสินใจ
เปลีย่ นไปใช้เชือ้ เพลิงไฮโดรเจน หลังจากก่อตัง้ บริษทั
มาแล้วครึ่งศตวรรษ
การเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนของผู้ผลิต
พาสตาเจ้าใหญ่ของอิตาลีครั้งนี้ ได้พันธมิตรเป็น
บริษัทที่มีเครือข่ายน�้ำมันทั้งในอิตาลีและทั่วยุโรป
ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 20,000 ล้านยูโร หรือ 700,000
ล้านบาท เพื่อเป็นโครงการต้นแบบการใช้เชื้อเพลิง
ไฮโดรเจน ซึง่ คาดการณ์วา่ จะมีตลาดใหญ่เป็นอันดับ
ต้น ๆ ของโลกในอีกไม่กปี่ ขี า้ งหน้า ซึง่ มาร์โค อัลเวรา
ซีอีโอของบริษัทเครือข่ายน�้ำมันถึงกับเรียกขานช่วง
เวลานั้นว่า Generation H หรือยุคสมัยของพลังงาน
ไฮโดรเจน
ทั้งนี้ การใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
ไม่ได้สง่ ผลอะไรต่อรสชาติของพาสตา แต่กลับเป็นผลดี
ทีย่ งิ่ ใหญ่ต่อธรรมชาติ เพราะเมือ่ ธุรกิจเปลีย่ นแปลง
ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ย่ อ มมากกว่ า และรวดเร็ ว กว่ า การ
เปลี่ ย นแปลงของครั ว เรื อ นหรื อ ส่ ว นบุ ค คล และ
เมื่อธุรกิจรายใหญ่ขยับตัว ก็ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ธุรกิจ
รายอื่น ๆ จ�ำต้องปรับตัวตามมาตรฐานใหม่ไปด้วย
วินเชนโต้ มิลิโต ซีอีโอบริษัทผลิตพาสตาวัย 72 ปี
ยังบอกด้วยว่า ต้องการเอาใจผูบ้ ริโภคยุคใหม่ทใี่ ส่ใจ
อ่านฉลากทุกบรรทัด เพื่อมองหาว่าผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ
มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่
ที่มา : https://www.nytimes.com/2020/05/27/
business/hydrogen-fuel-climate-change.html
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DRIVING
THE FUTURE

ยานยนต์ไฟฟ้า...เพื่ ออนาคต
อันที่จริงแล้ว

รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็น
เ ท ร น ด์ ใ ห ม่ ข อ ง ค น ยุ ค นี้ มี ม า น า น เ กื อ บ
2 ศตวรรษแล้ ว เพราะมี ข้ อ มู ล บั น ทึ ก ไว้ ว่ า มี
นักประดิษฐ์หลายรายทัว่ โลกทีเ่ ริม
่ ผลิตรถยนต์
ไฟฟ้ า แต่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ยกย่ อ งว่ า เป็ น คนแรกที่
ประดิษฐ์ได้ส�ำเร็จ คือ โรเบิร์ต แอนเดอร์สัน
่ ร้างรถทีข
่ บ
่ นด้วยแบตเตอรี่
ชาวอังกฤษทีส
ั เคลือ
เมื่อ พ.ศ. 2375 ทว่า ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ได้กลาย
เป็ น กระแสที่ ถู ก พู ดถึ ง และอยู่ ใ นความสนใจ
ของใครหลายคนในปัจจุบัน ทั้งในแง่การเป็น
นวัตกรรมแสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
การช่ ว ยประหยั ด เงิ น ในกระเป๋ า รวมถึ ง การ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีประเด็นที่ผู้ใช้
รถยนต์ ส งสั ย และอยากรู้ ว่ า รถยนต์ ไ ฟฟ้า มี
สมรรถนะที่ดี คุ้มค่าสมราคาหรือไม่

เพื่ อไขทุกข้อข้องใจ เราจึงชวนมา
รู้จักเจ้า ‘EV CAR’ หรือ ‘รถยนต์
ไฟฟ้า’ กัน
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รู้จัก EV CAR
ยุคนี้ใคร ๆ ก็พูดถึง ‘EV CAR’ กันจนติดปาก ซึ่งเป็น
ค�ำที่ใช้เรียกแทน ‘Electric Vehicle’ หรือยานพาหนะที่
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หรือรถยนต์ไฟฟ้านั่นเอง
่ ยูใ่ นความสนใจและก�ำลังได้
ถือเป็นยานพาหนะทางเลือกทีอ
รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ทั้งนี้ รถยนต์ไฟฟ้าแบ่งได้หลายประเภทตามชื่อเรียกและกลุ่มของ
การใช้พลังงานในการขับเคลื่อน แต่ถ้าใช้เทคโนโลยีเป็นเกณฑ์ จะแบ่ง
รถยนต์ไฟฟ้าได้ 4 ประเภท ดังนี้

1. HEV - Hybrid Electric Vehicle

ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทำ�งานร่วมกับเครื่องยนต์ เมื่อรถใช้ความเร็วสูงขึ้นหรือเมื่อพลังงาน
แบตเตอรี่ลดลงถึงจุดที่ต้องชาร์จประจุไฟฟ้า ระบบก็จะไปใช้เครื่องยนต์สันดาปแทนการใช้
พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้า รถยนต์ประเภทนี้ที่มีจำ�หน่ายในไทย เช่น Toyota Camry Hybrid,
C-HR Hybrid, Nissan X-trail Hybrid และ Honda Accord Hybrid เป็นต้น

2. BEV - Battery Electric Vehicle

รถทีข่ บั เคลือ่ นด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ใช้เพียงมอเตอร์ไฟฟ้าในการให้พลังงาน
ถูกใจผูใ้ ช้ทตี่ อ้ งการประหยัดค่าใช้จา่ ยทัง้ การใช้งานและการบำ�รุงรักษารถ ทัง้ ยังเป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม เพียงแต่ตอ้ งคำ�นึงถึงระยะทางทีว่ งิ่ ได้ตอ่ การชาร์จประจุไฟฟ้าในแต่ละครัง้ รวม
ถึงความแพร่หลายของสถานีชาร์จประจุไฟฟ้า แบรนด์ที่ทำ�ตลาดในเมืองไทย 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

ระบบการทำ�งานเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด แต่ต่างที่สามารถชาร์จประจุไฟฟ้าได้
และขับเคลือ่ นด้วยการใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวได้ระยะทางไกลกว่าแบบไฮบริด เพราะมีแบตเตอรี่
ทีเ่ ก็บประจุได้มากกว่า และด้วยเทคโนโลยีทกี่ า้ วหน้านีท้ ำ�ให้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทนีร้ าคาสูง
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

เป็ น รถที่ ใ ช้ พ ลั ง งานจากไฮโดรเจนเหลวมาผลิ ต กระแสไฟฟ้ า แทนการเก็ บ ไฟฟ้ า
ด้ ว ยแบตเตอรี่ แต่ มี ข้ อ จำ�กั ด เรื่ อ งสถานี เติ ม เชื้ อ เพลิ ง มี น้ อ ยมากและการใส่ ถั ง บรรจุ
ไฮโดรเจนเหลวไว้ในรถก็ยังอันตรายมาก อีกทั้งยังมีราคาสูง ในไทยจึงยังไม่มีการทำ�ตลาด
รถประเภทนี้
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นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
การจะเปลีย
่ นพฤติกรรมจากการขับรถยนต์ทใ่ี ช้นำ�้ มันมาตลอดไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแทนนัน
้
อาจท�ำให้ใครหลายคนวิตกกังวล ฉะนัน
ุ
้ การศึกษารายละเอียดให้กระจ่างชัดทุกแง่มม
น่าจะช่วยให้เปิดใจรับสิง
้ เรามีขอ
้ ดีของรถยนต์ไฟฟ้ามาฝากกัน
่ ใหม่ได้งา่ ยขึน
• ดูแลสิ่งแวดล้อม

• เซฟเงินในกระเป๋า

อย่างที่ทราบกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นเรื่องที่ใกล้
ตัวเข้ามาทุกขณะ และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เห็นได้ชัด
จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ของประเทศไทยที่อยู่ในระดับ
เกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตของผู้คน ซึ่ง
หนึง่ ในตัวการสำ�คัญก็มาจากการจราจรอันแสนคับคัง่ นัน่ เอง ความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยียานยนต์ ทำ�ให้ ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ตอบโจทย์
การช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศได้ เพราะไม่มีการสันดาปที่ใช้ในการขับเคลื่อน
เหมือนรถยนต์ที่ใช้นํ้ามัน

หากใช้รถยนต์ไฟฟ้า ก็ไม่ตอ้ งเป็นกังวลกับราคานํา้ มันทีผ่ นั ผวน
อีกต่อไป และลืมความวุน่ วายทีต่ อ้ งขับรถออกไปเติมนํา้ มันให้เต็มถัง
เมื่อรู้ว่าพรุ่งนี้นํ้ามันจะปรับราคาขึ้น แม้เพียง 50 สตางค์ต่อลิตร
ก็ตาม จากการคำ�นวณค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกันเป็นกิโลเมตรแล้ว
ค่าไฟจากการเสียบปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่ถูกกว่าค่านํ้ามันแน่นอน
นอกจากนี้ การที่รถยนต์ไฟฟ้าไม่มีการสันดาปของเชื้อเพลิง
ทำ�ให้ช่วยลดจำ�นวนอะไหล่เครื่องยนต์ลงไปได้หลายชิ้น ซึ่งไม่เพียง
ประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตอะไหล่เท่านั้น แต่ยังช่วยตัด
ค่าบำ�รุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ออกไปได้อีกหลายรายการด้วย

• เครื่องยนต์ท�ำงานเงียบ

• ปลอดภัย

แม้รถยนต์รนุ่ ใหม่ ๆ จะไม่มเี สียงเครือ่ งยนต์ดงั รบกวนสักเท่าไหร่
แต่ผใู้ ช้รถยนต์ไฟฟ้าตัดความกังวลกับปัญหานีไ้ ด้เลย เพราะรถยนต์
ไฟฟ้ามีกลไกในการขับเคลือ่ นไม่มากเท่ารถทีใ่ ช้นาํ้ มันซึง่ ต้องการการ
จุดระเบิดเพือ่ เผาไหม้เพือ่ การขับเคลือ่ น ภายในห้องโดยสารจึงเงียบ
ช่วยลดมลภาวะทางเสียงด้วย

รถยนต์ไฟฟ้ามีโครงสร้างทีเ่ อือ้ อำ�นวยต่อความปลอดภัยมากกว่า
ยานยนต์ปกติ เนือ่ งจากมีการรักษาอัตราความเร็วคงทีใ่ นการขับเคลือ่ น
นอกจากนี้ การไม่จำ�เป็นต้องมีเครื่องยนต์ทำ�ให้มีพื้นที่เหลือไว้
สำ�หรับเพิ่มเติมสิ่งอำ�นวยความสะดวกสบายให้ผู้ขับขี่ได้มากขึ้น
ในบางรุน่ ยังสามารถตรวจสอบสภาพรถผ่านแอปพลิเคชันได้ ทำ�ให้
รถเปรียบเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์ การเช็กสภาพรถก็แค่อัพเดต
โปรแกรมต่าง ๆ เท่านั้น ทำ�ให้ไม่ต้องกังวลเรื่องความเสื่อมหรือ
สึกหรอของเครื่องยนต์เหมือนแต่ก่อน

• สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
เพือ่ เป็นแรงจูงใจให้มกี ารใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมากขึน้
ทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้มีข้อเสนอให้ภาครัฐพิจารณา
มาตรการลดภาษีที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้รถยนต์ไฟฟ้าราคา
ถูกลง จะได้มีผู้ใช้มากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ
และรถสาธารณะไม่วา่ จะเป็นรถประจำ�ทาง รถตุก๊ ตุก๊ รถมอเตอร์ไซค์
และแท็กซี่ ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าด้วย ในขณะเดียวกันต้องคำ�นึงถึงความ
พร้อมของสถานีชาร์จไฟทีต่ ้องสร้างให้เพียงพอและแพร่หลายอย่าง
ทั่วถึงด้วย
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จับกระแส
รถยนต์ไฟฟ้ารอบโลก

ประเทศที่ครองแชมป์ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดในโลก

ถ้าวัดจากจ�ำนวนประชากรในประเทศแล้วล่ะก็ ต้องยกให้จีนเป็น
ตลาดใหญ่ที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้า ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา แต่ถ้า
เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้รถในประเทศแล้วล่ะก็ ประเทศที่ครอง
แชมป์ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดในโลก คือ นอร์เวย์ ด้วยจ�ำนวน
49% หรือเกือบครึง่ หนึง่ ของรถยนต์ในประเทศ โดยตัง้ เป้าหมายไว้วา่
ในปี 2568 รถยนต์ใหม่ทุกคันในประเทศจะต้องเป็นยานยนต์ไฟฟ้า
เท่านั้น
รถหรูก็รักษ์โลกได้ หลายคนอาจเข้าใจผิดว่า รถหรูคน
ั โตกับ
รถสปอร์ตสุดโฉบเฉีย่ วนัน้ จ�ำเป็นต้องใช้พลังงานจากน�ำ้ มันในการขับ
เคลือ่ น แต่เมือ่ โลกให้ความส�ำคัญกับการดูแลสิง่ แวดล้อม ค่ายรถหรู
หลายแบรนด์จึงตั้งเป้าพัฒนารถให้ใช้พลังงานไฟฟ้าได้ แถมบางรุ่น
ยังมีสมรรถนะทีท่ ำ� ความเร็วได้ไม่ต่างจากรถแข่งในสนามเลยทีเดียว
แต่ทโี่ ดดเด่นกว่าใครก็ตอ้ งยกให้ รถสปอร์ตสุดเท่ทไี่ อรอนแมนขับโฉบ
ไปมาในภาพยนตร์เรื่อง Avengers: Endgame ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
เต็มคัน

หลายประเทศทั่วโลก
ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม ด้วยการวางเป้า
หมายให้รถยนต์ทุกคันในประเทศใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานหลัก 100%
ได้แก่ นอร์เวย์ ภายในปี พ.ศ. 2568 เยอรมนี ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย
ปี พ.ศ. 2573 และฝรั่งเศสกับอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2583
รถยนต์ ไ ฟฟ้า ทุ ก คั น ทั้ ง ประเทศ

จับตา
รถยนต์ไฟฟ้าในไทย

ในประเทศไทยมีรถยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV ที่จดทะเบียนกับ
กรมการขนส่งทางบกทัง้ สิน้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) จำ�นวน
3,682 คัน และกระทรวงพลังงานตัง้ เป้าว่าในประเทศไทยจะมีรถยนต์
ไฟฟ้าจำ�นวน 1.2 ล้านคันใน พ.ศ. 2579 และเพิ่มขึ้น 30% ในปี พ.ศ.
2580
ไทยตัง้ เป้าการก้าวสูก่ ารเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ในอาเซียนให้ได้ภายใน 5 ปี (หรือปี 2568)
มติของคณะรัฐบาลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 มีมาตรการ
ปรับลดภาษีสรรพสามิตสำ�หรับรถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมการลงทุน เหลือ 0% เป็นเวลา 3 ปี (1 มกราคม 2563 - 31
ธันวาคม 2565) จากนั้นให้เก็บ 2% (1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม
2568)
รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนในอัตราส่วนทีเ่ หมาะสม เพือ่ ส่งเสริม
ให้เอกชนพัฒนาสถานีชาร์จไฟฟ้า รวมทัง้ การออกระเบียบกำ�หนดให้
อาคาร สำ�นักงาน อาคารที่พักอาศัยติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า
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รถยนต์ไฟฟ้า...The New Normal
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�ำให้ผู้คน
จ�ำเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับรถยนต์ก็เป็นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้น ถือเป็น New Normal ของยุคสมัยนี้ นั่นคือการปันรถกันใช้ ใน
ช่วงวิกฤตโควิด-19 มีโครงการ EV Car Sharing มาอ�ำนวยความ
สะดวกในการเดินทางแบบเว้นระยะห่างทางสังคม ด้วยการน�ำ
รถยนต์ไฟฟ้า FOMM จ�ำนวน 50 คันมาให้บริการบุคลากรทางการ
แพทย์ใช้ฟรี 3 เดือน โดยใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันในการจองรถ
เลือกรูปแบบการใช้ วันเวลาทีร่ บั และคืนรถ จุดรับและส่งคืนรถ โดย
ไม่ ต ้ อ งสัม ผั ส กับ ใครเลย เพื่อ ความมั่น ใจในความสะอาดและ
ปลอดภัย
ทว่า สิง่ ทีย่ นื ยันให้เห็นถึงความเปลีย่ นแปลงว่ารถยนต์ไฟฟ้าได้
กลายมาเป็นกระแสนิยมในปัจจุบันนี้ได้อย่างชัดเจน ก็คือราคาหุ้น
ของ Tesla ที่ประสบความส�ำเร็จจากการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูป

แบบ และได้รบั เสียงตอบรับเกินความคาดหมาย ส่งผลให้ราคาหุ้น
ของบริษัทเทสลา มอเตอร์ พุ่งทะยานแตะหลักพันดอลลาร์ต่อหุ้น
สร้างประวัตศิ าสตร์หน้าใหม่ในตลาดหุ้นยานยนต์โลก ขึ้นแท่นเป็น
ผู้ผลิตยานยนต์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกในปัจจุบัน ด้วยมูลค่า 1.8
แสนล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 5.58 ล้านล้านบาท แซงหน้ายักษ์
ใหญ่ในวงการยานยนต์อย่าง Toyota
นอกจากนี้ ลูกค้ายุคนีเ้ ริม่ จองรถผ่าน Official Platform ของบริษทั
รถยนต์ทมี่ คี วามน่าเชือ่ ถือ โดยไม่จำ� เป็นต้องไปโชว์รมู รถเหมือนเมือ่
ก่อน ในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ต่างก็พัฒนารถยนต์ไฟฟ้า
ออกมามากขึน้ เพือ่ เป็นทางเลือกทีต่ อบโจทย์ความต้องการของผูใ้ ช้
ที่ให้ความส�ำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้รถที่เปลี่ยนไปของ
คนในสังคมทั่วโลกที่หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น ซึ่งจะกลาย
เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ�ำวันของผู้คนในอนาคตอันใกล้นี้

12

COVER STORY

ท�ำความรูจ
้ ก
ั

้ ตอนการใช้งาน
ขัน
PEA VOLTA Application

การใช้งาน
PEA VOLTA Application

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน PEA VOLTA เพื่อ
อ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ ผู ้ ขั บ ขี่ ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า ส� ำ หรั บ ใช้ บ ริ ก ารสถานี
อัดประจุไฟฟ้า โดยมีฟังก์ชนั การใช้งาน ดังนี้
แสดงสถานี และตรวจสอบสถานะสถานีอดั ประจุไฟฟ้าของ PEA ทัง้ 11 แห่ง
สามารถก�ำหนดให้น�ำทางไปยังสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ต้องการ
แสดงหัวอัดประจุไฟฟ้าของแต่ละสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ผู้ใช้งานสามารถจองหัวอัดประจุไฟฟ้าในสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ PEA
		 ที่ใกล้ที่สุดได้ โดยผู้ใช้งานต้องเข้าใช้บริการภายใน 15 นาที
ระบบการเติมเงิน (Prepaid) เพื่อช�ำระค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า

		
		
		
		
		

Download PEA VOLTA Application
จาก Play Store หรือ App Store
ลงทะเบียนการใช้งานด้วย Email Address
เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินในแอปพลิเคชัน ผ่าน
ระบบ QR Code (สามารถใช้งานได้ทกุ ธนาคาร)
ผู้ใช้บริการสามารถสั่งจองหัวอัดประจุ /
สั่งอัดประจุ / สั่งหยุด ผ่านแอปพลิเคชัน
โดยระบบจะด�ำเนินการตัดค่าบริการผ่าน
กระเป๋าเงินในแอปพลิเคชัน

ประโยชน์จาก PEA VOLTA Platform
ผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้า ช่วยให้ติดตามการใช้งานของสถานีอัดประจุไฟฟ้า
แต่ละแห่งได้อย่างสะดวกแบบเรียลไทม์ ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือ ซึง่ แสดงข้อมูล
ต่าง ๆ ของสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงข่ายของ PEA VOLTA ตั้งแต่ต�ำแหน่งที่ตั้ง
พร้อมแผนที่น�ำทางไปสู่สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด บอกสถานะของสถานี
อัดประจุ ประเภทและสถานะของหัวชาร์จ สถานะการอัดประจุไฟฟ้า ตลอดจนช�ำระ
ค่าบริการในการอัดประจุไฟฟ้า นอกจากนีย้ งั มีระบบจองคิวอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
ช่ ว ยให้ จัดการบริห ารเวลาในการอัดประจุร ถตัว เองได้ ทั้ง หมดนี้ช ่ วยบรรเทา
ความกังวลในความยุ่งยากซับช้อนเมื่อต้องเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้
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ประเภทของ PEA VOLTA
สถานีอด
ั ประจุไฟฟ้า PEA VOLTA ให้บริการ 2 ประเภท คือ
1. Quick Charge ขนาด 50 kW หัวอัดประจุแบบ CHAdeMo และ

CCS เป็นการอัดประจุแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (DC Charging)
สามารถอัดประจุแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจาก 0%-80% ได้ในเวลา
ประมาณ 40-60 นาที (ขึ้นอยู่กับความจุพลังงานแบตเตอรี่ของรถยนต์
ไฟฟ้า กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
2. Nomal Charge ขนาด 43 kW หัวอัดประจุแบบ AC type2
เป็นการอัดประจุแบบปกติดว้ ยไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Charging) ผ่าน On
Board Charger ที่อยู่ภายในตัวรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งท�ำหน้าที่ในการแปลง
ไฟฟ้ากระแสสลับ AC เป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC ซึ่งขนาดของ On Board
Charger จะมีผลต่อระยะเวลาในการอัดประจุไฟฟ้าของแบตเตอรีร่ ถยนต์

ส�ำหรับผูใ้ ห้บริการพลังงานไฟฟ้า เป็นข้อมูลทางเทคนิค

สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุขด
ั ข้อง
Contact / Call Center

PEA Call Center
1129

Add Friend @PEAVOLTA

ช่วยจัดการ
ของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ช่วยให้วางแผนจัด การให้บริการได้อย่างสะดวกสบาย มีความถูกต้องแม่นย�ำ ดูแล
เตรียมก�ำลังการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอและมีความมั่นคงต่อ ระบบการบริการได้อย่างต่อเนือ่ ง ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการ
ความต้องการใช้ของผูข้ บั ขี่ ทัง้ ยังได้รบั ทราบถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ บริหารสถานีอดั ประจุไฟฟ้า
จากการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อหาวิธีแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ส�ำหรับผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
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PEA VOLTA
Charging Station
ปั จ จุ บั น PEA เปิ ด ให้ บ ริ ก ารสถานี อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า ส� ำ หรั บ ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า รวมทั้ ง สิ้ น
11 สถานี แบ่ ง เป็ น 5 เส้ น ทาง คื อ สายเหนื อ สายใต้ สายตะวั น ออก สายตะวั น ตก และ
สายตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ กระจายอยู่ ใ น 9 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ กรุ ง เทพมหานคร ปทุ ม ธานี
พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร เพชรบุรี นครราชสีมา ชลบุรี และประจวบคีรีขันธ์

1. กรุงเทพมหานคร
2. ปทุมธานี
3. พระนครศรีอยุธยา
4. นครปฐม
5. สมุทรสาคร
6. เพชรบุรี
7. นครราชสีมา
8. ชลบุรี
9. ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์

Future Plans

PEA มีแผนงานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าตามถนนเส้นทางหลักทั่วประเทศ จ�ำนวน 62 สถานี ก่อสร้างและเปิดให้บริการ
ในช่วงปี 2563-2564 และยังมีแผนงานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพิ่มเติมให้ครบทุกจังหวัดอีกด้วย
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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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ยานยนต์
ไฟฟ้าไทย
อั พ เ ด ต

หลังเผชิญโควิด-19
การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 ส่ ง ผลกระทบอย่ า งหนั ก กั บ
่ ในนัน
้ คืออุตสาหกรรมยานยนต์
หลายธุรกิจอุตสาหกรรมในไทย หนึง
ซึ่งรวมถึงกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า (EV Car) ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย* มาบอกเล่าถึงทิศทางการพั ฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหลังวิกฤตโควิด-19 อีกทั้งโอกาส
ความหวัง และโจทย์ใหญ่ท่ีท้าทายของรถยนต์ไฟฟ้าในโลกปัจจุบัน
และอนาคต รวมทั้ ง แนวโน้ ม การเติ บ โต และการปรั บ ตั ว ของ
้ ก่อนและหลังวิกฤตโควิด-19 ด้วย
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยทัง

สถานการณ์ยานยนต์
ไฟฟ้าไทย

เครื่องยนต์อาจจะยังอยู่ได้ในกลุ่มมืออาชีพ
เช่น การเป็นรถแข่งในสนาม เป็นต้น แต่
การจะให้คนเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า ในระยะยาวแล้ว ผมคิดว่าคนจะหันไปใช้
ทันทีไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อม รถยนต์ไฟฟ้ากันเกือบหมด
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันพอสมควร
ด้วยการสร้างสถานีชาร์จไฟให้แพร่หลาย จึง โควิด-19 กับการพั ฒนา
จะทำ�ให้รถยนต์ไฟฟ้าตอบโจทย์ผู้ใช้ ช่วงนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมต่าง ๆ
เริ่มมีโมเดลรถยนต์ไฟฟ้าและสถานีชาร์จให้
เห็นมากขึ้น ผมคิดว่าในอีก 4-5 ปีข้างหน้า ล้วนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กันหมด
จะมีรถยนต์ไฟฟ้าให้เลือกเพิ่มขึ้น เพราะ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ เ องถื อ ว่ า ได้ รั บ
คนเริ่มยอมรับมากขึ้น และเมื่อถึงเวลานั้น ผลกระทบหนั ก ด้ ว ย แต่ ผ มเชื่ อ ว่ า ก่ อ นที่
รถยนต์ไฟฟ้าจะกลายเป็นเรื่องปกติที่คนมี บริษัทจะลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าคงมอง
สิทธิ์เลือกใช้กันมากขึ้น แต่ถ้าใครที่ชื่นชอบ ภาพระยะยาวไว้ แ ล้ ว ซึ่ ง แต่ ล ะบริ ษั ท มี
เทคโนโลยี คนกลุ่มนี้ก็เปลี่ยนมาใช้เลย ผม กลยุทธ์ไม่เหมือนกัน ผมกลับมองว่าจาก
เปรียบเทียบรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเหมือนกล้อง ผลกระทบนี้ บางบริษัทอาจปรับตัวเร็วและ
ดิจทิ ลั คอมแพกต์ในสมัยก่อน ด้วยคุณสมบัติ เข้ามาในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าก่อน เลยอาจ
ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ปล่อยมลพิษ ทำ�ให้บางบริ ษั ทอยู่ ในตลาดนี้ ต่ อไปไม่ ได้
เลยของรถยนต์ไฟฟ้า ผมเชื่อว่าถึงตอนนั้น หรืออาจมีการควบรวมกิจการเกิดขึ้นก็ได้
สถานการณ์การใช้รถของคนก็ไม่ต่างอะไร ยิ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำ�ให้ยิ่ง
กับการหายไปของกล้องฟิล์ม และการเข้า ต้องคิดให้รอบคอบกว่าเดิม เพราะการฟืน้ ตัว
มาแทนที่ด้วยกล้องดิจิทัลทั้งหมด รถยนต์ ของแต่ละอุตสาหกรรมช้าเร็วแตกต่างกัน

อุตสาหกรรมยานยนต์นา่ จะเป็นส่วนทีฟ่ นื้ ตัว
ได้ชา้ ทีส่ ดุ เพราะว่ามีซพั พลายเชนใหญ่มาก
เวลากระทบ ลูกคลื่นจะยาวมาก ด้วยเป็น
อุตสาหกรรมที่ใช้ตอบโจทย์ของอีกหลาย ๆ
อุตสาหกรรม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับการ
ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

ก่ อ นหน้ า นี้ สั ก สองปี ผมว่ า สั ง คมเรา
เริ่มตระหนักเรื่อง PM 2.5 กันมากขึ้น ก่อน
ออกจากบ้านต้องเช็กค่า PM 2.5 แล้วพอมี
โควิด-19 ทำ�ให้เกิด New Normal ขึ้นใน
สังคม เช่น การประชุมออนไลน์ หรือการ
ทำ�งานที่บ้าน ซึ่งช่วยลดการเดินทางที่ก่อ
ให้ เ กิ ด มลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ ท างหนึ่ ง
ก็น่าจะทำ�ให้คนยิ่งใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม
กั น มากขึ้ น ที่ ผ่ า นมา คนใช้ ร ถเป็ น ส่ ว น
หนึ่งของปัญหา แต่ปัจจุบันอาจต้องมอง
ว่าปัญหามลพิษไม่ได้เกิดจากคนใดคนหนึ่ง
เป็ นความรั บ ผิ ด ชอบของสั ง คมที่ จ ะต้ อ ง
ตระหนักและร่วมมือกัน ซึ่งทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นได้ เหมือนอย่างในมุมหนึ่ง
โควิด-19 ที่ทำ�ให้เห็นว่ามนุษย์เปลี่ยนแปลง
ได้ ถ้าอยูใ่ นสถานการณ์ทจี่ ำ�เป็นต้องเปลีย่ น
เราก็ พ ร้ อ มที่ จ ะเปลี่ ย น เช่ น เดี ย วกั บ การ
เปลีย่ นมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า เป็นสิง่ ทีท่ ำ�ได้ ถ้า
คนรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องจำ�เป็น
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ปัจจัยที่ท�ำให้หันมาใช้
ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

ทั้ง 3 ปัจจัยที่อาจจะทำ�ให้คนมั่นใจใน
การใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ได้แก่ 1. ราคา
ถ้าทุกคนจับต้องได้เหมือนมือถือที่ไม่มีใคร
ซื้อรุ่นที่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้อีกต่อไปแล้ว
เพราะทุกคนยอมรับว่ามือถือต้องมาพร้อม
สัญญาณอินเทอร์เน็ตและต้องถ่ายรูปได้
ต่างจากยุคก่อนที่มือถือไว้สำ�หรับโทรเข้า
ออกได้ก็พอ เช่นเดียวกับรถยนต์ที่อีกหน่อย
ก็ต้องเป็นไฟฟ้า ฉะนั้นถ้าราคาจับต้องได้
คนจะมองรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องปกติ 2.
สถานีชาร์จ เป็นตัวแปรสำ�คัญสำ�หรับผู้ที่
ใช้รถในระยะทางไกล ๆ ในความหมายผม
คือมากกว่า 200 กิโลเมตรขึ้นไป โดยเฉพาะ
ต่างจังหวัด และ 3.แบตเตอรี่ ทีม่ อี ายุใช้งาน
ได้ยาวนานขึ้น

อนาคตยานยนต์ไฟฟ้า

ผมมองโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้าของไทยเป็น 3 เรื่อง
1. ถ้าประเทศเรามีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
มากขึ้น จะช่วยลดปัญหามลพิษจากการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ก๊าซเรือน

VDO

กระจก) ลงได้เยอะเลย ลองจินตนาการว่า
ถ้าเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง 100% ไม่มี
กลิ่นควันรถ สภาพของความเป็นเมืองก็น่า
จะดีขนึ้ แก้ทงั้ ปัญหาโลกร้อนและลดปัญหา
มลพิษในอากาศได้
2. ถ้าผลิตในประเทศได้ จะทำ�ให้เกิด
อุตสาหกรรมที่มีการสร้างมูลค่า รวมไปถึง
การสร้างงานในประเทศด้วย ซึ่งนโยบาย
ภาครัฐกำ�ลังพยายามสนับสนุนทั้งสองข้อ
นี้อยู่
3. การออกแบบและพัฒนาที่เกิดขึ้นใน
เมืองไทย การมีวศิ วกรร่วมอยูใ่ นทีมออกแบบ
รถและพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไปพร้อม ๆ กัน
จะเป็นบริษัทของไทยเอง หรือจะเป็นบริษัท
ต่างชาติกไ็ ด้ ขอให้ทำ�ในประเทศไทย เพราะ
นีค่ อื โอกาสทีส่ ำ�คัญมาก ถือเป็นการเปลีย่ น
ผ่านเทคโนโลยี ซึ่งหมายถึงการสร้างมูลค่า
และสร้างคนของเราไปพร้อม ๆ กัน ผมเห็น
มีบริษัทคนไทยเริ่มพัฒนากัน จึงคิดว่าสิ่งนี้
เป็นไปได้ และกำ�ลังเกิดขึ้นอยู่

อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ต้ อ งมองให้ ร อบด้ า นว่ า ใครมี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง จากนั้น

ถ้าเปลี่ยนเป็นรถยนต์
ไฟฟ้าทั้ง 100%
สภาพของความ
เป็นเมืองก็น่าจะดีขึ้น
แก้ท้ง
ั ปัญหาโลกร้อน
และลดปัญหามลพิ ษ
ในอากาศได้
ต้องพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะรัฐบาล
หรือหน่วยงานภาครัฐต้องเข้าใจและมีกลไก
ในการสนับสนุน ขณะเดียวกันผูป้ ระกอบการ
ต้องมีใจรักทีจ่ ะทำ�เรือ่ งนีด้ ว้ ยไปพร้อม ๆ กัน
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยเองก็ต้อง
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ ให้ ย านยนต์ ไฟฟ้ า
ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของประชาชน
นีเ่ ป็นสิง่ สำ�คัญเพราะถ้าคนทัว่ ไปยังไม่เข้าใจ
หรือยังไม่เห็นถึงข้อดี หรือสิ่งที่ผลิตออกมา
ไม่ตอบโจทย์ สิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์ เพราะ
ไม่ได้เกิดการนำ�ไปใช้งานจริง เป็นได้แค่
ต้นแบบเท่านั้น การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
จึงต้องพยายามขับเคลื่อนทุกองค์ประกอบ
ให้ไปพร้อม ๆ กัน
สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเองก็เข้ามา
มีบทบาท คือเป็นเหมือนตัวหล่อลื่น ให้เกิด
การขับเคลื่อนไปได้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันก็
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้บางเรื่องเกิดขึ้นได้เร็ว
ขึ้น ด้วยการพยายามรวมกลุ่มผู้ที่มีความ
เกีย่ วข้อง เพือ่ ลดช่องว่างของความไม่เข้าใจ
ซึง่ กันและกันของผูท้ สี่ นใจในยานยนต์ไฟฟ้า
ให้เห็นภาพหรือเข้าใจไปในทางเดียวกัน
ผมมองเห็นว่าเรามีเป้าหมายเดียวกัน
คือการลดการปล่อยมลพิษ เราอยากเห็น
การผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ
อยากเห็นการวิจัยพัฒนาในประเทศ คือถ้า
ทุกคนเห็นภาพนีไ้ ปด้วยกัน แล้วทำ�หน้าทีใ่ น
บทบาทของตัวเองให้ดี รวมถึงการประสาน
และทำ�งานร่วมกันด้วยความราบรื่น ก็จะ
ทำ�ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้เร็วขึ้น
*ต�ำแหน่งในช่วงทีใ่ ห้สัมภาษณ์
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5 วิธีก้าวข้ามผ่าน

COMFORT

ZONE
ในที่ท�ำงาน

21

มนุษย์เงินเดือนทุกคนต่างฝันอยากมีชวี ต
ิ
ที่ดีขึ้น ทั้งก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ
ปรารถนาเงินเดือนที่เพิ่ มมากขึ้น รวมทั้ง
อยากมีอส
ิ รภาพในการใช้ชวี ต
ิ ได้เต็มที่ แต่
ความเคยชินเดิม ๆ ที่เรียกว่า Comfort
Zone เป็นเหมือนกับดัก ท�ำให้ไม่อยาก
เปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่ เพราะคิดว่า
สิ่งนั้นลงตัวดีอยู่แล้ว หลายคนจึงละเลย
การเรียนรูส
้ ง
ิ่ ใหม่ ๆ และการพัฒนาตัวเอง
อยู่ เ สมอ ยิ่ ง ในยุ ค นี้ ทุ ก สิ่ ง รอบตั ว มี
่ นแปลงตลอดเวลา คนทีห
่ ยุดนิง
การเปลีย
่
อยู่ กั บ ที่ จ ะกลายเป็ น คนล้ า หลั ง เรามี
ค�ำแนะน�ำดี ๆ ในการหลุดพ้นจาก Comfort
Zone มาฝากกัน
เปิดใจแลกเปลี่ยนมุมมอง

เปิดมุมมองความคิดของคุณด้วยการ
พู ด คุ ย ถึ ง วิ ธีก ารทำ�งานกั บ ที่ ทำ�งานหรื อ
แผนกต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ต้องใช้ ทักษะที่
ต้องมี พร้อมศึกษาการทำ�งานของที่อื่นเพื่อ
นำ�มาปรับปรุงวิธีทำ�งานของตัวเองให้ดีขึ้น
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเปิดใจ
เปิดรับมุมมองใหม่ ๆ ปล่อยวางวิธีคิดแบบ
เก่า ๆ เรือ่ งราวในอดีต แล้วหาข้อมูลเพิม่ เติม
ให้ตัวเอง เพราะการไม่รู้มีผลต่อความกลัว
ในการเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ แต่หากได้ลอง
แลกเปลี่ยนมุมมอง หรือเรียนรู้กระบวนการ
ผลิตงานแต่ละชิ้น อาจได้ไอเดียใหม่ ๆ ใน
การทำ�งานเลยก็ได้
น�ำเสนองานให้เป็น

จากรายงาน MBA ผู้บริหารจากบริษัท
ทั้งหมด 1,000 แห่ง ได้พูดถึงทักษะที่บริษัท
ส่วนใหญ่ต้องการ 1 ใน 5 คือ การนำ�เสนอ
ผลงานได้ ในที่ นี้ ร วมถึ ง ทั ก ษะด้ า นการ
สื่อสาร เพราะหากคุณพูดไม่เป็น สื่อสาร
ไม่ชัดเจน แม้ว่าทำ�ผลงานมาดีขนาดไหน ก็
อธิบายให้ผบู้ ริหารเข้าใจไม่ได้ ถือว่าสอบตก
ในการทำ�งาน หากกั ง วลว่ า จะนำ�เสนอ
ผลงานอย่างไรให้ดูดี ขอแนะนำ�ให้ลองพูด
หน้ากระจก หรือพูดให้เพื่อนสนิทฟัง โดย
เตรียมจดหัวข้อหรือใจความสำ�คัญออกมา
ทำ�ความเข้าใจกับสิ่งที่จะนำ�เสนอ แล้วฝึก

ซ้อมพูดบ่อย ๆ จนคล่องปาก จะช่วยให้
คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วย วิธีนี้จะช่วย
ให้ทุกอย่างราบรื่นขึ้นได้ นอกจากนี้ ทักษะ
ด้านการสื่อสารยังรวมถึงการประสานงาน
ทั้งกับภายในและภายนอกองค์กรอีกด้วย
หมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่นอกสายงาน

การได้ พ บเจอประสบการณ์ ใหม่ มี
ความคิดเห็นและความสนใจในสิ่งใหม่ ๆ
เช่ น ลองศึ ก ษาชี ว ประวั ติ ข องคนที่ เ รา
ไม่รู้จัก อ่านหนังสือของผู้แต่งที่ไม่คุ้นชื่อ
หรือรับข่าวสารจาก RSS Feed ที่บริการบน
อินเทอร์เน็ตในเรือ่ งทีป่ กติเราไม่อา่ น ลองนำ�
ความรู้จากงานสายอื่นมาปรับใช้กับงาน
ตัวเอง อาจเป็นเทคนิคเฉพาะ วิธกี ารจัดการ
กั บ ปั ญ หา จะช่ ว ยให้ ส มองตื่ นตั ว และมี
ความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา เพราะ
เทคโนโลยีสมัยนี้ก้าวหน้าเร็วมาก ที่สำ�คัญ
อย่ า ยึ ด ติ ด ว่ า ตั ว เองเป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญแล้ ว
ไม่จำ�เป็นต้องเรียนรู้ เพราะนั่นจะทำ�ให้คุณ
เปรี ย บเหมื อ นนํ้ า ที่ เต็ ม แก้ ว เสี ย โอกาส
ในการรับสิ่งใหม่ ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย
กล้าเสนอตัว รับงานที่ท้าทาย
มากขึ้น

รายงานวิ จั ย ฉบั บ หนึ่ ง จาก Harvard
Business Review ระบุว่า ผู้ที่มีโอกาสเจริญ
ก้าวหน้าและสามารถออกจาก Comfort

Zone ของตัวเองได้ มีคุณสมบัติสำ�คัญคือ
การเป็นคนกล้าและพร้อมรับงานที่ท้าทาย
ความสามารถของตัวเอง ที่นอกเหนือจาก
งานปั จ จุ บั นที่ รั บ ผิ ด ชอบอยู่ ในช่ ว งแรก
ความรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะทำ�ได้หรือไม่อาจ
เกิดขึ้นและคิดอยากปฏิเสธงานนั้นอยู่ใน
ใจ แต่ ถ้ า คุ ณตั้ ง เป้ า และคิ ด ที่ จ ะท้ า ทาย
ความสามารถตัวเองก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ในการเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งหากคุณมีความ
พยายามมากพอ งานนั้นย่อมสำ�เร็จได้ใน
ที่สุด นอกจากได้ความรู้และทักษะเพิ่มเติม
แล้ว คุณจะได้ความภูมิใจในตัวเองและ
เป็ นการปลดล็ อ กตั ว เองออกจากกั บ ดั ก
Comfort Zone เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย
บริหารการเงินของตัวเองให้มี
ประสิ ทธิภาพ

ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องนี้คือกับดักสำ�คัญของ
คนทำ�งาน ทีก่ ลายเป็นหนึง่ ในปัญหาสำ�คัญ
ที่ทำ�ให้ไม่กล้าออกไปทำ�อะไรใหม่ ๆ ข้อมูล
จากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุไว้ว่า มี
คนจำ�นวนมากถึง 97% มีเงินไม่พอใช้หลัง
เกษียณ สิง่ ทีต่ อ้ งพยายามจัดการคือบริหาร
ด้านการเงินให้ดี โดยเริม่ จากสิง่ ง่าย ๆ อย่าง
การทำ�รายรับรายจ่าย จะได้เห็นว่าในแต่ละ
วันคุณใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง จากนั้นต้อง
รู้จักการนำ�เงินไปลงทุนให้งอกเงย เมื่อคุณ
บริหารเงินได้ดี มีความมั่นคง การก้าวออก
มาทำ�ในสิง่ ทีต่ อ้ งการได้อย่างแท้จริง ก็ไม่ใช่
เรื่องยากอีกต่อไป

ที่มา :
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Techsauce
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เรือ
่ ง โอเมก้า

OSLO
เซย์โน ‘มลพิ ษ’

้ ชือ
่ เรือ
่ งธรรมชาติทส
นอร์เวย์ นอกจากขึน
ี่ วยงาม
โดดเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมแล้ว น้อยคนนัก
จะรู้ว่า นอร์เวย์เป็นประเทศผู้ผลิตน�้ำมันรายใหญ่
อันดับ 15 ของโลก เมื่อวัดจากก�ำลังการผลิตในปี
2562
แม้นอร์เวย์จะพบแหล่งน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติ
มหาศาล แต่ ไ ม่ ไ ด้ ส นั บ สนุ น ให้ ค นในประเทศใช้
พลังงานจากฟอสซิลที่มีอยู่ กลับหันไปเน้นการ
ผลิ ต ไฟฟ้า จากพลั ง งานน�้ำ และส่ ง เสริ ม การใช้
ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าแทน เพราะพลังงานจาก

ฟอสซิลย่อมมีวน
ั หมดไป และสร้างมลพิ ษจากการ
เผาไหม้
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2551 นอร์เวย์ตั้งเป้าลดการ
ปล่อยมลภาวะจากพลังงานฟอสซิลลงครึ่งหนึ่ง
ภายในปี 2573 และจะเป็นเมืองปลอดมลพิ ษอย่าง
สมบูรณ์ในปี 2593
เป้าหมายดังกล่าวท�ำให้ต้องปรับกระบวนทัศน์
ใหม่ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ทั้งเรื่อง
การคมนาคม การก่อสร้างอาคาร การใช้ทรัพยากร
การผลิตและกระจายพลังงาน
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คมนาคม...โจทย์สุดท้าทาย

เรื่องที่ท้าทายสุด หนีไม่พ้นเรื่องคมนาคม ซึ่งมีสัดส่วน 63%
ของการปล่อยมลภาวะทั้งหมดใน ‘ออสโล’ เมืองหลวงของประเทศ
โดยทางออกคือต้องเพิ่มการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
จักรยาน และการเดิน รวมถึงเปลีย่ นการใช้รถพลังงานนํา้ มันให้เป็น
รถพลังงานไฟฟ้า
ออสโลตั้งเป้าหมายว่า นับตั้งแต่ปี 2563 รถบัสโดยสารทั้งหมด
ในออสโลจะต้องไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ส่วนในปี 2566 รถแท็กซี่
ทั้งหมดจะต้องไร้มลพิษ และเมื่อถึงปี 2568 รถยนต์ใหม่ทุกคันจะ
ต้องไม่ใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิล หรือเป็นแบบไฮบริดทีส่ ามารถชาร์จไฟได้
การวางเป้าหมายดังกล่าวตีเส้นให้ ‘ออสโล’ ออกสตาร์ตสู่การ
เป็นเมืองหลวงแห่งรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งตอนนั้นแทบจินตนาการ

ไม่ออก เพราะหากย้อนไปเมื่อ 12 ปีที่แล้ว นอร์เวย์มีรถยนต์ไฟฟ้า
ใหม่เพียง 567 คันเท่านั้น ผิดกับปี 2562 ที่ยอดจดทะเบียนรถยนต์
ไฟฟ้าแซงหน้ารถเครือ่ งยนต์สนั ดาปเป็นครัง้ แรก โดยมีจำ�นวนเกือบ
80,000 คัน หรือคิดเป็น 56% ของรถที่ขายทั้งหมดในประเทศ
ปัจจัยที่ทำ�ให้ออสโลกลายเป็นเมืองต้นแบบแห่งรถยนต์ไฟฟ้า
มาจาก 3 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อ
ต่อรถยนต์ไฟฟ้า 2. การอุดหนุนจากภาครัฐ และ 3. นโยบายส่งเสริม
ต่าง ๆ

เร่งเครื่องโครงสร้างพื้ นฐาน

เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้ายุคแรก ๆ มักจะขับขี่เป็นระยะทางสั้น ๆ
และชาร์จไฟจากบ้าน หรืออะพาร์ตเมนต์ ซึ่งกลายเป็นอุปสรรค
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ออสโลเป็นเมืองแรกของโลกที่ติดตั้ง
ระบบชาร์ จ ไฟฟ้า แบบไร้ ส ายส� ำ หรั บ
รถแท็ ก ซี่ไ ฟฟ้า เพื่ อ ให้รวดเร็ วและมี
้ ช่วยประหยัดเวลา
ประสิทธิภาพยิง
่ ขึน
และสามารถชาร์จพลังงานได้ใน
ระหว่างรอผู้โดยสาร
สำ�หรับผู้ที่เช่าอะพาร์ตเมนต์ร่วมกับคนอื่น และไม่สามารถติดตั้ง
ที่ชาร์จไฟส่วนตัวได้
ออสโลและเมืองต่าง ๆ จึงสร้างสถานีชาร์จไฟสาธารณะ เพื่อ
ลดอุปสรรคเรื่องนี้สำ�หรับคนทั่วไป โดยเปิดให้ชาร์จไฟกันแบบฟรี ๆ
ตามจุดต่าง ๆ ทั่วเมือง ทางการสนับสนุนให้มีสถานีชาร์จไฟแบบ
รวดเร็ว (Quick Charging Station) ทุก ๆ 50 กิโลเมตรบนถนนสายหลัก
ปัจจุบันนอร์เวย์มีจุดชาร์จไฟสาธารณะราว 13,700 แห่ง ใกล้
เคียงกับจำ�นวนปั๊มนํ้ามันในประเทศที่มีอยู่เกือบ 14,000 แห่ง
ไม่ใช่แค่รถบ้าน แต่ออสโลยังเป็นเมืองแรกของโลกทีต่ ดิ ตัง้ ระบบ
ชาร์จไฟฟ้าแบบไร้สายสำ�หรับรถแท็กซี่ไฟฟ้า เพื่อให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีการเหนี่ยวนำ�ผ่านแผ่นชาร์จที่
ติดตั้งอยู่บนถนนขณะแท็กซี่เข้าคิวรอรับผู้โดยสาร เชื่อมกับตัวรับ
สัญญาณที่ติดตั้งอยู่ในรถ จึงช่วยประหยัดเวลาและสามารถชาร์จ
พลังงานได้ในระหว่างรอผู้โดยสาร
ทางการออสโลหวังว่าความสะดวกเช่นนี้อาจช่วยเร่งให้มีการ
ใช้งานรถแท็กซี่ไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษได้มากขึ้น

ท�ำราคา EV ให้น่าซื้อ

เหตุผลทีม่ บี ทบาทสำ�คัญมากต่อความสำ�เร็จของออสโลในฐานะ
เมืองแห่งรถ EV คือนโยบายอุดหนุนของรัฐบาล เพราะมีส่วนทำ�ให้
ราคารถ EV ถูกกว่าราคารถทัว่ ไป และทิง้ ห่างชนิดทีท่ ำ�ใจซือ้ รถยนต์
นํ้ามันไม่ลง
สิ่งที่รัฐให้การอุดหนุน ได้แก่
• ยกเว้นภาษีนำ�เข้ารถ EV จากต่างประเทศ ซึ่งรถส่วนใหญ่ใน
นอร์เวย์เป็นรถนำ�เข้า
• ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 25%
• จ่ายภาษีการใช้ถนนประจำ�ปีในอัตราตํ่า
• ไม่ต้องจ่ายค่าทางด่วนและเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะ ก่อนจะปรับ
มาจ่ายเพียง 50% เมื่อปี 2561
• ไม่เสียค่าทีจ่ อดรถในเมือง ก่อนปรับมาเป็นเสียเพียงครึง่ ราคา
ในปี 2561
• ลดภาษีให้ค่ายรถยนต์ EV 50% ก่อนปรับเหลือ 40% ใน
ภายหลัง
• ยกเว้น VAT จากการเช่า EV 25%
ทั้งหมดนี้ทำ�ให้รถไฟฟ้าในนอร์เวย์มีราคาถูกกว่า หรือราคา
เท่า ๆ กับรถนํ้ามัน ผิดกับประเทศอื่น ๆ ที่รถไฟฟ้ามีราคาแพง

หากเปรียบเทียบราคากัน รถยนต์ EV ‘เทสลา โมเดล 3’ มีราคา
ราว 29,000 ยูโร กับ ‘โฟล์กสวาเกน กอล์ฟ’ รถยนต์นํ้ามัน มีราคา
ราว 35,000 ยูโร
จากผลการสำ�รวจพบว่า เจ้าของรถ EV ราว 62% ตัดสินใจ
ซื้อโดยพิจารณาจากราคาก่อน จากนั้นรองลงมาเป็นความรู้สึกว่า
อยากมีส่วนช่วยลดการบริโภคพลังงานและไม่ทำ�ร้ายสิ่งแวดล้อม
มีเพียง 25% เท่านัน้ ทีม่ องเรือ่ งสิง่ แวดล้อมมาก่อน สะท้อนว่าปัจจัย
เรื่องเศรษฐกิจมีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมของคน

ผุดมาตรการเอาใจอื่น ๆ

นอกเหนื อ จากราคาที่ จั บ ต้ อ งได้ ข องรถ EV ทางการยั ง มี
มาตรการเอาใจผู้ที่ซื้อรถไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งรถในเลนรถ
โดยสารสาธารณะได้ สะดวกกว่ารถทั่วไป ไม่ต้องทนกับรถติด
ออสโลยังผุดโครงการปลอดรถยนต์ในเขตเมือง โดยยกเลิกพืน้ ที่
จอดรถในเมืองกว่า 700 จุด และนำ�พื้นที่ไปใช้ประโยชน์แบบเป็น
มิตรกับโลก เช่น ทำ�เป็นเลนสำ�หรับจักรยาน สวนสาธารณะขนาด
ย่อม และม้านั่งพักผ่อน ซึ่งรถผู้พิการ รถฉุกเฉิน และรถยนต์ไฟฟ้า
ได้รับอนุญาตให้จอดได้ หลายคนที่ซื้อรถไฟฟ้าก็นำ�มาจอดในพื้นที่
ดังกล่าวเหมือนเป็นโรงรถส่วนบุคคล
การเป็นเมืองหลวงแห่งรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้าม
คืน ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและจริงจังที่ ‘ออสโล’ ต้องการ ‘เซย์โน’
มลพิษ
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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 nonrenewable 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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GREEN
เรือ
่ ง วิชชุ
ภาพประกอบ ข้าวตู

Repair Café
จุดนัดพบ พลพรรคนักซ่อม

้ สุดท้ายทีเ่ ราน�ำของใช้ทเ่ี สีย
เคยลองถามตัวเองไหมว่า ครัง
้ ใหม่คอ
่ ไหร่ และตอนนีส
้ ง
ไปซ่อมแทนการซือ
ื เมือ
่ิ ของรอบตัว
่ ำ� งานมีอะไรเสียแต่ยง
ในบ้านหรือทีท
ั ไม่ได้ซอ
่ มบ้างไหม
ทุ ก วั น นี้ห ลายคนอาจมองว่ า การซื้อ
สิง่ ใหม่แทนการซ่อม นอกจากจะได้ของใหม่
กว่ า สวยงามกว่ า อาจจะคุ้ ม มากกว่ า
การซ่อม ที่ต้องเสียทั้งเงินและเวลา นี่อาจ
ดู เป็ น เพี ย งเรื่ อ งเล็ ก น้ อ ย แต่ ผ ลกระทบ
กลับมหาศาล เพราะการซ่อมแซมเป็นหนึ่ง
ในทางเลือกสุดเจ๋งของการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ ที่ ช่ ว ยลด Carbon Emission

(การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)
จากการผลิตของใหม่ได้
ไอเดี ย Repair Café จุ ดประกายขึ้ น
เมื่อ พ.ศ. 2550 โดย Martine Postma สาว
ผู้ซึ่งคลุกคลีอยู่กับงานด้านสิ่งแวดล้อมใน
กรุ ง อั ม สเตอร์ ดั ม ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์
เธอปิ๊งแนวคิดนี้มาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
เธอเองและใครอีกหลายคน ทีเ่ มือ่ ของใช้พงั

ก็มักโยนทิ้งแล้วซื้อใหม่แทนการซ่อม ทั้งที่
สภาพก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น ซึ่งจริง ๆ แล้ว
ไม่ ใช่ เพราะคนไม่ ส นใจสิ่ ง แวดล้ อ ม แต่
มองไม่เห็นช่องทางหรือไม่มีทางเลือกอื่น
มากกว่า เช่น บางคนไม่มีทักษะในการซ่อม
ไม่มีเครื่องมือ ไม่มีเวลา ไม่รู้แหล่งข้อมูล
แถมในบางประเทศการนำ�ของไปส่งซ่อมยัง
ราคาแพง จนน่าตกใจอีกด้วย
เธอจึงสร้างคาเฟ่นี้ขึ้นมาให้เป็นเสมือน
คอมมู นิ ตี้ ที่ ต อบโจทย์ ก ารโคจรมาพบกั น
ระหว่างคนที่ชอบซ่อมแซมและผู้ที่หอบเอา
ของใช้ทเี่ สียแล้วมาซ่อม ไม่วา่ จะเป็นเสือ้ ผ้า
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า จักรยาน ของ
เล่น รองเท้า ทีวี วิทยุ ไมโครเวฟ ฯลฯ
สิ่งที่ Repair Café เตรียมไว้ให้คือวัสดุ
เครื่องมือ อะไหล่ โดยมีช่างอาสาสมัครที่
มีทักษะและรักการซ่อมแซมเป็นชีวิตจิตใจ
มารวมตัวเพื่อให้คำ�ปรึกษาและสอนให้ฟรี!
ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความครื้นเครง
สนุกสนาน เน้นการพบปะพูดคุยกัน ทีส่ ำ�คัญ
เจ้าของต้องลงมือซ่อมเอง และเช่นเดียว
กับคาเฟ่ทั่วไป ที่นี่มีเครื่องดื่ม กาแฟ ขนม
ของกินเล่น ไว้ให้บริการ
ไม่นา่ เชือ่ ว่า ผ่านไป 13 ปี โมเดลนีส้ ร้าง
แรงบั นดาลใจไปทั่ ว โลก ชุ บ ชี วิ ต ของใช้
ได้ ห ลายล้ า นชิ้ น แถมยั ง จุ ด ประกายให้
เกิดร้านแบบนี้ขึ้นอีกกว่า 2,000 แห่งใน
หลายประเทศ อาทิ เบลเยียม ฝรั่งเศส
เยอรมนี อังกฤษ อเมริกา มีคนมากมาย
ติดต่อเธอเพื่อขอคำ�แนะนำ� เพราะอยากให้
มีรา้ นแบบนีใ้ นชุมชนของตนเองบ้าง Martine
Postma จึงก่อตัง้ The Repair Cafe Foundation
ขึ้นมา พร้อมเขียนคู่มือ How to Start Your
Own Repair Café อย่ า งละเอี ย ดโดยผู้ ที่
สนใจต้องเสียค่าสมัคร 49 ยูโร สำ�หรับ
คู่มือและวิธีการจัดงานโดยละเอียด ซึ่งมีถึง
5 ภาษา สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์
repaircafe.org
นี่ จึ ง เป็ น อี ก โมเดลที่ ช่ ว ยลดการใช้
พลังงานในการผลิตสินค้าใหม่ พร้อมปรับ
ทั ศ นคติ ใ นการมองเห็ น คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง ที่
สามารถซ่อมและนำ�กลับมาใช้ได้อีก ทั้งยัง
ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้คนในชุมชน
ตลอดจนความเอื้อเฟื้อให้เกิดขึ้นได้อีกทาง
หนึง่ ด้วย อยากให้มแี บบนีใ้ นเมืองไทยบ้างจัง
ใครเห็นด้วยยกมือขึ้น!

SCAN ME

Welcome to

GRID WORLD!

สัมผัสอีกประสบการณ์ของ

ในรูปแบบ E-Magazine

อัพเดตสาระน่ารู้อันทันสมัย เพิ่ มอาหารเสริมให้สมอง
พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
สมัครสมาชิก GRID E-Newsletter

เพี ยงสแกน QR Code ด้านบน
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เรือ
่ ง กรองทอง แก้วบุญเรือง
PEA Creator

จากน�้ำพระราชหฤทัย...

สูไ่ ฟฟ้าบ้านขุนแปะ
่ หลายทศวรรษก่อนคือพื้ นทีบ
่ นภูเขาสูงชันทางภาคเหนือทีอ
่ ยูห
‘บ้านขุนแปะ’ เมือ
่ า่ งไกลความเจริญ เป็น
่ ยูอ
่ อ
่ นลอย กระทัง
่ พระบาทสมเด็จ
ทีอ
่ าศัยของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอและม้งทีม
ี าชีพปลูกฝิ่ นและท�ำไร่เลือ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร มีพระราชกระแสรับสั่งให้จัดตั้ง
มูลนิธิโครงการหลวงบ้านขุนแปะขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ชาวเขากว่า 500 หลังคาเรือนของบ้านขุนแปะ
จึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่ งพาตนเองได้ด้วยการหันมาท�ำการเกษตร ปลูกผัก ผลไม้
พื ชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ และสมุนไพรต่าง ๆ ส่งไปจ�ำหน่ายยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ สร้าง
รายได้และพาชุมชนออกห่างจากปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ชุมชนบ้านขุนแปะ ด้วยการสร้างโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก บ้านขุนแปะ ในปี พ.ศ. 2532
เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนํ้าที่มีไหล
ต่อเนื่องตลอดปี มาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อ
จ่ายให้กบั ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงขุนแปะ
โรงเรียนบ้านขุนแปะ และหมู่บ้านในพื้นที่
กว่า 10 แห่ง ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้าน
ต่ า ง ๆ อาทิ การดำ�เนิ นชี วิ ต ประจำ�วั น
ได้สะดวกสบายขึ้น มีระบบการสื่อสารที่
ช่ ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการดำ�เนิ นงานของ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ที่ต้องใช้
ห้ อ งเย็ น ในการจั ด เก็ บ ผลิ ต ผลทางการ
เกษตร เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรี ย น ให้ ส ามารถใช้ ง าน
สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มากขึ้น
และเด็กนักเรียนเองก็ได้ใช้แสงสว่างเพื่อ
ศึกษาหาความรู้ในเวลากลางคืนได้
การวัดคุ ณภาพชี วิ ตของคนในชุ มชน
นั้น ไม่ได้มีรายได้ครัวเรือนเป็นตัวชี้วัดเพียง
อย่ า งเดี ย ว หากยั ง มี ตั ว ชี้ วั ด อื่ นที่ สำ�คั ญ
ไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า กั น เช่ น การพั ฒ นา
ระบบการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กเติบโต
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้
และทักษะที่จะสร้างอาชีพของตนเองและ
พัฒนาอาชีพของครอบครัว นีจ่ งึ เป็นภารกิจ
หลักทีโ่ รงเรียนบ้านขุนแปะยึดเป็นเป้าหมาย
หลักในการพัฒนาการเรียนการสอน ดัง

พระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทีว่ า่ “เป็นครูใช่ไหม ขอฝาก
เด็ก ๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี”
ทำ�ให้ใน พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านขุนแปะ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการ
กองทุ น การศึ ก ษา ในพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รุ่นที่ 4 ซึ่งนับเป็น
รุ่นสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์
นอกจาก PEA แล้วก็ยงั มีหน่วยงานอืน่ ๆ
ที่ เข้ า มาสนองพระราชดำ�ริ ในส่ ว นงานที่
รั บ ผิ ด ชอบด้ ว ย ได้ แ ก่ กรมพั ฒ นาที่ ดิ น
(จั ด ระบบและจั ด สรรพื้ น ที่ ทำ�กิ น ให้
เกษตรกร) กรมชลประทาน (สร้างฝาย
เก็ บ นํ้ า และอ่ า งเก็ บ นํ้ า โดยรอบหมู่ บ้ า น)
อำ�เภอจอมทอง (จัดทำ�ทะเบียนราษฎร์ ทำ�
บัตรประชาชน ดูแลการปกครองในท้องถิน่ )
และสาธารณสุ ข อำ�เภอจอมทอง (สร้ า ง
สถานีอนามัยบ้านขุนแปะ)
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PEA ยังมุ่งมั่นพั ฒนาระบบไฟฟ้าบ้านขุนแปะให้เป็นระบบอัจฉริยะ
เรียกได้ว่าเป็นระบบไฟฟ้าแบบ Smart Microgrid แบบสมบูรณ์
ในส่ ว นของ PEA เองนั้ น การที่ มี
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บ้านขุนแปะเพียงแหล่ง
เดียว ส่งผลให้เกิดไฟตก ไฟดับ และต้อง
จำ�กัดช่วงเวลาการใช้กระแสไฟฟ้า จึงมี
การพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่บ้านขุนแปะ
มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2541 PEA
ได้เพิ่มแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ติด
ตั้งเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าดีเซล และระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
ช่ ว ยให้ กำ�ลั ง ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า รวมเพิ่ ม
ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้สร้างระบบ
จำ�หน่ายไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่ เพือ่ เพิม่ ความ
มั่นคงในการผลิตไฟฟ้ายิ่งขึ้นไปอีก
นอกจากนี้ PEA ยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบ
ไฟฟ้ า บ้ า นขุ น แปะให้ เป็ น ระบบอั จ ฉริ ย ะ

ทำ�งานทั้งในโหมดแยกตัวอิสระ (Islanding)
และในโหมดเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหลัก
(Grid Connected) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียกได้วา่ เป็นระบบไฟฟ้าแบบ Smart Micro
grid แบบสมบูรณ์ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องไฟตก
ไฟดับได้เป็นอย่างดี และไม่ต้องจำ�กัดการ
ใช้ไฟฟ้าเหมือนที่ผ่านมา ทำ�ให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าในการรักษาผลผลิต หน่วยงาน
ได้ใช้ไฟฟ้าดำ�เนินงานให้บริการประชาชน
โรงเรี ย นได้ ใช้ ไฟฟ้ า ในการเรี ย นการสอน
และเด็ก ๆ ได้ใช้ไฟฟ้าเข้าถึงข้อมูลความรู้
ได้อย่างต่อเนื่อง
กระทัง่ ในปี พ.ศ. 2560 PEA ได้รว่ มมือกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาระบบไฟฟ้า
โดยเน้นการบริหารจัดการนํ้าให้สอดคล้อง

กับความต้องการใช้นํ้าในพื้นที่ เป็นที่มา
ของการพัฒนากังหันพลังนํ้าประสิทธิภาพ
สู ง แต่ ใช้ นํ้ า น้ อ ย มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต
ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เพิ่ ม ขึ้ น และ
ติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายไฟ (Microgrid
Controller) รวมถึงระบบกักเก็บพลังงาน
ขนาดใหญ่ด้วย
ตลอด 30 ปีของการพัฒนาระบบไฟฟ้า
บ้านขุนแปะที่มีจุดเริ่มต้นจากพระเมตตา
ของพระราชาที่ทรงมีต่อพสกนิกรในพื้นที่
ห่างไกล PEA ได้สานต่อพระราชปณิธาน
ของพระองค์และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ระบบไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชนชาวไทยต่อไป
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From His Majesty’s Initiative to

Khun Pae Hydropower Plant

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.
Fro m t h e ki n d n e s s of Hi s
Majesty the Late King who was
concerned for his people, to PEA’s
determination to develop the
electricity system at Khun Pae for
ove r t h re e d e ca d e s , P E A wi ll
continue to carry out projects to
develop the electricity system to
ensure a better quality of life for Thai
people in the future.
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THOUSAND WORDS
ภาพ วโรดม มากมูล
PEA Creator

ร่วมแรงร่วมใจ

ภาพสองพนักงานของ PEA ขณะก�ำลังขะมักเขม้น
กับการปรับปรุงระบบแรงสูง 22 kV. ใต้ไลน์สายส่ง 115
เพื่อต่อสายเบรกเข้ากับสายไฟต้นใหม่ โดยไม่หวัน
่ ต่อ
ความสูงเสียดฟ้า หรือแสงแดดแผดกล้าแต่อย่างใด
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นิตยสารฉบับนี้ใช้กระดาษรีไซเคิล 100% ที่ผ่านกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน
และได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC และพิ มพ์ ด้วยหมึกถั่วเหลือง

