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เจ้าของ

60 ปีที่เคียงข้างคนไทย
ในอดีต ความส�ำคัญของไฟฟ้าคือการสร้างแสงสว่าง...
ปัจจุบน
ั ไฟฟ้าไม่เพียงเป็นพลังงานสร้างความสว่างเท่านัน
้ แต่ไฟฟ้า
คือพลังงานทีเ่ ป็นดัง
ิ การขับเคลือ
่ นสังคม
่ รากฐานในทุกอณูของชีวต
ให้ก้าวหน้าจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีไฟฟ้าเป็นรากฐานส�ำคัญต่อการ
พัฒนา...สิง
่ ารไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค (PEA) ตระหนัก
่ นีเ้ ป็นพันธกิจส�ำคัญทีก
และให้ความส�ำคัญ
อดีตที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเราท�ำงานอย่างหนักเพื่ อให้คนไทย
ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ปัจจุบน
ั เรายังคงพิสจ
ู น์ตวั เองในฐานะองค์กรผูใ้ ห้บริการไฟฟ้าชัน
้ น�ำ
ของประเทศ
และในอนาคต เราจะยังคงก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วยปณิธาน
ของการเป็นองค์กรชั้นน�ำระดับภูมิภาคที่มีความทันสมัย เท่าทันต่อ
ทุกการเปลี่ยนแปลง และพร้อมเคียงข้างทุกความส�ำเร็จของคนไทย
ภายใต้ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่เป็นรูปธรรม PEA จะกลายเป็น
องค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง พร้อมปรับเปลี่ยน เรียนรู้ และเติบโต
60 ปีทผ
่ี า่ นมา เราไม่เคยเหน็ดเหนือ
่ ย ท้อถอย เพราะทุกหยาดเหงือ
่
และแรงงานจากพนักงานของเรา หมายถึงความสุขและรอยยิ้มของ
คนไทย
และนับจากนี้ไป เราจะก้าวต่อไปด้วยใจที่มุ่งมั่น สู่การเป็นองค์กร
Digital Utility เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทยให้กา้ วไกลกว่าเดิม
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ปลูกพื ชใต้แผง
โซลาร์เซลล์
องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International
Energy Agency, IEA) คาดการณ์วา่ ในอีก 3 ปี
ข้างหน้าจะมีการติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์ 70,000 แผง
ทุก ๆ ชัว่ โมง สะท้อนความนิยมในการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์มากขึน้ แต่ในขณะเดียวกันพืน้ ดินที่
โดนแผงโซลาร์เซลล์บดบังไม่ให้โดนแสงแดด
ก็ตอ้ งโดนสละไปโดยไม่สามารถปลูกอะไรได้เลย
อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้สามารถคลี่คลายได้
ด้วย ‘Agrivotaics’ หรือวิธกี ารปลูกพืชใต้แผงโซลาร์เซลล์ ซึง่ เป็นทางออกทีพ่ ชื และแผงโซลาร์เซลล์จะได้
ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์รว่ มกัน โดยต้องเลือก
ปลูกพืชทีม่ คี วามสูงพอเหมาะกับระดับความสูงของ
แผงโซลาร์เซลล์ทนี่ ำ� มาติดตัง้ เช่น มันฝรัง่ มันเทศ
มันแกว เผือก มันส�ำปะหลัง ผักกาดหอม ถัว่ ชนิด

ต่าง ๆ รวมทัง้ องุน่ ไวน์
ไอเดียดังกล่าวนั้น ประเทศผู้ผลิตไวน์รายใหญ่ของโลกอย่างฝรั่งเศส
ซึง่ เป็นประเทศตัวตัง้ ตัวตีให้โลกหันมาใช้พลังงานหมุนเวียน ได้นำ� มาใช้ใน
การปลูกองุน่ ไวน์ และท�ำการศึกษาจนได้ผลลัพธ์วา่ การปลูกองุน่ ไวน์ใต้แผง
โซลาร์เซลล์จะท�ำให้ได้ไวน์ทมี่ รี สชาติดกี ว่าองุน่ ทีป่ ลูกกลางแจ้ง
ทัง้ นี้ องค์กรผูเ้ ชีย่ วชาญการเกษตร Sun’Agri เผยว่า เพราะองุน่ เป็นพืชที่
ได้รบั ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากทีส่ ดุ ชนิดหนึง่ ดังนัน้ เขาจึงเลือกปลูก
องุน่ ในการทดลองนีท้ เี่ มืองปิโอล็องซ์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรัง่ เศส โดย
ปลูกองุน่ สายพันธุเ์ กรอนาซสีดำ� บนเนือ้ ที่ 1,000 ตารางเมตร และในจ�ำนวนนี้
ได้กันพื้นที่ 600 ตารางเมตรส�ำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 280 แผง
ทีร่ ะดับความสูง 4.2 เมตรเหนือพืน้ ดิน เพือ่ ผลิตพลังงานไฟฟ้า 84 กิโลวัตต์
โดยมี AI ควบคุมองศาและทิศทางการหันของแผงอัตโนมัตแิ บบเรียลไทม์
ผลปรากฏว่า องุน่ ไวน์ทปี่ ลูกใต้แผงโซลาร์เซลล์กลับต้องการน�ำ้ น้อยลง
12-34% เนือ่ งจากแผงช่วยให้นำ�้ ไม่ระเหยออกจากดิน กลิน่ ขององุน่ ก็หอมขึน้
สารแอนโทไซยานินซึง่ ให้สแี ดงก็เพิม่ ขึน้ 13% และมีความเป็นกรดเพิม่ ขึน้
9-14% และเนือ่ งจากมีระบบ AI ซึง่ คอยประมวลข้อมูลเพือ่ ปรับองศาของ
แผงโซลาร์เซลล์ตามความต้องการแสงแดดและน�ำ้ คุณภาพของดินและ
สภาพอากาศ ไม่วา่ จะฝนตกหนัก แสงแดดจัด มีพายุคลืน่ ความร้อน หนาว
จนเป็นน�ำ้ แข็งหรือแห้งแล้งมากก็ตาม การควบคุมองศาของแผงโซลาร์เซลล์
เช่นนีจ้ งึ ช่วยปกป้องต้นพืชให้งอกงามแข็งแรงไปโดยปริยาย
่ า: https://www.pv-magazine.com/
ทีม
2020/03/31/a-good-year-for-solar-agrivoltaics-in-vineyards/
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GRID WISE
เรือ
่ ง สุภก
ั ดิภา พู ลทรัพย์

เกาหลีใต้ส่งสัญญาณ
พร้อมบุกอวกาศ

ในทีส่ ดุ รัฐบาลเกาหลีใต้กส็ ามารถเจรจากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้ยกเลิก
ข้อห้ามในการใช้เชือ้ เพลิงแข็งเป็นพลังงานส่งจรวดขึน้ สูอ่ วกาศได้สำ� เร็จ ส่งผล
ให้เกาหลีใต้ได้สยายปีกบุกอวกาศอย่างเต็มที่ หลังจากปล่อยให้นานาประเทศ
ส่งจรวดส�ำรวจอวกาศกันเป็นว่าเล่น  การยกเลิกข้อห้ามในครั้งนี้เหมือนเป็น
การประกาศให้ทกุ บริษทั ทุกสถาบันวิจยั และทุกคนในเกาหลีใต้สามารถท�ำวิจยั
พัฒนา ผลิตและด�ำเนินการปล่อยยานรูปแบบต่าง ๆ สู่อวกาศได้ ไม่ว่าจะใช้
เชือ้ เพลิงชนิดใดก็ตาม ไม่วา่ จะเป็นทัง้ เชือ้ เพลิงเหลว เชือ้ เพลิงแข็ง หรือเชือ้ เพลิง
ไฮบริด  และคาดว่าจะท�ำให้แวดวงอวกาศทั้งกองทัพและสถาบันอวกาศ
ใหม่ ๆ ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในเกาหลีใต้เกิดความคึกคักขึ้นอีกครั้ง
และความปลาบปลื้มในครั้งนี้ ท�ำให้เกาหลีใต้ตัดสินใจประชาสัมพันธ์
ขนานใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยบอกว่าจะลงทุนสร้างภาพยนตร์
ฟอร์มยักษ์แห่งปีทคี่ ว้าตัวนักแสดงดังระดับซูเปอร์สตาร์ทแี่ ฟนคลับเกาหลีไม่มี
ใครไม่รจู้ กั อย่าง ซงจุนกิ มาแสดงน�ำ โดยเขารับบทเป็นนักบินอวกาศยากจนผู้
ต้องขับยานเก็บขยะในอวกาศไปขายแข่งกับประเทศอืน่ ๆ บอกเลยว่าโปรดักชัน่
อลังการมากจนฮอลลีวู้ดต้องรู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ เลยล่ะ และแม้ภาพยนตร์
จะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2635 แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันคน
เกาหลีใต้มองเรื่องการส่งยานอวกาศเป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ต่างอะไรกับการปั่น
จักรยานไปร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอย
ที่มา: https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2020&no=773515

้ กองทุนซ่อมบ้านประหยัดพลังงาน
อังกฤษตัง
รัฐบาลอังกฤษอนุมตั งิ บประมาณ 2,000 ล้านปอนด์ (ประมาณ 81.6 หมืน่
ล้านบาท) ตัง้ กองทุน Grant Homes Grant เพือ่ ให้เงินช่วยเหลือค่าซ่อมบ้านแก่
ประชาชน ปรับปรุงอุปกรณ์และส่วนต่าง ๆ ของบ้านประมาณ 600,000 หลังเพือ่
ให้เกิดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โครงการดังกล่าวตัง้ เป้าว่า
จะช่วยให้ครัวเรือนประหยัดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานได้หลังละ 600 ปอนด์ตอ่ ปี
(ประมาณ 24,000 บาท) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปลี ะ 700 กิโลกรัม
เพียงแค่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ TrustMark รัฐบาลจะช่วยออกเงินค่าซ่อม
บ้านประหยัดพลังงานเป็นจ�ำนวน 2 ใน 3 ของราคาทีต่ อ้ งจ่าย ในอัตราสูงสุด
หลังละ 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 204,000 บาท) ทัง้ นี้ รัฐบาลอังกฤษยังกันเงิน
อีกส่วนหนึง่ ไว้จ�ำนวน 500 ล้านปอนด์ (ประมาณ 20,000 ล้านบาท) ให้กบั
ผูม้ รี ายได้นอ้ ย ซึง่ ส่วนใหญ่มสี ภาพบ้านทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการใช้พลังงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจะออกเงินค่าซ่อมบ้านให้กบั ผูม้ รี ายได้นอ้ ย 100% หรือจ่าย
ให้สงู สุด 10,000 ปอนด์ (ประมาณ 408,000 บาท)
ทัง้ นี้ เงือ่ นไขทีร่ ฐั บาลได้กำ� หนดไว้กค็ อื ต้องเป็นการติดตัง้ หรือซ่อมแซมส่วน
ต่าง ๆ ภายในบ้าน ได้แก่ ฉนวนกันความร้อน ผนังบ้านทีท่ รุดโทรม เครือ่ งปรับ
อากาศ ปัม๊ ความร้อนและแผงดูดความร้อนจากแสงอาทิตย์ทสี่ ามารถเปลีย่ น
เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลายาวไปถึงเดือนมีนาคม
ปีหน้า

นอกจากสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนลดการใช้
พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ในครัวเรือนแล้ว โครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนฟืน้ ฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ซึง่ รัฐบาล
อังกฤษประเมินว่าจะช่วยสร้างงานในธุรกิจการ
ก่อสร้างเพือ่ สิง่ แวดล้อมได้ถงึ 100,000 อัตรา

่ า: https://www.smart-energy.com/industry-sectors/energy-efficiency/uk-government-announces-2-billion-home-energy-efficiency-fund/
ทีม
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ใคร ๆ ก็เริม
่ หันมาสนใจ ‘EV’

นอกจากกระตุน้ ให้เอกชนและประชาชนเปลีย่ นใจไปใช้รถไฟฟ้า
หรือรถ EV กันมากขึ้นแล้ว รัฐบาลในหลายประเทศยังเปลี่ยน
ยานยนต์ของราชการให้เป็นรถไฟฟ้าด้วย
หลังจากเมื่อ 100 ปีก่อนกองดับเพลิงแห่งนครลอสแองเจลิส
ได้เปลี่ยนมาใช้รถยนต์แทนการใช้รถม้าดับเพลิง ในปีนี้ได้พลิก
ประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการเปลี่ยนจากรถดับเพลิงน�้ำมันดีเซล
ไปใช้รถดับเพลิงไฟฟ้าสนนราคาคันละ 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(ประมาณ 37 ล้านบาท) ถือเป็นหน่วยงานแรกในทวีปอเมริกาเหนือ
ที่ใช้รถดับเพลิงไฟฟ้า
แม้รถดับเพลิงไฟฟ้ามีราคาพอ ๆ กับรถดับเพลิงที่ใช้นำ้� มัน แต่
ในระยะยาวแล้วจะประหยัดพลังงานได้มากกว่าและปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า อีกทั้งยังติดตั้งเทคโนโลยีลำ�้ สมัยจน
เหมือนยกฐานบัญชาการดับเพลิงมาไว้ในห้องคนขับเลยก็ว่าได้
นอกจากนี้ กรมไปรษณียข์ องอังกฤษ กรมไปรษณียเ์ ก่าแก่ทสี่ ดุ
แห่งหนึ่งของโลกด้วยอายุกว่า 500 ปี ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลขายหุ้นให้
บริษัทเอกชนเข้ามาด�ำเนินการแทนแล้ว ได้หันไปจับมือกับผู้ผลิต
รถแท็กซี่ให้ผลิตรถส่งไปรษณีย์ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน ถือเป็นความ
เคลื่อนไหวในวงการ EV ที่น่าจับตามองไม่น้อยทีเดียว
ที่มา: https://www.latimes.com/california/story/2020-02-11/
lafd-gets-first-electric-fire-engine-in-north-america
https://www.businessgreen.com/news/4017557/ev-mail-royalmail-boosts-zero-emission-delivery-fleet

มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะก็มา!

หลายประเทศเปลี่ ย นมิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้ า แบบเก่ า ซึ่ ง
เป็ น จานหมุ น แล้ ว หั น ไปใช้ มิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะ
(Smart Meter) ด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น ยุโรปมี
เป้าหมายว่าอยากใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
ส่วนสหรัฐอเมริกาที่ประกอบไปด้วยมลรัฐขนาดใหญ่
มากมาย เช่น เท็กซัส ฟลอริดา แคลิฟอร์เนีย ฯลฯ
ก็สนใจน�ำมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะมาใช้ เพราะการส่ง
พนักงานไปอ่านและตรวจสภาพมิเตอร์ถึงบ้านผู้ใช้
ไฟฟ้านั้น ท�ำให้สิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ส่วน
ทางฝั ่ ง ทวี ป เอเชี ย หลั ง จากที่ ญี่ ปุ ่ น เจอเหตุ ก ารณ์
เตาปฏิกรณ์ที่โรงไฟฟ้าฟูกูชิมะระเบิด ก็ต้องเปลี่ยน
มาใช้โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งทนทานต่อ
ภัยพิบตั ธิ รรมชาติมากกว่า และมิเตอร์อจั ฉริยะก็สามารถ
รองรับโครงข่ายนี้
ข้อดีของมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ไม่เพียงรองรับโครง
ข่ายอัจฉริยะเท่านัน้ ตัวมิเตอร์ยงั สือ่ สารกับศูนย์ควบคุม
แบบไร้สายและแบบมีสายได้ และเมื่อมิเตอร์โดนงัด
แงะก็จะแจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมโดยอัตโนมัติ ขณะ
เดียวกันผู้ใช้ไฟฟ้ายังอ่านค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปได้
เองและสามารถติดต่อโดยตรงกับระบบควบคุมได้
บ่อยเท่าที่ต้องการ โดยที่การไฟฟ้าไม่ต้องส่งพนักงาน
มาอ่านหน่วยไฟฟ้าทุกเดือนอีกต่อไป ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าก็
จะค�ำนวณค่าไฟฟ้าเองได้ รู้ว่าใช้ไฟไปกี่หน่วยแล้ว
และเมื่อผู้ใช้รู้ก่อนว่าถ้าใช้ไฟฟ้าเท่านี้ต้องจ่ายเท่าไหร่
ก็จะสามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าเกินความจ�ำเป็นได้
ส�ำหรับประเทศไทยนั้น PEA ได้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
อัจฉริยะน�ำร่องทีเ่ มืองพัทยา จ�ำนวน 140,000 ครัวเรือน
และมี โ ครงการเปลี่ ย นมิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะให้ กั บ
จังหวัดอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
ที่มา: https://energysavingtrust.org.uk/homeenergy-efficiency/smart-meters
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แผงโซลาร์เซลล์
่ ง
่ ด
ทีส
ู ทีส
ุ ในโลก

เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ทีมนักส�ำรวจ
และนักวิทยาศาสตร์แบกแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 10
วัตต์ 2 แผงฝ่าหิมะและลมแรงขึ้นไปยังเทือกเขา
เอเวอร์เรสต์ เพื่อติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
ทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก ณ ความสูง 8,430 เมตรเหนือระดับ
น�้ำทะเลปานกลาง และสิ่งเดียวที่อยู่สูงกว่าสถานี
แห่งนี้ก็คือยอดเขาเอเวอร์เรสต์น่นั เอง
เบเกอร์ เพอร์รี หัวหน้าทีมและนักวิทยาศาสตร์
สภาพภูมิอากาศแห่ง Appalachian State University
ในรัฐนอร์ธแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ทีม
งานต้ อ งเจาะหิ น แกรนิ ต บนเทื อ กเขาและติ ด ตั้ ง
แผงโซลาร์เซลล์ให้เสร็จภายใน 4 ชั่วโมงเนื่องจาก
ปริมาณออกซิเจนนั้นมีจ�ำกัด และขณะติดตั้งก็ต้อง
หายใจเบา ๆ เพราะเป็นที่รู้กันว่าออกซิเจนบนที่สูง
นั้นเบาบางขนาดไหน
หลังปฏิบตั กิ ารเสีย่ งตายผ่านพ้นไปปีกว่า เบเกอร์
รายงานว่า แผงโซลาร์เซลล์ยังท�ำงานได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพดี เ ยี่ ย มแม้ ใ นสภาพอากาศหนาว
ติดลบ ยิง่ อยูส่ งู เท่าไหร่กย็ งิ่ รับแสงอาทิตย์ได้เข้มข้น
ขึน้ เท่านัน้ และตราบใดทีแ่ ผงโซลาร์เซลล์ยงั ท�ำงาน
ได้ดี นักวิทยาศาสตร์ก็จะได้รับข้อมูลจากสถานี
ตรวจวัดสภาพอากาศอย่างครบถ้วน
ส่วนเหตุผลที่ต้องดั้นด้นขึ้นไปสร้างสถานีสูง
เสียดฟ้าขนาดนั้น ก็เพราะเทือกเขาเอเวอร์เรสต์
และเทือกเขาใกล้เคียงมีความสูงมากพอที่จะให้
นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษากระแสลมกรดกึ่งโซนร้อน
(Subtropical Jet) ซึ่งเป็นกระแสลมที่มีอิทธิพล
ต่อเส้นทางเดินของพายุและฤดูท�ำการเกษตรใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก แต่กลับเป็นกระแสลม
ที่แทบไม่มีผลการศึกษาไว้เลย เพราะที่ผ่านมาไม่มี
ใครกล้าเสี่ยงชีวิตขึ้นไปติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพ
อากาศบนพื้นที่สูงมาก ๆ นั่นเอง
ที่มา : https://cleantechnica.com/2020/06/29/
solar-panels-power-worlds-highest-weatherstation-cleantechnica-interview/

เช่าแบตเตอรี...ทางเลือกใหม่
ในถิน
่ ทุรกันดารแอฟริกา

พื้นที่ทุรกันดารในแถบซับ-ซาฮารา ทวีปแอฟริกาไม่มีปัญหา
ด้านการไม่มไี ฟฟ้าใช้ เพราะเป็นทีท่ มี่ แี สงแดดแรงจัดให้ใช้ฟรี ๆ แต่
ปัญหากลับอยู่ที่ว่าประชาชนที่นั่นขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเข้า
ถึงเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติอย่างล้นเหลือให้เป็น
พลังงานหมุนเวียนราคาประหยัดและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
University of Sheffield จึงร่วมมือกับบริษัทด้านพลังงาน
หมุนเวียนในอังกฤษ ริเริม่ โครงการแบตเตอรีให้เช่าในพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มไี ฟฟ้า
ในประเทศเซียร์ราลีโอน โดยเข้าไปก่อตั้งสถานีโซลาร์เซลล์เพื่อ
ชาร์จไฟแบตเตอรีลิเทียมไอออน ที่ออกแบบมาให้หิ้วง่าย ขนย้าย
สะดวก ส�ำหรับน�ำมาใช้งานในครัวเรือนและใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ
นอกบ้านได้ แถมใช้งานได้ยาวนาน เช่น วันนี้ใช้แบตเตอรีจ่าย
พลังงานให้ทงั้ หมูบ่ า้ น วันถัดมาก็ยงั น�ำไปต่อเข้ากับมอเตอร์รถลาก
ไฟฟ้าใช้ท�ำการเกษตร หรือต่อเข้ากับตู้เย็นเก็บยาในโรงพยาบาลก็
ยังได้
ที่ผ่านมา ชาวเซียร์ราลีโอนต้องแบ่งรายได้ตัวเองถึง 20% ไป
จ่ายค่าแสงสว่างในครัวเรือนและค่าชาร์จแบตเตอรีโทรศัพท์มือถือ
ที่ต้องนั่งรถเข้าเมืองไปชาร์จที่ศูนย์โทรศัพท์ แต่โครงการแบตเตอรี
ให้เช่านีจ้ ะช่วยให้ประชาชนทีย่ ากจนและไม่มไี ฟฟ้าใช้ ได้มพี ลังงาน
สะอาดใช้กนั อย่างทัว่ ถึง และยังช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงาน
ได้ถงึ 75% นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ มีแนวคิดทีจ่ ะน�ำโครงการ
ต้นแบบดังกล่าวไปปรับใช้ในชุมชนอื่น ๆ ทั่วโลกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ทีย่ งั คงประสบปัญหาเรือ่ งการเข้าถึงพลังงาน เพราะเล็งเห็นแล้วว่า
ข้อจ�ำกัดเรือ่ งการเข้าถึงพลังงานคืออุปสรรคส�ำคัญของการสร้างสรรค์
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ที่มา : https://www.sheffield.ac.uk/news/nr/next-generation-batterystorage-remote-communities-power-energy-africa-research-1.892163
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GPS ช่วยลด
พลังงานได้นะ...

ถ้าผู้ใช้รถใช้ถนนในเมืองใหญ่ทั่วโลก
เลือกใช้เส้นทางทีม่ กี า๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์
น้อย ก็จะท�ำให้สภาพอากาศปลอดก๊าซพิษ
นีไ้ ด้ปลี ะหลายล้านตัน ตามผลการศึกษาของ
บริษัทน�้ำมันกรีนดีเซลรายใหญ่ที่สุดในโลก
และ VTT ศูนย์วจิ ยั เทคโนโลยีแห่งฟินแลนด์
บริษัทน�้ำมันแห่งนี้ได้ทดลองให้คนขับ
รถใน 13 เส้นทางทีต่ า่ งกันเพือ่ เปรียบเทียบ
ระหว่าง เส้นทางหลักที่ GPS แนะน�ำ กับ
เส้นทางทีเ่ ป็นทางเลือกอีกสองเส้นทาง เมือ่
น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วพบว่า GPS ไม่ได้
แนะน�ำเส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เสมอไป เพราะอาจแนะน�ำเส้นทางอ้อมท�ำให้

ต้องขับรถไกลขึ้น หรือพาไปในเขตที่มีการ
จราจรหนาแน่น เป็นต้น
ผลการศึกษายังระบุอีกว่าการเดินทาง
บนถนนนั้นมีส่วนส�ำคัญในการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สชู่ นั้ บรรยากาศ หากผูใ้ ช้
รถทุกคันตามเมืองใหญ่ทวั่ โลกเลือกเส้นทาง
ทีป่ ล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นอ้ ย ซึง่ ก็คอื
เลือกระยะทางที่สั้นที่สุด จะช่วยลดมลพิษ
ได้ 6.36% เช่น ในกรุงเฮลซิงกิจะมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนลดลงปีละ 80,600 ตัน สิงคโปร์
446,175 ตัน นิวยอร์ก 941,000 ตัน ลอนดอน
397,000 ตัน และซานฟรานซิสโก 105,000
ตั น เมื่ อ รวมกั น แล้ ว เท่ า กั บ จ� ำ นวนก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทปี่ ระชากร 368,000 คนใน
เมืองใหญ่ ๆ เหล่านีป้ ล่อยออกมาใน 1 ปี
นั ก วิ จั ย กล่ า วว่ า แต่ ก ่ อ นการเลื อ ก

เส้นทางที่มีถนนดี ขับขี่ปลอดภัย อาจเป็น
มาตรฐานทีผ่ ใู้ ช้ถนนทุกคนค�ำนึงถึง แต่ในยุค
ทีโ่ ลกก�ำลังเผชิญปัญหาด้านพลังงานอย่าง
ใหญ่หลวง การเลือกเส้นทางที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมถือเป็นมาตรฐานใหม่ เพราะแค่
เลือกเส้นทางทีส่ นั้ ทีส่ ดุ ตามที่ GPS แนะน�ำ
ก็จะช่วยประหยัดเชือ้ เพลิงได้ 5% ถ้าไม่ตอ้ ง
หยุดจอดเพราะติดสัญญาณจราจร นอกจาก
นีเ้ ขายังหวังด้วยว่าการทดลองดังกล่าวจะน�ำ
ไปสู่การคิดค้นระบบน�ำทางใหม่ ที่แนะน�ำ
เส้นทางเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมให้กบั รถทุก
คันได้อกี ด้วย
ที่มา : https://www.businesswire.com/
news/home/20200630005415/en/
Neste-PTV-Navigation-SystemsSuggest-CO2-Friendliest-Route

‘พิ มพ์ ’ กังหันลมรุ่นใหม่ของโลก

แม้จะมีแหล่งพลังงานสะอาดใหม่ ๆ มากมาย แต่พลังงานลมยังคงได้รบั การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทผู้ผลิตกังหันลมชั้นน�ำของโลกสัญชาติอเมริกา
ประกาศเจตนารมณ์วา่ “ในเมือ่ ผลิตพลังงานสะอาด อุปกรณ์และกระบวนการผลิตก็
ควรจะสะอาดด้วย” นีเ่ องจึงเป็นทีม่ าของกังหันลมเจเนอเรชัน่ ใหม่ของโลกทีใ่ ช้เครือ่ ง
ปรินต์สามมิติ ‘พิมพ์’ กังหันลมออกมา
ยิง่ พืน้ ทีส่ งู กระแสลมยิง่ แรง ท�ำให้ผลิตพลังงานได้เยอะขึน้ กังหันลมรุน่ ใหม่ ๆ
ในสหรัฐอเมริกาในช่วง 3 ปีก่อนหน้านีจ้ งึ เพิม่ ความสูงขึน้ เป็น 84 เมตรและผลิต
พลังงานได้มากกว่า 2 เมกะวัตต์/ชัว่ โมง ต่างจากเมือ่ 40 ปีกอ่ นทีส่ งู แค่ 20 เมตร
และผลิตพลังงานได้ประมาณ 100 กิโลวัตต์/ชัว่ โมงเท่านัน้ แต่ถงึ อย่างนัน้ กังหันลม
ในยุโรปก็ยงั สูงกว่าในสหรัฐอเมริกามาก ซึง่ ก็เป็นไปตามสภาพพืน้ ที่ และกังหันลม
บนบกทีส่ งู ทีส่ ดุ ต้นหนึง่ ของโลกอยูท่ เี่ มืองกาลิดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี ตัง้ ตระหง่าน
รับลมอยูท่ คี่ วามสูงถึง 178 เมตร
ทว่า อุปสรรคหนึง่ ของการติดตัง้ กังหันลมทีส่ งู มาก ๆ เพือ่ ให้ผลิตพลังงานได้
มากขึน้ นัน้ ก็คอื การขนส่งเสาขนาดมหึมาขึน้ ไปติดตัง้ ด้วยเหตุนผี้ ผู้ ลิตกังหันลมใน
สหรัฐจึงมองหาวิธสี ร้างกังหันลมทีไ่ ม่ตอ้ งขนส่งเสาและชิน้ ส่วนไปประกอบหน้างาน
เป็นทีม่ าของการน�ำเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิตมิ าใช้ เพราะความก้าวหน้าของการ
พิมพ์ทำ� ให้สามารถพิมพ์เสาคอนกรีตสูง 200 เมตรได้สบาย ๆ
กังหันลมรุน่ ใหม่ของโลกทีผ่ ลิตด้วยเครือ่ งพิมพ์สามมิตนิ จี้ ะมีความสูง 160 เมตร
สูงกว่ากังหันลมทีอ่ ยูใ่ นสหรัฐทุกวันนีถ้ งึ 2 เท่า ผลิตพลังงานลมได้ 5 เมกะวัตต์/
ชัว่ โมง นอกจากช่วยตัดขัน้ ตอนการขนส่งวัสดุตา่ ง ๆ ทีย่ งุ่ ยากและล�ำบากแล้ว ยัง
อ�ำนวยความสะดวกในการติดตัง้ หน้างานมากขึน้ เพราะแค่มเี ครือ่ งพิมพ์สามมิติ
และวัสดุกอ่ สร้างก็สามารถเนรมิตกังหันลมได้แล้ว นอกจากจะสะดวกสบายในหน้า
งานมากขึน้ วิธนี ยี้ งั ช่วยลดการใช้เชือ้ เพลิงและการปล่อยก๊าซคาร์บอนทีเ่ กิดจากการ
ขนส่งได้อกี ทางด้วย
ที่มา : https://www.theverge.com/2020/6/17/21293456/ge-200-meteronshore-taller-wind-turbines-3d-printing
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‘ไฟฟ้า’
สร้างชีวิต
หลังจาก นิโคลา เทสลา (Nikola Tesla) นักประดิษฐ์ นักฟิสิกส์ และ

วิศวกรไฟฟ้าผูส
้ ร้างนวัตกรรมล�ำ้ ยุคทีย
่ ง
ิ่ ใหญ่ทส
่ี ด
ุ คนหนึง
่ ในประวัตศ
ิ าสตร์
ได้สร้างความสว่างไสวให้โลกใบนี้ ด้วยการพั ฒนาระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
อันเป็นพื้ นฐานของระบบไฟฟ้าที่ใช้งานในโลกปัจจุบัน นับจากนั้น ‘ไฟฟ้า’
ก็มีความส�ำคัญต่อมนุษย์เรามากจนบางครั้งไม่อยากจะนึกเลยว่า ‘ถ้าไม่มี
ไฟฟ้าใช้จะเป็นอย่างไร’
หลายคนคงนึกถึงความล�ำบากและความไม่สะดวกสบายต่าง ๆ ทีจ
่ ะ
ตามมายาวเป็นหางว่าว เพราะชีวิตประจ�ำวันของผู้คนในสังคมสมัยใหม่
(Modern Society) แวดล้อมไปด้วยสรรพสิ่งที่ล้วนอาศั ยความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีทง
้ั นัน
้ และ ‘ไฟฟ้า’ ก็เข้ามามีบทบาทไม่ยง
่ิ หย่อนไปกว่ากัน
เพราะเป็นพลังงานส�ำคัญในการขับเคลือ
่ นให้เทคโนโลยีลำ้� สมัยเหล่านัน
้
ท�ำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

VDO
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ไฟฟ้าสร้างประเทศ
เมือ
่ เอ่ยค�ำว่า ‘ไฟฟ้า’ หลายคนคงนึกถึงไฟฟ้าตามบ้านเรือนทีเ่ ราใช้กน
ั อยูท
่ ก
ุ วัน
ผ่านเครือ
่ งใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ทีช
่ ว่ ยให้เราใช้ชวี ต
ิ ได้สะดวกสบาย แต่แท้จริงแล้ว ไฟฟ้า
นัน
่ มนุษย์หลากหลายด้านมาก เพราะ
้ อยูร่ อบตัวมากกว่าทีเ่ ราคิด และมีประโยชน์ตอ
เป็นพลังงานส�ำคัญทีใ่ ช้ทง
้ั ในภาคการเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเป็น
สาธารณูปโภคขัน
่ ำ� เป็นในการด�ำรงชีวต
ิ ของประชาชน
้ พื้นฐานทีจ
จากประโยชน์ทร่ี อบด้านของไฟฟ้า ท�ำให้พลังงานไฟฟ้าจึงเป็นสิง
่ จ�ำเป็นมากและ
ถือเป็นหนึง
่ ในปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นปัจจัยสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ อันน�ำมาสูก
่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีด
่ ข
ี น
ึ้ ของสังคมโดยรวม ว่ากันว่าในอดีต
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีว่ ด
ั จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มักมา
พร้อมกับอัตราการใช้ไฟฟ้าทีเ่ พิ่มสูงขึน
้ เพราะเมือ
่ ประชากรมากขึน
้ ความต้องการ
สินค้าและบริการก็มากขึน
้ ตามมาด้วย และพลังงานไฟฟ้าก็ถก
ู น�ำมาใช้ในการผลิต
นัน
่ เอง
มาดูกน
ั ว่าเราน�ำไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างไรกันบ้าง

ไฟฟ้ากับเรา
แม้ไฟฟ้าจะไม่ถอ
ื เป็น 1 ในปัจจัย 4 ทีจ
่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวต
ิ ของมนุษย์ แต่คง
ไม่มใี ครปฏิเสธว่า เราน�ำไฟฟ้ามาสร้างประโยชน์ตา่ ง ๆ มากมายแบ่งกว้าง ๆ ได้เป็น
ด้านการอ�ำนวยความสะดวกในการใช้ชวี ต
ิ การสร้างอาชีพ สุขภาพและความงาม
รวมถึงการน�ำไฟฟ้าไปสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความรืน
่ รมย์

ชีวิตสุ ขสบาย
ลองนึกถึงกิจวัตรของตัวเองในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งกลับเข้านอนกันดูสิว่า คุณใช้
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าไปกีช่ นิ้ การเดินทางสัญจรในแต่ละวันมีไฟฟ้าเข้ามาเกีย่ วข้องในการคมนาคมของคุณ
อย่างไรบ้าง และในทีท่ ำ� งานของคุณมีอปุ กรณ์สำ� นักงานหรือเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการท�ำงานทีต่ อ้ งใช้ไฟฟ้า
มากน้อยแค่ไหน แล้วจะรูว้ า่ ไฟฟ้ามีบทบาทในชีวติ คุณมากเพียงใด
ทั้งนี้ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจท�ำให้รูปแบบการใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อย่างเช่น ไฟฟ้าทีเ่ คยให้แสงสว่างผ่านหลอดไฟและท�ำความเย็นผ่านเครือ่ งปรับอากาศตามอาคาร
ส�ำนักงานต่าง ๆ จากทีเ่ คยมีสวิตช์ไว้เปิดปิด ก็เปลีย่ นเป็นระบบไฟฟ้าอัจฉริยะทีใ่ ช้ไฟฟ้าเชือ่ มต่อ
เน็ตเวิรก์ เข้ากับระบบอืน่ ๆ เช่น ระบบอุณหภูมภิ ายในอาคาร ระบบการระบายอากาศ และระบบ
ควบคุมแสงสว่าง ท�ำให้สามารถปรับให้เหมาะกับการใช้งานจริงได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงเวลา
หรือแม้แต่อปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ในบ้านเรือน ไม่วา่ จะอุปกรณ์ครัว อุปกรณ์ทำ� ความสะอาด หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์กม็ กี ารใช้ไฟฟ้ามากขึน้ ยกตัวอย่างเช่น เดิมทีใ่ ช้เตาแก๊สในการท�ำอาหาร วิถชี วี ติ ของ
คนยุคนีท้ มี่ กั อาศัยในคอนโดท�ำให้ตอ้ งเปลีย่ นมาใช้เตาไฟฟ้า เพือ่ ความสะดวกและปลอดภัยมากขึน้
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หรือบางครัง้ ทีก่ ารใช้ไฟฟ้าก็อาจเข้ามาเพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการทีม่ าก
ขึน้ ของคนเรา เช่น หม้อทอดไร้นำ�้ มันทีก่ ลายเป็นอุปกรณ์ทำ� อาหารยอด
นิยมอยูใ่ นขณะนี้ ก็ชว่ ยให้ผทู้ อี่ ยากกินของทอดแต่กงั วลเรือ่ งแคเลอรีไ่ ด้
สบายใจขึน้ เพราะสามารถทอดอาหารได้โดยไม่ตอ้ งใช้นำ�้ มัน กระทัง่ การ
ท�ำความสะอาดบ้าน จากเดิมทีเ่ คยใช้ไม้กวาดหรือไม้ถพู นื้ ก็กลายเป็น
เครือ่ งดูดฝุน่ และหุน่ ยนต์ทำ� ความสะอาดแทน ทัง้ ประหยัดเวลา สะดวก
และสะอาดมากขึน้ หรือแม้แต่อนิ เทอร์เน็ตทีเ่ ราใช้กนั ทีบ่ ้านก็ยงั ต้องใช้
ไฟฟ้า และในอนาคตอันใกล้ เมื่อเราหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น
ไฟฟ้าทีบ่ า้ นก็กลายเป็นแหล่งชาร์จพลังงานแบตเตอรีท่ ใี่ กล้ตวั และสะดวก
ส�ำหรับผูข้ บั ขี่
ทัง้ หมดนีจ้ งึ เป็นตัวอย่างทีก่ ล่าวได้วา่ ไฟฟ้าช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ให้ชวี ติ เราจริง ๆ

เห็นชัดเจนในภาคอุตสาหกรรมทีพ่ ลังงานไฟฟ้า
เป็นปัจจัยหลักในการท�ำงานของเครื่องจักร ซึ่ง
เป็นกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้เพียงพอ
กับความต้องการของลูกค้า เช่น อุตสาหกรรม
สิ่ ง ทอ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น
ทว่า ส�ำหรับภาคการเกษตรในยุคนีก้ ต็ อ้ งมีการ
ปรับตัวไม่ตา่ งกับภาคอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน เพราะ
เมือ่ จ�ำนวนประชากรเพิม่ ขึน้ ความต้องการผลผลิต
ทางการเกษตรก็เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย ท�ำให้การเพาะ
ปลูกแบบดัง้ เดิมทีต่ อ้ งพึง่ พาธรรมชาติอาจให้ผลผลิต
ไม่พอกับความต้องการของตลาด ท�ำให้มกี ารออกแบบ
และพัฒนาหลอดไฟแอลอีดีส�ำหรับใช้ปลูกพืชเพื่อ
ทดแทนแสงอาทิตย์ โดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโต
ของพืชตามธรรมชาติ ท�ำให้ปลูกพืชได้ในโรงเรือนที่
ดูแลได้อย่างทัว่ ถึง โดยไม่ตอ้ งกังวลกับสภาพดินฟ้า
อากาศอีกต่อไป นอกจากนี้ การควบคุมอุณหภูมิ
และก�ำหนดระยะเวลาการรับแสงยังช่วยให้ปลูกพืช
ต่างถิ่นได้อกี ด้วย
นอกจากไฟฟ้าช่วยให้กระบวนการผลิตสินค้า
ทัง้ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรมีความทันสมัย
ขึ้นแล้ว ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งส�ำคัญในการท�ำธุรกิจภาค
บริการในรูปแบบต่าง ๆ อีกหลากหลายประเภท
เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า โรงแรม รวมถึง
ร้านอาหาร ร้านค้า เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่า ไฟฟ้า
เป็นตัวแปรส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ เกิด
การกระจายรายได้ และสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจได้อกี ด้วย
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ดูแลสุขภาพ
และความงาม
ไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทในทางการแพทย์
อย่างเห็นได้ชดั ผ่านเทคโนโลยีทางการแพทย์
ชัน้ สูง เช่น เครือ่ งมือส�ำหรับแพทย์และอุปกรณ์
ให้ความช่วยเหลือที่ช่วยลดความยุ่งยาก
ในการดูแลคนป่วย รวมถึงความก้าวหน้า
ในบริการด้านการแพทย์ เช่น อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ทเ่ี ป็นคอมพิวเตอร์ เครือ่ งเอกซเรย์
CT SCAN หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัด การ
ตรวจคลื่นหัวใจเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติ
เกี่ยวกับหัวใจ หรือแม้แต่ตามบ้านเรือน
ที่มีผู้ป่วยอยู่ ไฟฟ้าก็มีส่วนส�ำคัญในการ
เดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษา
พยาบาล เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องดูด
เสมหะ เป็นต้น ทัง้ นี้ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
(PEA) ไม่เพียงสนับสนุนในการให้บริการ
พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น หากยังเล็งเห็นถึง
ความส�ำ คัญ ด้ า นการสาธารณสุข จึง ได้
สนับสนุนงบประมาณทางการแพทย์ให้แก่

โรงพยาบาลจังหวัดที่ขาดแคลน 77 แห่ง
เป็นเงิน 770 ล้านบาทอีกด้วย
แล้ วทราบหรือไม่ ว่ ามีการรณรงค์ ใ ห้
โรงพยาบาลเปลีย่ นมาใช้หลอดไฟ LED หนึง่
ในนวัตกรรมทีไ่ ด้รบั การพัฒนาขึน้ เพือ่ ตอบ
โจทย์เรือ่ งสุขภาพและการประหยัดพลังงาน
เพราะนอกจากหลอดไฟ LED จะปลอดแสง
รังสีอลั ตราไวโอเลตทีเ่ ป็นอันตรายต่อผิวแล้ว
ยังไม่มสี ารปรอท จึงปลอดภัยต่อการใช้งาน
ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว แต่คุณสมบัติพิเศษ
ที่ท�ำให้โรงพยาบาลหันมาใช้คือ LED เป็น
หลอดไฟที่ส่งผลดีต่อ ‘นาฬิกาชีวิต’ ที่ท�ำ
หน้าทีค่ วบคุมการท�ำงานของระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกาย ท�ำให้คนไข้มกี ารหลับที่มีคุณภาพ
ขึ้นในระหว่างพักฟื้นอยู่ท่ีโรงพยาบาล ทั้ง
ยังช่วยบรรเทาอาการปวด ลดภาวะซึมเศร้า
และแสงสว่างที่มีคุณภาพ สบายตาของ
หลอดไฟ LED ยังช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ

จากแสงสว่างที่ไม่เพียงพอในกลุ่มผู้สูงอายุ
ได้ โดยรวมแล้วช่วยย่นระยะเวลาการอยู่
โรงพยาบาลของคนไข้ให้สั้นลงได้
ส�ำหรับด้านความงาม เทรนด์ยคุ นีไ้ ม่ได้
จ�ำกัดอยู่ที่การพึ่งศัลยกรรมความงามอีก
ต่อไป หลายคนหันไปใช้บริการที่มีการน�ำ
ไฟฟ้าปริมาณต�่ำที่ให้ความร้อนประมาณ
40-42 องศาเซลเซียส พอให้รู้สึกอุ่น ๆ มา
กระตุ้นให้มีการหดหรือคลายกล้ามเนื้อ
เพื่อยกกระชับใบหน้า อีกทั้งยังกระตุ้นการ
ไหลเวียนของเลือดเพือ่ เสริมสร้างคอลลาเจน
ช่วยลดเลือนริว้ รอย และเป็นเครือ่ งมือในการ
ผลักวิตามินหรือยาลงสูผ่ วิ หนังชัน้ ลึก ท�ำให้
ผิวกระชับและกระจ่างใสขึ้น เป็นอีกทาง
เลือกที่ตอบโจทย์ผู้ที่อยากสวยโดยไม่ต้อง
เจ็บตัว

สร้างความรื่นรมย์
หากคุณเคยชมคอนเสิรต์ ละครเวที ร่วม
งานเลีย้ งและอีเวนต์ตา่ ง ๆ หรือชมงานศิลปะ
ตามแกลเลอรีแล้วล่ะก็ คงพอนึกออกและ
เข้าใจว่า ‘แสง’ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ
ส�ำคัญทีช่ ว่ ยเติมเต็มให้บรรยากาศในงานนัน้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดงานมากขึน้
เพราะทั้งทิศทาง ความอ่อนเข้ม ลักษณะ
และสีของแสง ล้วนแต่ให้ความรูส้ กึ ทีแ่ ตกต่าง
กันได้ทั้งสิ้น เช่น หากเป็นงานสัมมนาหรือ
งานเลีย้ งทีค่ อ่ นข้างเป็นทางการ แสงสว่างที่
นิง่ และสงบก็ชว่ ยให้ผเู้ ข้าร่วมงานมีสมาธิกบั
งานมากขึน้ แต่ถา้ เป็นคอนเสิรต์ ของศิลปินที่
มุ่งความบันเทิงเป็นส�ำคัญ แสงไฟที่หลาก
หลายก็ช่วยท�ำให้ผู้ชมตื่นเต้น สนุก และ
เพลิดเพลินกับการแสดงได้ ส่วนในละครเวที
การทีม่ แี สงไฟสาดส่องไปทีฉ่ ากหรือนักแสดง
ก็ท�ำให้คนดูเข้าถึงเนื้อเรื่องได้มากขึ้น หรือ
แม้แต่การเปิดไฟฉายส่องไปที่อาคารที่คุณ
อาจจะเคยเดินผ่านหรือเห็นจนชินตา ก็อาจ
ช่วยให้รสู้ กึ สะดุดตาและได้เห็นความงามทาง

สถาปัตยกรรมขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยเห็นมา
ก่อนก็เป็นได้ ยิง่ เมือ่ มีการน�ำแสงไปเชือ่ มโยง
กับการใช้เฉดสี ความเคลือ่ นไหว หรือการใส่
จังหวะการเปิดแสงให้สอดคล้องลงตัวกับ
ระบบเสียง ระบบภาพ ก็จะเห็นว่าแสงช่วย
สร้างช่วงเวลาพิเศษที่แตกต่างจากสิ่งที่พบ
เจอในชีวิตประจ�ำวัน ท�ำให้เรามีความรู้สึก
และอารมณ์รว่ มไปกับงานนัน้ ๆ ได้
ส�ำคัญถึงขนาดทีม่ อี าชีพ ‘นักจัดแสง’ มา
ผสมผสานระหว่างความเป็นวิทยาศาสตร์กบั
งานศิลปะเข้าไว้ด้วยกัน แล้วอาศัยความรู้
และเทคโนโลยีมาประกอบการออกแบบแสง
เพือ่ ควบคุมการรับรูข้ องคนและสร้างอารมณ์
และความรูส้ กึ ให้เกิดขึน้ ตามจุดประสงค์ โดย
มีแสงเป็นสือ่ กลางทีใ่ ช้สอื่ สารไปยังผูช้ ม จึง
ถือได้ว่า ‘ไฟฟ้า’ ได้ถูกน�ำมาใช้สร้างสรรค์
ผลงานต่าง ๆ ที่สร้างความรื่นรมย์ให้แก่
มนุษย์อย่างแท้จริง
ทัง้ หมดนีจ้ งึ เป็นประโยชน์จากไฟฟ้าในมิติ
ต่าง ๆ ทีค่ นเราคิดสร้างสรรค์และพัฒนาขึน้ มา
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6 ทศวรรษแห่งความภูมิใจของ PEA
ตลอดระยะเวลา 60 ปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(PEA) ในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานหลักทีใ่ ห้บริการพลังงาน
ไฟฟ้า ซึง
่ เป็นโครงสร้างพืน
้ ฐานหลักของประเทศ และด้วย
ปณิธานอันแรงกล้าในการให้บริการพลังงานไฟฟ้าทีม
่ น
ั่ คง
และปลอดภัยแก่ประชาชน PEA จึงมุ่งมั่นตั้งใจให้ทุก
ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100% ไม่ว่าจะอยู่ในพื้ นที่ห่างไกล
หรือทุรกันดารเพียงใด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนไทย
นอกจากนี้ ไฟฟ้ายังถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้าง
ความเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มผลผลิต
ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เพื่ อให้
แข่งขันในตลาดการค้าระดับโลกได้
นอกจากนี้ PEA ยังได้พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้า
และการบริการอย่างต่อเนือ
่ งมาโดยตลอด เพื่อปรับตัว
และเตรียมพร้อมส�ำหรับการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง
้
เช่นเดียวกับการพั ฒนาด้านเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว ทัง
่ วเนือ
่ งกับ
้ ยังมีการเสริมธุรกิจทีเ่ กีย
ภารกิจหลักของ PEA ไม่ว่าจะเป็น สนับสนุนยานยนต์
ไฟฟ้า PEA Volta application สนับสนุนการติดตั้ง
โซลาร์รูฟทอป PEA Solar Hero ให้บริการช่างซ่อม
ไฟฟ้า PEA Care and Service และอื่น ๆ อีกมากมาย
จึงถือเป็นเรือ
่ งทีน
่ า่ ภูมใิ จเป็นอย่างยิง
่ ของชาว PEA
ทุกคนทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง
่ ในการสร้างความสุขและรอยยิม
้
ให้แก่คนไทยทัง
่ า่
้ ประเทศ สมกับค�ำขวัญขององค์กรทีว
“สว่างทัว่ ทิศ สร้างคุณภาพชีวต
ิ ทัว่ ไทย” ในขณะเดียวกัน
ความทุม
่ เทและตัง
่ ง
่ ผลให้องค์กรได้ชอ
่ื
้ ใจท�ำงานนีเ้ องทีส
ว่าเป็นรัฐวิสาหกิจทีม
่ ค
ี วามมัน
่ คงและประสบความส�ำเร็จ
ในระดับแถวหน้าของประเทศ และในระดับนานาชาติ ซึ่ง
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทยทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์กรที่
ยืนหยัดอยู่คู่คนไทยและสังคมไทยตลอดไป
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‘ไฟฟ้า’ กับการน�ำไปใช้ประโยชน์
พงศธร โกยสมบูรณ์

Group Editor-in-Chief Time Out Bangkok และ Nylon Thailand

“จากความตั้งใจที่อยากสร้างสิ่งใหม่ ๆ ในย่านเจริญกรุงเพื่อให้คนได้ดื่มด�่ำประวัติศาสตร์ของ
ฝั่งพระนครบ้าง แต่อยากให้ลองไปในมุมใหม่ ๆ ที่ไม่เคยไป เราได้แรงบันดาลใจจาก Vivid Sydney
นิทรรศการไฟในซิดนีย์ เลยเลือกจัดงาน Awakening Bangkok เพื่อชวนคนมาเดินเที่ยวย่านเจริญกรุง
ในยามค�ำ่ โดยมีแสงไฟทีแ่ สดงผ่านผลงานของศิลปินหลาย ๆ คนเป็นสิง่ ดึงดูดและเชิญชวนให้มาสัมผัส
บรรยากาศแปลกใหม่ที่แตกต่างจากความเงียบเหงาแบบเดิม ๆ ที่คุ้นตา นอกจากนี้ ยังท�ำให้เห็น
ว่าไฟฟ้าท�ำอะไรได้มากกว่าที่เราคิด แค่เปลี่ยนสี เปลี่ยนวิธีการน�ำเสนอ เปลี่ยนรูปทรงของไฟ ก็ทำ� ให้
เรามองสิ่งนั้น ๆ ด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปได้ ยิ่งเมื่อได้ผนวกกับแบ็กกราวด์ชีวิตของผู้ชมแต่ละคน
เข้าไป การตีความสิ่งที่ศิลปินต้องการสื่อผ่านแสงไฟก็จะแตกต่างกันไป งานนี้จึงเป็นเหมือนการปลด
ล็อกมุมมองและความคิดของผู้ชมที่ให้ความหมายของไฟที่เห็นในแบบของตัวเองอีกด้วย”
ภิญโญ วิสัย

ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้

“ผมเป็นเกษตรกร มีทงั้ นาและสวนเกษตรผสมผสาน ซึง่ พืน้ ทีเ่ พาะปลูกในส่วนของสวนอยูใ่ นชุมชน
ไฟฟ้าเข้าถึง ผมจึงสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไป สร้างตลาดนักท่องเที่ยว
เชิญชวนให้มาเทีย่ วในชุมชน ซึง่ ไฟฟ้าตอบโจทย์ไอเดียผมได้ดเี ลยครับ เพราะผมน�ำไฟมาประดับตกแต่ง
จัดอีเวนต์ ท�ำขันโตกดินเนอร์ นอกจากนี้ ผมยังเอาระบบไฟมาช่วยในการเพาะปลูก ซึ่งไม่ได้แพงอย่าง
ที่หลายคนคิด ตรงกันข้ามกลับช่วยลดต้นทุนได้เยอะเลย เพราะควบคุมคุณภาพได้ง่ายกว่า และเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าจ้างแรงงานคนแล้ว ค่าไฟประหยัดกว่าเยอะเลยครับ”
ชัยโย บุตรเรือง
นักกายภาพบ�ำบัด

“ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ามารับการรักษามาด้วยหลายสาเหตุ ทัง้ จากโรคภัยไข้เจ็บ อุบตั เิ หตุ การออกก�ำลังกาย
หรือแม้แต่ออฟฟิศซินโดรม พบได้ในทุกเพศทุกวัย หลังจากที่ตรวจประเมินอาการเพื่อหาสาเหตุแล้ว
ก็จะให้การบ�ำบัดรักษาเพือ่ ฟืน้ ฟูสมรรถภาพให้ผปู้ ว่ ยกลับมามีรา่ งกายในสภาพปกติหรือใกล้เคียงปกติ
ได้มากที่สุด โดยมีเครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยในการรักษาตามแต่อาการ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีการใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าเข้ามาช่วยด้วย เช่น เครือ่ งอัลตราซาวด์ เครือ่ งดึงหลังและเครือ่ งดึงคอ เครือ่ งลดปวดด้วยกระแส
ไฟฟ้า (TENS) เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (ES) ซึ่งแต่ละเครื่องใช้กระแสไฟฟ้าในระดับความถี่ที่
แตกต่างกัน ให้ผลการรักษาไม่เหมือนกัน นักกายภาพบ�ำบัดจะเป็นผู้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงผลทางสรีรวิทยา เพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียงกับผู้ป่วย จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย
และไม่มอี ันตราย”
ณัฐกิตติ์ กังสดาลเสนานนท์
อาจารย์พิเศษ / ศิลปิน

“ผมเองสนใจงานด้าน Interactive Design ซึง่ ก็คอื การสร้างงาน
ศิลปะปฏิสมั พันธ์ทตี่ ้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้ชม เหมือนตัวผม
เองเป็นนักทดลองสือ่ ปฏิสมั พันธ์ทสี่ ร้างสรรค์งานขึน้ มา จากการน�ำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์เข้ากับสิ่งใกล้ตัว แล้วผมก็จะดูว่าผู้ชมจะมี
ปฏิกิริยากับงานของผมอย่างไรบ้าง อย่างงาน Concept Display ให้
กระเป๋าแบรนด์ Issey Miyake ผมใช้สมาร์ทแอลอีดีมาวางเรียงเป็น
ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์แต่เปลี่ยนสีและลายไปตาม
การโฆษณาในฤดูกาลต่าง ๆ เช่น เป็นต้นคริสต์มาสในช่วงส่งท้าย
ปลายปี ถือเป็นการโฆษณาที่ดึงดูดความสนใจและคนดูรู้สึกสนุก
ตามไปด้วย”
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Life with ‘Electricity’
While electricity may not be the most essential
element of human life, no one can deny that electricity
is important to our daily life. Electricity helps facilitate
our activities and is also one of the key driving forces
for national development in many aspects – from basic
infrastructure to economic growth – which all leads to a
better quality of life for everyone in society.
Meanwhile, humans have utilized electricity in
multiple ways:

CT scan equipment, robots that assist in surgery,
electrocardiography, to medical equipment for patients
at home such as ventilators and suction units. Meanwhile,
in the beauty and wellness industry, low-level electrical
equipments are used to stimulate muscles to lift facial
features, stimulate blood flow to enhance the production
of collagen and decrease the visibility of wrinkles as
alternatives for those attempting to painlessly rejuvenate
skin.

1. Facilitating Daily Living with Electricity

4. Offering Entertainment with Electricity

Just imagine how many daily activities from dawn
until dusk that involves electrical appliances and you
will realize that electricity has become one of the key
parts of our lives. Electricity has indeed facilitated and
offered comfort to humans.

Lights and electricity are often creatively utilized to
enhance various events such as concerts, plays, parties,
and other types of activities where lighting is a key
element that can add to the atmosphere of the venue.
With lighting direction, intensity, type, and color, event
organizers can evoke different emotions for their
audiences. Lighting in galleries, seminars, and parties
are all different, and if lighting techniques are combined
with the use of colors, motions, and timing to match the
sound and visual system, audiences will experience the
ways in which lighting can engage them in various
activities. All these techniques are made possible with
the lighting designer.

2. Creating Careers with Electricity
From the agricultural, industrial, to the service sector,
electricity plays a key role in catering to the demands
of customers while driving economic growth which in
turn helps generate more income and enhances the
potential for business competition.

3. Enhancing Health and Wellness with
Electricity
Advanced medical technology and advanced medical
services must rely on electricity: from X-ray machines,

Therefore, these are the various uses of electricity
that humans have created and developed over the years.
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GRID SPECIAL
เรือ
่ ง กองบรรณาธิการ

NEVER STOP TO BE

DIGITAL UTILITY
60 ปีที่เราไม่เคยหยุดพั ฒนา

นับจากวันนั้นสู่วันนี้...60 ปีแล้วที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ท�ำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ
ด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของการพั ฒนาประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็น
ส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ชีวิตคนไทยให้เติบโตบนรากฐานที่มั่นคง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา PEA ตระหนักดีว่า การรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงจะท�ำให้องค์กร
สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้นจึงมีการวางยุทธศาสตร์เพื่ อพั ฒนาองค์กรไว้อย่างรอบด้าน
มุ่งสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรชั้นน�ำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงาน
ไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่ อพั ฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

‘ก้าว’ ด้วยความมุ่งมั่น

Strategic Positioning

VDO
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สร้างสรรค์องค์กรอย่างรอบด้าน

PEA ได้ว างยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาไว้ อ ย่ างครอบคลุ มทุ ก ปั จ จั ย
ที่จะน�ำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย

2564-2565
พลิกองค์กร
สู่การเป็น Digital Utility

ด้านโครงสร้างระบบจ�ำหน่าย

• โครงการพั ฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ Smart
Meter เพื่ อ รองรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ Smart Grid
(โครงการ Pilot ที่เมืองพั ทยา และ 4 เมืองใหญ่ ได้แก่
พื้ นที่ EEC เชียงใหม่ ภูเก็ต เกาะสมุย) มีความส�ำเร็จ
ตามแผนงาน Smart Grid ตามที่ก�ำหนด
• การพั ฒนา Analytic Platform เพื่ อวิเคราะห์ข้อมูล
ของผู้ใช้ไฟ

ด้านงานบริการลูกค้า

ยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้า และด้านการ
บริการลูกค้าให้ได้เทียบเท่ามาตรฐาน Doing Business
ของประเทศ (ครอบคลุมพื้ นที่นิคมอุตสาหกรรมและ
พื้ นที่เศรษฐกิจพิ เศษ)

ด้านพั ฒนาธุรกิจ

• มี Business Model ที่ชัดเจน ของบริษัทในเครือ
และโครงสร้ า งของการก� ำ กั บ ดู แ ล และการรั บ รู้
ผลประกอบการในรูปแบบ Portfolio
• พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซือ
้ ขายพลังงานแห่ง
ชาติ (NETP) และต่ อ ยอดสู่ ก ารพั ฒ นา Digital
Platform ต่าง ๆ ในเชิงพาณิชย์ เพื่ อก้าวสู่ผู้น�ำตลาด
• บรรลุตามเป้าหมายทั้ง Output และ Outcome
ในการพลิกองค์กรสู่การเป็น Digital Utility
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2568
สร้างมูลค่าเพิ่ ม
ด้วยนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า

ด้านโครงสร้างระบบจ�ำหน่าย

• พร้อมรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต อย่าง
มีมาตรฐานคุณภาพและความเชือ
่ ถือได้
• น�ำข้อมูลเชิงลึกทีไ่ ด้จากระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
(Smart Grid Analytic) มาใช้ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบ
โครงข่าย (Grid) การให้บริการลูกค้า (Customer Service)
และต่ อ ยอดทางธุ ร กิ จ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของ Portfolio
(Enhance value of Portfolio)
• พั ฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าในด้าน Customer
Solutions

ด้านงานบริการลูกค้า

ยกระดั บ มาตรฐานด้ า นคุ ณ ภาพไฟฟ้า และด้ า นการ
บริการลูกค้าให้ได้เทียบเท่ามาตรฐาน Doing Business
ของประเทศ (ครอบคลุมพื้ นที่ให้บริการทั่วประเทศ)

ด้านพั ฒนาธุรกิจ

• สร้าง Advantaged Portfolio ในธุรกิจของ PEA
และบริษัทในเครือ
• ผู้น�ำตลาด Digital Platform ในด้านบริหารจัดการ
พลังงาน
• Productivity Ratio อยู่ในระดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจ

2570
ก้าวสู่ผู้น�ำ
ในธุรกิจด้านไฟฟ้า ทั้งในประเทศ
และในระดับภูมิภาค

ด้านโครงสร้างระบบจ�ำหน่าย

• ให้บริการด้วยโครงข่ายระบบไฟฟ้า Smart Grid และ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า
• ก้าวสูก
่ ารเป็น Virtual Utility แห่งแรกของประเทศไทย

ด้านงานบริการลูกค้า

ยกระดั บ มาตรฐานด้ า นคุ ณ ภาพไฟฟ้า และด้ า นการ
บริการลูกค้า ให้เทียบเท่ามาตรฐาน Doing Business
อันดับ 1 ในภูมิภาค

ด้านพั ฒนาธุรกิจ

• เป็น Market Leader โดยประเมินจาก Market Share
ใน 3 อั น ดั บ แรกของธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ ง อย่ า งน้ อ ย 2
ผลิตภัณฑ์
• มาตรฐาน PEA Standard ได้รับการยอมรับ และ
สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ในประเทศกลุ่ม AEC+3
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KNOWLEDGE
เรือ
่ ง วิชชุ

5 สิ่งส�ำคัญ

ช่วยกระตุ้นปลุกสมองให้

สร้างสรรค์
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David Allen ผู้เชี่ยวชาญด้าน ‘Productivity’ และเป็นผู้
้ งหลังการให้คำ� ปรึกษาผูบ
อยูเ่ บือ
้ ริหารในอเมริกาและประเทศ
ต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ได้พูดถึงวิธีช่วยเพิ่ ม
่ ะช่วยลดความ
้ ตอนทีจ
ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยแนวคิด 5 ขัน
ยุ่งเหยิง ให้คุณบริหารจัดการชีวิต รวมถึงจัดระเบียบงานได้
ดีขึ้น ทั้งยังมีที่ว่างให้กับการคิดหาไอเดียใหม่ ๆ ไว้ดังนี้
Capture: รวมข้อมูลที่เข้ามาในแต่
ละวันด้วยการ ‘จด’

ข้อมูลจาก Talking Business ในบทความ
ทีช่ อื่ ว่า ‘The Concept of Brain Management’
ระบุว่า แต่ละวันคนเรารับข้อมูลเข้ามามาก
เท่ากับหนังสือพิมพ์ 174 ฉบับ ทำ�ให้สมอง
คอยเตือนเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา เกิด
ภาวะ ‘Internal Distraction’ ทำ�ให้ความคิด
วอกแวกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอด ซึ่งคน
เราเกิดอาการแบบนี้ได้ประมาณ 500 ครั้ง
ต่อวัน! ส่งผลให้ไม่สามารถโฟกัสกับสิ่งที่
ต้องทำ�ตรงหน้าได้ดีพอ วิธีที่ช่วยได้คืออย่า
แค่จำ�ว่าต้องทำ�อะไรบ้าง แต่ควรจดบันทึก
โดยการรวบรวมความคิดเพื่อให้ไม่หลงลืม
อาจต้อง Capture หน้าจอหรือใช้แอปพลิเคชัน
เช่น Notability เพื่อช่วยในการจดบันทึกโดย
ไม่ต้องมัวกังวลว่าจะลืม
Clarify: ตัดสินใจให้ชัดเจนว่าอะไร
ที่ต้องท�ำ

ขั้นตอนนี้ต้องตัดสินใจให้ชัดว่า ข้อมูล
ที่ได้รับมาต้องทำ�อะไรกับมันหรือเปล่า โดย
อาจยังไม่ถึงกับต้องลงมือทำ� แต่ต้องคิดให้
จบในหัวว่า ถ้าต้องจัดการควรเริ่มต้นด้วย
การทำ�อะไร และต้องคิดต่อให้จบด้วยว่า
แล้วอะไรที่จะ ‘ไม่ทำ�’ เพราะหากไม่คิดให้
เสร็จให้จบ ทุกครั้งที่กลับมาเห็นอีเมลฉบับ
นี้ หรือข้อความทีเ่ คยจดไว้ ก็ตอ้ งกลับมาเริม่
คิดใหม่ด้วยการคิดซํ้าอีกว่า ‘ต้องทำ�อะไร’
เมื่อคิดได้แล้วให้จดไว้ในลิสต์ ขั้นตอนข้อ
ต่อไปคือ Organize
Organize: จัดระเบียบ จัดกลุ่ม

หลังจากผ่านการคิดแล้วว่าจะทำ�อะไร
ส่วนใหญ่มักจะเขียนเป็นคำ�สั้น ๆ เกินไป
ทำ�ให้ต้องเสียเวลามานั่งปวดหัวคิดซํ้า หรือ
เรียงลำ�ดับความสำ�คัญในเรื่องเดิม ๆ อีก
ถือเป็นการเปลืองพลังงานสมอง อย่าลืมว่า
ชีวติ คนเราไม่ได้มแี ค่งานในออฟฟิศ เรายังมี
เรื่องส่วนตัว งานบ้าน ครอบครัว หากคุณ

ไม่มีระบบในการจดเรื่องเหล่านี้ สมองของ
คุณก็จะคอยเป็นกังวลตามไปด้วย ดังนั้น
ลองใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมบางอย่าง
ทีช่ ว่ ย Track หรือแจ้งเตือนว่า มีงานอะไรบ้าง
ที่ต้องทำ� อะไรที่ทำ�เสร็จไปแล้ว อะไรควร
ทำ�วันนี้ หรืองานชิ้นต่อไปคืออะไร จะได้ไม่
ต้องมาพะวง หรือเสียเวลาเริ่มต้นคิดเรื่อง
เดิม ๆ อีก โดยอาจจัดกลุ่มตามบริบทที่
เหมาะสม ซึ่งการมีเครื่องมือและระบบการ
จัดการงานที่ดี ก็จะทำ�ให้เราสามารถเลือก
ทำ�งานได้อย่างเหมาะสมตามลำ�ดับความ
สำ�คัญอีกด้วย
Reflect: อั ป เดตภาพรวมเพื่ อ
Rethink และ Recalibrate

งานแต่ ล ะงานก็ เปรี ย บเหมื อ นแผนที่
GPS ที่พาเราไปถึงจุดหมาย ดังนั้นการหมั่น
อัปเดตเส้นทางในแผนที่นำ�ทางของเราให้
ทัน สมัย อยู่ เ สมอ ช่ วยลดโอกาสที่ เราจะ
หลงไปผิดเส้นทาง จนต้องเสียเวลาและอาจ
จะเสี ย การเสี ย งานได้ การทำ�งานก็ เช่ น
เดี ย วกั น ต้ อ งหมั่ นตรวจสอบดู ภ าพรวม
อาจจะสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งว่า

ที่ผ่านมามีงานอะไรบ้าง แล้วจัดสรรเวลา
ในการทำ�งานได้ลงตัวหรือไม่ เพราะนี่เป็น
ตั ว แปรที่ จ ะบอกว่ า เรามี ชี วิ ต สมดุ ล ดี พ อ
หรือยัง ถ้าดีพอแล้วก็จะได้รกั ษาการจัดสรร
เวลานี้ต่อไป แต่ถ้าไม่ ก็จะได้ปรับปรุงแก้ไข
ด้วยการวางแผนการทำ�งานให้ดีขึ้นได้
Engage: ลงมือท�ำอย่างมั่นใจ

เมื่ อ ลิ ส ต์ ง านที่ ต้ อ งทำ�เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
คุณก็จัดสรรได้หมดว่าจะทำ�งานนั้นที่ไหน
เวลาใด อย่างไร ให้เหมาะสมตามบริบท
แวดล้อม และพลังงานร่างกาย พลังสมอง
ของตัวเองในตอนนั้น ๆ การทำ�เช่นนี้ช่วย
ให้คุณสามารถกำ�หนดการหยุดพัก เพื่อให้
เป็นการพักผ่อนที่แท้จริงได้ด้วย แล้วคุณจะ
พบว่า การลงมือทำ�งานได้อย่างเหมาะสม
ถูกที่ ถูกเวลา และร่างกายมีความพร้อม มีผล
ต่อความ Productive และความ Creative
มากขึ้น
ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณมีระบบ
การทำ�งานได้ดมี ากขึน้ สามารถจัดระเบียบ
สิ่งที่ต้องทำ�ได้เป็นหมวดหมู่ ทั้งเรื่องงาน
และเรื่องส่วนตัว เมื่อจัดการตัวเองได้ดีก็จะ
มองเห็นโอกาส รวมถึงช่องโหว่ของปัญหา
และมีสติในการรับมือกับอุปสรรคต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำ�งานได้มากขึ้นจาก
ความบรรเจิดของความคิดสร้างสรรค์ที่เกิด
ขึ้นอีกด้วย
ที่มา: GTD Thailand
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เรือ
่ ง Fiji Flask

teamLab
มองโลก-เปลี่ยนศิลปะด้วยเทคโนโลยี

่ ตัว
้ ชีวิตยังไม่ดัง กระทัง
่ เมือ
Van Gogh ใช้เวลาทัง
ตายไปแล้ว งานศิ ลปะของเขาจึงมีชื่อเสี ยงขึ้นมาได้
่ น
่ ประกอบด้วยโปรแกรมเมอร์
แต่คนรุน
่ ใหม่ในญีป
ุ่ กลุม
่ หนึง
ดีไซเนอร์ นักคณิตศาสตร์ นักวาดซีจี วิศวกร ไปจนถึง
บรรณาธิการ ใช้เวลาแค่ไม่ก่ป
ี ีก็ขึ้นแท่นเป็น ‘ศิลปิน’ ที่
มีผู้เข้าชมผลงานมากที่สุดในโลก
พวกเขารวมกลุ่มกันในนาม ‘teamLab’ ซึ่งเป็น
่ อ
่ นประสบการณ์การเสพ
กลุม
่ คนรุน
่ ใหม่ทีต
้ งการเปลีย
ศิลปะไปสู่รูปแบบใหม่อย่างสิ้นเชิง โดยอาศัยอานุภาพ
ของเทคโนโลยีและพลังงานไฟฟ้า

'ทีม' คือทีมเวิร์ก
teamLab ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2544 โดย คุณโทชิยกู ิ อิโนโกะ บัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ซึ่งสนใจวิชาสถิติ
และการใช้ A.I. (Artificial Intelligence) ประมวลผลภาษามนุษย์
คุณอิโนโกะซึ่งเป็น ‘ตัวแทน’ ของกลุ่ม teamLab กล่าวถึงปรัชญา
การทำ�งานว่า ผลงานของ teamLab นั้นไม่อาจทำ�สำ�เร็จได้ด้วยคน
คนเดียว และไม่ได้ใช้วธิ ที ำ�งานร่วมกันในแบบทีค่ นอืน่ ๆ ทำ�กันด้วย
คำ�ว่าทีมสำ�หรับคนอื่นอาจหมายถึงแต่ละคนมีหน้าที่ของตนเอง
และทำ�งานให้เสร็จในส่วนที่ตนรับผิดชอบแล้วค่อยเอามาประกอบ
รวมกัน แต่เราร่วมทำ�งานทุกส่วนไปด้วยกัน ซึง่ เป็นวิถกี ารทำ�งานของ
โลกในปัจจุบนั และในอนาคต ชือ่ teamLab จึงหมายถึง ห้องทดลอง
ของ (ทีม) ทุกคนนั่นเอง
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กับโลกจำ�ลองดิจิทัล จนรู้สึกเหมือนได้ดำ�ดิ่งลงไปในโลกเสมือนนั้น
จริง ๆ เช่น En Tea House ที่ใช้ศิลปะการชงชาผสมกับเทคโนโลยี
ดอกไม้ดิจิทัลที่จะบานในถ้วยชาซึ่งยกขึ้นจิบได้ และรู้สึกอร่อยด้วย
นิทานธรรมชาติกับมนุษย์
แม้ว่าทีมงานส่วนใหญ่ของ teamLab จะเป็นมนุษย์สายวิทย์คณิต อาทิ โปรแกรมเมอร์ นักทำ�คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือนัก
คณิตศาสตร์ ทว่าพวกเขากลับรักที่จะเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์
ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ในผลงานทุกชิ้น จนอาจกล่าวได้ว่า
ศิลปะดิจิทัลคือความยั่งยืนใหม่ในวงการศิลปะ
‘Floating Flower Garden; Flowers and I are of the same root,
the Garden and I are one’ ผลงานเมื่อปี 2558 teamLab ใช้ศิลปะ
จัดวางที่โต้ตอบและเคลื่อนไหวได้ (Interactive Kinetic Installation)
โดยสร้างสวนดอกไม้แขวนลอย ต้นไม้ที่ออกดอกสวย 2,300 ต้น
ห้อยลงมาจากเพดาน เมือ่ คนเดินเข้าไป ดอกไม้จะยกตัวหลีกทางให้
คนเคลื่อนไหวอย่างอิสระในสวนดอกไม้อันแน่นขนัด ตราบใดที่คน
กับธรรมชาติถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
ในปี 2552 teamLab สร้างผลงานที่ชื่อ ‘100 Years Sea’ โดย
ทำ�เป็นวีดิทัศน์ฉายเต็มผนังและใช้ลายเส้นแบบศิลปะญี่ปุ่นโบราณ
วาดเป็นภาพระดับนํ้าทะเลในระยะเวลา 1 ศตวรรษที่ค่อย ๆ สูงขึ้น
เรื่อย ๆ จนท่วมยอดเขา ซึ่งใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากกองทุน
สัตว์ปา่ โลกสากล (World Wide Fund for Nature - WWF) นำ�มาสร้าง
เป็นศิลปะที่มีเรื่องราวอันโหดร้ายให้ออกมางดงามชิ้นนี้

ศิ ลปะไม่ส้ิ นสุ ดและคนดูจางหายไป
เป็นเวลาหลายร้อยปีที่มนุษย์เดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แล้วพินิจ
มองงานศิลปะที่แขวนไว้บนผนัง ตั้งบนพื้น ลอยกลางอากาศ หรือ
สุดแท้แต่วิธีการใดก็ตามที่ศิลปินจะรังสรรค์ขึ้นมาได้
แต่เมือ่ เดินเข้าไปชมงานของ teamLab ผูช้ มจะกลายเป็นส่วนหนึง่
ของงานศิลปะไปด้วย อีกทัง้ ผลงานหลาย ๆ ชิน้ ก็ไม่ใช่ชนิ้ งานสำ�เร็จ
ที่ทำ�เสร็จแล้วยกไปตั้งให้ชม แต่กลับเป็นชิ้นงานที่ไม่มีจุดเริ่มต้น
หรือจุดสิน้ สุดให้เห็นชัดเจน หนำ�ซํา้ ยังไม่มวี สั ดุทสี่ ร้างงานศิลปะนัน้
ขึ้นมาด้วย
เป็นเพราะผลงานของ teamLab คือศิลปะดิจทิ ลั ซึง่ ใช้ Immersive
Technology หรือเทคโนโลยีที่สร้างความกลมกลืนระหว่างโลกจริง
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ผลงานของ teamLab คือศิลปะดิจท
ิ ล
ั
ซึ่งใช้ Immersive Technology หรือ
เทคโนโลยีทส
ี่ ร้างความกลมกลืนระหว่าง
โลกจริงกับโลกจ�ำลองดิจิทัล จนรู้สึก
้ จริง ๆ
เหมือนได้เข้าไปในโลกเสมือนนัน
เกิดญี่ปุ่น โตรอบโลก
การใช้ เทคโนโลยี แบบอิ น เตอร์ แ อคที ฟ ที่ ดึ ง ผู้ช มเข้ า ไปเป็ น
ส่วนหนึง่ นีเ้ องทีท่ ำ�ให้นทิ รรศการของ teamLab ประสบความสำ�เร็จ
อย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นชื่อศิลปินที่ดึงดูดคนทั่วโลกได้ทุกเพศ
ทุกวัย ทุกอาชีพ และเปลีย่ นมุมมองต่อศิลปะว่าไม่ใช่สงิ่ สูงส่ง เข้าใจ
ยาก แต่ศิลปะของ teamLab นั้นน่าพิศวงและชวนให้เราดื่มดํ่างาน
ศิลปะชิ้นนั้นไปโดยไม่รู้ตัว
teamLab เป็นชือ่ ทีด่ งึ ดูดผูค้ นทีม่ คี วามสนใจศิลปะได้มากทีส่ ดุ ใน
ยุคนี้ วัดได้จากสถิติโลกที่ทำ�ไว้หลัง 1 ปี นับจาก teamLab เปิดตัว
‘Borderless’ นิทรรศการถาวรที่ MORI Building DIGITAL ART MUSEUM
มีผู้คน 2.3 ล้านคน จาก 160 ประเทศ เดินทางมาชมนิทรรศการนี้
ทำ�ให้ teamLab กลายเป็นศิลปินเดี่ยวที่มียอดผู้เข้าชมนิทรรศการ
มากที่สุดในโลกภายในระยะเวลา 1 ปี แซงหน้าพิพิธภัณฑ์ของ
Van Gogh ในเนเธอร์แลนด์ นี่จึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจของการ
ใช้ศิลปะสร้างรายได้เข้าประเทศญี่ปุ่นได้มหาศาล
เพราะแนวคิดศิลปะสร้างเศรษฐกิจกำ�ลังเป็นโมเดลที่ประเทศ
อื่น ๆ นิยมใช้ บางประเทศจึงจีบ teamLab ไปโชว์ผลงาน และที่
ฮือฮามากในปีที่ผ่านมาคือ #futuretogether ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์เชิญ
ศิลปินจากญี่ปุ่นไปจัดนิทรรศการในโอกาสครบรอบ 200 ปี วัน
ประกาศเอกราช ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีในบางโซน
ทั้งยังมีหลายพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่ยกพื้นที่ให้ teamLab แสดง
นิทรรศการถาวรไปเลย อาทิ Art Gallery of New South Wales ใน
ซิดนีย์ Asian Art Museum ที่ซานฟรานซิสโก Asia Society Museum
ในนิวยอร์ก Borusan Contemporary Art Collection ทีอ่ สิ ตันบูล แม้แต่
ที่แปลก ๆ อย่างโรงแรมกาสิโน The Venetian Macau ที่มาเก๊า หรือ
นิทรรศการใหม่ล่าสุด ‘LIFE’ ที่ Dongdaemun Design Plaza ตึกทรง
ฟรีฟอร์มที่ Zaha Hadid สถาปนิกหญิงชือ่ ดังออกแบบไว้ในเกาหลีใต้
เมื่อไฟฟ้าคือหัวใจของการสร้างศิ ลปะดิจิทัล
‘Borderless’ นิทรรศการทีเ่ ป็นทีจ่ ดจำ�มากทีส่ ดุ ของ teamLab นัน้
มีผลงานศิลปะฉายทั่วพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ใช้คอมพิวเตอร์
สร้างผลงาน 520 เครื่อง และใช้โปรเจกเตอร์ฉายภาพ 470 เครื่อง
ด้ ว ยความที่เป็น ศิลปะดิจิทัลทั้ง หมด ทำ�ให้นิท รรศการนี้ หรื อ
นิทรรศการไหน ๆ ของ teamLab จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มี ‘ไฟฟ้า’

teamLab ชี้ให้เห็นถึงความสำ�คัญและความเกี่ยวพันระหว่าง
มนุษย์กบั พลังงานไฟฟ้าอย่างชัดเจน ผ่านผลงานชือ่ ‘Sketch Town’
ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่ง teamLab ใช้เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive
Technology) สร้างเมืองอัจฉริยะแห่งโลกอนาคตจากรูปภาพทีผ่ เู้ ข้าชม
งานวาดขึ้น ซึ่งใครจะวาดภาพให้เมืองมีอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นรถ
ตึก หรือแม้แต่ยูเอฟโอ ทีมงานจะสแกนภาพวาดเหล่านี้แล้วฉายไป
บนผนังให้เมืองเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ
ส่วน teamLab วาดแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ในเมือง เช่น
พลังงานไฮโดรเจน แสงอาทิตย์ ลม และชีวมวล ซึ่งผู้ชมสามารถ
เห็นการกำ�เนิดของพลังงานเหล่านี้ได้ในทันใด เช่น แตะรูปกบแล้ว
ฝนก็ตก ทำ�ให้เขื่อนผลิตพลังงานไฮโดรเจน ส่งพลังงานไปตามบ้าน
เรือน ถนนหนทาง ที่สุดแล้วทั้งเมืองก็สว่างไสว
สิง่ ทีน่ า่ สนใจก็คอื teamLab กล่าวว่า นีค่ อื เมืองแห่งโลกอนาคต
ตีความได้ว่า ไฟฟ้าจะยังมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์ในทุก ๆ มิติต่อไป
แต่สิ่งที่อยากให้ทุกคนช่วยกันคิดต่อคือแหล่งกำ�เนิดพลังงานไฟฟ้า
นัน้ ควรมาจากไหน มนุษย์จำ�ต้องพึง่ พาพลังงานจากธรรมชาติซงึ่ เป็น
พลังงานสะอาดและหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ อันเป็นวิถียั่งยืนให้
มนุษย์จะมีไฟฟ้าใช้และธรรมชาติจะคงอยู่ได้ตลอดไป
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teamLab:

Another Perspective in The World of Art
A group of young people in Japan led by Toshiyuki
Inoko, a graduate from the Faculty of Engineering at the
University of Tokyo, joined together to establish teamLab
in 2001 with the aim to offer a unique way of experiencing
art through the use of technology and electricity. The
group has introduced digital art exhibitions that use
immersive technology which blurs the line between the
real world and the simulated digital world, allowing
audiences to feel like they are actually experiencing the
virtual world and becoming a part of the art exhibition.
Moreover, teamLab believes that digital art will
become a sustainable part in the art world, as the group
often tells the story of the relationship between nature
and humans through their work. Meanwhile, the immersive
experience that the group offers to audiences has
brought rapid success to the exhibitions created by
teamLab as the artists have attracted people from around
the world – regardless of their sex, age, or occupation
– to their shows. The group has also established a new
perspective for the general public that art is not something which is complicated and difficult to understand.
Undeniably, the show that brought recognition to
teamLab is Borderless, a permanent exhibition at MORI
Building DIGITAL ART MUSEUM where the artwork is
‘screened’ on an area of 10,000 square meters using 520

computers and 470 projectors. The exhibition has already
attracted 2.3 million visitors from 160 countries, making
teamLab a single group of artists whose work has
received the highest number of visitors in a year, a
figure that has surpassed the number of visitors to the
Van Gogh Museum in the Netherlands.
As every piece of art from teamLab is made
digitally, all their exhibitions cannot be made possible
without ‘electricity’. Moreover, teamLab has clearly
demonstrated the relationship between humans and
electrical power through its ‘Sketch Town’ exhibition in
2014 in which the group used interactive technology to
create an intelligent futuristic world from the drawings
of visitors to the exhibition.
Meanwhile, for this exhibition, teamLab sketched the
sources of renewable energy in the city such as hydrogen
fuel, solar energy, wind energy and biofuel which allowed
the audience to immediately understand the sources of
the energy. The show demonstrated that electricity will
still play a key role in human life in every dimension,
however, the difference lies in the source of energy. In
the future, humans must rely on energy generated from
nature which is clean and renewable – a step towards a
sustainable future where humans have constant access
to electricity while nature is forever preserved.
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T H I N K TA N K
เรือ
่ ง วิชชุ

่ โลกเปลีย
่ น
เมือ

่ น
ผูบ
้ ริโภคยิง
่ เปลีย
่ รึกษาด้านการจัดการระดับโลก ทัง
้ ในด้านกลยุทธ์ทาง
McKinsey บริษัททีป
การตลาด เทคโนโลยี สื่อ โทรคมนาคม พลังงาน การดูแลสุขภาพ รวมถึง
่ เกีย
่ วกับการ
ด้านการค้าปลีกและอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยรายงานฉบับหนึง
ส�ำรวจความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภค “The Great Consumer
Shift : The charts that show how US shopping behaviour is
changing.” ซึ่งได้ส�ำรวจเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ท�ำให้เริ่มเห็น
ทิศทางความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหลายด้านของผู้บริโภค เมื่อถูก
้ ในช่วงทีม
่ โี รคโควิด-19
บังคับให้อยูบ
่ า้ นและย้ายชีวต
ิ มาบนออนไลน์มากขึน
ระบาดไปทั่วโลก
จับตากลุม
่ ผูบ
้ ริโภค

สินค้าทีผ
่ บ
ู้ ริโภคจับจ่ายมากทีส
่ ุด

ทราบหรือไม่ว่าธุรกิจที่มีแนวโน้มว่า
ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์
ต่อเนื่องมากที่สุดคือ ยา ของใช้ในบ้าน
และเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้าน ส่วนธุรกิจ
ที่มีการซื้อขายออนไลน์แทบ 100% แล้ว
คือกลุ่มเสื้อผ้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และ
ความบันเทิงภายในบ้าน (ภาพยนตร์/เพลง)

หากแบ่งกลุม่ ผูบ้ ริโภคตามวัยแล้ว จะ
เห็นว่าแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมการบริโภค
แตกต่างกัน ดังนี้
• กลุม่ Millennials และ Gen-Z ผู้
จะก้าวขึ้นมาเป็นฐานลูกค้าส�ำคัญ (เข้า
สูว่ ยั ท�ำงานเต็มตัว) เป็นกลุม่ ทีซ่ อื้ ของทุก
ประเภทผ่านออนไลน์หมดแล้ว ในขณะที่
กลุม่ Babyboomers คือกลุม่ ทีป่ รับตัวเข้า
สูโ่ ลกออนไลน์ได้กจ็ ริง แต่ความต้องการ
จับจ่ายใช้สอยน้อยกว่า 2 กลุม่ แรกมาก
• กลุม่ ทีน่ า่ จับตาทีส่ ดุ คือกลุม่ Gen
X และ Gen Y ที่ปรับพฤติกรรมการซื้อ
จากออฟไลน์ขา้ มมาเป็นออนไลน์เต็มตัว
โดยประเภทสินค้าทีเ่ ลือกซือ้ ได้แก่ ความ
บันเทิง หนังสือ เสื้อผ้าและของใช้เด็ก

สถิตพ
ิ ฤติกรรมผูบ
้ ริโภค

การสำ�รวจจากกลุม่ ตัวอย่างพบว่ากว่า
75%เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อด้วยสภาพ
บีบบังคับทางสังคมและรายได้ ทำ�ให้เกิด
การเปลีย่ นแบรนด์ใหม่ครัง้ ใหญ่ดว้ ย ดังนี้
• 40% เลือกซื้อของจากร้านเดิม
ด้วยวิธกี ารใหม่ เช่น โทรไปสัง่ แล้วเดินทาง
ไปรับหรือให้มาส่งทีบ่ ้าน และ 73% ยัง
จะเลือกใช้วธิ ีนี้ต่อไป
• 36% เลือกซื้อแบรนด์ใหม่ และ
73% ยังจะเลือกใช้วธิ ีนี้ต่อไป
• 33% เลือกซื้อจากร้านใหม่ และ
80% ยังจะเลือกใช้วธิ ีนี้ต่อไป
• 25% หันมาลองใช้สินค้า House
Brand เป็นครั้งแรก

ทัง
่ ป
ู้ ระกอบการควร
้ หมดคือข้อมูลทีผ
จะรูไ้ ว้ เพื่อก�ำหนดทิศทางธุรกิจในอนาคต
เพราะการท�ำธุรกิจ เป็นเรื่องของการ
คาดการณ์ และการตอบสนองพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคได้อย่าง
ทันท่วงที ฉะนัน
้ ควรรีบเตรียมตัวรับมือ
ไว้เสียแต่เนิ่น ๆ

ที่มา https://www.mckinsey.com
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เรือ
่ ง สุภาพ กสิวงศ์
ภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค อ�ำเภอเบตง

จากน�้ำพระราชหฤทัย...

30 ปีทร่ี อคอย
ดูเหมือนการใช้ไฟฟ้า จากเดิมที่ใช้กับตู้เย็น เตารีด หม้อหุงข้าว
และทีวี ได้พัฒนาก้าวไกลไปสู่การใช้งานอื่น ๆ กว่าที่เคยเป็น...
เป็นอย่างมาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับผิดชอบในการ
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ในพื้นที่อัน
กว้างใหญ่กว่า 510,000 ตารางกิโลเมตร จึงได้วางแผนการดำ�เนินการ
ต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าให้ทันต่อความคาดหวัง
ของสังคม หากกล่าวเฉพาะเกาะสมุยเพียงเกาะเดียวที่มีประชากร
อาศัยกันอยู่ราว 7 หมื่นคน แต่กลับมีนักท่องเที่ยวมาเยือนและ
พักแรมปีละไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน การใช้ไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่จำ�เป็น
อย่างยิ่งสำ�หรับเกาะแห่งนี้ จึงต้องมีการวางสายเคเบิลใต้นํ้าจาก

ชายฝั่งถึง 4 เส้น แต่ละเส้นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เงินลงทุน
รวมหลายพันล้านบาท นี่ยังไม่นับการปักเสา เดินสายไฟฟ้า บุกป่า
ฝ่าดงของ PEA ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศทั้ง 74 จังหวัด ที่ถึงวัน
นี้มีระยะทางของสายไฟฟ้ารวมกันถึง 8 แสนกิโลเมตร ซึ่งสามารถ
พันรอบโลกใบนี้ได้ถึง 20 รอบ
ในยุคแรกที่ PEA ได้รบั การสถาปนาองค์กร พ.ศ. 2503 ภาพทีแ่ ท้
จริงและชัดเจนของการดำ�เนินการของชาว PEA จึงคือการบุกป่าฝ่าดง
ลงนํ้า ดำ�ดิน เพื่อขยายเขตระบบจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า และนี่คือ
หนึ่งในเรื่องจริงของอดีตเด็กน้อย ๆ คนหนึ่งที่อยากบอกเล่าให้คน
รุ่นหลังรับรู้
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ฉันเป็นเด็กบ้านนอก หมู่บ้านของฉันอยู่ห่างไกล บ้านของเรา
หุงข้าวด้วยไม้ฟืน รีดผ้าด้วยเตารีดใส่ถ่าน เวลาคํ่าจะจุดตะเกียงใส่
นํา้ มันก๊าด ช่วงทีม่ งี านสำ�คัญ ๆ มีคนมาทีบ่ า้ นมากมายก็จะไปยืมตะเกียง
เจ้าพายุมาจากบ้านคุณตา เรานอนกันตอนหัวคํ่า ความบันเทิงที่
พอจะมีบ้าง ก็คือฟังข่าว ฟังเพลง ละครจากวิทยุทรานซิสเตอร์ที่
ใช้ถ่านไฟฉาย ฉันมีน้าเรียนหนังสือในเมือง เราจะเขียนจดหมาย
ถึงกัน น้าเล่าให้ฟังว่าได้ดูโทรทัศน์ ดูละครจักร ๆ วงศ์ ๆ เรื่องแก้ว
หน้าม้า ฉันบอกให้นา้ เขียนจดหมายเล่าให้ฟงั บ้าง ฉันรูส้ กึ สนุกและ
อยากดูโทรทัศน์บ้าง ต่อมาไม่นาน ที่บ้านกำ�นันก็ซื้อโทรทัศน์มา
ใช้เครื่องปั่นไฟ ถ้าใครจะดูละครหรือมวย ก็ต้องเรี่ยไรเงิน จ่ายค่า
นํ้ามันที่ใส่ในเครื่องปั่นไฟ ฉันขี่จักรยานออกจากบ้านไปดูโทรทัศน์
ทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ รอคอยว่า.. “เมื่อไหร่ ไฟฟ้าจะเข้ามาใน
หมู่บ้านของเรา”
รอ ๆ ๆ ๆ ... รอแล้วรอเล่า
จนกระทัง่ ฉันเรียนชัน้ ป.5 เย็นวันนัน้ กลับจากโรงเรียน ฉันเห็น
คนมาติดตัง้ โทรทัศน์ทบี่ า้ น ฉันดีใจมาก วิง่ ไปนอกบ้าน ตะโกนเสียง
ดังลั่น ด้วยความดีใจว่า… “ที่บ้านมีโทรทัศน์แล้ว” “พ่อซื้อโทรทัศน์
แล้ว ดีใจจัง!!!” ฉันรอมานานหลายปี จนกระทัง่ มีวนั นี้ วันทีฉ่ นั อายุ
10 ปี ไฟฟ้าเข้ามาในหมู่บ้าน มีความสุขมาก ๆ ค่ะ
นีค่ อื เรือ่ งจริงของเด็กหญิงคนหนึง่ ทีว่ นั นีเ้ ธอคือคุณย่า วัย 55 ปี
แต่ ณ ปีนี้ พ.ศ. 2563 ใครจะเชื่อบ้างว่า เรื่องเล่านี้ยังไม่ได้เป็น
อดีตหรือเรื่องปรัมปรา แต่ยังคงเป็นเรื่องจริงที่กำ�ลังรอคนมาเล่าต่อ
อีกครัง้ และอีกครัง้ ในอีกหลายพืน้ ทีท่ ยี่ งั ไม่มไี ฟฟ้าใช้ ดังเช่นที่ ‘บ้าน
ในหลง อำ�เภอธารโต จังหวัดยะลา’ ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา หมู่บ้าน
ที่น่าหลงใหล ร่วม 30 ปี ที่พวกเขาไม่มีไฟฟ้าใช้ ปี 2563 เป็นปีที่
ชาว PEA พร้อมแล้ว ทีจ่ ะเข้ามาพูดคุย และบอกข่าวดีกบั พวกเขาว่า
พวกเขากำ�ลังจะมีไฟฟ้าใช้
เพราะถนนสาธารณะลาดด้วยคอนกรีตอย่างดีที่ทอดตัวไป
ทั่ ว ทั้ ง หมู่ บ้ า นก่ อ สร้ า งเสร็ จ แล้ ว เส้ นทางที่ น อกจากจะทำ�ให้
ประชาชนในพืน้ ทีส่ ญ
ั จรไปมาอย่างปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วและ
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้ ทัว่ ทัง
้ หมูบ
ความสว่างไสวบังเกิดขึน
่ า้ น
ถนนที่เคยมืดมิด กลายเป็นสว่างไสว
ปลอดภัยในการเดินทาง คืนนี้เป็นคืน
่ สงสว่างจากไฟฟ้าท�ำให้เขาอาจ
แรกทีแ
จะไม่นอน และยังสนุกสนานยามค�ำ่ คืน
ในบ้านของตัวเองเป็นครั้งแรก
ยังเป็นเส้นทางที่ทำ�ให้ PEA ใช้ขนส่งเสา สายและอุปกรณ์มาได้
เมื่อมีถนนที่ได้รับการกำ�หนดให้เป็นที่สาธารณะอย่างชัดเจน ทำ�ให้
PEA กำ�หนดจุดปักเสาที่ชัดเจนได้ และในอนาคตประชาชนทุกคน
จะเข้ามาเชื่อมต่อไฟฟ้าเพิ่มเติมได้ ตลอดจนเป็นเส้นทางที่อย่าง
น้อยทุกปี ปีละครั้งที่ PEA จะใช้ออกตรวจตราระบบไฟฟ้าตาม
วาระ เพื่อให้มีสภาพที่ดี พร้อมจ่ายไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ไฟฟ้าดับ ก็จะเป็นเส้นทางที่ PEA ใช้เดินทาง
ในการมาตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
ในขัน้ ตอนการสำ�รวจออกแบบเพือ่ ก่อสร้างระบบไฟฟ้า หมูบ่ า้ น
เล็ก ๆ แห่งนีต้ อ้ งปักเสาคอนกรีตถึง 321 ต้น แม้จะมีถนนในหมูบ่ า้ น
เรียบร้อย แต่ผู้ที่เคยมาเยือน อำ�เภอธารโต จังหวัดยะลา ย่อมทราบ
ดีวา่ ถนนเส้นนีเ้ ป็นทางทีค่ ดเคีย้ ว เพราะเป็นพืน้ ทีท่ ีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากการสร้างเขื่อนบางลาง สภาพถนนเลาะไหล่เขาที่สร้างขึ้นจึงมี
ความยากลำ�บากและใช้เวลานานทีจ่ ะขนเสาคอนกรีตถึง 321 ต้นได้
การขนส่งทางเรือจึงน่าจะเป็นหนทางทีร่ วดเร็วทีส่ ดุ ด้วยความมุง่ มัน่
และเทคโนโลยีทเี่ รามี ผนวกกับความร่วมมือของทุกคนในการตัดแต่ง
ต้ น ไม้ ที่ ติ ด แนวถนนที่ อ าจทำ�ให้ ร ะบบไฟฟ้ า ขั ด ข้ อ งได้ ในที่ สุ ด
พวกเขาก็ได้มีไฟฟ้าใช้กัน
วันนี้ ความสว่างไสวบังเกิดขึน้ ทัว่ ทัง้ ‘บ้านในหลง’ ถนนในหมูบ่ า้ น
ที่เคยมืดมิดกลายเป็นสว่างไสว ปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น
คืนนี้เป็นคืนแรกที่แสงสว่างจากไฟฟ้าทำ�ให้เขาอาจจะไม่นอน และ
ยังสนุกสนานยามคํ่าคืนในบ้านของตัวเองเป็นครั้งแรก หลายคนก็
มารวมตัวกันที่บ้านเพื่อนสนิท เพื่อร้องเพลงคาราโอเกะฉลองการ
มีไฟฟ้าใช้กัน
ต่อจากนี้ไป ชีวิตยามคํ่าคืนที่เคยเงียบเหงาในความมืดมิด
ก็จะมีความสุข ได้ฉลองในโอกาสต่าง ๆ ตามที่ต้องการ หลาย
คนเปิดไลน์คุยผ่านวิดีโอคอลกับญาติที่อยู่ห่างไกล เพราะมีระบบ
Wi-Fi ที่เปิดใช้งานในวันนี้ อย่างไม่ต้องกลัวแบตเตอรี่มือถือหมด
อีกต่อไปแล้ว ตู้เย็น มีเนื้อและผักสามารถทำ�อาหารได้ทุกอย่างใน
เวลาที่ต้องการ ทีวีดาวเทียมรับชมข่าวสารได้ทุกช่องเช่นเดียวกับ
ผู้คนในเมือง คอมพิวเตอร์ แหล่งความรู้ที่ใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
ได้ทั้งวันทั้งคืน
ทุกการรอคอยย่อมมีที่สิ้นสุด วันนี้ชาว PEA ได้ทำ�ให้การ
รอคอยที่ยาวนานถึง 30 ปีของชาวบ้านในหลงเป็นความจริง
และพวกเราก็ได้แบ่งปันรอยยิม้ ความสุข และโอกาสใหม่ของ
ชีวิตที่เราได้เห็นร่วมกัน  
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The 30-Year Wait

Provincial Electricity Authority
(PEA) was established in the year
1960 to fulfill the role of an electric
energy distributor to 74 provinces
across the country, covering an area
of over 510,000 square kilometers.
Therefore, the organization has
planned to carry out projects to
ensure that PEA can cater to the
needs of people in the nation. With
its work of installing electric poles
and power lines throughout the
various terrains in 74 provinces, the
combined length of all PEA’s power
lines is 800,000 kilometers, which
means that its power lines can circle
the world 20 times!
Today in 2020, the village of Ban
Nai Long in Tanto District, Yala
Province, which is located in the
mountains, has been waiting for

electricity after 30 years. However,
good news are coming. The village
has recently gained access to
electricity this year, as the public
road in the village has been fully
constructed which enables PEA to
determine the spot to install electric
poles. Moreover, this road allows PEA
to inspect the electrical system in
preparation for power distribution
and to address any issue that may
arise regarding electricity use.
Normally, roads are the route in
which PEA transports concrete poles
that will be used for electricity
distribution. However, the condition
of the road at Ban Nai Long is
precarious as it winds up and down
along the mountains, proved to be
an obstacle to the transportation of
the 321 concrete poles as well as
power lines and other equipment
required for electricity distribution.
Thus, PEA had to transport the poles
on water instead. With determination
a n d exi s t i n g t e c h no logy, t h e
long-awaited dream of the whole
village is becoming a reality.
The village that was once dark
and quiet as night falls is now bright
and bustling with light. This is the
first night that the villagers will have
access to electricity. The excitement
and joy is keeping them up tonight
along with the hope that their
quality of life will be improved.
Meanwhile, the smiles and the
happiness of the villagers are
bringing encouragement to the
employees of PEA as well.

34

THOUSAND WORDS
ภาพ หนังสือครบรอบสถาปนา 60 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค

่
ไกลแค่ไหนก็ไม่หวัน
อย่างทีท
่ ราบกันว่า แม่ฮอ
่ งสอนเป็นจังหวัดทีอ
่ ยูห
่ า่ งไกล
พื้ นที่ส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสลับซับซ้อน และเต็มไปด้วย
ป่าไม้ทอ
่ี ด
ุ มสมบูรณ์ ท�ำให้การติดตัง
้ ไฟฟ้าเป็นไปด้วย
ความยากล�ำบาก ทว่า ก็ไม่เกินความตัง
้ ใจของชาว PEA
ในการน�ำแสงสว่างไปให้ชม
ุ ชน

สว่างทัว
่ ทิศ สร้างคุณภาพชีวต
ิ ทัว
่ ไทย

www.pea.co.th

การไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค PEA

PEAchannelThailand

นิตยสารฉบับนี้ใช้กระดาษรีไซเคิล 100% ที่ผ่านกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน
และได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC และพิ มพ์ ด้วยหมึกถั่วเหลือง

