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EDITOR’S 
TALK
60 ปีที่เคียงข้างคนไทย
 ในอดีต ความส�าคัญของไฟฟา้คือการสร้างแสงสว่าง...
 ปจัจบุนั ไฟฟา้ไมเ่พียงเปน็พลงังานสรา้งความสวา่งเทา่นัน้ แตไ่ฟฟา้ 
คอืพลังงานทีเ่ปน็ดัง่รากฐานในทกุอณูของชวีติ การขบัเคลือ่นสงัคม
ให้ก้าวหน้าจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีไฟฟา้เป็นรากฐานส�าคัญต่อการ
พัฒนา...สิง่นีเ้ปน็พันธกจิส�าคญัทีก่ารไฟฟา้สว่นภมิูภาค (PEA) ตระหนกั 
และให้ความส�าคัญ 
 อดีตที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเราท�างานอย่างหนักเพ่ือให้คนไทย
ทุกหมู่บ้านมีไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 ปจัจบุนัเรายงัคงพิสจูน์ตวัเองในฐานะองคก์รผูใ้ห้บรกิารไฟฟา้ช้ันน�า 
ของประเทศ
 และในอนาคต เราจะยังคงก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วยปณิธาน
ของการเป็นองค์กรชั้นน�าระดับภูมิภาคที่มีความทันสมัย เท่าทันต่อ 
ทุกการเปลี่ยนแปลง และพร้อมเคียงข้างทุกความส�าเร็จของคนไทย
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่เป็นรูปธรรม PEA จะกลายเป็น
องค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง พร้อมปรับเปลี่ยน เรียนรู้ และเติบโต 
 60 ปทีีผ่า่นมา เราไมเ่คยเหนด็เหน่ือย ท้อถอย เพราะทุกหยาดเหงือ่
และแรงงานจากพนักงานของเรา หมายถึงความสุขและรอยยิ้มของ 
คนไทย 
 และนับจากน้ีไป เราจะก้าวต่อไปด้วยใจที่มุ่งมั่น สู่การเป็นองค์กร 
Digital Utility เพ่ือพัฒนาสังคมและเศรษฐกจิไทยใหก้า้วไกลกวา่เดมิ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3/2563
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ปลกูพืชใตแ้ผง
โซลารเ์ซลล์
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 องค์กรพลงังานระหว่างประเทศ (International 
Energy Agency, IEA) คาดการณ์ว่า ในอกี 3 ปี 
ข้างหน้าจะมกีารตดิตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 70,000 แผง 
ทกุ ๆ  ชั่วโมง สะท้อนความนยิมในการใช้พลงังาน 
แสงอาทติย์มากขึ้น แตใ่นขณะเดยีวกนัพื้นดนิที่ 
โดนแผงโซลาร์เซลล์บดบังไม่ให้โดนแสงแดด 
กต้็องโดนสละไปโดยไม่สามารถปลกูอะไรได้เลย 
 อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้สามารถคลี่คลายได้
ด้วย ‘Agrivotaics’ หรอืวธิกีารปลกูพชืใต้แผงโซลาร์- 
เซลล์ ซึ่งเป็นทางออกที่พชืและแผงโซลาร์เซลล์จะได้ 
ใช้ประโยชน์จากแสงอาทติย์ร่วมกนั โดยต้องเลอืก
ปลกูพชืที่มคีวามสงูพอเหมาะกบัระดบัความสงูของ
แผงโซลาร์เซลล์ที่น�ามาตดิตั้ง เช่น มนัฝรั่ง มนัเทศ 
มนัแกว เผอืก มนัส�าปะหลงั ผกักาดหอม ถั่วชนดิ

ต่าง ๆ รวมทั้งองุน่ไวน์ 
 ไอเดียดังกล่าวนั้น ประเทศผู้ผลิตไวน์รายใหญ่ของโลกอย่างฝรั่งเศส 
ซึ่งเป็นประเทศตวัตั้งตวัตใีห้โลกหนัมาใช้พลงังานหมนุเวยีน ได้น�ามาใช้ใน
การปลกูองุน่ไวน์ และท�าการศกึษาจนได้ผลลพัธ์ว่าการปลกูองุน่ไวน์ใต้แผง 
โซลาร์เซลล์จะท�าให้ได้ไวน์ที่มรีสชาตดิกีว่าองุน่ที่ปลกูกลางแจ้ง
 ทั้งนี้ องค์กรผูเ้ชี่ยวชาญการเกษตร Sun’Agri เผยว่า เพราะองุน่เป็นพชืที่
ได้รบัผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากที่สดุชนดิหนึ่ง ดงันั้น เขาจงึเลอืกปลกู
องุน่ในการทดลองนี้ที่เมอืงปิโอลอ็งซ์ ทางตะวนัออกเฉยีงใต้ของฝรั่งเศส โดย
ปลูกองุน่สายพนัธุเ์กรอนาซสดี�าบนเนื้อที่ 1,000 ตารางเมตร และในจ�านวนนี้ 
ได้กันพื้นที่ 600 ตารางเมตรส�าหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 280 แผง  
ที่ระดบัความสงู 4.2 เมตรเหนอืพื้นดนิ เพื่อผลติพลงังานไฟฟ้า 84 กโิลวตัต์ 
โดยม ีAI ควบคมุองศาและทศิทางการหนัของแผงอตัโนมตัแิบบเรยีลไทม์ 
 ผลปรากฏว่า องุน่ไวน์ที่ปลูกใต้แผงโซลาร์เซลล์กลบัต้องการน�้าน้อยลง 
12-34% เนื่องจากแผงช่วยให้น�้าไม่ระเหยออกจากดนิ กลิ่นขององุน่กห็อมขึ้น 
สารแอนโทไซยานนิซึ่งให้สแีดงกเ็พิ่มขึ้น 13% และมคีวามเป็นกรดเพิ่มขึ้น 
9-14% และเนื่องจากมรีะบบ AI ซึ่งคอยประมวลข้อมลูเพื่อปรบัองศาของ
แผงโซลาร์เซลล์ตามความต้องการแสงแดดและน�้า คุณภาพของดินและ
สภาพอากาศ ไม่ว่าจะฝนตกหนกั แสงแดดจดั มพีายคุลื่นความร้อน หนาว
จนเป็นน�้าแขง็หรอืแห้งแล้งมากกต็าม การควบคมุองศาของแผงโซลาร์เซลล์
เช่นนี้จงึช่วยปกป้องต้นพชืให้งอกงามแขง็แรงไปโดยปรยิาย

ทีม่า: https://www.pv-magazine.com/ 
2020/03/31/a-good-year-for-solar-agrivoltaics-in-vineyards/
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เกาหลใีตส่้งสัญญาณ 
พรอ้มบุกอวกาศ 
	 ในท่ีสดุรฐับาลเกาหลใีต้ก็สามารถเจรจากับรฐับาลสหรฐัอเมรกิาให้ยกเลกิ
ข้อห้ามในการใช้เชือ้เพลงิแขง็เป็นพลงังานส่งจรวดขึน้สูอ่วกาศได้ส�าเรจ็	ส่งผล
ให้เกาหลใีต้ได้สยายปีกบกุอวกาศอย่างเตม็ที	่หลงัจากปล่อยให้นานาประเทศ
ส่งจรวดส�ารวจอวกาศกันเป็นว่าเล่น		การยกเลิกข้อห้ามในครั้งนี้เหมือนเป็น 
การประกาศให้ทกุบรษิทั	ทกุสถาบนัวจิยั	และทกุคนในเกาหลใีต้สามารถท�าวิจยั	 
พัฒนา	ผลิตและด�าเนินการปล่อยยานรูปแบบต่าง	ๆ	สู่อวกาศได้	ไม่ว่าจะใช ้
เชือ้เพลงิชนดิใดก็ตาม	ไม่ว่าจะเป็นท้ังเชือ้เพลงิเหลว	เชือ้เพลงิแขง็	หรอืเชือ้เพลงิ 
ไฮบริด		และคาดว่าจะท�าให้แวดวงอวกาศท้ังกองทัพและสถาบันอวกาศ 
ใหม่	ๆ	ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในเกาหลีใต้เกิดความคึกคักขึ้นอีกครั้ง
	 และความปลาบปล้ืมในครั้งน้ี	ท�าให้เกาหลีใต้ตัดสินใจประชาสัมพันธ์
ขนานใหญ่เมื่อเดือนกันยายนท่ีผ่านมา	โดยบอกว่าจะลงทุนสร้างภาพยนตร ์
ฟอร์มยักษ์แห่งปีท่ีคว้าตัวนกัแสดงดังระดบัซเูปอร์สตาร์ทีแ่ฟนคลบัเกาหลไีม่มี
ใครไม่รูจ้กัอย่าง	ซงจนุกิ	มาแสดงน�า	โดยเขารบับทเป็นนกับนิอวกาศยากจนผู้
ต้องขับยานเกบ็ขยะในอวกาศไปขายแข่งกบัประเทศอืน่	ๆ 	บอกเลยว่าโปรดกัชัน่ 
อลังการมากจนฮอลลีวู้ดต้องรู้สึกร้อน	ๆ	หนาว	ๆ	เลยล่ะ	และแม้ภาพยนตร์
จะเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปี	พ.ศ.2635	แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันคน
เกาหลีใต้มองเรื่องการส่งยานอวกาศเป็นเรื่องง่าย	ๆ	ไม่ต่างอะไรกับการปั่น
จักรยานไปร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอย

ที่มา: https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2020&no=773515

 รฐับาลองักฤษอนมุตังิบประมาณ 2,000 ล้านปอนด์ (ประมาณ 81.6 หมื่น
ล้านบาท) ตั้งกองทนุ Grant Homes Grant เพื่อให้เงนิช่วยเหลอืค่าซ่อมบ้านแก่
ประชาชน ปรบัปรงุอปุกรณ์และส่วนต่าง ๆ  ของบ้านประมาณ 600,000 หลงัเพื่อ
ให้เกดิการใช้พลงังานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น โครงการดงักล่าวตั้งเป้าว่า
จะช่วยให้ครวัเรอืนประหยดัค่าใช้จ่ายด้านพลงังานได้หลงัละ 600 ปอนด์ต่อปี 
(ประมาณ 24,000 บาท) และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ปีละ 700 กโิลกรมั 
 เพยีงแค่ลงทะเบยีนผ่านเวบ็ไซต์ TrustMark รฐับาลจะช่วยออกเงนิค่าซ่อม
บ้านประหยดัพลงังานเป็นจ�านวน 2 ใน 3 ของราคาที่ต้องจ่าย ในอตัราสงูสดุ
หลงัละ 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 204,000 บาท) ทั้งนี้ รฐับาลองักฤษยงักนัเงนิ
อกีส่วนหนึ่งไว้จ�านวน 500 ล้านปอนด์ (ประมาณ 20,000 ล้านบาท) ให้กบั
ผูม้รีายได้น้อย ซึ่งส่วนใหญ่มสีภาพบ้านที่ไม่เอื้อต่อการใช้พลงังานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยจะออกเงนิค่าซ่อมบ้านให้กบัผูม้รีายได้น้อย 100% หรอืจ่าย
ให้สงูสดุ 10,000 ปอนด์ (ประมาณ 408,000 บาท)  
 ทั้งนี้ เงื่อนไขที่รฐับาลได้ก�าหนดไว้กค็อืต้องเป็นการตดิตั้งหรอืซ่อมแซมส่วน
ต่าง ๆ  ภายในบ้าน ได้แก่ ฉนวนกนัความร้อน ผนงับ้านที่ทรดุโทรม เครื่องปรบั
อากาศ ป๊ัมความร้อนและแผงดูดความร้อนจากแสงอาทติย์ที่สามารถเปลี่ยน
เป็นพลงังานไฟฟ้า โดยโครงการดงักล่าวมรีะยะเวลายาวไปถงึเดอืนมนีาคม 
ปีหน้า

G R I D  W I S E

เรือ่ง สภุกัดภิา พูลทรพัย์

องักฤษตัง้กองทุนซอ่มบา้นประหยดัพลงังาน

 นอกจากสนับสนุนให้ประชาชนลดการใช้
พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ในครัวเรือนแล้ว โครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนฟ้ืนฟเูศรษฐกจิหลงัวกิฤตโควดิ-19 ซึ่งรฐับาล
อังกฤษประเมินว่าจะช่วยสร้างงานในธุรกิจการ
ก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ถงึ 100,000 อตัรา

ทีม่า: https://www.smart-energy.com/industry-sectors/energy-efficiency/uk-government-announces-2-billion-home-energy-efficiency-fund/



ใคร ๆ ก็เริม่หนัมาสนใจ ‘EV’
 นอกจากกระตุน้ให้เอกชนและประชาชนเปลี่ยนใจไปใช้รถไฟฟ้า
หรือรถ EV กันมากขึ้นแล้ว รัฐบาลในหลายประเทศยังเปลี่ยน 
ยานยนต์ของราชการให้เป็นรถไฟฟ้าด้วย
 หลังจากเมื่อ 100 ปีก่อนกองดับเพลิงแห่งนครลอสแองเจลิส
ได้เปลี่ยนมาใช้รถยนต์แทนการใช้รถม้าดับเพลิง ในปีนี้ได้พลิก
ประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการเปลี่ยนจากรถดับเพลิงน�้ามันดีเซล
ไปใช้รถดับเพลิงไฟฟ้าสนนราคาคันละ 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 37 ล้านบาท) ถอืเป็นหน่วยงานแรกในทวปีอเมรกิาเหนอื
ที่ใช้รถดบัเพลงิไฟฟ้า
 แม้รถดบัเพลงิไฟฟ้ามรีาคาพอ ๆ กบัรถดบัเพลงิที่ใช้น�้ามนั แต่
ในระยะยาวแล้วจะประหยัดพลังงานได้มากกว่าและปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า อีกทั้งยังติดตั้งเทคโนโลยีล�้าสมัยจน 
เหมอืนยกฐานบญัชาการดบัเพลงิมาไว้ในห้องคนขบัเลยกว็่าได้ 
 นอกจากนี้ กรมไปรษณย์ีขององักฤษ กรมไปรษณย์ีเก่าแก่ที่สดุ 
แห่งหนึ่งของโลกด้วยอายกุว่า 500 ปี ซึ่งปัจจบุนัรฐับาลขายหุ้นให้
บริษัทเอกชนเข้ามาด�าเนินการแทนแล้ว ได้หันไปจับมือกับผู้ผลิต
รถแท็กซี่ให้ผลิตรถส่งไปรษณีย์ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน ถือเป็นความ
เคลื่อนไหวในวงการ EV ที่น่าจบัตามองไม่น้อยทเีดยีว

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-royal-
mail-boosts-zero-emission-delivery-fleet
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มเิตอรไ์ฟฟา้อจัฉรยิะกม็า! 
	 หลายประเทศเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเก่าซึ่ง
เป็นจานหมุน	แล้วหันไปใช้มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ	
(Smart	Meter)	ด้วยปัจจัยหลายประการ	เช่น	ยุโรปมี
เป้าหมายว่าอยากใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน	
ส่วนสหรัฐอเมริกาท่ีประกอบไปด้วยมลรัฐขนาดใหญ่
มากมาย	เช่น	เท็กซัส	ฟลอริดา	แคลิฟอร์เนีย	ฯลฯ	
ก็สนใจน�ามิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะมาใช้	 เพราะการส่ง
พนักงานไปอ่านและตรวจสภาพมิเตอร์ถึงบ้านผู้ใช้
ไฟฟ้าน้ัน	ท�าให้ส้ินเปลืองทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย	ส่วน
ทางฝั ่งทวีปเอเชีย	หลังจากที่ญี่ปุ ่นเจอเหตุการณ  ์
เตาปฏิกรณ์ท่ีโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะระเบิด	ก็ต้องเปลี่ยน
มาใช้โครงข่ายอัจฉริยะ	(Smart	Grid)	ซึ่งทนทานต่อ 
ภยัพิบตัธิรรมชาตมิากกว่า	และมเิตอร์อจัฉรยิะก็สามารถ 
รองรับโครงข่ายนี้	
	 ข้อดีของมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ	ไม่เพียงรองรับโครง
ข่ายอจัฉรยิะเท่าน้ัน	ตวัมเิตอร์ยังสือ่สารกับศนูย์ควบคมุ
แบบไร้สายและแบบมีสายได้	และเมื่อมิเตอร์โดนงัด
แงะก็จะแจ้งเตอืนไปยังศนูย์ควบคมุโดยอตัโนมตั	ิขณะ
เดียวกันผู้ใช้ไฟฟ้ายังอ่านค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปได้
เองและสามารถติดต่อโดยตรงกับระบบควบคุมได้
บ่อยเท่าที่ต้องการ	โดยที่การไฟฟ้าไม่ต้องส่งพนักงาน
มาอ่านหน่วยไฟฟ้าทุกเดือนอีกต่อไป	ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าก็
จะค�านวณค่าไฟฟ้าเองได้	รู ้ว่าใช้ไฟไปก่ีหน่วยแล้ว	
และเมื่อผู้ใช้รู้ก่อนว่าถ้าใช้ไฟฟ้าเท่าน้ีต้องจ่ายเท่าไหร่	
ก็จะสามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าเกินความจ�าเป็นได	้
ส�าหรับประเทศไทยนั้น	PEA	ได้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
อจัฉรยิะน�าร่องท่ีเมอืงพัทยา	จ�านวน	140,000	ครวัเรอืน 
และมีโครงการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะให้กับ 
จังหวัดอื่น	ๆ	ต่อไปในอนาคต	

ที่มา: https://energysavingtrust.org.uk/home-
energy-efficiency/smart-meters
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เช่าแบตเตอรี...ทางเลือกใหม่
ในถิ่นทุรกันดารแอฟริกา
 พื้นที่ทุรกันดารในแถบซับ-ซาฮารา ทวีปแอฟริกาไม่มีปัญหา
ด้านการไม่มไีฟฟ้าใช้ เพราะเป็นที่ที่มแีสงแดดแรงจดัให้ใช้ฟร ีๆ แต่
ปัญหากลับอยู่ที่ว่าประชาชนที่นั่นขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเข้า
ถึงเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติอย่างล้นเหลือให้เป็น
พลงังานหมนุเวยีนราคาประหยดัและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม   
 University of Sheffield จึงร่วมมือกับบริษัทด้านพลังงาน 
หมนุเวยีนในองักฤษ รเิริ่มโครงการแบตเตอรใีห้เช่าในพื้นที่ที่ไม่มไีฟฟ้า 
ในประเทศเซียร์ราลีโอน โดยเข้าไปก่อตั้งสถานีโซลาร์เซลล์เพื่อ 
ชาร์จไฟแบตเตอรีลิเทียมไอออน ที่ออกแบบมาให้หิ้วง่าย ขนย้าย 
สะดวก ส�าหรับน�ามาใช้งานในครัวเรือนและใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ 
นอกบ้านได้ แถมใช้งานได้ยาวนาน เช่น วันนี้ใช้แบตเตอรีจ่าย 
พลงังานให้ทั้งหมู่บ้าน วนัถดัมากย็งัน�าไปต่อเข้ากบัมอเตอร์รถลาก
ไฟฟ้าใช้ท�าการเกษตร หรอืต่อเข้ากบัตู้เยน็เกบ็ยาในโรงพยาบาลก็
ยงัได้  
 ที่ผ่านมา ชาวเซียร์ราลีโอนต้องแบ่งรายได้ตัวเองถึง 20% ไป
จ่ายค่าแสงสว่างในครัวเรือนและค่าชาร์จแบตเตอรีโทรศัพท์มือถือ 
ที่ต้องนั่งรถเข้าเมืองไปชาร์จที่ศูนย์โทรศัพท์ แต่โครงการแบตเตอรี 
ให้เช่านี้จะช่วยให้ประชาชนที่ยากจนและไม่มไีฟฟ้าใช้ ได้มพีลงังาน 
สะอาดใช้กนัอย่างทั่วถงึ และยงัช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน 
ได้ถงึ 75% นอกจากนี้ ทางมหาวทิยาลยัฯ มแีนวคดิที่จะน�าโครงการ 
ต้นแบบดังกล่าวไปปรับใช้ในชุมชนอื่น ๆ ทั่วโลกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 
ที่ยงัคงประสบปัญหาเรื่องการเข้าถงึพลงังาน เพราะเลง็เหน็แล้วว่า
ข้อจ�ากดัเรื่องการเข้าถงึพลงังานคอือปุสรรคส�าคญัของการสร้างสรรค์
คณุภาพชวีติที่ด ี
ที่มา : https://www.sheffield.ac.uk/news/nr/next-generation-battery-
storage-remote-communities-power-energy-africa-research-1.892163

แผงโซลารเ์ซลล์
ทีสู่งทีสุ่ดในโลก 
 เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ทีมนักส�ารวจ
และนักวิทยาศาสตร์แบกแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 10 
วัตต์ 2 แผงฝ่าหิมะและลมแรงขึ้นไปยังเทือกเขา 
เอเวอร์เรสต์ เพื่อตดิตั้งสถานตีรวจวดัสภาพอากาศ
ที่สงูที่สดุในโลก ณ ความสงู 8,430 เมตรเหนอืระดบั
น�้าทะเลปานกลาง และสิ่งเดียวที่อยู่สูงกว่าสถานี
แห่งนี้กค็อืยอดเขาเอเวอร์เรสต์นั่นเอง 
 เบเกอร์ เพอร์ร ีหวัหน้าทมีและนกัวทิยาศาสตร์
สภาพภูมอิากาศแห่ง Appalachian State University 
ในรัฐนอร์ธแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ทีม
งานต้องเจาะหินแกรนิตบนเทือกเขาและติดตั้ง
แผงโซลาร์เซลล์ให้เสร็จภายใน 4 ชั่วโมงเนื่องจาก
ปรมิาณออกซเิจนนั้นมจี�ากดั และขณะตดิตั้งกต็้อง
หายใจเบา ๆ เพราะเป็นที่รู้กนัว่าออกซเิจนบนที่สูง
นั้นเบาบางขนาดไหน
 หลงัปฏิบตักิารเส่ียงตายผ่านพ้นไปปีกว่า	เบเกอร์ 
รายงานว่า	แผงโซลาร์เซลล์ยังท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดีเย่ียมแม้ในสภาพอากาศหนาว
ตดิลบ	ย่ิงอยู่สงูเท่าไหร่ก็ย่ิงรบัแสงอาทติย์ได้เข้มข้น
ขึน้เท่าน้ัน	และตราบใดทีแ่ผงโซลาร์เซลล์ยังท�างาน
ได้ดี	นักวิทยาศาสตร์ก็จะได้รับข้อมูลจากสถานี
ตรวจวัดสภาพอากาศอย่างครบถ้วน		
	 ส่วนเหตุผลที่ต้องดั้นด้นขึ้นไปสร้างสถานีสูง
เสียดฟ้าขนาดนั้น	ก็เพราะเทือกเขาเอเวอร์เรสต์
และเทือกเขาใกล้เคียงมีความสูงมากพอท่ีจะให้
นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษากระแสลมกรดก่ึงโซนร้อน	
(Subtropical	Jet)	ซึ่งเป็นกระแสลมท่ีมีอิทธิพล
ต่อเส้นทางเดินของพายุและฤดูท�าการเกษตรใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	แต่กลับเป็นกระแสลม
ที่แทบไม่มีผลการศึกษาไว้เลย	เพราะที่ผ่านมาไม่มี
ใครกล้าเสี่ยงชีวิตขึ้นไปติดต้ังสถานีตรวจวัดสภาพ
อากาศบนพื้นที่สูงมาก	ๆ	นั่นเอง	

ที่มา : https://cleantechnica.com/2020/06/29/
solar-panels-power-worlds-highest-weather-
station-cleantechnica-interview/



GPS ช่วยลด
พลังงานได้นะ...
 ถ้าผู้ใช้รถใช้ถนนในเมืองใหญ่ทั่วโลก
เลอืกใช้เส้นทางที่มก๊ีาซคาร์บอนไดออกไซด์
น้อย กจ็ะท�าให้สภาพอากาศปลอดก๊าซพษิ
นี้ได้ปีละหลายล้านตนั ตามผลการศกึษาของ
บริษัทน�้ามันกรีนดีเซลรายใหญ่ที่สุดในโลก
และ VTT ศนูย์วจิยัเทคโนโลยแีห่งฟินแลนด์ 
 บริษัทน�้ามันแห่งนี้ได้ทดลองให้คนขับ
รถใน 13 เส้นทางที่ต่างกนัเพื่อเปรยีบเทยีบ
ระหว่าง เส้นทางหลักที่ GPS แนะน�า กับ
เส้นทางที่เป็นทางเลอืกอกีสองเส้นทาง เมื่อ
น�าข้อมลูมาวเิคราะห์แล้วพบว่า GPS ไม่ได้
แนะน�าเส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เสมอไป เพราะอาจแนะน�าเส้นทางอ้อมท�าให้

เส้นทางที่มีถนนดี ขับขี่ปลอดภัย อาจเป็น
มาตรฐานที่ผูใ้ช้ถนนทกุคนค�านงึถงึ แต่ในยคุ
ที่โลกก�าลงัเผชญิปัญหาด้านพลงังานอย่าง
ใหญ่หลวง การเลือกเส้นทางที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมถอืเป็นมาตรฐานใหม่ เพราะแค่
เลอืกเส้นทางที่สั้นที่สดุตามที่ GPS แนะน�า 
กจ็ะช่วยประหยดัเชื้อเพลงิได้ 5% ถ้าไม่ต้อง
หยดุจอดเพราะตดิสญัญาณจราจร นอกจาก
นี้เขายงัหวงัด้วยว่าการทดลองดงักล่าวจะน�า
ไปสู่การคิดค้นระบบน�าทางใหม่ ที่แนะน�า
เส้นทางเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมให้กบัรถทกุ
คนัได้อกีด้วย

ที่มา : https://www.businesswire.com/
news/home/20200630005415/en/
Neste-PTV-Navigation-Systems-
Suggest-CO2-Friendliest-Route
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ต้องขับรถไกลขึ้น หรือพาไปในเขตที่มีการ
จราจรหนาแน่น เป็นต้น 
 ผลการศึกษายังระบุอีกว่าการเดินทาง
บนถนนนั้นมีส่วนส�าคัญในการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ หากผูใ้ช้
รถทกุคนัตามเมอืงใหญ่ทั่วโลกเลอืกเส้นทาง 
ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อย ซึ่งกค็อื 
เลือกระยะทางที่สั้นที่สุด จะช่วยลดมลพิษ
ได้ 6.36% เช่น ในกรงุเฮลซงิกจิะมกีารปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนลดลงปีละ 80,600 ตนั สงิคโปร์ 
446,175 ตนั นวิยอร์ก 941,000 ตนั ลอนดอน 
397,000 ตัน และซานฟรานซิสโก 105,000 
ตัน เมื่อรวมกันแล้วเท่ากับจ�านวนก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ประชากร 368,000 คนใน 
เมอืงใหญ่ ๆ เหล่านี้ปล่อยออกมาใน 1 ปี 
 นักวิจัย กล่าวว่า แต่ก่อนการเลือก

‘พิมพ์’ กังหันลมรุ่นใหม่ของโลก
 แม้จะมแีหล่งพลงังานสะอาดใหม่ ๆ มากมาย แต่พลงังานลมยงัคงได้รบัการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทผู้ผลิตกังหันลมชั้นน�าของโลกสัญชาติอเมริกา
ประกาศเจตนารมณ์ว่า “ในเมื่อผลติพลงังานสะอาด อปุกรณ์และกระบวนการผลติก็
ควรจะสะอาดด้วย” นี่เองจงึเป็นที่มาของกงัหนัลมเจเนอเรชั่นใหม่ของโลกที่ใช้เครื่อง
ปรนิต์สามมติ ิ‘พมิพ์’ กงัหนัลมออกมา 
 ยิ่งพื้นที่สงู กระแสลมยิ่งแรง ท�าให้ผลติพลงังานได้เยอะขึ้น กงัหนัลมรุน่ใหม่ ๆ 
ในสหรฐัอเมรกิาในช่วง 3 ปีก่อนหน้านี้จงึเพิ่มความสงูขึ้นเป็น 84 เมตรและผลติ
พลงังานได้มากกว่า 2 เมกะวตัต์/ชั่วโมง ต่างจากเมื่อ 40 ปีก่อนที่สงูแค่ 20 เมตร
และผลติพลงังานได้ประมาณ 100 กโิลวตัต์/ชั่วโมงเท่านั้น แต่ถงึอย่างนั้นกงัหนัลม
ในยโุรปกย็งัสงูกว่าในสหรฐัอเมรกิามาก ซึ่งกเ็ป็นไปตามสภาพพื้นที่ และกงัหนัลม
บนบกที่สงูที่สดุต้นหนึ่งของโลกอยู่ที่เมอืงกาลดิอร์ฟ ประเทศเยอรมน ีตั้งตระหง่าน
รบัลมอยู่ที่ความสงูถงึ 178 เมตร 
 ทว่า อปุสรรคหนึ่งของการตดิตั้งกงัหนัลมที่สงูมาก ๆ เพื่อให้ผลติพลงังานได้
มากขึ้นนั้น กค็อืการขนส่งเสาขนาดมหมึาขึ้นไปตดิตั้ง ด้วยเหตนุี้ผูผ้ลติกงัหนัลมใน
สหรฐัจงึมองหาวธิสีร้างกงัหนัลมที่ไม่ต้องขนส่งเสาและชิ้นส่วนไปประกอบหน้างาน 
เป็นที่มาของการน�าเทคโนโลยกีารพมิพ์สามมติมิาใช้ เพราะความก้าวหน้าของการ
พมิพ์ท�าให้สามารถพมิพ์เสาคอนกรตีสงู 200 เมตรได้สบาย ๆ  
 กงัหนัลมรุน่ใหม่ของโลกที่ผลติด้วยเครื่องพมิพ์สามมตินิี้จะมคีวามสงู 160 เมตร 
สงูกว่ากงัหนัลมที่อยูใ่นสหรฐัทกุวนันี้ถงึ 2 เท่า ผลติพลงังานลมได้ 5 เมกะวตัต์/
ชั่วโมง นอกจากช่วยตดัขั้นตอนการขนส่งวสัดตุ่าง ๆ ที่ยุง่ยากและล�าบากแล้ว ยงั
อ�านวยความสะดวกในการตดิตั้งหน้างานมากขึ้น เพราะแค่มเีครื่องพมิพ์สามมติิ
และวสัดกุ่อสร้างกส็ามารถเนรมติกงัหนัลมได้แล้ว นอกจากจะสะดวกสบายในหน้า
งานมากขึ้น วธินีี้ยงัช่วยลดการใช้เชื้อเพลงิและการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกดิจากการ
ขนส่งได้อกีทางด้วย  

ที่มา : https://www.theverge.com/2020/6/17/21293456/ge-200-meter-
onshore-taller-wind-turbines-3d-printing
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 หลังจาก นโิคลา เทสลา (Nikola Tesla) นักประดิษฐ์ นักฟสิิกส์ และ
วศิวกรไฟฟา้ผูส้รา้งนวตักรรมล�า้ยคุทีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุคนหนึง่ในประวตัศิาสตร์ 
ได้สร้างความสว่างไสวให้โลกใบนี้ ด้วยการพัฒนาระบบไฟฟา้กระแสสลับ
อันเป็นพ้ืนฐานของระบบไฟฟา้ที่ใช้งานในโลกปัจจุบัน นับจากนั้น ‘ไฟฟา้’ 
ก็มีความส�าคัญต่อมนุษย์เรามากจนบางครั้งไม่อยากจะนึกเลยว่า ‘ถ้าไม่มี
ไฟฟา้ใช้จะเป็นอย่างไร’  
 หลายคนคงนึกถงึความล�าบากและความไม่สะดวกสบายตา่ง ๆ ทีจ่ะ
ตามมายาวเป็นหางว่าว เพราะชีวิตประจ�าวันของผู้คนในสังคมสมัยใหม่ 
(Modern Society) แวดลอ้มไปด้วยสรรพสิ่งที่ล้วนอาศัยความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยท้ัีงนัน้ และ ‘ไฟฟา้’ กเ็ขา้มามบีทบาทไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่กนั 
เพราะเปน็พลงังานส�าคญัในการขบัเคลือ่นใหเ้ทคโนโลยลี�า้สมยัเหลา่นัน้
ท�างานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

‘ไฟฟา้’  
สร้างชีวิต

VDO
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 เมือ่เอย่ค�าวา่ ‘ไฟฟา้’ หลายคนคงนกึถึงไฟฟา้ตามบา้นเรอืนทีเ่ราใชก้นัอยูทุ่กวัน
ผา่นเครือ่งใชไ้ฟฟา้ตา่ง ๆ ทีช่ว่ยใหเ้ราใชช้วีติไดส้ะดวกสบาย แตแ่ทจ้รงิแลว้ ไฟฟา้
นัน้อยูร่อบตวัมากกวา่ทีเ่ราคดิ และมปีระโยชนต์อ่มนษุยห์ลากหลายดา้นมาก เพราะ
เปน็พลงังานส�าคญัทีใ่ชท้ัง้ในภาคการเกษตรกรรม ภาคอตุสาหกรรม รวมถงึเปน็
สาธารณูปโภคขัน้พ้ืนฐานทีจ่�าเปน็ในการด�ารงชวีติของประชาชน  
 จากประโยชนท์ีร่อบดา้นของไฟฟา้ ท�าใหพ้ลงังานไฟฟา้จงึเป็นสิง่จ�าเปน็มากและ
ถอืเปน็หนึง่ในปจัจยัส�าคญัในการพัฒนาประเทศ เปน็ปจัจยัสรา้งการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ อนัน�ามาสูก่ารมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ของสงัคมโดยรวม วา่กันวา่ในอดตี 
อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีวั่ดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มกัมา
พรอ้มกบัอตัราการใชไ้ฟฟา้ทีเ่พ่ิมสงูขึน้ เพราะเมือ่ประชากรมากขึน้ ความต้องการ
สนิคา้และบรกิารก็มากขึน้ตามมาดว้ย และพลงังานไฟฟา้กถ็กูน�ามาใชใ้นการผลติ
นัน่เอง
 มาดกูนัวา่เราน�าไฟฟา้มาใชป้ระโยชนใ์นดา้นตา่ง ๆ อยา่งไรกันบา้ง

ไฟฟา้สร้างประเทศ

ไฟฟา้กับเรา
 แมไ้ฟฟา้จะไมถ่อืเปน็ 1 ในปจัจยั 4 ทีจ่�าเปน็ตอ่การด�ารงชวีติของมนษุย ์แต่คง
ไมม่ใีครปฏเิสธวา่ เราน�าไฟฟา้มาสร้างประโยชนต์า่ง ๆ  มากมายแบง่กวา้ง ๆ  ได้เป็น 
ดา้นการอ�านวยความสะดวกในการใชช้วีติ การสรา้งอาชพี สขุภาพและความงาม 
รวมถงึการน�าไฟฟา้ไปสร้างสรรคใ์นรปูแบบตา่ง ๆ เพ่ือสรา้งความรืน่รมย์

 ลองนึกถึงกิจวัตรของตัวเองในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งกลับเข้านอนกันดูสิว่า คุณใช้ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าไปกี่ชิ้น การเดนิทางสญัจรในแต่ละวนัมไีฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในการคมนาคมของคณุ
อย่างไรบ้าง และในที่ท�างานของคณุมอีปุกรณ์ส�านกังานหรอืเครื่องมอืที่ใช้ในการท�างานที่ต้องใช้ไฟฟ้า
มากน้อยแค่ไหน  แล้วจะรูว่้าไฟฟ้ามบีทบาทในชวีติคณุมากเพยีงใด 
 ทั้งนี้ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจท�าให้รูปแบบการใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
อย่างเช่น ไฟฟ้าที่เคยให้แสงสว่างผ่านหลอดไฟและท�าความเยน็ผ่านเครื่องปรบัอากาศตามอาคาร
ส�านกังานต่าง ๆ จากที่เคยมสีวติช์ไว้เปิดปิด กเ็ปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าอจัฉรยิะที่ใช้ไฟฟ้าเชื่อมต่อ
เนต็เวร์ิกเข้ากบัระบบอื่น ๆ เช่น ระบบอณุหภมูภิายในอาคาร ระบบการระบายอากาศ และระบบ
ควบคมุแสงสว่าง ท�าให้สามารถปรบัให้เหมาะกบัการใช้งานจรงิได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงเวลา 
หรอืแม้แต่อปุกรณ์ต่าง ๆ ในบ้านเรอืน ไม่ว่าจะอปุกรณ์ครวั อปุกรณ์ท�าความสะอาด หรอือปุกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์กม็กีารใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ยกตวัอย่างเช่น เดมิที่ใช้เตาแก๊สในการท�าอาหาร วถิชีวีติของ
คนยคุนี้ที่มกัอาศยัในคอนโดท�าให้ต้องเปลี่ยนมาใช้เตาไฟฟ้า เพื่อความสะดวกและปลอดภยัมากขึ้น 
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 เหน็ชดัเจนในภาคอตุสาหกรรมที่พลงังานไฟฟ้า
เป็นปัจจัยหลักในการท�างานของเครื่องจักร ซึ่ง
เป็นกระบวนการผลติสนิค้าและบรกิารให้เพยีงพอ
กับความต้องการของลูกค้า เช่น อุตสาหกรรม 
สิ่งทอ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนกิส์ อตุสาหกรรมอาหาร เป็นต้น
 ทว่า ส�าหรบัภาคการเกษตรในยคุนี้กต้็องมกีาร
ปรบัตวัไม่ต่างกบัภาคอตุสาหกรรมด้วยเช่นกนั เพราะ 
เมื่อจ�านวนประชากรเพิ่มขึ้น ความต้องการผลผลติ
ทางการเกษตรกเ็พิ่มขึ้นตามไปด้วย ท�าให้การเพาะ
ปลกูแบบดั้งเดมิที่ต้องพึ่งพาธรรมชาตอิาจให้ผลผลติ 
ไม่พอกบัความต้องการของตลาด ท�าให้มกีารออกแบบ 
และพฒันาหลอดไฟแอลอดีสี�าหรบัใช้ปลูกพชืเพื่อ
ทดแทนแสงอาทิตย์ โดยค�านึงถึงการเจริญเติบโต
ของพชืตามธรรมชาต ิท�าให้ปลกูพชืได้ในโรงเรอืนที่ 
ดแูลได้อย่างทั่วถงึ โดยไม่ต้องกงัวลกบัสภาพดนิฟ้า 
อากาศอีกต่อไป นอกจากนี้ การควบคุมอุณหภูมิ
และก�าหนดระยะเวลาการรบัแสงยงัช่วยให้ปลกูพชื
ต่างถิ่นได้อกีด้วย
 นอกจากไฟฟ้าช่วยให้กระบวนการผลติสนิค้า
ทั้งภาคอตุสาหกรรมและภาคเกษตรมคีวามทนัสมยั 
ขึ้นแล้ว ไฟฟ้ายงัเป็นสิ่งส�าคญัในการท�าธรุกจิภาค
บริการในรูปแบบต่าง ๆ อีกหลากหลายประเภท 
เช่น ซูเปอร์มาร์เกต็ ห้างสรรพสนิค้า โรงแรม รวมถงึ 
ร้านอาหาร ร้านค้า เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่า ไฟฟ้า
เป็นตัวแปรส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ เกิด
การกระจายรายได้ และสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขนัทางธรุกจิได้อกีด้วย

 ขยายอาชีพ

หรอืบางครั้งที่การใช้ไฟฟ้ากอ็าจเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่มาก
ขึ้นของคนเรา เช่น หม้อทอดไร้น�้ามนัที่กลายเป็นอปุกรณ์ท�าอาหารยอด
นยิมอยูใ่นขณะนี้ กช่็วยให้ผูท้ี่อยากกนิของทอดแต่กงัวลเรื่องแคเลอรี่ได้
สบายใจขึ้น เพราะสามารถทอดอาหารได้โดยไม่ต้องใช้น�้ามนั กระทั่งการ
ท�าความสะอาดบ้าน จากเดมิที่เคยใช้ไม้กวาดหรอืไม้ถพูื้น กก็ลายเป็น
เครื่องดดูฝุน่และหุน่ยนต์ท�าความสะอาดแทน ทั้งประหยดัเวลา สะดวก 
และสะอาดมากขึ้น หรอืแม้แต่อนิเทอร์เนต็ที่เราใช้กนัที่บ้านกย็งัต้องใช้
ไฟฟ้า และในอนาคตอันใกล้ เมื่อเราหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น 
ไฟฟ้าที่บ้านกก็ลายเป็นแหล่งชาร์จพลงังานแบตเตอรี่ที่ใกล้ตวัและสะดวก
ส�าหรบัผูข้บัขี่ 
 ทั้งหมดนี้จงึเป็นตวัอย่างที่กล่าวได้ว่า ไฟฟ้าช่วยอ�านวยความสะดวก
ให้ชวีติเราจรงิ ๆ 
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 หากคณุเคยชมคอนเสร์ิต ละครเวท ีร่วม
งานเลี้ยงและอเีวนต์ต่าง ๆ  หรอืชมงานศลิปะ
ตามแกลเลอรีแล้วล่ะก็ คงพอนึกออกและ
เข้าใจว่า ‘แสง’ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ
ส�าคญัที่ช่วยเตมิเตม็ให้บรรยากาศในงานนั้น
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การจดังานมากขึ้น 
เพราะทั้งทิศทาง ความอ่อนเข้ม ลักษณะ 
และสขีองแสง ล้วนแต่ให้ความรูส้กึที่แตกต่าง
กันได้ทั้งสิ้น เช่น หากเป็นงานสัมมนาหรือ
งานเลี้ยงที่ค่อนข้างเป็นทางการ แสงสว่างที่
นิ่งและสงบกช่็วยให้ผูเ้ข้าร่วมงานมสีมาธกิบั
งานมากขึ้น แต่ถ้าเป็นคอนเสร์ิตของศลิปินที่
มุ่งความบันเทิงเป็นส�าคัญ แสงไฟที่หลาก
หลายก็ช่วยท�าให้ผู้ชมตื่นเต้น สนุก และ
เพลดิเพลนิกบัการแสดงได้ ส่วนในละครเวที
การที่มแีสงไฟสาดส่องไปที่ฉากหรอืนกัแสดง
ก็ท�าให้คนดูเข้าถึงเนื้อเรื่องได้มากขึ้น หรือ
แม้แต่การเปิดไฟฉายส่องไปที่อาคารที่คุณ
อาจจะเคยเดนิผ่านหรอืเหน็จนชนิตา กอ็าจ
ช่วยให้รูส้กึสะดดุตาและได้เหน็ความงามทาง

 ดูแลสุขภาพ
และความงาม

 สร้างความรื่นรมย์

 ไฟฟ้าเข้ามามบีทบาทในทางการแพทย์
อย่างเหน็ได้ชดัผ่านเทคโนโลยทีางการแพทย์ 
ชั้นสงู เช่น เครื่องมอืส�าหรบัแพทย์และอปุกรณ์ 
ให้ความช่วยเหลือที่ช่วยลดความยุ่งยาก 
ในการดูแลคนป่วย รวมถึงความก้าวหน้า 
ในบรกิารด้านการแพทย์ เช่น อปุกรณ์ทาง 
การแพทย์ที่เป็นคอมพวิเตอร์ เครื่องเอกซเรย์ 
CT SCAN หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัด การ
ตรวจคลื่นหัวใจเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติ
เกี่ยวกับหัวใจ หรือแม้แต่ตามบ้านเรือน 
ที่มีผู้ป่วยอยู่ ไฟฟ้าก็มีส่วนส�าคัญในการ 
เดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษา 
พยาบาล เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องดูด
เสมหะ เป็นต้น ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
(PEA) ไม่เพียงสนับสนุนในการให้บริการ
พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น หากยังเล็งเห็นถึง
ความส�าคัญด้านการสาธารณสุข จึงได้
สนบัสนนุงบประมาณทางการแพทย์ให้แก่

โรงพยาบาลจังหวัดที่ขาดแคลน 77 แห่ง 
เป็นเงนิ 770 ล้านบาทอกีด้วย
 แล้วทราบหรือไม่ว่ามีการรณรงค์ให้ 
โรงพยาบาลเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED หนึ่ง
ในนวตักรรมที่ได้รบัการพฒันาขึ้น เพื่อตอบ
โจทย์เรื่องสขุภาพและการประหยดัพลงังาน 
เพราะนอกจากหลอดไฟ LED จะปลอดแสง
รงัสอีลัตราไวโอเลตที่เป็นอนัตรายต่อผวิแล้ว 
ยงัไม่มสีารปรอท จงึปลอดภยัต่อการใช้งาน
ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว แต่คุณสมบัติพิเศษ 
ที่ท�าให้โรงพยาบาลหันมาใช้คือ LED เป็น
หลอดไฟที่ส่งผลดีต่อ ‘นาฬิกาชีวิต’ ที่ท�า
หน้าที่ควบคมุการท�างานของระบบต่าง ๆ  ใน
ร่างกาย ท�าให้คนไข้มกีารหลับที่มีคุณภาพ
ขึ้นในระหว่างพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล ทั้ง
ยงัช่วยบรรเทาอาการปวด ลดภาวะซมึเศร้า 
และแสงสว่างที่มีคุณภาพ สบายตาของ
หลอดไฟ LED ยงัช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ

จากแสงสว่างที่ไม่เพยีงพอในกลุ่มผู้สูงอาย ุ
ได้ โดยรวมแล้วช่วยย่นระยะเวลาการอยู่ 
โรงพยาบาลของคนไข้ให้สั้นลงได้  
 ส�าหรบัด้านความงาม เทรนด์ยคุนี้ไม่ได้
จ�ากัดอยู่ที่การพึ่งศัลยกรรมความงามอีก 
ต่อไป หลายคนหันไปใช้บริการที่มีการน�า 
ไฟฟ้าปริมาณต�่าที่ให้ความร้อนประมาณ 
40-42 องศาเซลเซียส พอให้รู้สึกอุ่น ๆ มา 
กระตุ้นให้มีการหดหรือคลายกล้ามเนื้อ 
เพื่อยกกระชับใบหน้า อีกทั้งยังกระตุ้นการ 
ไหลเวยีนของเลอืดเพื่อเสรมิสร้างคอลลาเจน 
ช่วยลดเลอืนริ้วรอย และเป็นเครื่องมอืในการ 
ผลกัวติามนิหรอืยาลงสูผ่วิหนงัชั้นลกึ ท�าให้
ผิวกระชับและกระจ่างใสขึ้น เป็นอีกทาง
เลือกที่ตอบโจทย์ผู้ที่อยากสวยโดยไม่ต้อง
เจบ็ตวั 

สถาปัตยกรรมขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยเห็นมา
ก่อนกเ็ป็นได้ ยิ่งเมื่อมกีารน�าแสงไปเชื่อมโยง
กบัการใช้เฉดส ีความเคลื่อนไหว หรอืการใส่
จังหวะการเปิดแสงให้สอดคล้องลงตัวกับ
ระบบเสยีง ระบบภาพ กจ็ะเหน็ว่าแสงช่วย
สร้างช่วงเวลาพเิศษที่แตกต่างจากสิ่งที่พบ
เจอในชีวิตประจ�าวัน ท�าให้เรามีความรู้สึก
และอารมณ์ร่วมไปกบังานนั้น ๆ ได้ 
 ส�าคญัถงึขนาดที่มอีาชพี ‘นกัจดัแสง’ มา
ผสมผสานระหว่างความเป็นวทิยาศาสตร์กบั
งานศิลปะเข้าไว้ด้วยกัน แล้วอาศัยความรู้
และเทคโนโลยมีาประกอบการออกแบบแสง
เพื่อควบคมุการรบัรูข้องคนและสร้างอารมณ์
และความรูส้กึให้เกดิขึ้นตามจดุประสงค์ โดย
มแีสงเป็นสื่อกลางที่ใช้สื่อสารไปยงัผูช้ม จงึ
ถือได้ว่า ‘ไฟฟ้า’ ได้ถูกน�ามาใช้สร้างสรรค์ 
ผลงานต่าง ๆ ที่สร้างความรื่นรมย์ให้แก่
มนษุย์อย่างแท้จรงิ
 ทั้งหมดนี้จงึเป็นประโยชน์จากไฟฟ้าในมติิ 
ต่าง ๆ  ที่คนเราคดิสร้างสรรค์และพฒันาขึ้นมา
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 ตลอดระยะเวลา 60 ปีของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
(PEA) ในฐานะทีเ่ปน็หนว่ยงานหลกัทีใ่หบ้รกิารพลงังาน
ไฟฟา้ ซึง่เปน็โครงสรา้งพ้ืนฐานหลกัของประเทศ และด้วย 
ปณธิานอนัแรงกลา้ในการใหบ้รกิารพลงังานไฟฟา้ทีม่ัน่คง 
และปลอดภยัแก่ประชาชน PEA จึงมุ่งมั่นตั้งใจให้ทุก
ครัวเรือนมีไฟฟา้ใช้ 100% ไม่ว่าจะอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล
หรอืทุรกนัดารเพียงใด เพ่ือพัฒนาคณุภาพชวีติคนไทย 
นอกจากนี้ ไฟฟา้ยังถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้าง
ความเติบโตและพัฒนาเศรษฐกจิดว้ยการเพ่ิมผลผลิต
ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เพ่ือให้
แข่งขันในตลาดการค้าระดับโลกได้
 นอกจากนี้  PEA ยังได้พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟา้
และการบริการอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด เพ่ือปรบัตวั
และเตรยีมพรอ้มส�าหรบัการกา้วไปขา้งหนา้อย่างไม่หยุดยัง้
เช่นเดียวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

ไปอยา่งรวดเรว็ ทัง้ยงัมีการเสรมิธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
ภารกิจหลักของ PEA ไม่ว่าจะเป็น สนับสนุนยานยนต์
ไฟฟา้ PEA Volta application สนับสนุนการติดตั้ง
โซลาร์รูฟทอป PEA Solar Hero ให้บริการช่างซ่อม
ไฟฟา้ PEA Care and Service และอื่น ๆ  อีกมากมาย
 จึงถือเปน็เรือ่งทีน่า่ภูมใิจเปน็อย่างย่ิงของชาว PEA 
ทกุคนทีไ่ดเ้ปน็สว่นหนึง่ในการสรา้งความสุขและรอยย้ิม
ให้แกค่นไทยทัง้ประเทศ สมกบัค�าขวัญขององคก์รทีว่า่ 
“สวา่งทัว่ทศิ สรา้งคณุภาพชวีติทัว่ไทย” ในขณะเดยีวกนั 
ความทุม่เทและต้ังใจท�างานนีเ้องทีส่ง่ผลให้องคก์รไดช้ือ่ 
วา่เปน็รฐัวสิาหกจิทีม่คีวามมัน่คงและประสบความส�าเรจ็
ในระดบัแถวหนา้ของประเทศ และในระดับนานาชาติ ซึ่ง
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทยทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม และเป็นองค์กรที ่
ยืนหยัดอยู่คู่คนไทยและสังคมไทยตลอดไป

6 ทศวรรษแห่งความภูมิใจของ PEA

1 5

VDO



1 6

ชัยโย บุตรเรือง
นักกายภาพบ�าบัด
 “ผูป่้วยที่เข้ามารบัการรกัษามาด้วยหลายสาเหต ุทั้งจากโรคภยัไข้เจบ็ อบุตัเิหต ุการออกก�าลงักาย 
หรือแม้แต่ออฟฟิศซินโดรม พบได้ในทุกเพศทุกวัย หลังจากที่ตรวจประเมินอาการเพื่อหาสาเหตุแล้ว 
กจ็ะให้การบ�าบดัรกัษาเพื่อฟ้ืนฟสูมรรถภาพให้ผูป่้วยกลบัมามร่ีางกายในสภาพปกตหิรอืใกล้เคยีงปกติ
ได้มากที่สดุ โดยมเีครื่องมอืต่าง ๆ มาช่วยในการรกัษาตามแต่อาการ ซึ่งหนึ่งในนั้นกม็กีารใช้อปุกรณ์
ไฟฟ้าเข้ามาช่วยด้วย เช่น เครื่องอลัตราซาวด์ เครื่องดงึหลงัและเครื่องดงึคอ เครื่องลดปวดด้วยกระแส
ไฟฟ้า (TENS) เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (ES) ซึ่งแต่ละเครื่องใช้กระแสไฟฟ้าในระดบัความถี่ที่
แตกต่างกัน ให้ผลการรักษาไม่เหมือนกัน นักกายภาพบ�าบัดจะเป็นผู้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
แต่ละราย โดยค�านึงถึงผลทางสรีรวิทยา เพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียงกับผู้ป่วย จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย
และไม่มอีนัตราย”

พงศธร โกยสมบูรณ์
Group Editor-in-Chief Time Out Bangkok และ Nylon Thailand
 “จากความตั้งใจที่อยากสร้างสิ่งใหม่ ๆ ในย่านเจริญกรุงเพื่อให้คนได้ดื่มด�่าประวัติศาสตร์ของ 
ฝั่งพระนครบ้าง แต่อยากให้ลองไปในมุมใหม่ ๆ ที่ไม่เคยไป เราได้แรงบันดาลใจจาก Vivid Sydney 
นิทรรศการไฟในซิดนีย์ เลยเลือกจัดงาน Awakening Bangkok เพื่อชวนคนมาเดินเที่ยวย่านเจริญกรุง
ในยามค�่า โดยมแีสงไฟที่แสดงผ่านผลงานของศลิปินหลาย ๆ  คนเป็นสิ่งดงึดดูและเชญิชวนให้มาสมัผสั
บรรยากาศแปลกใหม่ที่แตกต่างจากความเงียบเหงาแบบเดิม ๆ ที่คุ้นตา นอกจากนี้ ยังท�าให้เห็น 
ว่าไฟฟ้าท�าอะไรได้มากกว่าที่เราคดิ แค่เปลี่ยนส ีเปลี่ยนวธิกีารน�าเสนอ เปลี่ยนรูปทรงของไฟ กท็�าให้
เรามองสิ่งนั้น ๆ ด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปได้ ยิ่งเมื่อได้ผนวกกับแบ็กกราวด์ชีวิตของผู้ชมแต่ละคน
เข้าไป การตีความสิ่งที่ศิลปินต้องการสื่อผ่านแสงไฟก็จะแตกต่างกันไป งานนี้จึงเป็นเหมือนการปลด
ลอ็กมมุมองและความคดิของผู้ชมที่ให้ความหมายของไฟที่เหน็ในแบบของตวัเองอกีด้วย”

ณัฐกิตติ์ กังสดาลเสนานนท์
อาจารย์พิเศษ / ศิลปิน
 “ผมเองสนใจงานด้าน Interactive Design ซึ่งกค็อืการสร้างงาน
ศลิปะปฏสิมัพนัธท์ี่ต้องอาศยัการมส่ีวนร่วมจากผูช้ม เหมอืนตวัผม
เองเป็นนกัทดลองสื่อปฏสิมัพนัธ์ที่สร้างสรรค์งานขึ้นมา จากการน�า
เทคโนโลยีมาประยุกต์เข้ากับสิ่งใกล้ตัว แล้วผมก็จะดูว่าผู้ชมจะมี
ปฏิกิริยากับงานของผมอย่างไรบ้าง อย่างงาน Concept Display ให้
กระเป๋าแบรนด์ Issey Miyake ผมใช้สมาร์ทแอลอีดีมาวางเรียงเป็น
ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์แต่เปลี่ยนสแีละลายไปตาม
การโฆษณาในฤดูกาลต่าง ๆ เช่น เป็นต้นครสิต์มาสในช่วงส่งท้าย
ปลายปี ถือเป็นการโฆษณาที่ดึงดูดความสนใจและคนดูรู้สึกสนุก
ตามไปด้วย”

ภิญโญ วิสัย
ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้
 “ผมเป็นเกษตรกร มทีั้งนาและสวนเกษตรผสมผสาน ซึ่งพื้นที่เพาะปลกูในส่วนของสวนอยู่ในชมุชน 
ไฟฟ้าเข้าถึง ผมจึงสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไป สร้างตลาดนักท่องเที่ยว 
เชญิชวนให้มาเที่ยวในชมุชน ซึ่งไฟฟ้าตอบโจทย์ไอเดยีผมได้ดเีลยครบั เพราะผมน�าไฟมาประดบัตกแต่ง 
จดัอเีวนต์ ท�าขนัโตกดนิเนอร์ นอกจากนี้ ผมยงัเอาระบบไฟมาช่วยในการเพาะปลูก ซึ่งไม่ได้แพงอย่าง
ที่หลายคนคิด ตรงกันข้ามกลับช่วยลดต้นทุนได้เยอะเลย เพราะควบคุมคุณภาพได้ง่ายกว่า และเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัค่าจ้างแรงงานคนแล้ว ค่าไฟประหยดักว่าเยอะเลยครบั”

‘ไฟฟา้’ กับการน�าไปใช้ประโยชน์

C O V E R  S T O R Y
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 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:

1. Facilitating Daily Living 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.

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, 

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.  

4. Offering Entertainment with Electricity
 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.
 
 Therefore, these are the various uses of electricity 
that humans have created and developed over the years.

Life with ‘Electricity’

1 7



‘ก้าว’ ด้วยความมุ่งมั่น Strategic Positioning

พลิกองค์กร
สู่การเป็น Digital Utility

NEVER STOP TO BE
DIGITAL UTILITY
60 ปีที่เราไม่เคยหยุดพัฒนา
 นับจากวันนั้นสู่วันน้ี...60 ปีแล้วท่ี การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (PEA) ท�าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ
ด้านพลังงานไฟฟา้ ซ่ึงเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็น
ส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ชีวิตคนไทยให้เติบโตบนรากฐานที่มั่นคง 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา PEA ตระหนักดีว่า การรู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงจะท�าให้องค์กร
สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้นจึงมีการวางยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์กรไว้อย่างรอบด้าน 
มุ่งสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรช้ันน�าที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงาน
ไฟฟา้และธุรกิจเกี่ยวเนื่องครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

G R I D  S P E C I A L

เรือ่ง กองบรรณาธิการ
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2564-2565 
พลิกองค์กร

สู่การเป็น Digital Utility

สร้างสรรค์องค์กรอย่างรอบด้าน

1 9

ด้านโครงสร้างระบบจ�าหน่าย
• โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟา้ และ Smart 
Meter เพ่ือรองรับเทคโนโลยีระบบ Smart Grid 
(โครงการ Pilot ที่เมืองพัทยา และ 4 เมืองใหญ่ ได้แก่ 
พ้ืนที่ EEC เชียงใหม่ ภูเก็ต เกาะสมุย) มีความส�าเร็จ
ตามแผนงาน Smart Grid ตามที่ก�าหนด
• การพัฒนา Analytic Platform เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
ของผู้ใช้ไฟ

ด้านงานบริการลูกค้า
ยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟา้ และด้านการ
บรกิารลกูคา้ให้ไดเ้ทยีบเท่ามาตรฐาน Doing Business 
ของประเทศ (ครอบคลุมพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมและ
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ)

ด้านพัฒนาธุรกิจ
• มี Business Model ที่ชัดเจน ของบริษัทในเครือ 
และโครงสร้างของการก�ากับดูแล และการรับรู้ 
ผลประกอบการในรูปแบบ Portfolio
• พัฒนาแพลตฟอรม์ตลาดกลางซือ้ขายพลงังานแห่ง
ชาติ (NETP) และต่อยอดสู่การพัฒนา Digital 
Platform ต่าง ๆ  ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือก้าวสู่ผู้น�าตลาด
• บรรลุตามเป้าหมายทั้ง Output และ Outcome 
ในการพลิกองค์กรสู่การเป็น Digital Utility

PEA ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้อย่างครอบคลุมทุกปัจจัย 
ที่จะน�าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
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2568

2570

สร้างมูลค่าเพ่ิม
ด้วยนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟา้

ก้าวสู่ผู้น�า
ในธุรกิจด้านไฟฟา้ ทั้งในประเทศ

และในระดับภูมิภาค

ด้านโครงสร้างระบบจ�าหน่าย
• พร้อมรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟา้ในอนาคต อยา่ง
มมีาตรฐานคณุภาพและความเชือ่ถือได้
• น�าข้อมลูเชิงลึกทีไ่ดจ้ากระบบโครงข่ายไฟฟา้อจัฉริยะ 
(Smart Grid Analytic) มาใช้เพ่ือปรับปรุงระบบ 
โครงขา่ย (Grid) การให้บรกิารลูกคา้ (Customer Service) 
และต่อยอดทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของ Portfolio 
(Enhance value of Portfolio)
• พัฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟา้ในด้าน Customer 
Solutions

ด้านงานบริการลูกค้า
ยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้า และด้านการ
บริการลูกค้าให้ได้เทียบเท่ามาตรฐาน Doing Business 
ของประเทศ (ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการทั่วประเทศ)

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

ด้านโครงสร้างระบบจ�าหน่าย
• ให้บริการด้วยโครงข่ายระบบไฟฟา้ Smart Grid และ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีระบบไฟฟา้
• กา้วสูก่ารเปน็ Virtual Utility แหง่แรกของประเทศไทย

ด้านงานบริการลูกค้า
ยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้า และด้านการ
บริการลูกค้า ให้เทียบเท่ามาตรฐาน Doing Business 
อันดับ 1 ในภูมิภาค

ด้านพัฒนาธุรกิจ
• เปน็ Market Leader โดยประเมนิจาก Market Share 
ใน 3 อันดับแรกของธุรกิจเก่ียวเนื่อง อย่างน้อย 2 
ผลิตภัณฑ์
• มาตรฐาน PEA Standard ได้รับการยอมรับ และ
สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ในประเทศกลุ่ม AEC+3

G R I D  S P E C I A L
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เรือ่ง วชิชุ

2 2

ช่วยกระตุ้นปลุกสมองให้

สร้างสรรค์
5 สิ่งส�าคัญ



2 3

Capture: รวมข้อมูลที่เข้ามาในแต ่
ละวันด้วยการ ‘จด’
 ขอ้มลูจาก Talking Business ในบทความ 
ทีช่ือ่วา่ ‘The Concept of Brain Management’ 
ระบุว่า แต่ละวันคนเรารับข้อมูลเข้ามามาก
เท่ากับหนังสือพิมพ์ 174 ฉบับ ท�าให้สมอง
คอยเตือนเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา เกิด
ภาวะ ‘Internal Distraction’ ท�าให้ความคิด
วอกแวกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอด ซึ่งคน
เราเกิดอาการแบบนี้ได้ประมาณ 500 ครั้ง 
ต่อวัน! ส่งผลให้ไม่สามารถโฟกัสกับสิ่งที่ 
ต้องท�าตรงหน้าได้ดีพอ วิธีที่ช่วยได้คืออย่า 
แค่จ�าว่าต้องท�าอะไรบ้าง แต่ควรจดบันทึก 
โดยการรวบรวมความคิดเพื่อให้ไม่หลงลืม 
อาจตอ้ง Capture หนา้จอหรอืใชแ้อปพลเิคชนั 
เช่น Notability เพื่อช่วยในการจดบันทึกโดย
ไม่ต้องมัวกังวลว่าจะลืม 

Clarify: ตัดสินใจให้ชัดเจนว่าอะไร
ที่ต้องท�า
 ขั้นตอนนี้ต้องตัดสินใจให้ชัดว่า ข้อมูล
ที่ได้รับมาต้องท�าอะไรกับมันหรือเปล่า โดย
อาจยังไม่ถึงกับต้องลงมือท�า แต่ต้องคิดให้
จบในหัวว่า ถ้าต้องจัดการควรเริ่มต้นด้วย
การท�าอะไร และต้องคิดต่อให้จบด้วยว่า
แล้วอะไรที่จะ ‘ไม่ท�า’ เพราะหากไม่คิดให้
เสร็จให้จบ ทุกครั้งที่กลับมาเห็นอีเมลฉบับ
นี ้หรอืขอ้ความทีเ่คยจดไว ้กต็อ้งกลบัมาเริม่
คิดใหม่ด้วยการคิดซ�้าอีกว่า ‘ต้องท�าอะไร’ 
เมื่อคิดได้แล้วให้จดไว้ในลิสต์ ขั้นตอนข้อ 
ต่อไปคือ Organize

Organize: จัดระเบียบ จัดกลุ่ม
 หลังจากผ่านการคิดแล้วว่าจะท�าอะไร 
ส่วนใหญ่มักจะเขียนเป็นค�าสั้น ๆ เกินไป
ท�าให้ต้องเสียเวลามานั่งปวดหัวคิดซ�้า หรือ
เรียงล�าดับความส�าคัญในเรื่องเดิม ๆ อีก 
ถอืเปน็การเปลอืงพลงังานสมอง อยา่ลมืวา่
ชวีติคนเราไมไ่ดม้แีคง่านในออฟฟศิ เรายงัมี
เรื่องส่วนตัว งานบ้าน ครอบครัว หากคุณ

ไม่มีระบบในการจดเรื่องเหล่านี้ สมองของ
คุณก็จะคอยเป็นกังวลตามไปด้วย ดังนั้น
ลองใชแ้อปพลเิคชนัหรอืโปรแกรมบางอยา่ง
ทีช่ว่ย Track หรอืแจง้เตอืนวา่ มงีานอะไรบา้ง 
ที่ต้องท�า อะไรที่ท�าเสร็จไปแล้ว อะไรควร
ท�าวันนี้ หรืองานชิ้นต่อไปคืออะไร จะได้ไม่
ต้องมาพะวง หรือเสียเวลาเริ่มต้นคิดเรื่อง
เดิม ๆ อีก โดยอาจจัดกลุ่มตามบริบทที่
เหมาะสม  ซึง่การมเีครือ่งมอืและระบบการ
จัดการงานที่ดี ก็จะท�าให้เราสามารถเลือก
ท�างานได้อย่างเหมาะสมตามล�าดับความ
ส�าคัญอีกด้วย

Reflect: อัปเดตภาพรวมเพ่ือ 
Rethink และ Recalibrate
 งานแต่ละงานก็เปรียบเหมือนแผนที่ 
GPS ทีพ่าเราไปถงึจดุหมาย ดงันัน้การหมัน่
อัปเดตเส้นทางในแผนที่น�าทางของเราให้
ทันสมัยอยู่เสมอ ช่วยลดโอกาสที่เราจะ
หลงไปผดิเสน้ทาง จนตอ้งเสยีเวลาและอาจ 
จะเสียการเสียงานได้ การท�างานก็เช่น
เดียวกัน ต้องหมั่นตรวจสอบดูภาพรวม 
อาจจะสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งว่า 

David Allen ผู้เชี่ยวชาญด้าน ‘Productivity’ และเป็นผู้
อยูเ่บือ้งหลงัการให้ค�าปรกึษาผูบ้รหิารในอเมริกาและประเทศ
ต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ได้พูดถึงวิธีช่วยเพ่ิม
ความคดิสรา้งสรรค์ ดว้ยแนวคดิ 5 ขัน้ตอนทีจ่ะชว่ยลดความ
ยุ่งเหยิง ให้คุณบริหารจัดการชีวิต รวมถึงจัดระเบียบงานได้
ดีขึ้น ทั้งยังมีที่ว่างให้กับการคิดหาไอเดียใหม่ ๆ ไว้ดังนี้

ที่ผ่านมามีงานอะไรบ้าง แล้วจัดสรรเวลา
ในการท�างานได้ลงตัวหรือไม่ เพราะนี่เป็น
ตัวแปรที่จะบอกว่าเรามีชีวิตสมดุลดีพอ 
หรอืยงั ถา้ดพีอแลว้กจ็ะไดร้กัษาการจดัสรร
เวลานี้ต่อไป แต่ถ้าไม่ ก็จะได้ปรับปรุงแก้ไข
ด้วยการวางแผนการท�างานให้ดีขึ้นได้

Engage: ลงมือท�าอย่างมั่นใจ
 เมื่อลิสต์งานที่ต้องท�าเรียบร้อยแล้ว 
คุณก็จัดสรรได้หมดว่าจะท�างานนั้นที่ไหน 
เวลาใด อย่างไร ให้เหมาะสมตามบริบท
แวดล้อม และพลังงานร่างกาย พลังสมอง
ของตัวเองในตอนนั้น ๆ การท�าเช่นนี้ช่วย
ให้คุณสามารถก�าหนดการหยุดพัก เพื่อให้
เปน็การพกัผอ่นทีแ่ทจ้รงิไดด้ว้ย แลว้คณุจะ
พบว่า การลงมือท�างานได้อย่างเหมาะสม 
ถกูที ่ถกูเวลา และรา่งกายมคีวามพรอ้ม มผีล 
ต่อความ Productive และความ Creative 
มากขึ้น

 ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณมีระบบ
การท�างานไดด้มีากขึน้ สามารถจดัระเบยีบ
สิ่งที่ต้องท�าได้เป็นหมวดหมู่ ทั้งเรื่องงาน 
และเรื่องส่วนตัว เมื่อจัดการตัวเองได้ดีก็จะ
มองเห็นโอกาส รวมถึงช่องโหว่ของปัญหา 
และมีสติในการรับมือกับอุปสรรคต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างานได้มากขึ้นจาก
ความบรรเจิดของความคิดสร้างสรรค์ที่เกิด
ขึ้นอีกด้วย  

ที่มา: GTD Thailand 
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เรือ่ง Fiji Flask

'ทีม' คือทีมเวิร์ก
 teamLab กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2544 โดย คณุโทชยิกู ิอโินโกะ บณัฑติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ซึ่งสนใจวิชาสถิติ 
และการใช้ A.I. (Artificial Intelligence) ประมวลผลภาษามนุษย์ 
คุณอิโนโกะซึ่งเป็น ‘ตัวแทน’ ของกลุ่ม teamLab กล่าวถึงปรัชญา
การท�างานว่า ผลงานของ teamLab นั้นไม่อาจท�าส�าเร็จได้ด้วยคน
คนเดยีว และไมไ่ดใ้ชว้ธิที�างานรว่มกนัในแบบทีค่นอืน่ ๆ  ท�ากนัดว้ย 
ค�าว่าทีมส�าหรับคนอื่นอาจหมายถึงแต่ละคนมีหน้าที่ของตนเอง
และท�างานให้เสร็จในส่วนที่ตนรับผิดชอบแล้วค่อยเอามาประกอบ 
รวมกนั แตเ่รารว่มท�างานทกุสว่นไปดว้ยกนั ซึง่เปน็วถิกีารท�างานของ
โลกในปจัจบุนัและในอนาคต ชือ่ teamLab จงึหมายถงึ หอ้งทดลอง 
ของ (ทีม) ทุกคนนั่นเอง

 Van Gogh ใช้เวลาทั้งชีวิตยังไม่ดัง กระทั่งเมื่อตัว 
ตายไปแล้ว งานศิลปะของเขาจึงมีชื่อเสียงขึ้นมาได ้
แต่คนรุน่ใหมใ่นญ่ีปุน่กลุม่หน่ึง ประกอบดว้ยโปรแกรมเมอร์  
ดไีซเนอร ์นักคณติศาสตร์ นกัวาดซีจี วศิวกร ไปจนถึง
บรรณาธิการ ใช้เวลาแค่ไม่กี่ปีก็ขึ้นแท่นเป็น ‘ศิลปิน’ ที่
มีผู้เข้าชมผลงานมากที่สุดในโลก 
  พวกเขารวมกลุ่มกันในนาม ‘teamLab’ ซ่ึงเป็น 
กลุม่คนรุน่ใหมท่ีต่อ้งการเปลีย่นประสบการณก์ารเสพ
ศิลปะไปสู่รูปแบบใหม่อย่างส้ินเชิง โดยอาศัยอานุภาพ
ของเทคโนโลยีและพลังงานไฟฟา้
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teamLab 
มองโลก-เปลี่ยนศิลปะด้วยเทคโนโลยี
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ศิลปะไม่ส้ินสุดและคนดูจางหายไป 
 เป็นเวลาหลายร้อยปีที่มนุษย์เดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แล้วพินิจ
มองงานศิลปะที่แขวนไว้บนผนัง ตั้งบนพื้น ลอยกลางอากาศ หรือ
สุดแท้แต่วิธีการใดก็ตามที่ศิลปินจะรังสรรค์ขึ้นมาได้
 แตเ่มือ่เดนิเขา้ไปชมงานของ teamLab ผูช้มจะกลายเปน็สว่นหนึง่
ของงานศลิปะไปดว้ย อกีทัง้ผลงานหลาย ๆ  ชิน้กไ็มใ่ชช่ิน้งานส�าเรจ็
ที่ท�าเสร็จแล้วยกไปตั้งให้ชม แต่กลับเป็นชิ้นงานที่ไม่มีจุดเริ่มต้น 
หรอืจดุสิน้สดุใหเ้หน็ชดัเจน หน�าซ�า้ยงัไมม่วีสัดทุีส่รา้งงานศลิปะนัน้ 
ขึ้นมาด้วย 
 เปน็เพราะผลงานของ teamLab คอืศลิปะดจิทิลั ซึง่ใช ้Immersive 
Technology หรือเทคโนโลยีที่สร้างความกลมกลืนระหว่างโลกจริง
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กับโลกจ�าลองดิจิทัล จนรู้สึกเหมือนได้ด�าดิ่งลงไปในโลกเสมือนนั้น
จริง ๆ เช่น En Tea House ที่ใช้ศิลปะการชงชาผสมกับเทคโนโลยี 
ดอกไม้ดิจิทัลที่จะบานในถ้วยชาซึ่งยกขึ้นจิบได้ และรู้สึกอร่อยด้วย 

นิทานธรรมชาติกับมนุษย์
 แม้ว่าทีมงานส่วนใหญ่ของ teamLab จะเป็นมนุษย์สายวิทย์-
คณิต อาทิ โปรแกรมเมอร์ นักท�าคอมพิวเตอร์กราฟิก 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 
หอ้ยลงมาจากเพดาน เมือ่คนเดนิเขา้ไป ดอกไมจ้ะยกตวัหลกีทางให ้
คนเคลื่อนไหวอย่างอิสระในสวนดอกไม้อันแน่นขนัด ตราบใดที่คน
กับธรรมชาติถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน  
 ในปี 2552 teamLab สร้างผลงานที่ชื่อ ‘100 Years Sea’ โดย
ท�าเปน็วดีทิศันฉ์ายเตม็ผนงัและใชล้ายเสน้แบบศลิปะญีปุ่น่โบราณ
วาดเป็นภาพระดับน�้าทะเลในระยะเวลา 1 ศตวรรษที่ค่อย ๆ  สูงขึ้น 
เรื่อย ๆ จนท่วมยอดเขา ซึ่งใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากกองทุน
สตัวป์า่โลกสากล (World Wide Fund for Nature - WWF) น�ามาสรา้ง 
เป็นศิลปะที่มีเรื่องราวอันโหดร้ายให้ออกมางดงามชิ้นนี้   



2 6

เกิดญี่ปุ่น โตรอบโลก 
 การใช้เทคโนโลยีแบบอินเตอร์แอคทีฟท่ีดึงผู้ชมเข้าไปเป็น 
ส่วนหน่ึงน้ีเองท่ีท�าให้นิทรรศการของ teamLab ประสบความส�าเร็จ 
อย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นชื่อศิลปินที่ดึงดูดคนทั่วโลกได้ทุกเพศ  
ทกุวยั ทกุอาชพี และเปลีย่นมมุมองตอ่ศลิปะวา่ไมใ่ชส่ิง่สงูสง่ เขา้ใจ 
ยาก แต่ศิลปะของ teamLab นั้นน่าพิศวงและชวนให้เราดื่มด�่างาน
ศิลปะชิ้นนั้นไปโดยไม่รู้ตัว 
 teamLab เป็นช่ือท่ีดึงดูดผู้คนท่ีมีความสนใจศิลปะได้มากท่ีสุดใน 
ยุคน้ี วัดได้จากสถิติโลกที่ท�าไว้หลัง 1 ปี นับจาก teamLab เปิดตัว  
‘Borderless’ นทิรรศการถาวรที ่MORI Building DIGITAL ART MUSEUM 
มีผู้คน 2.3 ล้านคน จาก 160 ประเทศ เดินทางมาชมนิทรรศการนี้ 
ท�าให้ teamLab กลายเป็นศิลปินเดี่ยวที่มียอดผู้เข้าชมนิทรรศการ
มากที่สุดในโลกภายในระยะเวลา 1 ปี แซงหน้าพิพิธภัณฑ์ของ 
Van Gogh ในเนเธอร์แลนด์ นี่จึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจของการ
ใช้ศิลปะสร้างรายได้เข้าประเทศญี่ปุ่นได้มหาศาล   
 เพราะแนวคิดศิลปะสร้างเศรษฐกิจก�าลังเป็นโมเดลที่ประเทศ 
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 
ในนวิยอรก์ Borusan Contemporary Art Collection ทีอ่สิตนับลู แมแ้ต่
ที่แปลก ๆ  อย่างโรงแรมกาสิโน The Venetian Macau ที่มาเก๊า หรือ
นิทรรศการใหม่ล่าสุด ‘LIFE’ ที่ Dongdaemun Design Plaza ตึกทรง
ฟรฟีอรม์ที ่Zaha Hadid สถาปนกิหญงิชือ่ดงัออกแบบไวใ้นเกาหลใีต ้

เมื่อไฟฟา้คือหัวใจของการสร้างศิลปะดิจิทัล
 ‘Borderless’ นิทรรศการท่ีเป็นท่ีจดจ�ามากท่ีสุดของ teamLab น้ัน 
มีผลงานศิลปะฉายทั่วพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ใช้คอมพิวเตอร์
สร้างผลงาน 520 เครื่อง และใช้โปรเจกเตอร์ฉายภาพ 470 เครื่อง 
ด้วยความที่เป็นศิลปะดิจิทัลทั้งหมด ท�าให้นิทรรศการนี้ หรือ 
นิทรรศการไหน ๆ  ของ teamLab จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มี ‘ไฟฟ้า’

  teamLab ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญและความเกี่ยวพันระหว่าง
มนษุยก์บัพลงังานไฟฟา้อยา่งชดัเจน ผา่นผลงานชือ่ ‘Sketch Town’ 
ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่ง teamLab ใช้เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive  
Technology) สรา้งเมอืงอจัฉรยิะแหง่โลกอนาคตจากรปูภาพทีผู่เ้ขา้ชม 
งานวาดขึ้น ซึ่งใครจะวาดภาพให้เมืองมีอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นรถ 
ตึก หรือแม้แต่ยูเอฟโอ ทีมงานจะสแกนภาพวาดเหล่านี้แล้วฉายไป
บนผนังให้เมืองเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ 
 ส่วน teamLab วาดแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ในเมือง เช่น 
พลังงานไฮโดรเจน แสงอาทิตย์ ลม และชีวมวล ซึ่งผู้ชมสามารถ
เห็นการก�าเนิดของพลังงานเหล่านี้ได้ในทันใด เช่น แตะรูปกบแล้ว
ฝนก็ตก ท�าให้เขื่อนผลิตพลังงานไฮโดรเจน ส่งพลังงานไปตามบ้าน
เรือน ถนนหนทาง ที่สุดแล้วทั้งเมืองก็สว่างไสว 
  สิง่ทีน่า่สนใจกค็อื teamLab กลา่ววา่ นีค่อืเมอืงแหง่โลกอนาคต 
ตีความได้ว่า ไฟฟ้าจะยังมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์ในทุก ๆ มิติต่อไป 
แต่สิ่งที่อยากให้ทุกคนช่วยกันคิดต่อคือแหล่งก�าเนิดพลังงานไฟฟ้า
นัน้ควรมาจากไหน มนษุยจ์�าตอ้งพึง่พาพลงังานจากธรรมชาตซิึง่เปน็
พลงังานสะอาดและหมนุเวยีนกลบัมาใชไ้ดใ้หม ่อนัเปน็วถิยีัง่ยนืให้
มนุษย์จะมีไฟฟ้าใช้และธรรมชาติจะคงอยู่ได้ตลอดไป  

S H O W C A S E

ผลงานของ teamLab คอืศิลปะดจิทิลั 
ซึ่งใช้ Immersive Technology หรือ
เทคโนโลยทีีส่ร้างความกลมกลืนระหวา่ง
โลกจริงกับโลกจ�าลองดิจิทัล จนรู้สึก
เหมอืนไดเ้ข้าไปในโลกเสมอืนนัน้จริง ๆ
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 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 some-
thing 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.

teamLab:
Another Perspective in The World of Art
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เมือ่โลกเปลีย่น 
ผูบ้รโิภคยิง่เปลีย่น
McKinsey  บริษัททีป่รกึษาดา้นการจดัการระดบัโลก  ทัง้ในด้านกลยทุธ์ทาง 
การตลาด เทคโนโลยี ส่ือ โทรคมนาคม พลังงาน การดูแลสุขภาพ รวมถึง 
ดา้นการคา้ปลีกและอตุสาหกรรม ได้เปดิเผยรายงานฉบบัหนึง่เกีย่วกับการ 
ส�ารวจความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภค “The Great Consumer 
Shift : The charts that show how US shopping behaviour is 
changing.” ซึ่งได้ส�ารวจเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ท�าให้เริ่มเห็น 
ทิศทางความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหลายด้านของผู้บริโภค เมื่อถูก 
บงัคบัใหอ้ยูบ่า้นและย้ายชวีติมาบนออนไลนม์ากขึน้ ในช่วงทีม่โีรคโควิด-19 
ระบาดไปทั่วโลก

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

จบัตากลุ่มผูบ้ริโภค 
 หากแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามวัยแล้ว จะ
เห็นว่าแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมการบริโภค 
แตกต่างกัน ดังนี้
 •  กลุม่ Millennials และ Gen-Z ผู้
จะก้าวขึ้นมาเป็นฐานลูกค้าส�าคัญ (เข้า
สูว่ยัท�างานเตม็ตวั) เป็นกลุม่ที่ซื้อของทกุ
ประเภทผ่านออนไลน์หมดแล้ว ในขณะที่ 
กลุม่ Babyboomers คอืกลุม่ที่ปรบัตวัเข้า
สูโ่ลกออนไลน์ได้กจ็รงิ แต่ความต้องการ
จบัจ่ายใช้สอยน้อยกว่า 2 กลุม่แรกมาก 
 •  กลุม่ทีน่า่จบัตาทีส่ดุคอืกลุม่ Gen 
X และ Gen Y ที่ปรบัพฤตกิรรมการซื้อ
จากออฟไลน์ข้ามมาเป็นออนไลน์เตม็ตวั 
โดยประเภทสนิค้าที่เลอืกซื้อ ได้แก่ ความ 
บนัเทงิ หนงัสอื เสื้อผ้าและของใช้เดก็

สถิติพฤติกรรมผูบ้รโิภค
 การส�ารวจจากกลุ่มตัวอย่างพบว่ากว่า 
75%เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อด้วยสภาพ 
บีบบังคับทางสังคมและรายได้ ท�าให้เกิด 
การเปล่ียนแบรนด์ใหม่คร้ังใหญ่ด้วย ดังน้ี
 • 40% เลือกซื้อของจากร้านเดิม
ด้วยวธิกีารใหม่ เช่น โทรไปสั่งแล้วเดนิทาง 
ไปรบัหรอืให้มาส่งที่บา้น และ 73% ยงั
จะเลอืกใช้วธินีี้ต่อไป
 • 36% เลือกซื้อแบรนด์ใหม่ และ 
73% ยงัจะเลอืกใช้วธินีี้ต่อไป
 • 33% เลอืกซื้อจากร้านใหม่ และ 
80% ยงัจะเลอืกใช้วธินีี้ต่อไป
 • 25% หนัมาลองใช้สนิค้า House 
Brand เป็นครั้งแรก

 ทัง้หมดคอืขอ้มลูทีผู่ป้ระกอบการควร
จะรูไ้ว ้เพ่ือก�าหนดทศิทางธุรกจิในอนาคต
เพราะการท�าธุรกิจ เป็นเรื่องของการ 
คาดการณ ์และการตอบสนองพฤตกิรรม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคไดอ้ยา่ง
ทนัทว่งท ีฉะนัน้ ควรรีบเตรยีมตัวรบัมอื 
ไว้เสียแต่เนิ่น ๆ  

ที่มา https://www.mckinsey.com
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เรือ่ง สภุาพ กสวิงศ์
ภาพ การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค อ�าเภอเบตง

 ดูเหมือนการใช้ไฟฟ้า จากเดิมที่ใช้กับตู้เย็น เตารีด หม้อหุงข้าว 
และทีวี ได้พัฒนาก้าวไกลไปสู่การใช้งานอื่น ๆ กว่าที่เคยเป็น... 
เป็นอย่างมาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับผิดชอบในการ
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ในพื้นที่อัน 
กวา้งใหญก่วา่ 510,000 ตารางกโิลเมตร จงึไดว้างแผนการด�าเนนิการ 
ต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าให้ทันต่อความคาดหวัง 
ของสังคม หากกล่าวเฉพาะเกาะสมุยเพียงเกาะเดียวที่มีประชากร 
อาศัยกันอยู่ราว 7 หมื่นคน แต่กลับมีนักท่องเที่ยวมาเยือนและ 
พักแรมปีละไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน  การใช้ไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็น 
อย่างยิ่งส�าหรับเกาะแห่งนี้ จึงต้องมีการวางสายเคเบิลใต้น�้าจาก 

จากน�้าพระราชหฤทัย...
30 ปีทีร่อคอย

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 
 ในยคุแรกที ่PEA ไดร้บัการสถาปนาองคก์ร พ.ศ. 2503 ภาพทีแ่ท้
จรงิและชดัเจนของการด�าเนนิการของชาว PEA จงึคอืการบกุปา่ฝา่ดง 
ลงน�้า ด�าดิน เพื่อขยายเขตระบบจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า และนี่คือ
หนึ่งในเรื่องจริงของอดีตเด็กน้อย ๆ คนหนึ่งที่อยากบอกเล่าให้คน
รุ่นหลังรับรู้ 
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 ฉันเป็นเด็กบ้านนอก หมู่บ้านของฉันอยู่ห่างไกล บ้านของเรา
หุงข้าวด้วยไม้ฟืน รีดผ้าด้วยเตารีดใส่ถ่าน เวลาค�่าจะจุดตะเกียงใส่ 
น�า้มันก๊าด ช่วงท่ีมีงานส�าคัญ ๆ  มีคนมาท่ีบ้านมากมายก็จะไปยืมตะเกียง 
เจ้าพายุมาจากบ้านคุณตา เรานอนกันตอนหัวค�่า ความบันเทิงที่
พอจะมีบ้าง ก็คือฟังข่าว ฟังเพลง ละครจากวิทยุทรานซิสเตอร์ที่
ใช้ถ่านไฟฉาย  ฉันมีน้าเรียนหนังสือในเมือง เราจะเขียนจดหมาย
ถึงกัน น้าเล่าให้ฟังว่าได้ดูโทรทัศน์ ดูละครจักร ๆ วงศ์ ๆ เรื่องแก้ว
หนา้มา้  ฉนับอกใหน้า้เขยีนจดหมายเลา่ใหฟ้งับา้ง ฉนัรูส้กึสนกุและ
อยากดูโทรทัศน์บ้าง  ต่อมาไม่นาน ที่บ้านก�านันก็ซื้อโทรทัศน์มา 
ใช้เครื่องปั่นไฟ  ถ้าใครจะดูละครหรือมวย ก็ต้องเรี่ยไรเงิน จ่ายค่า
น�้ามันที่ใส่ในเครื่องปั่นไฟ  ฉันขี่จักรยานออกจากบ้านไปดูโทรทัศน์
ทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ รอคอยว่า.. “เมื่อไหร่ ไฟฟ้าจะเข้ามาใน
หมู่บ้านของเรา”
 รอ ๆ ๆ ๆ ... รอแล้วรอเล่า 
 จนกระทัง่ ฉนัเรยีนชัน้ ป.5  เยน็วนันัน้ กลบัจากโรงเรยีน ฉนัเหน็
คนมาตดิตัง้โทรทศันท์ีบ่า้น ฉนัดใีจมาก วิง่ไปนอกบา้น ตะโกนเสยีง
ดังลั่น ด้วยความดีใจว่า… “ที่บ้านมีโทรทัศน์แล้ว” “พ่อซื้อโทรทัศน์
แลว้ ดใีจจงั!!!” ฉนัรอมานานหลายป ีจนกระทัง่มวีนันี ้วนัทีฉ่นัอาย ุ
10 ปี ไฟฟ้าเข้ามาในหมู่บ้าน มีความสุขมาก ๆ ค่ะ 
 นีค่อืเรือ่งจรงิของเดก็หญงิคนหนึง่ ทีว่นันีเ้ธอคอืคณุยา่ วยั 55 ปี 
แต่ ณ ปีนี้ พ.ศ. 2563  ใครจะเชื่อบ้างว่า เรื่องเล่านี้ยังไม่ได้เป็น
อดีตหรือเรื่องปรัมปรา แต่ยังคงเป็นเรื่องจริงที่ก�าลังรอคนมาเล่าต่อ 
อกีครัง้และอกีครัง้ ในอกีหลายพืน้ทีท่ีย่งัไมม่ไีฟฟา้ใช ้ดงัเชน่ที ่‘บา้น
ในหลง อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา’ ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา หมู่บ้าน
ที่น่าหลงใหล ร่วม 30 ปี ที่พวกเขาไม่มีไฟฟ้าใช้ ปี 2563 เป็นปีที่
ชาว PEA พรอ้มแลว้ ทีจ่ะเขา้มาพดูคยุ และบอกขา่วดกีบัพวกเขาวา่ 
พวกเขาก�าลังจะมีไฟฟ้าใช้
 เพราะถนนสาธารณะลาดด้วยคอนกรีตอย่างดีที่ทอดตัวไป 
ทั่วทั้งหมู่บ้านก่อสร้างเสร็จแล้ว เส้นทางที่นอกจากจะท�าให้
ประชาชนในพืน้ทีส่ญัจรไปมาอยา่งปลอดภยัและสะดวกรวดเรว็และ 
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ยังเป็นเส้นทางที่ท�าให้ PEA ใช้ขนส่งเสา สายและอุปกรณ์มาได้  
เมื่อมีถนนที่ได้รับการก�าหนดให้เป็นที่สาธารณะอย่างชัดเจน ท�าให้ 
PEA ก�าหนดจุดปักเสาที่ชัดเจนได้ และในอนาคตประชาชนทุกคน
จะเข้ามาเชื่อมต่อไฟฟ้าเพิ่มเติมได้ ตลอดจนเป็นเส้นทางที่อย่าง
น้อยทุกปี ปีละครั้งที่ PEA จะใช้ออกตรวจตราระบบไฟฟ้าตาม
วาระ เพื่อให้มีสภาพที่ดี พร้อมจ่ายไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ไฟฟ้าดับ ก็จะเป็นเส้นทางที่ PEA ใช้เดินทาง 
ในการมาตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย 
 ในขัน้ตอนการส�ารวจออกแบบเพือ่กอ่สรา้งระบบไฟฟา้ หมูบ่า้น 
เลก็ ๆ  แหง่นีต้อ้งปกัเสาคอนกรตีถงึ 321 ตน้ แมจ้ะมถีนนในหมูบ่า้น
เรียบร้อย แต่ผู้ที่เคยมาเยือน อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา ย่อมทราบ
ดวีา่ ถนนเสน้นีเ้ปน็ทางทีค่ดเคีย้ว เพราะเปน็พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ 
จากการสร้างเขื่อนบางลาง สภาพถนนเลาะไหล่เขาที่สร้างขึ้นจึงมี
ความยากล�าบากและใชเ้วลานานทีจ่ะขนเสาคอนกรตีถงึ 321 ตน้ได ้ 
การขนสง่ทางเรอืจงึนา่จะเปน็หนทางทีร่วดเรว็ทีส่ดุ ดว้ยความมุง่มัน่ 
และเทคโนโลยทีีเ่ราม ีผนวกกบัความรว่มมอืของทกุคนในการตดัแตง่ 
ต้นไม้ที่ติดแนวถนนที่อาจท�าให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องได้ ในที่สุด 
พวกเขาก็ได้มีไฟฟ้าใช้กัน 
 วนันี ้ความสวา่งไสวบงัเกดิขึน้ทัว่ทัง้ ‘บา้นในหลง’ ถนนในหมูบ่า้น 
ที่เคยมืดมิดกลายเป็นสว่างไสว ปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น 
คืนนี้เป็นคืนแรกที่แสงสว่างจากไฟฟ้าท�าให้เขาอาจจะไม่นอน และ
ยังสนุกสนานยามค�่าคืนในบ้านของตัวเองเป็นครั้งแรก หลายคนก็
มารวมตัวกันที่บ้านเพื่อนสนิท เพื่อร้องเพลงคาราโอเกะฉลองการ
มีไฟฟ้าใช้กัน
 ต่อจากนี้ไป ชีวิตยามค�่าคืนที่เคยเงียบเหงาในความมืดมิด 
ก็จะมีความสุข ได้ฉลองในโอกาสต่าง ๆ ตามที่ต้องการ หลาย
คนเปิดไลน์คุยผ่านวิดีโอคอลกับญาติที่อยู่ห่างไกล เพราะมีระบบ 
Wi-Fi ที่เปิดใช้งานในวันนี้ อย่างไม่ต้องกลัวแบตเตอรี่มือถือหมด
อีกต่อไปแล้ว ตู้เย็น มีเนื้อและผักสามารถท�าอาหารได้ทุกอย่างใน
เวลาที่ต้องการ ทีวีดาวเทียมรับชมข่าวสารได้ทุกช่องเช่นเดียวกับ
ผู้คนในเมือง คอมพิวเตอร์ แหล่งความรู้ที่ใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
ได้ทั้งวันทั้งคืน
 	 ทุกการรอคอยย่อมมีที่สิ้นสุด	วันนี้ชาว	PEA	ได้ทำาให้การ 
รอคอยที่ยาวนานถึง	30	ปีของชาวบ้านในหลงเป็นความจริง 
และพวกเรากไ็ดแ้บง่ปนัรอยยิม้	ความสขุ	และโอกาสใหม่ของ 
ชีวิตที่เราได้เห็นร่วมกัน		

ความสวา่งไสวบงัเกดิขึน้ทัว่ทัง้หมูบ้่าน 
ถนนที่เคยมืดมิด กลายเป็นสว่างไสว 
ปลอดภัยในการเดินทาง คืนนี้เป็นคืน
แรกทีแ่สงสวา่งจากไฟฟา้ท�าให้เขาอาจ
จะไมน่อน และยงัสนกุสนานยามค�า่คนื
ในบ้านของตัวเองเป็นครั้งแรก
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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 
and exist ing technology,  the  
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.

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 



3 4 T H O U S A N D  W O R D S

อย่างท่ีทราบกันว่า แมฮ่อ่งสอนเปน็จงัหวัดทีอ่ยู่หา่งไกล 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสลับซับซ้อน และเต็มไปด้วย
ปา่ไมท่ี้อดุมสมบรูณ ์ท�าใหก้ารตดิตัง้ไฟฟา้เปน็ไปดว้ย
ความยากล�าบาก ทวา่ กไ็มเ่กนิความตัง้ใจของชาว PEA 
ในการน�าแสงสวา่งไปให้ชุมชน

ภาพ หนงัสอืครบรอบสถาปนา 60 ป ีการไฟฟา้สว่นภูมิภาค

ไกลแคไ่หนกไ็มห่ว่ัน



สว่างท่ัวทิศ สร้างคุณภาพชีวิตท่ัวไทย www.pea.co.th การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA PEAchannelThailand



นิตยสารฉบับนี้ใช้กระดาษรีไซเคิล 100%  ที่ผ่านกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน  
และได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง


