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คิดเพ่ือสร้าง
 Design Thinking ก�าลงัเปน็ศาสตรท์ีสั่งคมสมยัใหมพู่ดถงึกนัมาก 
เพราะมันเกิดขึ้นมาเพ่ือช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะปัญหาในเชิงธุรกิจ ใจความส�าคัญของ Design Thinking 
นั้นก็คือ กระบวนการออกแบบความคิดเพ่ือท�าความเข้าใจในปัญหา 
ตา่ง ๆ  ใหล้กึซึง้ยิง่ขึน้ โดยม ี‘ผูใ้ช’้ หรอื ‘User’ เปน็ศูนยก์ลาง แลว้สรา้ง
แนวทางแก้ไขหรอืนวตักรรมทีส่ามารถตอบสนองและเกดิประโยชนต์อ่
ผู้ใช้สูงสุด 
 กระบวนการสรา้งสรรคน์วตักรรมกม็ฐีานความคดิมาจาก Design 
Thinking ท่ีตอ้งมคีวามคิดริเริม่ พัฒนา แกป้ญัหา เพ่ิมประสทิธภิาพ 
เพ่ือใหไ้ด้ประสทิธผิลอยา่งตรงจดุทีส่ดุ ยิง่โลกเคลือ่นไปขา้งหนา้รวดเรว็ 
เท่าไหร ่เรากต็อ้งก้าวตามใหท้นัโลกมากขึน้เทา่นัน้ มนษุยจึ์งสรา้งสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ ดังที่เราได้เห็นกัน 
 ปัจจุบัน การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (PEA) ก็ก�าลังเดินเคร่ืองในการ
สรา้งสรรคน์วตักรรมพลงังานไฟฟา้ทีต่อบสนองการใชช้วีติของประชาชน 
โดยใหค้วามส�าคญักบักระบวนการออกแบบความคดิ มุ่งน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาพัฒนาองค์กรและบุคลากร เพ่ือให้สามารถปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ เพราะวันนี้เราก�าลังเดินอยู่บนเส้นทางของ 
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 แม่บ้านอัจฉริยะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่น�าเสนอในงาน IFA งานมหกรรม 
เทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป จัดขึ้นที่เมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมน ี
จะมีเทคโนโลยีสุดล�้าติดตั้งทั่วบ้าน ทั้งเครื่องจดจ�าใบหน้า เครื่องฆ่าเชื้อโรค 
ที่บานจบัประต ู ตูเ้สื้อผ้าไอน�้าที่ซกั อบ รดีผ้าในเครื่องเดยีว หน้าต่างอจัฉรยิะ
ที่ควบคมุการใช้พลงังานของอปุกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ในบ้าน แต่สิ่งที่จ�าเป็นที่สดุ
ของบ้านแห่งอนาคต กลบัเป็นเจ้าเครื่องกรองอากาศและเทคโนโลยวีเิคราะห์
ระดบัฝุ่น PM 2.5 
 ผลการศกึษาของคณาจารย์จาก National University of Singapore (NUS) 
เปิดเผยว่า เมื่อระดับมลพิษทางอากาศสูงขึ้น ส่งผลให้ครัวเรือนใช้ไฟฟ้า 
มากขึ้น เพราะคนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากขึ้น แล้วการอยู่แต่ในบ้านนั้น เรา
ก็ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างอ�านวยความสะดวกและสร้างความบันเทิง
ให้ เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่นเกม เตาอบไฟฟ้า เครื่องซักผ้า ซึ่งเครื่องใช้
ไฟฟ้าเหล่านี้ล้วนปล่อยพลังความร้อนออกมา ท�าให้อุณหภูมิในบ้านสูงขึ้น 

PM 2.5 ท�าใหใ้ชไ้ฟฟา้มากข้ึน
ทั้งยังต้องปิดหน้าต่างมิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่น
เข้ามาอีก ในที่สุดทั้งบ้านจึงร้อนอบอ้าว จึงต้อง
เปิดทั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องกรองอากาศ
นานขึ้น ท�าให้บลิค่าไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นตามมา 
 ดังนั้น จึงเป ็นโจทย์ส�าคัญในการพัฒนา 
เทคโนโลยี เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิต
ในบ้านอัจฉริยะที่มีทุกอย่างพร้อมและสามารถ 
ประหยดัพลงังานได้ด้วย ในสภาวะที่ PM 2.5 ยงัคง 
เป็นปัญหารบกวนจติใจคนทั่วโลกเช่นนี้

ทีม่า : http://www.koreatimes.co.kr/www/
tech/2020/09/129_295499.html
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 ทอม ครซู ซเูปอร์สตาร์ฮอลลวีดูท�าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ 
สมชื่อภาพยนตร์ Mission Impossible 7 ได้เปิดกล้องถ่ายท�ากัน 
ตั้งแต่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา แต่สถานการณ์โควดิ-19 
ท�าให้กองถ่ายต้องยตุกิารถ่ายท�าชั่วคราว ดงันั้นพระเอกดงัซึ่งเป็น
หนึ่งในผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย จึงตัดสินใจเช่า
เรือส�าราญในนอร์เวย์ แล้วขนทีมนักแสดงและทีมงานทั้งหมดไป
กักตัวถ่ายท�าหนังกันบนเรือ จะได้ไม่ต้องติดต่อกับคนภายนอก 
ลดความเสี่ยงตดิเชื้อโควดิ-19 เพื่อให้หนงัปิดกล้องทนัเวลา ไม่ล่าช้า
ไปมากกว่านี้
 รายงานข่าวของ The Sun กล่าวว่า ทอมควกักระเป๋าจ่ายค่าเช่า
เรอืส�าราญ 500,000 ปอนด์ (หรอืประมาณ 20 ล้านบาท) โดยเลอืก
เรอืส�าราญของ Hurtigruten ซึ่งเป็นเจ้าของ MS Roald Amundsen 
เรอืส�าราญล�าแรกของโลกที่เป็นระบบไฮบรดิ โดยหลงัจากเดนิเครื่อง
ด้วยก๊าซธรรมชาต ิ60 นาท ีกส็ามารถสลบัไปใช้พลงังานแบตเตอรี่ได้ 
ช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น 20% และยังเดินเครื่องเงียบ 
ไม่สร้างมลพษิทางเสยีงอกีด้วย
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เรือ่ง สภุกัดภิา พูลทรพัย์

ทอม ครซู จา่ยเงนิลา้นเชา่เรอืส�าราญไฮบรดิถา่ยหนงั

ทีม่า : https://www.autoevolution.com/news/tom-cruise-rents-old-hurtigruten-cruise-ship-for-mi7-cast-bubble-in-norway-148179.html

 พรเีมียรล์กีท�าคา่พลงังานพุ่ง
 ฟตุบอลพรเีมยีร์ลกีกลบัมาลงสนามอกีครั้ง หลงัจากต้องหยดุพกัไปเนื่องจากวกิฤตโควดิ-19 
ท�าให้สญูเสยีรายได้ไปถงึ 1,000 ล้านปอนด์ (ประมาณ 41,000 ล้านบาท) ซึ่งการกลบัมาครั้งนี้  
มาพร้อมอฒัจนัทร์ว่างเปล่า มเีพยีงนกัเตะลงสนาม ขณะที่คนดสู่งเสยีงเชยีร์อยูห่น้าจอที่บ้าน 
 จากเดิมแฟนบอลมักไปรวมตัวกันเชียร์ทีมโปรดถึงขอบสนามและตามผับ แต่สถานที่
สาธารณะเหล่านั้นยงัไม่เปิดให้คนจ�านวนมากไปรวมตวักนั ผลส�ารวจของหนงัสอืพมิพ์ The 
Sun เปิดเผยว่า แฟนบอลในองักฤษใช้เวลามากกว่า 10 ชั่วโมงดเูกมการแข่งขนัช่วงสดุสปัดาห์ 
โดย 1 ใน 5 ยอมรบัว่า กงัวลว่าค่าไฟจะเพิ่มสงูขึ้น เพราะการดบูอลที่มากเกนิไป แต่พวกเขา
กไ็ม่มหีนทางอื่นนอกจากต้องนั่งดบูอลที่บ้าน 
 คอบอล 46% กล่าวว่า พวกเขาพึ่งพาเทคโนโลยมีากขึ้นในการดบูอลหลงัโควดิ-19 โดย 
1 ใน 6 คนจะวดิโีอคอลถกเรื่องเกมการแข่งขนักบัเพื่อน ทดแทนบรรยากาศที่เคยกอดคอกนั
เชยีร์บอล ขณะที่ 1 ใน 4 ท�าตามประเพณนียิมของชาวองักฤษที่ลกุขึ้นไปชงชามาจบิระหว่าง
ดบูอลไปด้วย และ 43% ตอบว่าดบูอลไปกนิของว่างไป อาท ิพซิซ่า นาโช่และแฮมเบอร์เกอร์  
 ตวัเลขที่น่าสนใจคอืผูต้อบแบบส�ารวจ 1 ใน 6 คนบอกว่าดพูรเีมยีร์ลกีทั้งที่ไม่ใช่คอบอล 
และ 1 ใน 5 กล่าวว่าดเูกมการแข่งขนันี้กบัครอบครวั เนื่องจากเคยชนิที่ต้องท�ากจิกรรมต่าง ๆ  
ร่วมกบัครอบครวัไปแล้วในช่วงลอ็กดาวน์ 
 Smart Energy GB หน่วยงานด้านพลงังานของรฐับาลถงึกบัออกมาแนะน�าวธิปีระหยดัพลงังาน
ระหว่างดพูรเีมยีร์ลกี เช่น ท�ากบัข้าวให้ทั้งครอบครวัทเีดยีว จะได้ไม่ต้องเปลอืงพลงังานในการปรงุ
อาหารบ่อย ๆ  เปลี่ยนไปใช้มเิตอร์อจัฉรยิะ (Smart Meter) ซึ่งจะแสดงผลว่าใช้พลงังานไปเท่าไรแบบ 
เรยีลไทม์ เวลาต้มน�้าชงชาให้เตมิน�้าในกาปรมิาณเท่าที่จะดื่ม อย่าเตมิน�้าเตม็กา เพราะจะเสยี 
พลงังานต้มน�้าบ่อย ๆ  และหลงัจบเกมทกุครั้ง ไม่ว่าจะดใีจที่ทมีโปรดชนะหรอืหวัเสยีเพราะทมีรกั 
แพ้พ่าย ก็ควรปิดสวิตช์และถอดปลั๊กอุปกรณ์ในการรับชมทุกครั้ง อย่าทิ้งไว้ให้เป็นโหมด 
สแตนด์บาย เพราะจะเสยีไฟฟ้าไปโดยสญูเปล่า

ทีม่า: https://www.thesun.co.uk/sport/football/11933325/premier-league-return-coronavirus-tv/



ขีส่นกุ ปั่ นสบาย 
บนไฮเวยจ์กัรยานทีเ่ยอรมนี
 เป็นข่าวดีของผู้ที่ชอบขี่จักรยานในประเทศเยอรมนี เมื่อรัฐบาล
ประกาศสร้างออโตบาห์นหรือไฮเวย์ส�าหรับจักรยานเป็นระยะทาง 
ยาวถงึ 100 กโิลเมตร เชื่อมต่อ 10 เมอืง ระหว่างเมอืงดสืบวร์คถงึเมอืง
ฮมัม์ 
 ไฮเวย์จกัรยานนี้หน้าตาเหมอืนถนนทั่วไป มเีลน ทางแยก อโุมงค์ทาง
ลอด สะพานข้ามแยกและไฟจราจร ซึ่งคณุปูการที่ผูใ้ช้จกัรยานจะได้รบั 
กค็อืขบัขี่ได้อย่างปลอดภยั สบายใจ ไร้กงัวล ไม่ต้องกลวัว่าจะมรีถยนต์ 
รถประจ�าทาง รถบรรทกุหรอืแม้แต่มอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวชน เพราะสงวน
ไว้ให้ผูใ้ช้จกัรยานและคนเดนิเท้าเท่านั้น 
 ที่ส�าคัญตลอดระยะทาง 100 กิโลเมตรของไฮเวย์จักรยานสายนี้  
สร้างแยกขาดออกจากถนนที่รถวิ่ง ไม่ใช่การตเีส้นเลนจกัรยานแบบเดมิ ๆ  
โครงการนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อ 5 ปีก่อน และเปิดให้ใช้เฟสแรกไปแล้วใน 
เส้นทางระหว่างเมอืงมลืไฮม์ อนั แดร์ รวัร์ และเมอืงเอสเซนิ 
 ไอเดยีสร้างไฮเวย์จกัรยานนั้นต่อยอดมาจากโครงการทางวฒันธรรม
เมื่อ 10 ปีที่แล้ว เมื่อรฐับาลปิดถนนห้ามรถวิ่งในเส้นทางระหว่างเมอืง 
ดสืบวร์คและเมอืงดอร์ตมนุด์ ปรากฏว่ามผีูค้นกว่า 3 ล้านรายเดนิเท้า  
ขี่จักรยานและเล่นสเกตกันบนถนน แสดงถึงความนิยมกิจกรรมการ 
เดนิทางในรปูแบบที่ไม่ใช้เชื้อเพลงิมากขึ้น 
 เมื่อแล้วเสรจ็ คาดว่าไฮเวย์จกัรยานที่มชีื่อว่า RS1 จะช่วยประหยดั
เวลาการเดนิทางได้ 50% ลดการใช้รถได้วนัละ 50,000 คนัและช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ปีละ 16,600 ตนั 
 ส�าหรบัไฮเวย์จกัรยานนั้นมแีนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นในเมอืงต่าง ๆ 
ทั่วโลก ปัจจบุนัมไีฮเวย์จกัรยานเปิดใช้แล้วหลายเส้นทาง อาท ิที่กรงุ
ปักกิ่ง ประเทศจนี กรงุโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก และหลายเมอืง
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่มวีฒันธรรมการขี่จกัรยานที่
แขง็แรงและเป็นส่วนหนึ่งของวถิชีวีติประจ�าวนัของผูค้นไปแล้ว

ที่มา : https://interestingengineering.com/germanys-completely-
car-free-bicycle-highway
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เอเชยีทิง้ขยะอิเลก็ทรอนกิส์
อนัดบั 1 ของโลก
 รายงานการตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์โลกของ
องค์การสหประชาชาตเิปิดเผยตวัเลขว่า ในปี พ.ศ. 2562 
มขียะอเิลก็ทรอนกิส์หรอื e-waste มากถงึ 53.6 ล้านตนั 
แต่มเีพยีง 17.4% เท่านั้นที่ถกูน�ากลบัมารไีซเคลิ
 ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีหลากหลายประเภท อาท ิ
หน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า 
สายไฟ แผงวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ โทรศพัท์มอืถอื ที่ชาร์จ
แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ เป็นต้น ซึ่งเอเชียเป็นผู้ทิ้งขยะ
อเิลก็ทรอนกิส์ราว ๆ 25 ล้านตนั ซึ่งมากเป็นอนัดบั 1 
ของโลก ตามมาด้วยทวปีอเมรกิาที่ 13 ล้านตนั ยโุรป 12 
ล้านตนั แอฟรกิา 2.9 ล้านตนัและโอเชยีเนยี 0.7 ล้านตนั 
ประเทศที่เป็นผูน้�าการสร้างขยะอเิลก็ทรอนกิส์กค็อื จนี 
10.1 ล้านตนั ตามมาด้วยสหรฐั 6.9 ล้านตนั และอนิเดยี 
3.2 ล้านตนั แค่ 3 ประเทศนี้กส็ร้างขยะอเิลก็ทรอนกิส์ 
รวมแล้ว 38% จากปรมิาณขยะทั้งหมดของโลก ในปี 
พ.ศ. 2562 ซึ่งพลเมอืงโลก 1 คนสร้างขยะอเิลก็ทรอนกิส์
เฉลี่ยคนละ 7.3 กโิลกรมั
 รายงานยังชี้ให้เห็นว่า การที่จีนและอินเดียมีขยะ 
อเิลก็ทรอนกิส์มากเป็นอนัดบั 1 และ 3 ของโลก เนื่องจาก 
ทั้งสองประเทศนี้เป็นประเทศก�าลังพัฒนา พลเมือง
เริ่มมกี�าลงัซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมากขึ้น เช่น ตู้เยน็ 
เครื่องซกัผ้า เครื่องปรบัอากาศ 
 ทว่า ในขณะที่ขยะอเิลก็ทรอนกิส์ล้นโลก แต่โควดิ-19 
กลบัยิ่งท�าให้สถานการณ์แย่ลง เพราะผูท้ี่ประกอบอาชพี
เกบ็ขยะจ�านวนหนึ่งไม่สามารถออกไปเกบ็และคดัแยก
ขยะได้ ที่ส�าคัญประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศที่มี
รายได้ต�่าทั่วโลกกลบัไม่มรีะบบจดัการขยะ หรอืในบาง
ประเทศกไ็ม่มกีารจดัการขยะอเิลก็ทรอนกิส์เลยด้วยซ�้า 

ที่มา : https://www.reuters.com/article/us-global-
waste-un-report-idUSKBN243255

ทีม่า: https://www.thesun.co.uk/sport/football/11933325/premier-league-return-coronavirus-tv/
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ทบุสถติชิารจ์แบต  
EV Car เรว็ทีสุ่ดในโลก
 ตวัแทน 3 รายจากมลูนธิ ิZero Carbon World จบัมอืกนัสร้างสถติิ
โลกครั้งใหม่ที่น้อยกว่าสถติโิลกเดมิถงึ 2 ชั่วโมง เมื่อท�าเวลาชาร์จ 
แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า หรอื EV Car ระหว่างเดนิทางได้น้อยที่สดุ 
โดยใช้เวลาเพยีง 1 ชั่วโมง 31 นาท ี32 วนิาทเีท่านั้น ซึ่งสถติโิลกก่อน
หน้านี้ได้มผีูท้�าไว้ใน พ.ศ. 2558 ที่เวลา 3 ชั่วโมง 44 นาท ี33 วนิาท ี
 นกัเดนิทางทั้งสามประกอบไปด้วย ดนี ฟิลดงิ กรรมการมลูนธิิ 
อเลก็ซานเดอร์ ซมิส์ นกัแข่งรถฟอร์มลู่าอ ีและเดวดิ เพโลว์  ผู้เชี่ยวชาญ 
รถไฟฟ้า ทั้งสามได้ร่วมทรปิเดนิทางขบัรถไฟฟ้า Tesla Model 3 จาก 
หมู่บ้านจอห์น โอ’โกรทส์ ในสกอตแลนด์สู่แหลมแลนด์’ส เอ็นด์
ในมณฑลคอร์นวอลล์ ประเทศอังกฤษ เป็นระยะทางรวม 1,376 
กโิลเมตร ใช้เวลาทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง 32 นาท ี
 ตลอดเส้นทางพวกเขาแวะชาร์จแบตเตอรี่ 4 ครั้งที่เมืองเพิร์ธ
และต�าบลเกรท็นากรนีในสกอตแลนด์ รวมถงึเมอืงเดวอนและเซาท์ 
สตาฟฟอร์ดเชอร์ในองักฤษ โดยพยายามไม่ชาร์จไฟมากเกนิไปใน
แต่ละครั้ง 
 การเดนิทางที่ทบุสถติโิลกครั้งนี้แสดงให้เหน็ว่า การใช้รถยนต์
ไฟฟ้าในการเดินทางระยะไกล ๆ นั้นสามารถท�าได้ โดยผู้ขับขี่ไม่
จ�าเป็นต้องวางแผนอย่างเคร่งครดัรดักมุมากเกนิไปด้วยซ�้า เพยีงแค่
วางแผนคร่าว ๆ แล้วสตาร์ตรถกข็บัขี่ได้ไกลไม่แพ้รถที่ใช้เชื้อเพลงิ 
อื่น ๆ ขณะเดียวกันความส�าเร็จของทริปนี้ยังแสดงให้เห็นด้วยว่า 
ในสหราชอาณาจกัรนั้นมโีครงสร้างพื้นฐานที่รองรบัการใช้รถยนต์
ไฟฟ้ามากเพียงไร เพราะมีสถานีชาร์จแบตเตอรี่ให้แวะพักเติม
พลงังานให้รถได้ตลอดเส้นทาง สร้างความมั่นใจให้ผูใ้ช้ว่ารถจะไม่
หมดไฟ(ฟ้า) กลางทางแน่นอน 
ที่มา : https://www.energylivenews.com/2020/09/15/new-record-for-
shortest-john-ogroats-to-lands-end-ev-charging-time/

แคนาดาเปลีย่น 
มลูจากสวนสัตว ์
ใหเ้ปน็เชือ้เพลงิ 
 กระทรวงสิ่งแวดล้อมและโลกร้อนของแคนาดา
มอบเงนิสนบัสนนุ ZooShare โรงงานผลติก๊าซชวีภาพ
ในเมอืงโทรอนโตจ�านวน 2.7 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอื 
84 ล้านบาท เพื่อช่วยโรงงานแห่งนี้เปลี่ยนมลูสตัว์ 
ไร้ค่าจากสวนสัตว์โทรอนโตให้กลายเป็นเชื้อเพลิง 
ที่มมูีลค่าขึ้นมา 
 เงนิสนบัสนนุดงักล่าวมาจากกองทนุเศรษฐกจิ
ผลิตก๊าซคาร์บอนต�่าของรัฐบาลแคนาดา ซึ่ง 
ก่อตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับวิกฤตโลกร้อน และโรงงาน  
ZooShare ยังเป็นโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพแห่งแรก
ในทวีปอเมริกาเหนือที่ใช้มูลสัตว์จากสวนสัตว์มา 
เป็นวัตถุดิบ นอกจากมูลสัตว์จากสวนสัตว์แล้ว 
ยังมีขยะสดจากร้านช�าขนาดใหญ่ ซึ่งปกติแล้ว 
ของสดเหล่านี้เมื่อขายไม่หมดกต้็องทิ้งให้กลายเป็น
ขยะอาหาร แต่ทาง ZooShare ได้เกบ็มาเข้าเครื่อง
ย่อยขยะสดให้กลายเป็นก๊าซชวีภาพเพื่อน�าไปใช้ใน
การผลติกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อน รวมทั้งปุย๋
ที่ใช้ในการเกษตรได้อกีด้วย โรงงานแห่งนี้จงึช่วยลด
การสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 10,000 ตนั 
ตามแผนสูโ้ลกร้อนของแคนาดายงัตั้งเป้าว่า ภายใน 
20 ปีนี้จะสร้างการจ้างงานในธุรกิจสีเขียวเพิ่มขึ้น 
118,000 อตัรา ช่วยกระตุน้จดีพีขีองประเทศได้อกี 
356 แสนล้านเหรยีญสหรฐั (ประมาณ 11 ล้านล้าน
บาท) และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้
กบัประชากรแคนาดาเฉลี่ยปีละ 114 เหรยีญสหรฐั 
(3,500 บาท)
ที่มา : https://www.canada.ca/en/environment-climate-
change/news/2019/03/government-of-canada-
supports-climate-action-by-zooshare-biogas-co-
operative.html
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จากการเล่นเกมราว ๆ ปีละ 5 ล้านเหรยีญสหรฐั (ประมาณ 156 
ล้านบาท) แม้เป็นเงนิจ�านวนมหาศาล แต่หากพดูถงึการใช้ชวีติของ
เขาแล้ว เขาเคยให้สมัภาษณ์ใน Radio Star รายการทอล์กโชว์ของ
เกาหลใีต้ว่า เขาใช้เงนิเดอืนละ 6,000 บาทเท่านั้น เพื่อซื้อแปรงสฟัีน 
ยาสฟัีนและหนงัสอื

ไฟฟา้กบัเกม
 Faker ม ี‘ตารางการท�างาน’ ที่เริ่มต้นตอนเที่ยงของทกุวนัและ
เขาจะเล่นเกมยาวไปจนถงึเวลา 04.00 น. มช่ีวงเวลาพกัผ่อนตาม
อธัยาศยัตอน 16.00-19.00 น. ตารางเวลานี้ท�าให้เหน็ความเอาจรงิ
เอาจงัของนกัเล่นเกมอนัดบั 1 ของโลกคนนี้ได้ชดัเจน 
 อย่างไรกต็าม การที่ Faker และผู้คนอกี 2,700 ล้านคนทั่วโลก 
เล่นเกมนั้น เคยสงสัยไหมว่ามีการใช้ไฟฟ้าไปเท่าไร มีสถิต ิ
บันทึกไว้ว่าการเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์ใช้ไฟฟ้าปีละ 75,000  
ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ส่วนเกมที่ใช้คอนโซลก็มียอดขายมหาศาล 
อาท ิPlayStation 4 ขายไป 109 ล้านเครื่อง ใช้ไฟฟ้า 137 วตัต์ต่อ
ชั่วโมง ส่วน Xbox One ขายไป 50 ล้านเครื่อง ใช้ไฟฟ้า 112 วตัต์
ต่อชั่วโมง  
 เมื่อปีที่แล้ว ทมีวจิยัจาก Lawrence Berkeley National  Laboratory 
สรปุว่า เฉพาะในสหรฐัอเมรกิาประเทศเดยีว การเล่นเกมใช้ไฟฟ้า 34 
เทราวตัต์ชั่วโมงต่อปี เท่ากบัว่าต้องจ่ายค่าไฟกนัปีละ 5,000 ล้าน
เหรียญ (156,000 ล้านบาท) และการเล่นเกมปล่อยก๊าซคาร์บอน
เทยีบเท่ากบัตูเ้ยน็ 85 ล้านเครื่อง หรอืรถ 5 ล้านคนั

ทีม่า : https://www.espn.com/esports/story/_/id/28724101/
faker-groundbreaking-new-contract-t1-superstar-part-owner
https://fee.org/articles/why-video-games-are-poised-to-
overtake-the-entertainment-world/
https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-games-market-
numbers-revenues-and-audience-2020-2023/
https://www.invenglobal.com/articles/8763/faker-on-skt-t1s-
daily-schedule-and-importance-of-sleep

เกม VS ไฟฟา้...เรือ่งนา่รู้
 ข่าวใหญ่ที่ผู้คน 1 ใน 3 ของโลกพุ่งความสนใจเมื่อต้นปี 
ที่ผ่านมา ไม่ใช่ข่าวโควดิ-19 แต่กลายเป็นข่าวที่ว่า นกัเล่นเกมราย
หนึ่งปฏเิสธค่าตวั 10 ล้านเหรยีญสหรฐั (ประมาณ 312 ล้านบาท) 
เพื่อขอเปลี่ยนสญัญาเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัเกมที่มมีลูค่า 160,000 
ล้านเหรยีญสหรฐัแทน ซึ่งนั่นเป็นรายได้ของ พ.ศ. 2563 เท่านั้น  
จงึเป็นที่จบัตามองกนัว่าสื่อบนัเทงิของสหรฐัที่มมีลูค่าสงูถงึแสนล้าน
เหรยีญสหรฐั ไม่ใช่วงการภาพยนตร์หรอืวงการเพลง แต่กลบัเป็น 
‘เกม’ ซึ่งครอบคลุมไปถึงเกมในโทรศัพท์มือถือ เกมที่เล่นใน
คอมพวิเตอร์ และเกมที่เล่นผ่านเครื่องเล่นวดิโีอเกม 
 ถ้าเปรยีบเทยีบกนัระหว่างเกมและภาพยนตร์ที่กวาดรายได้
มากที่สดุในโลก เกมโปเกมอนโกยรายได้ไป 90,000 ล้านเหรยีญ
สหรฐั (ประมาณ 2.8 ล้านล้านบาท) ส่วนภาพยนตร์ที่ครองแชมป์
รายได้สงูสดุของโลกคอื Avengers: Endgame มรีายรบั 2,800 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 87,000 ล้านบาท) จะเห็นได้ว่าตัวเลข
ห่างกนัลบิลบัเลยทเีดยีว
 โลกของเกมจงึก�าลงักลายเป็นความยิ่งใหญ่ในยคุปัจจบุนัและ
ดเูหมอืนว่าจะเตบิโตมากขึ้นเรื่อย ๆ

ซเูปอรส์ตารใ์นโลกของเกม
 ค�าว่า ‘ซเูปอร์สตาร์’ อาจท�าให้นกึถงึ Leonardo DiCaprio หรอื 
Beyoncéé แต่หากไปถามนกัเล่นเกมทั่วโลกที่มรีาว ๆ 2,700 ล้านคน
แล้ว พวกเขาจะนกึถงึซเูปอร์สตาร์ที่ชื่อ ‘Faker’ หรอืชื่อจรงิว่า Lee 
Sang-Hyeok นกัเล่นเกมชาวเกาหลใีต้ที่มอีายเุพยีง 24 ปี 
 Faker ได้รบัยกย่องว่าเป็นนกัเล่นเกมระดบัต�านาน เนื่องจากเขา
เป็น 1 ใน 2 นกัเล่นเกมในโลกเท่านั้นที่คว้าแชมป์การแข่งขนัเล่นวดิโีอ
เกมออนไลน์ที่ดงัที่สดุอย่าง League of Legends ได้ถงึ 3 สมยั เมื่อ
รวมค่าตวั ค่าพรเีซน็เตอร์โฆษณา และสนิค้าต่าง ๆ Faker ผู ้‘เทร์ิน
โปร’ เป็นนกัเล่นเกมมอือาชพีตั้งแต่วยั 17 ปีคนนี้ เรยีกว่ามรีายได้
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วิถีใหม่ของการไฟฟา้

THE NEW NORMAL
OF ELECTRIC UTILITY 

 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านต่อมนุษยชาติ โดยเฉพาะในทาง
เศรษฐกิจและสังคม ท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ใช้ชีวิตประจ�าวันของผู้คนและการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยี โดย
เรียกวิถีชีวิตนั้นว่า New Normal ซึ่งทั้งบุคคลและองค์กรต่าง
ตอ้งปรบัตวัและเรยีนรูใ้นการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัและนวตักรรมตา่ง ๆ  
เข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานและการให้
บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น

 ดว้ยเหตนุี ้ในการประชมุวชิาการและนวตักรรม การไฟฟา้สว่นภมูภิาค (PEA) 
ประจ�าปี 2563 หรืองาน PEACON & Innovation 2020  ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
22 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ
เฉลมิพระเกยีรตแิละคอนเวนชนัเซน็เตอร ์แจง้วฒันะ จงึไดจ้ดัเสวนาขึน้ในหวัขอ้ 
The New Normal of Electric Utility หรือวิถีใหม่ของการไฟฟา้ เป็นการ
เตรียมความพร้อมปรับตัวเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนน้ี ในฐานะ
องคก์รซึง่มภีารกจิในการจดัหาและให้บรกิารพลงังานไฟฟา้ อนัเปน็สาธารณปูโภค 
พ้ืนฐานส�าคัญของประเทศ
 งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนาทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ คุณวัฒนพงษ์ 
คุโรวาท ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวง
พลังงาน คุณนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท Accenture 
ประเทศไทย คุณกิติพงศ์ ธาราศิริสกุล Chief Technology Officer กลุ่ม
เอ็นเตอร์ไพรซ์ หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) คุณเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา 
รองผู้ว่าการการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด และคุณเสกสรร เสริมพงศ์  
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมี 
คุณสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค เป็นผู้ด�าเนินรายการ 
ซึ่งมีประเด็นส�าคัญที่น่าสนใจดังนี้
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อุตสาหกรรม
 ส�าหรับ New Normal ในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ไม่ว่าจะการเปลี่ยนรูปแบบการ
ผลติไฟฟ้าเป็นแบบกระจายศูนย์ การม ีProsumer ท�าให้เกดิธรุกจิใหม่ ๆ ขึ้น เช่น แบรนด์
สกตูเตอร์ไฟฟ้าของไต้หวนัที่สร้างจดุเปลี่ยนให้วงการยานยนต์ของประเทศหนัมาใช้พลงังาน
สะอาดมากขึ้น นั่นคอืแบรนด์ Gotoro โดยได้รบัการสนบัสนนุจากรฐับาลให้มกีารตั้ง Gotoro 
Network หรอืแท่นสลบัแบตเตอรี่ กระจายทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนที่ใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้า
น�าแบตเตอรี่ที่มปีระจไุฟฟ้าอ่อนเข้าไปเสยีบในแท่นเพื่อเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่อดัประจไุฟฟ้า
เตม็แล้วออกมาให้ใช้แทนได้ทนัท ีโดยไม่ต้องเสยีเวลาชาร์จ

ในมุมมองของคณุนนทวฒัน์ พุ่มชศูร ีกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท Accenture 
ประเทศไทย ได้สรุปไว้ว่า เทรนด์ท่ีท�าให้เกิดวิถี New Normal ได้แก ่
ผู้บริโภค เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละเทรนด์ 
ดังนี้

ผู้บริโภค
 หากพจิารณาถงึตวัผู้บรโิภคจะเหน็ความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในด้านต่าง ๆ คอื

เทคโนโลยี
 สถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 เป็นเหมอืนตวัเร่งให้ผูค้นต้องหนัมาศกึษาและ
เรยีนรูก้ารใช้เทคโนโลยกีนัมากขึ้น เหน็ได้ชดัช่วงที่มกีาร Work from Home เพราะเทคโนโลยี
ท�าให้สามารถท�างานที่ไหนกไ็ด้ เมื่อไรกไ็ด้ เพราะทกุคนเข้าถงึข้อมูลได้เสมอ 

การให้ความส�าคัญ 
 จากเดมิที่ผูบ้รโิภคเคยให้ความส�าคัญ
กบัความสะดวกและรวดเรว็เป็นล�าดบัแรก ๆ  
กเ็ปลี่ยนมาค�านงึถงึความปลอดภยัและใส่ใจ 
ในเรื่องสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้มพีฤตกิรรม
ที่เปลี่ยนไป เช่นใช้เวลาอยูบ้่านมากขึ้น และ
ออกไปท�ากจิกรรมนอกบ้านน้อยลง

สิ่งแวดล้อม 
 ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมถอืเป็นสิ่งที่อยู่ 
นอกเหนืออ�านาจควบคุมของมนษุย์ และ 
ส่งผลกระทบต่อเราอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่า
จะปัญหา PM 2.5 ไฟป่าที่ลกุลามไปทั่วโลก 
ยิ่งช่วงที่โรคโควดิ-19 ระบาด แล้ว ผูค้นต้อง
ใช้ชีวิตอยู ่ในบ้านมากขึ้น ได้ใกล้ชิดกับ 
ธรรมชาตริอบตวัมากขึ้น จงึกลบัมาให้ความ
ส�าคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม ฉะนั้น การ
บริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ ผู้บริโภค
หลายคนจึงเลือกแบรนด์ที่ใส่ใจในประเด็น
นี้ด้วย

คาดหวงัในเรือ่ง Personalization 
 ผูบ้รโิภคปรารถนาประสบการณ์ในการ 
ปฏสิมัพนัธ์กบัแบรนด์ว่าจะตอบสนองความ
คาดหวังของตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะโลก
อนาคตที่เป็นโลกแห่งข้อมูลมหาศาล 

นยิามความเป็นเจา้ของ 
 คนยุคใหม่ไม่ได้รู้สึกอยากเป็นเจ้าของ 
ทกุอย่าง แต่ต้องการมกีรรมสทิธิ์ในบางช่วง
เวลาเท่านั้น หรอืที่เรยีกกนัว่า Pay for Use เช่น 
ต่อไปเราอาจไม่จ�าเป็นต้องซื้อรถ แต่เป็นการ 
จ่ายเพื่อได้สทิธิ์การเป็นเจ้าของเมื่อต้องการ
ใช้แทน ซึ่งจะกลายเป็นเทรนด์ที่ท�าให้เกิด
แพลตฟอร์มทางธรุกจิที่มกีารแลกเปลี่ยนการ
เป็นเจ้าของ เช่น Haup Car (ฮ้อปคาร์) บรกิาร
เช่าและแชร์รถผ่านแอปพลิเคชัน เลือกรุ่น
รถที่ต้องการใช้โดยระบวุนัเวลา และค้นหา
สถานที่รบัและคนืรถในจดุที่สะดวกได้ หรอื
แบรนด์ asap Go (เอแซป็ โก) บรกิารให้เช่า
รถยนต์ที่คดิค่าบรกิารตามการใช้งานจรงิ
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• ส่ิงที่ผลักดันให้เกิด
NEW NORMAL
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1. Cloud Technology
 ไม่ว่าอุตสาหกรรมไหนต่างก็ต้องการ
ข้อมูลเพื่อสร้างความได้เปรยีบในทางธรุกจิ 
ซึ่ง Cloud เป็นเทคโนโลยตีวัหนึ่งที่ตอบโจทย์
ความต้องการนั้น โดยเป็นตัวจัดเก็บและ 
ขับเคลื่อนข้อมูลดิจิทัลในที่เดียวกัน และ 
ทกุคนสามารถเข้าถงึข้อมูลนี้ได้

2. AI 
 เมื่อปรมิาณข้อมูลมมีากมายมหาศาล 
จงึจ�าเป็นต้องใช้ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial 
Intelligence) เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
ต่าง ๆ แทนมนษุย์

แม้โควิด-19 จะไม่ได้ท�าให้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงมากทั้งก่อนและหลังเกิดโรคนี้ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า 
สถานการณ์การระบาดของโรค เปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้เห็นความส�าคัญของเทคโนโลยีมากขึ้น 
ซึ่งคุณกิติพงศ์ ธาราศิริสกุล Chief Technology Officer กลุ่มเอ็นเตอร์ไพรซ์ หัวเว่ย เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีที่ส�าคัญในทุกอุตสาหกรรมไว้ 3 อย่าง ได้แก่

• อุตสาหกรรมไหน... ก็ขาดเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้ 

3. 5G 
 เมื่อใช้ Cloud จัดเก็บข้อมูล และมี AI 
คดิวเิคราะห์ข้อมลูแล้ว การน�าข้อมลูเหล่านั้น 
ไปใช้ประโยชน์ได้จรงิต้องอาศยัการสื่อสาร
แบบไร้สายที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและ
ท�างานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว ไร้รอยต่อ 
ซึ่งกค็อืเทคโนโลย ี5G นั่นเอง
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• 5G กับ PEA
 คุณกิติพงศ์ อธิบายเพิ ่มเติมถึง 
เทคโนโลยี 5G ว่า “ความสามารถของ 5G 
ก็คือให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลมากข้ึน 
การดีเลย์ช้าลง และรองรับอุปกรณ์ได้ 
มหาศาล ทัง้ยงัสรา้งโครงขา่ยเสมอืนจรงิ 
ที่เรียกว่า Virtual Network ได้ หากพูด
ถึงการน�า 5G มาใช้ในองค์กรของ PEA 
ที่ในอนาคตคงไม่ได้เป็นแค่ผู้ให้บริการ
ด้านไฟฟ้าเท่านั้น แต่จะเข้าไปมีบทบาท 
ในการให้บริการ Prosumer จึงจ�าเป็นต้อง 
สร้างแพลตฟอร์มท่ีมีมาตรฐาน และต้อง 
เชื่อมต่อเข้าเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันได้ 
นอกจากนี้ 5G ยังมาช่วยเรื่อง Smart 
Workplace รองรับพฤติกรรมการท�างาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป ช่วยให้ทุกคนเข้าถึง
เทคโนโลยีต่าง ๆ และใช้ประโยชน์ได้”

• ทิศทางพลังงานไฟฟา้ในไทย
 คุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท ในฐานะผู้อ�านวยการ สนพ. ได้แสดงวิสัยทัศน์ด้านทิศทาง
พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยไว้ว่า “วิถี New Normal ของระบบไฟฟ้ามีความส�าคัญ 
และจ�าเป็นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สนพ.เองเห็นเทรนด์นี้มานานแล้ว และ
ด้วยสถานการณ์ด้านพลังงานของโลกที่ตระหนักว่าแหล่งเชื้อเพลิงในอดีตอย่าง
ฟอสซิลนั้น ส่งผลกระทบท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน จึงหันมาให้ความส�าคัญกับการใช้ 
พลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือ 
พลังงานน�า้เพ่ือมาทดแทนฟอสซิลมากข้ึน รวมถึงเร่ืองของต้นทุน และความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีด้วย
 “ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการวางแผนบริหารพลังงานของประเทศของ สนพ. จากอดีต 
ที่เคยมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ บริหารงานโดยภาครัฐ มีรูปแบบการผลิตไฟฟ้าแบบรวม
ศูนย์ (Centralized Generation) โดยเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายไฟฟ้า แต่เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและมีกระแสนิยมเรื่องพลังงานหมุนเวียนเข้ามา ก็เริ่มมี
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ปรับบทบาทมาเป็นผู้ผลิตเองบ้าง เนื่องจากเข้าถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
อย่างโซลาร์ รูฟท็อปได้มากขึ้น
 “ผมเข้าใจว่า ท้ังโลกมีการจับตามองการเปล่ียนแปลงจากการผลิตไฟฟ้าแบบรวม 
ศูนย์ไปสู่การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Generation) ท�าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า 
เริ่มออกจากระบบมากขึ้น ยิ่งมีการน�านวัตกรรม Blockchain มาใช้ ซึ่งก็คือธุรกรรม
สัญญาแบบกระจายศูนย์ โดยทุก Transaction ระหว่างคู่สัญญาถูกเก็บและเปิดเผย 
อย่างโปร่งใสบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ทุก ๆ ราย หรือการน�า AI (Artificial Intelligence)  
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ ท�าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจากที่ผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง ก็เริ่มจ�าหน่ายให้กับ 
ผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยกัน เกิดเป็นโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Peer-to-Peer 
Energy Trading ซึ่งเป็นระบบการซื้อขายไฟฟ้ากันเองระหว่างประชาชนด้วยกัน หรือ 
ระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนกับชุมชนโดยรอบ น่ีจึงเป็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
ในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าของบ้านเรา”
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• EV CAR มา...กระทบกับ PEA หรือไม่?
 ผู้ที่ให้ความกระจ่างในประเด็นนี้ได้ดีก็คือ คุณเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการ  
วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า PEA ซึ่งน�ากรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 
ในไทยที่ได้ศึกษาผลกระทบใน 10 จังหวัดของประเทศไทยที่มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้า 
ยี่ห้อ MG สูงสุด พบว่า “การเข้ามาของ EV Car เป็นแบบกระจุกตัว จากข้อมูลของ
กรมขนส่งทางบก ในส่วนภูมิภาค จังหวัดที่มีจ�านวนรถยนต์ไฟฟ้าสูงสุด 10 อันดับ
แรก ได้แก่ ชลบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา ระยอง สงขลา นครปฐม ภูเก็ต
อุดรธานี และขอนแก่น ตามล�าดับ ท�าให้การโหลดกระจุกตัว อาจจะมีการโอเวอร์
โหลดกับระบบหม้อแปลงในบางพื้นที่เท่านั้น ซึ่งก็ต้องไปโฟกัสเป็นรายจังหวัด”

แนวทางการประเมินผลกระทบของ EV ต่อระบบจ�าหน่ายแรงต�่า

• โควิด-19  
กับแผน PDP
 ผู้อ�านวยการ สนพ. ยังกล่าวอีกว่า 
“จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ท�าให้ 
ความต้องการไฟฟ้าลดลง โดยเฉพาะใน 
กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มกิจกรรม จึง 
ต้องมีการทบทวนแผน PDP (แผนพัฒนา 
ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ Power 
Development Plan) เพ่ือหาค่าท่ีเหมาะสม 
ทั้งนี้ โควิด-19 เองท�าให้ราคาเชื้อเพลิง 
หลายชนิดในตลาดโลกลดลง รวมถึง 
ต้นทุนการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ลดลง 
น�ามาซึ่งการแข่งขันที่มากขึ้น ส่งผลต่อ 
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศ 
ที่เรียกว่า ESB - Enhanced Single Buyer 
ที่ กฟผ. เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าทั้งหมด แล้ว 
PEA กับ MEA (การไฟฟ้านครหลวง) 
เป็นผู้จ�าหน่าย อาจจะมีการปรับเปล่ียน 
เพราะ Prosumer ต้องการออกจากระบบ 
ภาครัฐพยายามวางแผนว่าเมื่อลูกค้า 
กลุม่นีอ้อกจากระบบแลว้ เราจะเชือ่มโยง 
อย่างไรเพื่อให้รู ้ว่าเขาอยู่ตรงไหน ใน 
อนาคตอาจต้องมีเรื่อง National Platform  
ต่าง ๆ ในการซื้อขายผ่านส่วนนี้
 “ปัจจุบัน สนพ.เองได้ศึกษาตลาด 
Prosumer ท่ีจะเข้ามาในโครงสร้างกิจการ 
ไฟฟ้า มีการเตรียมการเรื่องของระบบ
ไว้แล้วแต่ยังไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างเป็น 
ทางการ ซ่ึงในอนาคตการแข่งขันในตลาด 
พลังงานไฟฟ้าจะเปิดเสรีมากขึ้น ความ
เปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทุก
ฝ่ายต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ดี”

 ในกรณีศึกษาเดียวกันนี้ รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อดังกล่าวชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยไฟบ้าน 
ผ่าน AC Wall Box ขนาด 7 กิโลวัตต์ ซึ่งคุณสกสรรได้ยกกรณีตัวอย่างไว้ว่าหากมี
การใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 22 กิโลวัตต์แล้ว จะเกิดอะไรขึ้นกับระบบ
จ�าหน่ายของ PEA “ถ้าน�าตัวเลขที่เป็น Capacity ของหม้อแปลงจ�าหน่ายในปี 2563 
รวมกับข้อมูลปริมาณการโหลดของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน พบว่า ในกลุ่มของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นที่อยู่อาศัยยังมีปริมาณการโหลดต�่ากว่าความสามารถในการรองรับ
ของหม้อแปลงจ�าหน่ายของ PEA อยู่ถึง 9,300 เมกะวัตต์” 
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• ทิศทางพลังงานไฟฟา้ของไทย
 เม่ือถามถึงศักยภาพการลงทุนบนโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าท่ีเปล่ียนไป คุณเขมรัตน์ 
ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนช่ันแนล ในฐานะท่ีดูแลบริษัทแรกในเครือของ PEA  
ท่ีต้ังข้ึนเพ่ือลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ แสดงวิสัยทัศน์ไว้ว่า
 “ความเสี่ยงกับโอกาสมาคู่กัน หากมองที่ความได้เปรียบของ PEA ก็คือการเป็น 
Enhance Buyer หรือระบบผู้ซื้อรายเดียว ภารกิจแรกของเราจึงเป็นการรักษาธุรกิจ
เดิมให้แข็งแกร่ง ภารกิจท่ีสอง คือการพัฒนาธุรกิจหลักเพ่ือสร้างความได้เปรียบอ่ืน ๆ 
เพ่ิมข้ึนมา อย่างท่ีได้ท�าแล้วก็คือการน�าพาองค์กรเข้าสู่การเป็น Digital Utility ท่ีใช้เทคโนโลยี 
เข้ามาขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงการท�า Smart Grid ด้วย และภารกิจสุดท้ายคือการ
เสริมสร้างธุรกิจใหม่
 “หากแบ่งธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าเป็น 3 ส่วน คือ ธุรกิจต้นน�า้ ธุรกิจกลางน�า้ 
และธุรกิจปลายน�้า มองในภาพธุรกิจต้นน�้า คือสีเขียว (A) ที่ PEA ยังไม่ค่อยได้ 
เข้าไปสักเท่าไร ด้วยข้อจ�ากัดของกฎหมาย แต่เมื่อมีบริษัทเอ็นคอมฯ เป็นเหมือน
ตัวแทนก็ได้เข้าไปท�าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าในลักษณะการร่วมทุน ซึ่งก็ 
คือสีแดง (B) ท�าให้ได้ประสบการณ์และรับรู้ว่าผู้เล่นรายใหญ่ในธุรกิจต้นน�้าหันมา 
ลงทุนท�าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กแทน และให้ความส�าคัญกับพลังงานทดแทนมากข้ึน เห็นได้ 
จากการพัฒนากังหันลมขนาดเล็กลงกว่าเดิม
 “ส่วนธุรกิจกลางน�้าเป็นสิ่งที่ PEA ท�าอยู่แล้ว ก็คือสีฟ้า (C) ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้ 
เงินลงทุนสูงจึงจ�าเป็นต้องให้ภาครัฐเข้ามาดูแล ข้อดีท�าให้เรามีความเชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมนี้ แต่ก็ต้องมุ่งพัฒนาการก่อสร้างและบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น 
ดังที่มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม Smart Home” 
 “ทว่า เมื่อพิจารณาจากภาพแล้ว พื้นที่ซึ่ง PEA สามารถเข้าไปแข่งขันในตลาด
อุตสาหกรรมไฟฟ้าได้ก็คือบริเวณ G กับ F ที่เป็น New Market เราควรท�า System 
Integration (SI) หรือระบบเครือข่ายและผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลจากผู้ขายหลายราย 
ให้ท�างานได้ตามท่ีต้องการ โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซ่ึงถือเป็น Blue Ocean 
ท่ียังมีคู่แข่งน้อย ส�าหรับธุรกิจปลายน�า้ อย่าง Retired Meter เป็นเร่ืองท่ีเราต้องวางแผน
กันให้ดีในอนาคต”

กราฟเปรียบเทียบ ภาพรวม Capacity 
หม้อแปลงจ�าหน่ายกับปริมาณโหลด

ในภาพรวม จะพบวา่ระบบมีขดีความสามารถ 
ในการรองรบัโหลดดา้นแรงต�า่ไดอ้ย่างเพียงพอ

 ทั้งนี้ PEA มี Capacity ของหม้อแปลง 
จ�าหน่ายอยู่เหลือเฟือที่ 19,628 เมกะวัตต์ 
ถ้าดูกราฟของการสัมมนาเร่ืองทิศทาง 
ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยคณะ 
กรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร 
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พบว่า  
ใน พ.ศ. 2573 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณ
การโหลดด้านแรงต�่าประมาณ 17,000 
เมกะวัตต์ ซึ่ง PEA สามารถเพิ่มจ�านวน
หม้อแปลงจ�าหน่ายขึ้นอีกประมาณ 
2,442 เมกะโวลต์แอมแปร์ จึงสรุปได้ว่า 
ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าในอีก 5 ปีข้างหน้า 
ถึง พ.ศ. 2567 PEA ยังสามารถรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคได้
อย่างเพียงพอ เพียงแต่อาจจะต้องด ู
รายละเอียดเป็นรายจังหวัดไป



1 5

• อนาคตของ PEA 
 คุณวัฒนพงษ์แห่ง สนพ. ได้ตอกย�้า
ให้เห็นว่า PEA มาถูกทางแล้ว “ความ
เสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ท�าให้ต้องมีการปรับตัว ส�าหรับ PEA คือ 
ต้องตระหนักว่าธุรกิจท่ีท�าอยู่เร่ิมมีคู่แข่ง 
มากขึ้น PEA ต้องรักษาความน่าเชื่อถือ 

ของระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์
ความต้ อ งการและพัฒนาให้ ดี ขึ้ น 
นอกจากคู่แข่งจะมากขึ้นแล้ว ยังมีกลุ่ม 
Prosumer ที่ท�าให้รายได้ลดลง จึงต้อง
มองหาธุรกิจใหม่ ๆ ผมมองเรื่อง DSO 
(Distribution System Operators) ว่าอาจ

จะเป็นโจทย์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาได้ รวมถึง 
พลังงานหมุนเวียน Prosumer และ 
Demand Respond (การตอบสนองการ
โหลด) เหล่านี้ถือเป็นธุรกิจใหม่ที่จะเกิด
ขึ้นมา ซึ่ง PEA เตรียมการไว้แล้ว”
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 ส�าหรับ สนพ.เองก็ได้ทดสอบเรื่อง 
Sandbox หรือซอฟต์แวร์ใหม่ให้อยู่ใน
ขอบเขตท่ีจ�ากัด และไม่กระทบระบบการ
ท�างานเดิม รวมถึงการเปิด Third Party 
Access ซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่แข่งและ 
ลกูคา้ การขายไฟผา่นสายจ�าหนา่ยกต็อ้ง 
มีเรื่อง Wheeling Charge หรือการจัดเก็บ
ค่าบริการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน 
ทาง PEA ต้องพร้อมรับมือ โดยท่ี สนพ.
เองจะคอยสนับสนุนให้ธุรกิจด�าเนินไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการ
แข่งขันอย่างเสรีท่ีต้องเป็นธรรมส�าหรับ
ทุกฝ่ายด้วย นอกจากน้ี การมีบริษัท เอ็น
คอมฯ เป็นตัวแทนในการท�าธุรกิจก็มาถูก
ทางเช่นเดียวกัน เพราะโลกในยุคปัจจุบัน 
เราแข่งขันกันหมด ความท้าทายในการท�า
ธุรกิจคือการบริหารต้นทุนการผลิต หาก 
PEA ปรับกระบวนการบริหารจัดการให้

คล่องตัวข้ึนด้วยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วย อย่างเร่ือง Smart Substation 
(ระบบควบคุมของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
ขนาดเล็กมาก) Smart Meter ท่ีต้องเช่ือม
โยงท้ังระบบเข้าด้วยกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้ 
 ในประเด็นน้ี คุณเสกสรรจากสายงาน
วางแผนฯ ของ PEA ได้เสริมว่า “ไม่ว่า
ตลาดอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะมีการแข่งขัน 
และมีการผ่อนผันกฎระเบียบต่าง ๆ จาก
ทางภาครัฐเพ่ือให้เกิดการค้าเสรีให้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย รวมถึง
การมีระบบต่าง ๆ ที่น�าเทคโนโลยีเข้ามา 
พัฒนา PEA อาจจะถูกแย่งลูกค้าไป แต่ 
ไม่ว่าใครจะผลิตไฟฟ้าหรือค้าขายกับใคร 
ก็ยังต้องอาศัยเสาและสายส่งของเราอยู่ดี 
เราก็จะมีรายได้จาก Wheeling Charge 
ฉะนั้น หน้าที่เราคือการต้องดูแลระบบ
ให้ดี”
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“The New Normal of Electric Utility” was the key theme of PEACON & Innovation 
2020, an academic and innovative conference organized by Provincial Electricity 
Authority (PEA) with the objective to prepare the organization to adapt to 
changes as a state enterprise as PEA’s mission is to provide electricity services 
which is an important basic infrastructure for the nation. Key topics discussed 

during the seminar included:

help to quickly and seamlessly 
connect users to the internet. 
The Direction of Thailand’s 
Electric Power Industry
 Mr. Wattanapong Kurovat, 
Director General, Energy Policy and 
Planning Office (EPPO), said that 
a key transformation occurring in 
Thailand’s electric power industry 
is that prosumers are leaving the 
grid as Blockchain technology is 
more widely adopted to establish 
a new electric power service 
structure known as Peer-to-Peer 
Energy Trading. EPPO has been 
studying this movement and is 
prepared to handle the changes 
in the industry. In the future, the 
electric power industry will 
experience a higher competition 
in the market, thus, all stakeholders 
should be well-prepared.
Will the Arrival of EV Cars Affect 
PEA?
 Mr. Seksan Sermpong, Deputy 
Governor (Planning and Power 
System Development) , PEA, 
referred to a study conducted by 
a university about the impact of 
the use of electric vehicles (EV) in 
Thailand which revealed that there 
will be a concentration of EVs, 
thus, transformer overloading  
may be found only in certain 
areas. PEA will focus on the 
situation in each province and it 
is likely that even with battery 
charging us ing househo ld 
electricity, the amount of electricity 

usage will remain within the limits 
of PEA transformers. Therefore, in 
five years or the year 2024, PEA’s 
electricity distribution systems 
will still be able to handle the 
demands of electricity users, 
however, the detail of usage will 
vary in each province. 
Business Opportunities for PEA 
and ENCOM
 Mr. Khemmarat Sartpreecha, 
Deputy Governor of PEA and 
Acting Managing Director of PEA 
ENCOM International said that 
risks and opportunities often 
come together. PEA has an 
advantage of being an Enhance 
Buyer, thus, the organization’s first 
mission is to maintain its existing 
business while the second is to 
develop its core business to create 
other advantages. Some of PEA’s 
achievements included driving 
PEA towards becoming a Digital 
Utility which utilizes technology 
to drive the organization and  
the establishment of the Smart 
Grid. Meanwhile, PEA’s third 
mission is to create new business 
opportunities. Mr. Seksan added 
that whichever party generates or 
trades electric power, they will 
need to rely on PEA’s electricity 
poles and cables and thus PEA 
will still generate income from 
Wheeling Charges. Therefore, it is 
PEA’s duty to maintain the 
electricity system in top condition.

THE NEW NORMAL OF ELECTRIC UTILITY
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The Birth of the New Normal
 Mr. Nontawat Poomchusri, Country 
Managing Director, Accenture 
Thailand, concluded that there 
are several factors that contributed 
to the New Normal way of life. 
First of all, Consumers have 
shifted their behavior to become 
more cautious about safety and 
health issues, thus, they tend to 
stay at home more frequently and 
become closer to nature, moreover, 
they tend to choose brands that 
care for the environment. Another 
upcoming trend is the Pay for Use 
instead of becoming an owner  
of a certain item. Meanwhile, 
Technology has played a bigger 
role during the spread of the 
COVID-19 virus when people had 
to work from home and learn  
how to use different kinds  
of technology. Lastly, Industry 
which refers to the birth of new 
businesses.   
The Important Technologies of 
the Era
 Mr. Kitipong Tarasirisakul, Chief 
Technology Officer – Enterprise, 
Huawei Technologies (Thailand) 
said that there are three important 
technologies that are present in 
all industries: Cloud, AI, and 5G. 
All these technologies allow 
connections to become more 
convenient, quicker, and safer. The 
Cloud can store a large amount of 
data, while AI can analyze data, 
and 5G or wireless connections 
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7 หนทางสู่

K N O W L E D G E

เรือ่ง วชิชุ
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การท�างานให้เป๊ะปัง
Super Productivity
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1. จัดระเบียบการท�างาน
 สิ่งส�าคัญที่ท�าให้คุณท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพก็คือการท�าทีละอย่าง ถ้าคุณ
คือคนหนึ่งที่ก�าลังเปิดคอมพิวเตอร์ 3 หน้า
จอ พรอ้มกบัอกี 3 แอปพลเิคชนัในโทรศพัท์
ไปพร้อมกัน ขอบอกว่าให้เลิกท�า เพราะนั่น
จะท�าใหค้ณุเสยีสมาธมิาก แตถ่า้คณุท�างาน
ให้เสร็จเป็นงาน ๆ ไป รับรองว่างานทุกชิ้น
จะออกมามีประสิทธิภาพแน่นอน ที่ส�าคัญ
อย่าลืมหาเวลาพักสัก 10-15 นาที เพื่อออก
ไปเดินเล่น พักสมอง และพักสายตาด้วย

2. ล�าดับความส�าคัญของงาน
 บ่อยครั้งเหลือเกินที่เราหมดเวลาใน
แต่ละวันไปกับการท�าสิ่งที่ไม่ส�าคัญ ลอง
ส�ารวจตัวเองว่าวันหนึ่งเราเข้าโซเชียลมีเดีย
เพื่ออ่านและดูเรื่องของคนอื่นกี่ครั้ง คนที่ 
Super Productive จะสามารถจดัล�าดบัความ
ส�าคญัในชวีติได ้ซึง่วธิกีารท�าไดง้า่ย ๆ  ดว้ย
การเขียนสิ่งที่ต้องท�าออกมา แล้วจัดล�าดับ 
การท�างานตามความส�าคัญ และความเร่งด่วน 
จากนัน้ใหล้งมอืท�าทลีะอยา่ง ชวีติทียุ่ง่เหยงิ
วุน่วายกจ็ะจบไป กลายเปน็ชวีติทีม่เีวลาวา่ง
เหลือเฟือแทนก็เป็นได้ 

3. ท�างานยาก ๆ ก่อน
 โดยธรรมชาติมนุษย์มักหลีกเลี่ยงการ
ท�าเรื่องยาก แล้วเลือกท�าเรื่องง่ายก่อน  
ท�าให้เราหมดพลังเมื่อต้องเจอกับปัญหา
หรอือปุสรรค ลองปรบัสลบัมาเลอืกท�าเรือ่ง
ยากก่อนดูบ้าง หากท�าได้ในตอนเช้าก็จะดี
มาก เพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองก�าลังแล่น 
แลว้ใหเ้วลากบังานนัน้เพิม่สกัหนอ่ย แตแ่บง่
ท�าเป็นช่วง ๆ  แทนการท�ารวดเดียวจบ วิธีนี้ 
ก็จะช่วยให้เรามีก�าลังใจมากขึ้น เมื่องาน
เสร็จ นอกจากได้งานที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นแล้ว คุณยังได้ความภูมิใจในตัวเองแบบ
สุด ๆ ไปเลยด้วย

4. ขอความช่วยเหลือบ้าง
 หลายคนมีความรับผิดชอบสูงจนรับ
ทกุงานทีไ่ดร้บัมอบหมายมาท�าเองคนเดยีว 
ข้อดีคือได้คุณภาพงานอย่างที่ตั้งใจ แต่
ข้อเสียคือคุณจะรู้สึกหมดพลังและสะสม
ความเครยีดรวมถงึความกดดนัไวก้บัตวัเอง 
เปรียบเหมือนระเบิดเวลาที่รอจังหวะปล่อย
ตูมออกมาในที่สุด เพราะคุณจะท�างานเกิน
ก�าลังตัวเองจนเกินรับไหว ฉะนั้น คุณต้อง
รูจ้กัจดัสมดลุชวีติตวัเองใหไ้ด ้อยา่อายหรอื
กลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น

5. ดูแลตัวเอง
 อย่าละเลยการดูแลตัวเอง ทั้งร่างกาย
และจติใจ  และจ�าไวว้า่การท�างานหนกัโดย 
ไม่สนใจสุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องระวังและควร
หลีกเลี่ยง ทุกคนควรจัดสรรและแบ่งเวลา
ส�าหรับการออกก�าลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการ
ออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหลังเลิก
งาน หรือการออกก�าลังกายเบา ๆ ไปกับ
คลิปทางยูทูบ ที่ส�าคัญควรใช้เวลาสั้น ๆ  
สกั 5 - 10 นาทใีนตอนเชา้ส�าหรบัการท�าสมาธ ิ
เพื่อให้ตัวเองจดจ่อกับสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องท�า
ในแต่ละวันได้เต็มที่ สละเวลาไม่มากใน

ภาวะเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของโรค 
โควิด-19 อาจท�าให้หลายองค์กรมีการปรับโครงสร้าง บ้างก็ลดเงินเดือน 
ลดจ�านวนพนักงาน พลอยให้หลายคนรู้สึกว่าชีวิตการท�างานของตัวเอง
ไมม่ัน่คง แตส่ิง่ทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุของคนท�างาน กค็อืความรูส้กึหมดพลงัและ
หมดไฟ จึงท�างานอย่างไร้เป้าหมายไปวัน ๆ  เราอยากให้คุณลองปลุกตัว
เองขึ้นมาเป็น Super Productive หรือคนท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ
กนัอกีสกัตัง้ เพ่ือเตมิพลงัการท�างานใหล้น้เหลอืและจดุประกายไอเดยีสดุ
บรรเจิดให้กับการท�างานของตัวเองกันหน่อย  

แต่ละวันเพื่อดูแลร่างกายและจิตใจตัวเอง 
แลว้คณุจะประหลาดใจกบัผลลพัธท์ีไ่ดแ้ละ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง

6. เปิดใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 
 ความรู้ต่าง ๆ อยู่รอบตัวเราเสมอ และ
การเรียนรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต 
คงไม่มีใครอยากย�่าอยู่กับที่ โดยไม่พัฒนา 
ตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม ‘จงท�าตัวเป็นน�้าครึ่ง
แกว้’ เปน็คตปิระจ�าใจทีใ่ชไ้ดด้เีสมอ เพราะ
เราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อน�ามาปรับ
ใช้ในทุกวันของการท�างาน และองค์กร
ทุกวันนี้ก็ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
บุคลากรอยู่ไม่น้อย เพื่อให้พนักงานได้มี
โอกาส พัฒนาฝีมือและสามารถท�างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. วางแผนชีวิต 
 ใครยังไม่เคยมีแผนในชีวิต ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว เราแนะน�าให้ต้องลองท�า วิธี
ง่าย ๆ เริ่มจากการวางแผนชีวิตในวันรุ่งขึ้น
ตั้งแต่ช่วงเข้านอน เพื่อให้คุณค่อย ๆ เห็น
ภาพรวมชีวิตในแต่ละวันของตัวเองมากขึ้น 
จากนั้นค่อย ๆ เขยิบไปลองวางแผนชีวิตใน 
แตล่ะเดอืน แตล่ะป ีแลว้จงึเปน็การวางแผน 
ระยะยาว จ�าไว้ว่าทุกแผนสามารถปรับเปล่ียน 
ได้เสมอ 
 คอ่ย ๆ  เริม่ท�าทลีะขอ้กอ่น สว่นใครทีท่�า 
ได้ทุกข้อแล้วอย่าลืมส่งต่อแรงบันดาลใจ
ให้คนใกล้ตัว ทีนี้ไม่ว่าจะเจอวิกฤตครั้งใด 
คุณจะยืนหยัดสู้กับปัญหาได้อย่างมั่นคง
ขึ้นกว่าเดิม

ที่มา : Linkedin, Jobsdb
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เรือ่ง โอเมกา้

 ในด้านพลังงาน ญี่ปุ่นได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในฐานะ
ประเทศทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการน�าพลงังานนวิเคลยีรม์าใชผ้ลติ
กระแสไฟฟ้า 
 จนกระทั่งเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2554 ตามด้วยคลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่ม ท�าให้เกิดภัยพิบัติที่ 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ หมายเลข 1 สารกัมมันตรังสี
ปริมาณมหาศาลรั่วไหลออกมา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนจ�านวนมาก
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เทใจเก็บพลังงานจากตะวัน

เทใจเก็บพลังงานจากตะวัน

 ‘ญี่ปุ่น’ เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหาร แหล่ง
ท่องเที่ยว รวมไปถึงเทคโนโลยี

แดนอาทิตย์อุทัย
 หายนะท่ีคาดไม่ถึงคร้ังน้ันท�าให้ญ่ีปุ่นหันมาจริงจังกับเร่ืองพลังงาน 
หมุนเวียนมากขึ้น เพราะมีความปลอดภัยมากกว่า โดยเฉพาะ 
พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งญี่ปุ่นมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์  
(ละติจูดที่ 20) เนื่องจากเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุด 
ของโลก แต่ละวันพระอาทิตย์จะส่องแสงในดินแดนญ่ีปุ่นเป็นแห่ง
แรกของโลก นั่นจึงเป็นที่มาของสมญานามที่ถูกเรียกขานว่า ‘แดน
อาทิตย์อุทัย’

นโยบายรับซื้อพลังงานหมุนเวียน
 การจะผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างแพร่หลาย 
ภาครฐัตอ้งอดัฉดีมาตรการตา่ง ๆ  เพือ่ลดตน้ทนุพลงังานหมนุเวยีน
ที่ยังสูงกว่าพลังงานปรมาณู  
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 รัฐบาลญี่ปุ่นใช้มาตรการจ่ายเงินอุดหนุน และ Feed-in Tariff 
(FiT) หรอืกลไกระบบรบัซือ้ไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนแบบก�าหนด
ราคา เพื่อจูงใจให้ภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 
 เริม่แรกรฐับาลรบัซือ้ไฟฟา้จากเซลลแ์สงอาทติยท์ีผ่ลติจากบา้น
เรอืนและภาคธรุกจิ ซึง่จะรบัซือ้เฉพาะสว่นเกนิทีเ่หลอืจากการใชง้าน 
และให้ราคามากเป็น 2 เท่าของค่าไฟปกติ ท�าให้มีการลงทุนด้าน
พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น 
 ระยะหลัง รัฐบาลทยอยปรับการรับซื้อไฟฟ้าในราคาที่ลดลง 
เนื่องจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์มีราคาถูกลง ประกอบกับหาก
ตน้ทนุการผลติไฟฟา้ยงัคงสูง ประชาชนกจ็ะเปน็ผูร้บัภาระคา่ไฟฟา้
ในที่สุด 
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 รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าจะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 
22 - 24% ของพลังงานทั้งหมด และเพิ่มเป้าหมายเป็น 27% ภายใน 
พ.ศ. 2573 ขณะทีใ่น พ.ศ. 2562 ญีปุ่น่สามารถผลติไฟฟา้จากพลงังาน 
หมุนเวียนได้ 19% ซึ่ง 8% มาจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์

ผสานพลังชุมชน
 การผนึกก�าลังของผู้คนในชุมชนมีส่วนในการขับเคลื่อนโซลาร์
เซลล์ให้แพร่หลายมากขึ้น ยกตัวอย่างเมืองโยนาโงะ ในจังหวัด 
ทตโทริ ที่หันมาเน้นผลิตพลังงานสะอาด เพื่อทดแทนการพึ่งพา
พลังงานจากนอกพื้นที่ ที่ท�าให้ต้องจ่ายเงินค่าพลังงานนับแสนล้าน
เยนในแต่ละปี 
 ทั้งนี้ ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันผลิตพลังงานหมุนเวียน



2 2

ขึ้นใช้เองภายในจังหวัด ซึ่งมีประชากรราว 150,000 คน ไม่ว่าจะ
เป็นพลังงานจากโซลาร์เซลล์ พลังงานน�้า และชีวมวล โดยติดตั้ง
อุปกรณ์ผลิตพลังงานไว้ตามบ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงเรียน 
และพิพิธภัณฑ์ 
 เงนิทีป่ระหยดัคา่พลงังานได ้ทางการจงัหวดัทตโทรกิจ็ดัสรรกลบั
ไปเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ติดตั้งแบตเตอรี่แบบชาร์จซ�้าได้ใน
ศูนย์พักพิงฉุกเฉิน และระบบจัดการพลังงานในโรงเรียน ที่ช่วยให้
ประหยัดการใช้พลังงาน และลดรายจ่ายส่วนนี้ลง
 แนวทางผสานพลงัชมุชน นอกจากประโยชนท์างตรงในการชว่ย
ประหยดัตน้ทนุพลงังานแลว้ ยงัเหมาะกบัสงัคมญีปุ่น่ทีเ่ผชญิความ
ท้าทายจากการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ท่ามกลางจ�านวน
ประชากรที่ลดลง และเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง เนื่องจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด ทั้งยังปลอดมลพิษ และการ
บ�ารุงรักษาไม่ยุ่งยากมากนัก นับเป็นพลังงานธรรมชาติที่เหมาะกับ
ทุกประเทศที่มีศักยภาพในการรับแสงแดดอย่างเต็มที่

 
โซลาร์ลอยแพ 
 นอกเหนอืจากการตดิตั้งแผงโซลาร์บนหลงัคาบ้านเรอืนและ
อาคาร รวมถึงการท�าโซลาร์ฟาร์มบนพื้นที่ขนาดใหญ่ ทุกวันนี้มี
แนวคดิใหม่ที่ตอบโจทย์การผลติพลงังานแสงอาทติย์ โดยไม่ส่งผล 
กระทบเรื่องพื้นที่ ซึ่งอนาคตอาจต้องใช้ในการท�าการเกษตรและ
สร้างที่อยู่อาศยั นั่นกค็อื การตดิตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนผนืน�้า วธินีี้
ใช้การน�าแผงโซลาร์ตดิตั้งบนทุน่และผกูไว้ด้วยกนัเหมอืนแพขนาดใหญ่
ซึ่งฟาร์มโซลาร์ลอยน�้าแห่งแรกของโลกอยู่ในญี่ปุ่น ที่จังหวัดไอจ ิ
ทางตอนกลางของเกาะฮอนชู 
 จากข้อมูลนับถึง พ.ศ. 2562 พบว่า ทะเลสาบและอ่างเก็บน�า้จ�านวน
มากในญ่ีปุ่นมีฟาร์มโซลาร์ลอยน�้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกรวม 73 
แห่ง จาก 100 แห่งทั่วโลก และมีก�าลังการผลิตคิดเป็น 50% ของ
การผลิตไฟฟ้าจากฟาร์มโซลาร์ลอยน�้าทั่วโลก
 สว่นแพโซลารล์อยน�า้ทีใ่หญส่ดุในญีปุ่น่อยูท่ีเ่ขือ่นยามากรูะ ใน
จงัหวดัชบิะ มพีืน้ทีใ่หญถ่งึ 112 ไร ่สามารถผลติไฟฟา้ปอ้นบา้นเรอืน
ได้เกือบ 5,000 หลัง และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 
ปีละกว่า 8,000 ตัน
 แนวคิดลอยแพโซลาร์บนแหล่งน�้าได้รับความสนใจจากทั่วโลก
มากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยขยายตัวถึง 100 เท่า ระหว่าง พ.ศ. 2557 - 2561
  ทว่า ถึงจะมีข้อดีมากมาย ก็ยังมีความเป็นกังวลว่าแผงโซลาร์ 
ที่ลอยอยู่เหนือแหล่งน�้าอาจท�าลายระบบนิเวศในน�้าจากการได้รับ
แสงแดดน้อยลง และบางแห่งสภาพอากาศก็อาจส่งผลกระทบกับ
แผงโซลาร์ได้ เช่น พายุไต้ฝุ่นที่อาจสร้างความเสียหายต่อแพโซลาร์

โอลิมปิกไม่ท�าร้ายโลก
 แนวคิดมุ่งสู่พลังงานหมุนเวียนยังสะท้อนออกมาในการจัด
มหกรรมกฬีาโอลมิปกิทีญ่ีปุ่น่จะเปน็เจา้ภาพ โดยตัง้เปา้ใชพ้ลงังาน
หมนุเวยีนในการแขง่ขนั 100% แมท้ีส่ดุแลว้การแขง่ขนัในปนีีจ้ะตอ้ง
เลือ่นออกไปจดัในปหีนา้แทน เนือ่งจากการระบาดของโรคโควดิ-19 
แตญ่ีปุ่น่กไ็ดเ้ริม่ท�าสิง่ตา่ง ๆ  ทีน่�าไปสูก่ารจดังานแบบไมท่�ารา้ยโลก 
ภายใต้แนวคิด Reduce, Reuse, Recycle
 ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเหรียญรางวัลจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดย
รบับรจิาคคอมพวิเตอร ์โทรศพัทม์อืถอื และอปุกรณต์า่ง ๆ  รวมเกอืบ 
8 หมื่นตัน เพื่อน�าส่วนประกอบที่ท�าจากทอง เงิน ทองแดง มาใช้ใน
การผลิตเหรียญรางวัล
 นอกจากนี้ ทางการญี่ปุ่นยังได้ทยอยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บน
ท้องถนน รวมถึงลานจอดรถของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ในจังหวัด
คานากาวะ ซึ่งพื้นผิวของแผงโซลาร์จะเคลือบด้วยเรซินแบบพิเศษ 
เพื่อให้มีความคงทนมากขึ้น รองรับยานพาหนะที่อาจแล่นทับแผง 
ดงักลา่ว  ซึง่ถนนโซลารน์ีผ้ลติไฟฟา้คดิเปน็สดัสว่น 9% ของพลงังาน
ที่ใช้ทั้งร้าน

 ตราบเทา่ทีต่ะวนัยงัขึน้ในทกุ ๆ  เช้า แดนอาทติยอ์ทุยั
ก็ยังเก็บเกี่ยวพลังงานจากแสงแดดได้ไม่รู้จบ

S H O W C A S E

แนวทางผสานพลังชุมชน นอกจาก
ประโยชน์ทางตรงในการช่วยประหยัด

ต้นทุนพลังงานแล้ว ยังเหมาะกับ
สังคมญี่ปุ่นที่เผชิญความท้าทายจาก

การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
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 Though Japan is recognized worldwide for its success 
in generating electricity from nuclear power, the major 
earthquake and tsunami in 2011 which caused a large 
amount of radioactive isotopes to be released from  
Fukushima Daiichii Nuclear Power Plant and resulted in 
grave consequences for the country’s population  
and redirected the nation’s interest towards renewable  
energy in order to replace nuclear power.
 As the latitude of Japan is 20 degrees east, the 
country is one of the first in the world to greet the sun 
each day, thus its reputation as the ‘Land of the Rising 
Sun’. Japan has recently become interested in  
generating electricity from solar power, and its  
government has issued measures to promote the use of 
renewable energy such as offering subsidies and setting 
a fixed price to buy electricity from renewable energy in 
a Feed-in Tariff (FiT) scheme at double the normal price. 
Moreover, the public sector has been encouraging  
communities to take part in this initiative, for example, 
in Yonago City, Tottori Prefecture, the city has shifted to 
generating clean energy from renewable energy from 
solar cells, hydropower and biomass for use in the local 
area.
 Not only does Japan install solar cells on rooftops; 

Land of the Rising Sun
Harvesting Solar Energy

the country is also known for building the world’s first 
floating solar plant which are solar panels tied together, 
similar to a large raft. Moreover, the country now boasts 
73 of the world’s 100 largest floating solar plants which 
produce a total of up to 50% of the world’s solar capacity 
from floating solar plants. However, further research is 
needed to determine whether the floating solar panels 
are detrimental to the aquatic ecosystem which receives 
less sunlight. Meanwhile, a number of solar panels may 
face damages in certain areas with frequent storms.
 Many may have heard that the Olympic Games 
scheduled to be held in Japan had been postponed to 
next year due to the spread of the COVID-19 virus.  
However, as the host of the games, Japan has adopted 
the reduce, reuse, recycle practice for activities related 
to the event as well as targeted to use entirely  
renewable energy to organize the Olympics. Moreover, 
the nation has already installed special resin-coated 
solar panels on the streets and at a parking lot at one 
convenience store in Kanagawa Prefecture. 
 As long as the sun rises every morning, the Land of 
the Rising Sun will continue to harvest energy from 
sunlight. 
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T H I N K  TA N K

‘ไมม่อีะไรบนโลกทีจ่ะเหมอืนเดมิตลอดไป’ โดยเฉพาะวงการ Digital Marketing  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อมาร์เก็ตติ้งแปลงร่าง บางกลยุทธ์อาจ
เปลีย่นไป ดงันัน้นกัการส่ือสาร และการตลาดจะตอ้งรบัมอืใหท้นั และหมัน่อปัเดต 
เทรนดใ์หมท่ีน่า่สนใจอยูเ่สมอ โดยต้องเลือกใชใ้หเ้หมาะกบัธรุกจิและองคก์ร

เรือ่ง วชิชุ

6 เทรนด์ Digital Marketing น่ารู้ มีดังนี้

in ActionDigital Marketing
2 Conversational 
Marketing
การตลาดเชิงสนทนา กลาย 
เปน็อกีส่ิงทีน่า่สนใจเนือ่งจาก
การส�ารวจโดย  Twilio  พบวา่ 
‘ผูบ้รโิภคกว่า 90% ตอ้งการ 
ส่ือสารกับธุรกิจโดยตรง’
หมายความว่า ธุรกิจหรือ 
แบรนด์ควรหันมาให้ความ
ส�าคัญกับการพูดคุย สร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 
หรอืผูซ้ือ้ใหม้ากขึน้ เพราะเพ่ิม 
โอกาสการสรา้งยอดขายได้
มากกว่า

1 Insights Driven Marketing
จากการวจิยัโดย Mckinsey Research พบวา่ 
การวเิคราะหล์กูคา้แบบเจาะลกึท�าใหบ้รษัิทนัน้ ๆ  
มปีระสิทธภิาพในการหาลูกคา้ใหม่ไดม้ากกวา่
คูแ่ขง่ถงึ 23 เทา่ และยังสามารถรกัษาฐาน 
ความนยิม ใหล้กูคา้ประจ�ายงัคงรกัและภักดตีอ่
แบรนด์ (Customer Loyalty) ไดถ้งึ 9 เทา่ 
เพราะขอ้มลูทีรู่ล้กึรูจ้รงิถงึทศันคตขิองลกูคา้ 
ฟงัเสียงลกูคา้มากขึน้ เปน็การตอ่ยอดเทรนด ์
      ลกูคา้เปน็ศูนยก์ลาง หรอื Customer  
        Centric ไดอ้ย่างไรร้อยตอ่



6 MarTech
 วา่กนัวา่ MarTech เปน็ส่วนหนึง่ของ
ปรากฎการณ ์ Digital Transformation 
เพราะเปน็เทคโนโลยทีีถ่กูสร้างมาเพ่ือชว่ย 
ให้ท�างานได้ง่ายขึ้น พร้อมกับได้ผลลัพธ์
สูงสุดตามที่เราต้องการ แต่การหยิบจับ
เทคโนโลยกีารตลาดอย่าง MarTech มาใช ้
ก็ท้าทาย ดังนั้นจะต้องคิดให้ดีและต้อง 
ตามเทรนด์ MarTech ให้ทัน เพ่ือเฟน้หา 
แพลตฟอร์มที่ใช่และใช้ได้จริง ผสมผสาน 
เทคโนโลยีให้เข้ากับธุรกิจที่เรามี ช่วยลด 
ความซบัซอ้นในการท�างาน เพ่ิมประสิทธภิาพ 
ใหก้ารตลาดออนไลนร์วดเร็ว ฉบัไว จะท�าให้ 
เราได้เปรียบคู่แข่งในธุรกิจ
  ขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์chiefmartec.com 
บอกว่า พ.ศ. 2562 มีเครื่องมือ MarTech ให ้
นกัการตลาดเลอืกใชก้ว่า 7,040 แพลตฟอรม์ 
ทเีดยีว

3 Automation & Artificial Intelligence (AI)
 การมีเพียงแคท่กัษะการตลาดแบบเดิม ๆ  อาจจะไมพ่อส�าหรบันักการตลาด
อกีตอ่ไปแลว้ วา่กนัวา่ ‘ดจิทิลักต็อ้งดจิิทลัใหสุ้ด อยา่หยดุแคแ่รงงานมนษุย์’ 
ลองหาเครือ่งไมเ้ครือ่งมอื เชน่ ปญัญาประดษิฐ ์AI หรอืระบบอตัโนมตัมิา
ใชใ้นการท�า Digital Marketing บ้าง เพราะใคร ๆ กใ็ชก้นั อา้งองิจากการ
ส�ารวจการใช ้AI ทัว่โลกโดย Forrester พบวา่ 

4 The Evolution of SEO
 ตอ้งยอมรบัวา่ การท�า SEO (Search 
Engine Optimization) มีการแขง่ขนั 
สูงมากขึน้เรือ่ย ๆ เพราะประหยดั แถม 
ยังได้ Oragnic Traffic เข้าเว็บไซต ์
สม�า่เสมอ พูดงา่ย ๆ ถา้มคีอนเทนตด์ ี
มีคุณภาพ ใช้การเน้นค�าตามคีย์เวิร์ด 
ฮติ ๆ 1 ค�า กจ็ะท�าใหเ้วบ็ไซตข์องเรา

5 Voice Search
 จากแนวโนม้ดังกลา่ว ท�าใหเ้หลา่กรู ู
Digital Marketing ประเมนิวา่ ผูค้นจะ
หนัมาใช ้ Voice Search ค้นหาขอ้มลู 
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เพราะท�าให้ชีวิตง่าย 
ยิง่ขึน้ ไมต้่องพิมพ์ใหเ้มือ่ย
 ทั้งนี้ ‘Microsoft เปิดเผยว่า ในปี 
พ.ศ. 2562 ผู้บริโภคชาวอเมริกัน กว่า  
72% เข้าถึงการใช้ Voice Search  
ทีค่น้หาดว้ยเสียงผา่นผูช้ว่ยดิจทิลั’
  ในแตล่ะวนัมผีูค้นคน้หาขอ้มลูบน 
Google เฉลีย่วนัละ 3,500 ลา้นครัง้ 
และ 1 ใน 3 ของการเสิรช์ใช้การคน้หา
ดว้ยค�าส่ังเสียง หรอื Voice Search
  การคน้หาดว้ยเสียงมกัใช ้Google 
Assistant, Amazon Alexa และ Siri 
เปน็หลกั

ที่มา : Mckinsey research, Microsoft reserch, Chiefmartec, Forrester

ตดิหน้า 1 บน Google ได้ไมย่าก
 การท�า SEO ใหเ้ปะ๊ จะตอ้งพรีเซนต์
ความแตกตา่งในการปั้ นคอนเทนต ์ เพ่ือ
สรา้งความโดดเดน่ใหน่้าสนใจ พรอ้มกบั 
มองหาคยีเ์วร์ิดทีม่คีวามยาว  (Long-tail 
Keyword)  มากขึน้ และใชป้ระโยคทีซ่บัซอ้น
มากขึน้กวา่ทีเ่คย

ก�าลงัใชร้ะบบ AI 
เพ่ือปรบัปรงุ
ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารทีม่อียู่

57% 44%
ของธุรกจิใช ้AI เพ่ือ
ปรบัปรงุประสบการณ์
ของลกูคา้และช่วย
ดแูลลูกคา้ 



2 6

 เมื่อเอ่ยถงึยกูนัดา หลาย ๆ  คนอาจนกึถงึ
ประเทศที่มนีกักรฑีาที่แขง็แกร่งที่สดุในโลก  
มากกว่าที่จะนกึถงึระบบคมนาคมสาธารณะ
ที่ใช้พลงังานไฟฟ้า ทว่าเมื่อไม่นานมานี้ ใน
เวท ี‘Global Business Forum Africa’ ที่ดไูบ 
หลายฝ่ายให้ความเหน็ตรงกนัว่า แอฟรกิาเป็น 
ตลาดใหม่ของสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์  (ยูเออ)ี 
และมีบทบาทส�าคัญในยุทธศาสตร์ Dubai 
Silk Road ซึ่งแอฟริกาจะได้ประโยชน์จาก 
ความเชี่ยวชาญของยูเออใีนด้านโลจิสตกิส์ 
โครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การค้าปลกี
และการเงนิ รวมถงึพลวตัทางการค้าของโลก 
นี่จงึเป็นเหตผุลที่ท�าให้ทวปีแอฟรกิาเป็นที่น่า
จบัตาในการลงทนุด้านโครงสร้างการคมนาคม 
โดยเฉพาะรถบสัไฟฟ้า หรอืรถสาธารณะเพื่อ
ประชาชน
 ความพเิศษชวนตื่นเต้นกค็อืยูกนัดาจะ
กลายเป็นประเทศแรกในแอฟรกิาที่มกีารใช้
รถบสัไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหามลพษิทางอากาศ 
โดยรฐับาลยกูนัดาจดัตั้งบรษิทั Kiira Motors 
Corp. เพื่อผลิตรถบัสไฟฟ้า (EV Bus) ซึ่งมี
ก�าหนดแล้วเสรจ็ใน พ.ศ. 2564 หลงัจากนั้น
คาดว่าจะมีก�าลังการผลิตรถไฟฟ้าได้ปีละ 
5,000 คนั 
 โครงการรถบัสไฟฟ้านี้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2550 โดยนกัเรยีนและอาจารย์ในมหาวทิยาลยั 

Makerere University ออกแบบรถร่วมกบัสถาบนั 
Massachusetts Institute of Technology และ
สร้างรถไฟฟ้าสองที่นั่งคนัแรกส�าเรจ็ในเดอืน
พฤศจกิายน  พ.ศ. 2554 จากนั้นได้ผลติรถ
ทดลองรุน่อื่น ๆ รวมถงึรถบสัพลงังานไฟฟ้า
ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เองจากการตดิ
แผงโซลาร์เซลล์ไว้บนหลงัคารถ
 ส�าหรบัรถบสัไฟฟ้าต้นแบบคนัแรกของ
ทวปีแอฟรกิาได้เริ่มทดลองใช้งานจรงิแล้วเมื่อ 
เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ในเมอืง 
Kampala ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมอืงที่มมีลพษิทาง
อากาศมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทั้งนี้ 
คณุสมบตัเิบื้องต้นของรถบสัไฟฟ้าคนันี้ วิ่ง
ได้ระยะทาง 300 กโิลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง 
จผุูโ้ดยสารได้มากถงึ 90 คน โดยแบ่งเป็น 49 
ที่นั่ง และ 41 ที่ยนื นอกจากนี้ รฐับาลยกูนัดา
ยงัระบอุกีด้วยว่า ชิ้นส่วน 90% ของ EV Bus 
คนันี้ ผลติได้เองภายในประเทศ เช่น เหลก็ 
อะลูมิเนียม ทองแดง พื้นรถที่ท�าจากไม้ไผ่  
ที่นั่งท�าจากเส้นใยกล้วย หน้าต่าง ที่กรอง
อากาศ และแบตเตอรี่วทิยคุวามจ ุ12 โวลต์ 
ขณะที่ชิ้นส่วนอื่น ๆ  ที่ต้องใช้เทคนคิชั้นสงูจะ
ผลิตในจีน นอกจากรถบัสไฟฟ้าจะช่วยลด
มลพษิให้กบัเมอืง Kampala แล้ว ยงัสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และเป็นการน�าทรัพยากรใน
ประเทศมาใช้อกีด้วย เป็นการลดการพึ่งพงิ

ต่างชาติ ซึ่งเป็นหลักส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยนื
 อย่างไรก็ตาม แม้ยูกันดาไม่ได้เป็น
ประเทศร�่ารวยอะไรมากนกั แต่ความพยายาม 
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมถอืเป็นเรื่องน่ายกย่อง 
และยงัเป็นแบบอย่างความมุง่มั่นในการสร้าง
นวตักรรมขึ้นเองและพฒันาในเชงิพาณชิย์ 
โดยค�านงึถงึประโยชน์ต่อส่วนรวมอกีด้วย 
 เคยมคี�ากล่าวว่า พระเจ้าได้สร้างทะเล
ทรายมาพร้อมกบัน�้ามนัดบิปรมิาณมหาศาล
ให้ประเทศแถบตะวนัออกกลาง ท�าให้ประเทศ
เหล่านั้นร�่ารวย แต่พระเจ้ากลบัหลงลมืประเทศ
ในทวปีแอฟรกิาที่เตม็ไปด้วยความแห้งแล้ง
และยากไร้ ทว่า ปัจจบุนันี้สถานการณ์กลบั
ตาลปัตร เมื่อน�้ามันดิบมีราคาผันผวน แต่
พลงังานแสงอาทติย์ที่มมีากในทวปีแอฟรกิา
กลับเริ่มมีมูลค่ามากขึ้น เชื่อว่าการผลิต 
รถบสัไฟฟ้าที่ตอบโจทย์กระแสความห่วงใย
ต่อสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ ยิ่งท�าให้เหน็ว่าประเทศ
เลก็ ๆ  ที่หลายคนอาจจะแทบไม่รูจ้กั กย็งัเตม็
ไปด้วยไอเดียที่หวังดีต่อโลกไม่แพ้ประเทศที่
พฒันาแล้วเช่นกนั 

รถบสัไฟฟา้ยกูนัดา 
ทางเลือกสายเขียวครั้งแรกของแอฟริกา

เรือ่ง วชิชุ
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เรือ่ง ณฐัวร พัฒนาค  
PEA Creator รุน่ที ่2

 ปิ๊ ง! ชั่วขณะที่ไอเดียดี ๆ ถือก�าเนิดขึ้นท่ามกลาง
ปญัหาทีป่ระดงัเขา้มาในรปูแบบของมอนสเตอรต์วัน้อย
ก่อกวนชีวิต เราจึงเปรียบเหมือนนักผจญภัยที่ในช่วง
แรกยังคงเปน็เพียงนักเดนิทางทีม่คีา่ประสบการณน์อ้ย 
การจะต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์เหล่านั้นได้ ต้องอาศัย 
ค่าประสบการณ์ และพัฒนาศัสตราวุธ
 แต่อย่างน้อยแรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
หรือการสร้างอาวุธไว้ต่อกรกับเหล่าปัญหาต่าง ๆ นั้น 
นบัเปน็เรือ่งทา้ทายบนเสน้ทางการผจญภยัทีไ่ดเ้ริม่ตน้
ขึ้นของนักพัฒนา ซึ่งท�าได้ไม่ยากและส�าเร็จได้จริง ยิ่ง
ในโลกปัจจุบันที่ข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ 
ถูกแบ่งปันกันผ่านโลกอินเทอร์เน็ต ท�าให้ความคิดและ

ไอเดยีถูกจดุประกายและตอ่ยอดไดอ้ย่างไมรู่จ้บ อกีทัง้
ยังมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนเหล่านักพัฒนาให้ผลิต 
ไอเดียออกมาเป็นผลงานรูปธรรมท่ีจับต้องได้ง่ายขึ้น 
จนสามารถน�ามาทดลองใช้งานกับปัญหาได้จริง โดย
อาศัยเพียงเหล่าผู้กล้านักพัฒนากลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น 
ทว่า ก�าแพงที่กั้นโลกของ สิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ กับ 
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม นั้น กลับสูงเกินกว่าที่จะก้าวข้าม
ผ่านได้ด้วยการเดินทางในรูปแบบเดิม เหล่าผู้กล้า 
นักพัฒนาจึงไม่มีโอกาสน�าอาวุธมาใช้งานหรือเสริม
ศักยภาพ ทั้งที่มีโอกาสพัฒนาให้เป็นสุดยอดผลงาน
นวัตกรรมที่จะสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลแก่องค์กร
ได้

Innovation Quest
เส้นทางการผจญภัยของนักพัฒนาผู้กล้า
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	 นี่คือ	 4	 เคล็ดลับการอัปเกรดอาวุธ
ธรรมดา	(ส่ิงประดษิฐต์น้แบบ)	ใหก้ลาย
เปน็สุดยอดอาวธุในตำานาน	(นวตักรรม)	

ส่องความจริง
 ก่ อนอื่ นต้ องแยกให้ ออกระหว่ า ง  
สิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ กับ นวัตกรรม ค�าว่า 
‘นวัตกรรม’ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายใน
หนว่ยงานธรุกจิ และถกูใชเ้ยอะเสยีจนท�าให้
เหล่านักพัฒนาอาจสับสนระหว่าง ต้นแบบ
ของสิ่งประดิษฐ์ และปลายทางการพัฒนา
อย่างการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่ง
หากมองพลาดระหว่าง 2 อย่างนี้จะท�าให้
การวางเส้นทางสู่เป้าหมาย และขั้นตอน 
การพัฒนาผิดพลาด
 นวัตกรรม คุณสมบัติ เด่นชัดที่สุด 
คือต้องสร้างผลกระทบต่อสังคม และ
สร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นั่น
หมายความว่า ผลงานนั้นจะต้องได้รับการ
ยอมรับและน�าไปใช้งานอย่างแพร่หลาย 
จนท�าให้พฤติกรรมของคนในหน่วยงาน 
ในสังคม เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น สะดวก
สบายขึ้น 
 หากใช้ค�าเรียกผลงานผิดไป ส่งผลให้
ชุดความคิด (Mindset) คลาดเคลื่อน จน 
นักพัฒนาเข้าใจว่า ผลงานต้นแบบ นั้นคือ 
นวตักรรม อนัเปน็จดุมุง่หมายปลายทางของ
เสน้ทางการผจญภยั ทัง้ทีค่วามเปน็จรงิแลว้
การเดินทางเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น

ก้าวข้ามกับดัก
 หน่วยงานขนาดใหญ่ปลุกพลังที่หลับ
ใหลของเหล่านักเดินทางให้ตื่นขึ้น เพื่อ
ให้กลายเป็นนักพัฒนาได้ด้วยการจัดการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งถือเป็น
หนึ่งในวิธีการสร้างแรงจูงใจ ช่วยกระตุ้น
ให้หันมาสนใจการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ 
ผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล การสร้าง
ความท้าทาย และการแข่งขันล้วนเป็นแรง
ผลักดันให้นักพัฒนามีโอกาสเพิ่มคุณค่า
และประโยชน์ของผลงานสิ่งประดิษฐ์อย่าง
สุดความสามารถ
 ทว่าเหรียญย่อมมี 2 ด้านเสมอ การ
จัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นั้นอาจ
กลายเป็นดาบสองคมได้ เพราะส่วนใหญ่
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ยังอยู่ในช่วงต้นแบบ 
ที่พัฒนา และเพิ่งทดลองใช้งานได้ไม่นาน 
เหมือนเป็นการประชันกันด้านไอเดียในการ 
ออกแบบสิง่ประดษิฐ ์เพือ่ตอบสนองปญัหา
ที่เกิดขึ้น หรือเพิ่มศักยภาพการท�าธุรกิจ
ของหน่วยงานมากกว่า ต่อเมื่อผลงานนั้น
ได้ใช้งานกันอย่างแพร่หลายเป็นวงกว้าง 
และท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงจะนับว่า 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์นั้นเป็นนวัตกรรม
 นอกจากน้ี การประกวดมักมุ่งความสนใจ 
ท่ีผลงานส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ  จึงเป็นการตัดตอน 
ผลงานที่ควรจะเติบโตต่อไปเป็นนวัตกรรม
ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต เพราะเหล่า 
ผู้พัฒนาตัดสินใจทิ้งสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบที่ 
เคยท�าไว้ มองข้ามกระบวนการพัฒนาต่อยอด 
และขยายผล เพื่อหันไปพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ไว้เข้าร่วมการประกวดครั้งต่อไปแทน
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ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ 
 หากมองการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบเป็นกระบวนการผลิต
ความคิดออกมาเป็นรูปร่าง ที่ตอบสนองต่อความต้องการด้าน 
การท�างาน หรือที่เรียกว่า Functionality โดยไม่จ�าเป็นต้องค�านึงถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ มากนัก แต่การต่อยอดไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่
ต้องพัฒนาให้มีคุณลักษณะเด่นด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ คุณภาพ
ของผลงาน ความปลอดภัยในการใช้งาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
งานด้าน Artwork และอื่น ๆ ตามแต่จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
นั้น ถือเป็นกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็คือการแปลงโฉม
ผลงานต้นแบบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิต และน�าไป 
ใชง้านไดง้า่ยนัน่เอง ซึง่กระบวนการนีจ้�าเปน็ตอ้งอาศยัผูรู้ท้ีม่ทีกัษะ
เปน็เลศิในหลากหลายดา้นมาชว่ยในกระบวนการพฒันาผลติภณัฑ ์
(Product Development)
 เมื่อมาถึงจุดนี้แล้ว นักพัฒนาจากที่เคยเป็นผู้พัฒนาทุกสิ่งทุก
อยา่งดว้ยตวัเองในตอนแรกเริม่ กเ็ปลีย่นบทบาทมาเปน็คอนดกัเตอร์
ผู้ควบคุมทิศทางการบรรเลงของวงออร์เคสตรา มากกว่าที่จะเป็น 
นักดนตรีโซโลเหมือนที่เคยเป็น

ประกาศน�าเสนอผลงาน
 สิ่งสุดท้ายที่จะเปลี่ยนสิ่งประดิษฐ์ ให้กลายเป็น นวัตกรรม 
ที่ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ ก็คือการน�าไปใช้งานในวงกว้าง
ให้ได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากส�าหรับหน่วยงานขนาดใหญ่  
ในการท�าให้เป็นท่ีรู้จัก และเชิญชวนให้คนหันมาใช้งานผลงานเหล่าน้ัน 
ทัง้ยงัตอ้งอาศยัเวลาทีจ่ะชีใ้หเ้หน็ถงึประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากผลงาน
นั้นอีกด้วย
 เมื่อมาถึงจุดนี้ เหล่านักพัฒนาผู้กล้าจ�าเป็นต้องกลายเป็น 
นกัขายทีรู่จ้กัน�าเสนอประโยชนจ์ากผลงานพฒันาของตวัเองใหผู้อ้ืน่ 
ได้เห็น และยอมรับเพื่อน�าไปใช้งาน สิ่งเหล่านี้คือก�าลังใจ และเป็น
แรงจูงใจที่ท�าให้ยังยืนหยัดมุ่งมั่นพัฒนาผลงานต่อไป อีกทั้งความ
คิดเห็นจากผู้ใช้งานจริงยังเป็นฟีดแบ็กส�าคัญที่น�าไปพัฒนาผลงาน
ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 

 เส้นทางการผจญภัยในโลกของนักพัฒนาที่ เริ่มต้นจาก 
สิ่งประดิษฐ์ต้นแบบเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนวัตกรรมนั้น มีความ
ทา้ทายในแตล่ะชว่งเวลา (Phase) ของการพฒันา และยงัตอ้งเรยีนรู ้
ที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองไปตามสถานการณ์ จาก 
นักพัฒนาไปเป็นผู้จัดการผลงาน เป็นนักขาย และนักการตลาด ซึ่ง
ล้วนต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์ และระยะเวลาที่จะพิสูจน์
ความส�าเร็จของผลงาน แม้ไม่มีใครการันตีผลลัพธ์ปลายทางได้  
แต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าปล่อยให้กลายเป็นเพียงแค่ค�าบอกเล่ากันว่า 
ครั้งหนึ่งเคยมีนักประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาจากไอเดีย 
ของตัวเอง แต่ตอนนี้ผลงานนั้นได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเสียแล้ว
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 The path of innovators towards 
creating new innovations can be 
compared to a challenging adventure 
where the innovator must face  
numerous obstacles along the way. 
However, it is possible to overcome 
these issues because in this modern 
world, a plethora of information and 
knowledge is available online which 
can help turn ideas into tangible 
products or services. Still, the most 
difficult step is applying these  
innovations to real-life uses.
 Here are four tips on how to 
transform pilot innovations into  
innovative products:
 1. Focus on Real-Life Uses: Avoid 
confusing the pilot innovation for the 
final innovative product. Remember 
that innovations must make an  
impact on society and bring about 
positive changes. Therefore, innovative 
products must be recognized and 
used in a wide circle to help make 
lives better and offer users more 
convenience. If the concept for the 
innovation is incorrect, it could limit 
the development of the innovation in 
its initial stages.

 2 .  Ov e rcome  Obs ta c l es :  
Competitions to create innovation 
may be a driving force for innovators 
to be more alert and focus on  
creating new products with the reward 
and competition as motivations. 
However, competitions often put an 
emphasis only on new products 
which eliminates the opportunity for  
continuous product development that 
can make innovations more efficient 
in the future, as innovators tend to 
ignore their pilot innovations and 
develop new innovat ions for  
competitions instead.
 3. Seek Out Experts: This stage is 
important for pilot innovations that 
have been created as a solution for 
work or for certain functionality, as it 
can add various features for the  
innovation, from the aspect of quality, 
security, to design, all of which calls 
for product development experts. 
 4. Present the Innovative Product: 
Finally, this is the key step for the 
pilot innovation to become an  
innovative product, as this stage  
focuses on publicizing the product to 
gain more users. Therefore, innovators 
must transform into professional 
salespeople and marketers in order 
to present their products to others 
and convince them of the products’ 
benefit to persuade them to try their 
innovations. Moreover, this step can 
motivate innovators to develop their 
products as feedback from real users 
can help innovators improve their 
products even further. 
 This adventurous path for  
innovators poses different challenges 
in every stage. Therefore, innovators 
must be open to learn new lessons 
and adapt themselves to any  
situation as a way to gain more  
experience with the hopes of proving 
the success of their innovative product. 

Innovation 
Quest
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มนษุยไ์ฟฟา้ ‘ฮอทไลน’์
หน้าที่ของพนักงาน PEA ในสายงานฮอทไลน์ (Hot 
Line) คอืการซอ่มบ�ารงุรักษาระบบสายสง่ และระบบ
จ�าหนา่ยไฟฟา้แรงสงู ซ่ึงไมเ่พียงตอ้งมคีวามรูเ้ฉพาะ
ดา้นและช�านาญในการท�างานเปน็พิเศษเทา่นัน้ แตย่งั
ตอ้งเปน็ผูท่ี้มคีวามเสยีสละ เพราะเปน็การปฏบิตังิานท่ี
เสีย่งอนัตราย ทัง้จากเสาไฟฟา้ทีส่งูเสยีดฟา้และกระแส
ไฟฟา้แรงสงู 





นิตยสารฉบับนี้ใช้กระดาษรีไซเคิล 100%  ที่ผ่านกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน  
และได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง


