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คิดเพื่ อสร้าง
Design Thinking ก�าลังเป็นศาสตร์ทส
่ี ง
ั คมสมัยใหม่พูดถึงกันมาก
เพราะมันเกิดขึ้นมาเพื่ อช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะปัญหาในเชิงธุรกิจ ใจความส�าคัญของ Design Thinking
นั้นก็คือ กระบวนการออกแบบความคิดเพื่ อท�าความเข้าใจในปัญหา
ต่าง ๆ ให้ลก
ึ ซึง
้ ยิง
้ โดยมี ‘ผูใ้ ช้’ หรือ ‘User’ เป็นศูนย์กลาง แล้วสร้าง
่ ขึน
แนวทางแก้ไขหรือนวัตกรรมทีส
่ ามารถตอบสนองและเกิดประโยชน์ตอ
่
ผู้ใช้สูงสุด
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมก็มฐ
ี านความคิดมาจาก Design
Thinking ทีต
่ อ
้ งมีความคิดริเริม
ั หา เพิ่มประสิทธิภาพ
่ พัฒนา แก้ปญ
เพื่อให้ได้ประสิทธิผลอย่างตรงจุดทีส
่ ด
ุ ยิง
่ นไปข้างหน้ารวดเร็ว
่ โลกเคลือ
เท่าไหร่ เราก็ตอ
้ งก้าวตามให้ทน
ั โลกมากขึน
้ เท่านัน
ึ สร้างสรรค์
้ มนุษย์จง
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่ ภาพประทับใจ
หนึง
แทนค�าพู ดนับพั นค�า

้
PM 2.5 ท�าให้ใช้ไฟฟ้ามากขึน
แม่บ้านอัจฉริยะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่น�าเสนอในงาน IFA งานมหกรรม
เทคโนโลยี ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในยุ โ รป จั ด ขึ้ น ที่ เ มื อ งเบอร์ ลิ น ประเทศเยอรมนี
จะมีเทคโนโลยีสุดล�า้ ติดตั้งทั่วบ้าน ทั้งเครื่องจดจ�าใบหน้า เครื่องฆ่าเชื้อโรค
ทีบ่ านจับประตู ตูเ้ สือ้ ผ้าไอน�า้ ทีซ่ กั อบ รีดผ้าในเครือ่ งเดียว หน้าต่างอัจฉริยะ
ทีค่ วบคุมการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในบ้าน แต่สงิ่ ทีจ่ า� เป็นทีส่ ดุ
ของบ้านแห่งอนาคต กลับเป็นเจ้าเครือ่ งกรองอากาศและเทคโนโลยีวเิ คราะห์
ระดับฝุ่น PM 2.5
ผลการศึกษาของคณาจารย์จาก National University of Singapore (NUS)
เปิดเผยว่า เมื่อระดับมลพิษทางอากาศสูงขึ้น ส่งผลให้ครัวเรือนใช้ไฟฟ้า
มากขึ้น เพราะคนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากขึ้น แล้วการอยู่แต่ในบ้านนั้น เรา
ก็ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างอ�านวยความสะดวกและสร้างความบันเทิง
ให้ เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่นเกม เตาอบไฟฟ้า เครื่องซักผ้า ซึ่งเครื่องใช้
ไฟฟ้าเหล่านี้ล้วนปล่อยพลังความร้อนออกมา ท�าให้อุณหภูมิในบ้านสูงขึ้น

ทั้งยังต้องปิดหน้าต่างมิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่น
เข้ามาอีก ในที่สุดทั้งบ้านจึงร้อนอบอ้าว จึงต้อง
เปิดทั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องกรองอากาศ
นานขึ้น ท�าให้บิลค่าไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นตามมา
ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น โจทย์ ส� า คั ญ ในการพั ฒ นา
เทคโนโลยี เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิต
ในบ้านอัจฉริยะที่มีทุกอย่างพร้อมและสามารถ
ประหยัดพลังงานได้ดว้ ย ในสภาวะที่ PM 2.5 ยังคง
เป็นปัญหารบกวนจิตใจคนทั่วโลกเช่นนี้
่ า : http://www.koreatimes.co.kr/www/
ทีม
tech/2020/09/129_295499.html
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เรือ
่ ง สุภก
ั ดิภา พู ลทรัพย์

พรีเมียร์ลก
ี ท�าค่าพลังงานพุ ่ ง
ฟุตบอลพรีเมียร์ลกี กลับมาลงสนามอีกครัง้ หลังจากต้องหยุดพักไปเนือ่ งจากวิกฤตโควิด-19
ท�าให้สญ
ู เสียรายได้ไปถึง 1,000 ล้านปอนด์ (ประมาณ 41,000 ล้านบาท) ซึง่ การกลับมาครัง้ นี้
มาพร้อมอัฒจันทร์วา่ งเปล่า มีเพียงนักเตะลงสนาม ขณะทีค่ นดูสง่ เสียงเชียร์อยูห่ น้าจอทีบ่ า้ น
จากเดิมแฟนบอลมักไปรวมตัวกันเชียร์ทีมโปรดถึงขอบสนามและตามผับ แต่สถานที่
สาธารณะเหล่านัน้ ยังไม่เปิดให้คนจ�านวนมากไปรวมตัวกัน ผลส�ารวจของหนังสือพิมพ์ The
Sun เปิดเผยว่า แฟนบอลในอังกฤษใช้เวลามากกว่า 10 ชัว่ โมงดูเกมการแข่งขันช่วงสุดสัปดาห์
โดย 1 ใน 5 ยอมรับว่า กังวลว่าค่าไฟจะเพิม่ สูงขึน้ เพราะการดูบอลทีม่ ากเกินไป แต่พวกเขา
ก็ไม่มหี นทางอืน่ นอกจากต้องนัง่ ดูบอลทีบ่ า้ น
คอบอล 46% กล่าวว่า พวกเขาพึง่ พาเทคโนโลยีมากขึน้ ในการดูบอลหลังโควิด-19 โดย
1 ใน 6 คนจะวิดโี อคอลถกเรือ่ งเกมการแข่งขันกับเพือ่ น ทดแทนบรรยากาศทีเ่ คยกอดคอกัน
เชียร์บอล ขณะที่ 1 ใน 4 ท�าตามประเพณีนยิ มของชาวอังกฤษทีล่ กุ ขึน้ ไปชงชามาจิบระหว่าง
ดูบอลไปด้วย และ 43% ตอบว่าดูบอลไปกินของว่างไป อาทิ พิซซ่า นาโช่และแฮมเบอร์เกอร์
ตัวเลขทีน่ า่ สนใจคือผูต้ อบแบบส�ารวจ 1 ใน 6 คนบอกว่าดูพรีเมียร์ลกี ทัง้ ทีไ่ ม่ใช่คอบอล
และ 1 ใน 5 กล่าวว่าดูเกมการแข่งขันนีก้ บั ครอบครัว เนือ่ งจากเคยชินทีต่ อ้ งท�ากิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกับครอบครัวไปแล้วในช่วงล็อกดาวน์
Smart Energy GB หน่วยงานด้านพลังงานของรัฐบาลถึงกับออกมาแนะน�าวิธปี ระหยัดพลังงาน
ระหว่างดูพรีเมียร์ลกี เช่น ท�ากับข้าวให้ทงั้ ครอบครัวทีเดียว จะได้ไม่ตอ้ งเปลืองพลังงานในการปรุง
อาหารบ่อย ๆ เปลีย่ นไปใช้มเิ ตอร์อจั ฉริยะ (Smart Meter) ซึง่ จะแสดงผลว่าใช้พลังงานไปเท่าไรแบบ
เรียลไทม์ เวลาต้มน�า้ ชงชาให้เติมน�า้ ในกาปริมาณเท่าทีจ่ ะดืม่ อย่าเติมน�า้ เต็มกา เพราะจะเสีย
พลังงานต้มน�า้ บ่อย ๆ และหลังจบเกมทุกครัง้ ไม่วา่ จะดีใจทีท่ มี โปรดชนะหรือหัวเสียเพราะทีมรัก
แพ้พ่าย ก็ควรปิดสวิตช์และถอดปลั๊กอุปกรณ์ในการรับชมทุกครั้ง อย่าทิ้งไว้ให้เป็นโหมด
สแตนด์บาย เพราะจะเสียไฟฟ้าไปโดยสูญเปล่า
่ า: https://www.thesun.co.uk/sport/football/11933325/premier-league-return-coronavirus-tv/
ทีม

ทอม ครูซ จ่ายเงินล้านเช่าเรือส�าราญไฮบริดถ่ายหนัง
ทอม ครูซ ซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวดู ท�าสิง่ ทีเ่ ป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
สมชื่อภาพยนตร์ Mission Impossible 7 ได้เปิดกล้องถ่ายท�ากัน
ตัง้ แต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ทีผ่ า่ นมา แต่สถานการณ์โควิด-19
ท�าให้กองถ่ายต้องยุตกิ ารถ่ายท�าชัว่ คราว ดังนัน้ พระเอกดังซึง่ เป็น
หนึ่งในผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย จึงตัดสินใจเช่า
เรือส�าราญในนอร์เวย์ แล้วขนทีมนักแสดงและทีมงานทั้งหมดไป
กักตัวถ่ายท�าหนังกันบนเรือ จะได้ไม่ต้องติดต่อกับคนภายนอก
ลดความเสีย่ งติดเชือ้ โควิด-19 เพือ่ ให้หนังปิดกล้องทันเวลา ไม่ลา่ ช้า
ไปมากกว่านี้
รายงานข่าวของ The Sun กล่าวว่า ทอมควักกระเป๋าจ่ายค่าเช่า
เรือส�าราญ 500,000 ปอนด์ (หรือประมาณ 20 ล้านบาท) โดยเลือก
เรือส�าราญของ Hurtigruten ซึง่ เป็นเจ้าของ MS Roald Amundsen
เรือส�าราญล�าแรกของโลกทีเ่ ป็นระบบไฮบริด โดยหลังจากเดินเครือ่ ง
ด้วยก๊าซธรรมชาติ 60 นาที ก็สามารถสลับไปใช้พลังงานแบตเตอรีไ่ ด้
ช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น 20% และยังเดินเครื่องเงียบ
ไม่สร้างมลพิษทางเสียงอีกด้วย
่ า : https://www.autoevolution.com/news/tom-cruise-rents-old-hurtigruten-cruise-ship-for-mi7-cast-bubble-in-norway-148179.html
ทีม
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เอเชียทิง
้ ขยะอิเล็กทรอนิกส์
อันดับ 1 ของโลก

่ นุก ปั่นสบาย
ขีส
บนไฮเวย์จก
ั รยานทีเ่ ยอรมนี
เป็นข่าวดีของผู้ที่ชอบขี่จักรยานในประเทศเยอรมนี เมื่อรัฐบาล
ประกาศสร้างออโตบาห์นหรือไฮเวย์ส�าหรับจักรยานเป็นระยะทาง
ยาวถึง 100 กิโลเมตร เชือ่ มต่อ 10 เมือง ระหว่างเมืองดืสบวร์คถึงเมือง
ฮัมม์
ไฮเวย์จกั รยานนีห้ น้าตาเหมือนถนนทัว่ ไป มีเลน ทางแยก อุโมงค์ทาง
ลอด สะพานข้ามแยกและไฟจราจร ซึง่ คุณปู การทีผ่ ใู้ ช้จกั รยานจะได้รบั
ก็คอื ขับขีไ่ ด้อย่างปลอดภัย สบายใจ ไร้กงั วล ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะมีรถยนต์
รถประจ�าทาง รถบรรทุกหรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์มาเฉีย่ วชน เพราะสงวน
ไว้ให้ผใู้ ช้จกั รยานและคนเดินเท้าเท่านัน้
ที่ส�าคัญตลอดระยะทาง 100 กิโลเมตรของไฮเวย์จักรยานสายนี้
สร้างแยกขาดออกจากถนนทีร่ ถวิง่ ไม่ใช่การตีเส้นเลนจักรยานแบบเดิม ๆ
โครงการนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อ 5 ปีก่อน และเปิดให้ใช้เฟสแรกไปแล้วใน
เส้นทางระหว่างเมืองมืลไฮม์ อัน แดร์ รัวร์ และเมืองเอสเซิน
ไอเดียสร้างไฮเวย์จกั รยานนัน้ ต่อยอดมาจากโครงการทางวัฒนธรรม
เมือ่ 10 ปีทแี่ ล้ว เมือ่ รัฐบาลปิดถนนห้ามรถวิง่ ในเส้นทางระหว่างเมือง
ดืสบวร์คและเมืองดอร์ตมุนด์ ปรากฏว่ามีผคู้ นกว่า 3 ล้านรายเดินเท้า
ขี่จักรยานและเล่นสเกตกันบนถนน แสดงถึงความนิยมกิจกรรมการ
เดินทางในรูปแบบทีไ่ ม่ใช้เชือ้ เพลิงมากขึน้
เมือ่ แล้วเสร็จ คาดว่าไฮเวย์จกั รยานทีม่ ชี อื่ ว่า RS1 จะช่วยประหยัด
เวลาการเดินทางได้ 50% ลดการใช้รถได้วนั ละ 50,000 คันและช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปลี ะ 16,600 ตัน
ส�าหรับไฮเวย์จกั รยานนัน้ มีแนวโน้มว่าจะเพิม่ มากขึน้ ในเมืองต่าง ๆ
ทัว่ โลก ปัจจุบนั มีไฮเวย์จกั รยานเปิดใช้แล้วหลายเส้นทาง อาทิ ทีก่ รุง
ปักกิง่ ประเทศจีน กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก และหลายเมือง
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่ เป็นประเทศทีม่ วี ฒ
ั นธรรมการขีจ่ กั รยานที่
แข็งแรงและเป็นส่วนหนึง่ ของวิถชี วี ติ ประจ�าวันของผูค้ นไปแล้ว
่ า : https://interestingengineering.com/germanys-completelyทีม
car-free-bicycle-highway

รายงานการตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์โลกของ
องค์การสหประชาชาติเปิดเผยตัวเลขว่า ในปี พ.ศ. 2562
มีขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-waste มากถึง 53.6 ล้านตัน
แต่มเี พียง 17.4% เท่านัน้ ทีถ่ กู น�ากลับมารีไซเคิล
ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีหลากหลายประเภท อาทิ
หน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า
สายไฟ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มอื ถือ ทีช่ าร์จ
แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ เป็นต้น ซึ่งเอเชียเป็นผู้ทิ้งขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ราว ๆ 25 ล้านตัน ซึง่ มากเป็นอันดับ 1
ของโลก ตามมาด้วยทวีปอเมริกาที่ 13 ล้านตัน ยุโรป 12
ล้านตัน แอฟริกา 2.9 ล้านตันและโอเชียเนีย 0.7 ล้านตัน
ประเทศทีเ่ ป็นผูน้ า� การสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์กค็ อื จีน
10.1 ล้านตัน ตามมาด้วยสหรัฐ 6.9 ล้านตัน และอินเดีย
3.2 ล้านตัน แค่ 3 ประเทศนีก้ ส็ ร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์
รวมแล้ว 38% จากปริมาณขยะทัง้ หมดของโลก ในปี
พ.ศ. 2562 ซึง่ พลเมืองโลก 1 คนสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์
เฉลีย่ คนละ 7.3 กิโลกรัม
รายงานยังชี้ให้เห็นว่า การที่จีนและอินเดียมีขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มากเป็นอันดับ 1 และ 3 ของโลก เนือ่ งจาก
ทั้งสองประเทศนี้เป็นประเทศก�าลังพัฒนา พลเมือง
เริม่ มีกา� ลังซือ้ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้านมากขึน้ เช่น ตูเ้ ย็น
เครือ่ งซักผ้า เครือ่ งปรับอากาศ
ทว่า ในขณะทีข่ ยะอิเล็กทรอนิกส์ลน้ โลก แต่โควิด-19
กลับยิง่ ท�าให้สถานการณ์แย่ลง เพราะผูท้ ปี่ ระกอบอาชีพ
เก็บขยะจ�านวนหนึง่ ไม่สามารถออกไปเก็บและคัดแยก
ขยะได้ ที่ส�าคัญประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศที่มี
รายได้ตา�่ ทัว่ โลกกลับไม่มรี ะบบจัดการขยะ หรือในบาง
ประเทศก็ไม่มกี ารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เลยด้วยซ�า้
ที่มา : https://www.reuters.com/article/us-globalwaste-un-report-idUSKBN243255
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GRID WISE

่ น
แคนาดาเปลีย
มูลจากสวนสัตว์
้ เพลิง
ให้เป็นเชือ
กระทรวงสิง่ แวดล้อมและโลกร้อนของแคนาดา
มอบเงินสนับสนุน ZooShare โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ
ในเมืองโทรอนโตจ�านวน 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
84 ล้านบาท เพือ่ ช่วยโรงงานแห่งนีเ้ ปลีย่ นมูลสัตว์
ไร้ค่าจากสวนสัตว์โทรอนโตให้กลายเป็นเชื้อเพลิง
ทีม่ มี ลู ค่าขึน้ มา
เงินสนับสนุนดังกล่าวมาจากกองทุนเศรษฐกิจ
ผลิ ต ก๊ า ซคาร์ บ อนต�่ า ของรั ฐ บาลแคนาดา ซึ่ ง
ก่อตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับวิกฤตโลกร้อน และโรงงาน
ZooShare ยังเป็นโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพแห่งแรก
ในทวีปอเมริกาเหนือที่ใช้มูลสัตว์จากสวนสัตว์มา
เป็นวัตถุดิบ นอกจากมูลสัตว์จากสวนสัตว์แล้ว
ยังมีขยะสดจากร้านช�าขนาดใหญ่ ซึ่งปกติแล้ว
ของสดเหล่านีเ้ มือ่ ขายไม่หมดก็ตอ้ งทิง้ ให้กลายเป็น
ขยะอาหาร แต่ทาง ZooShare ได้เก็บมาเข้าเครือ่ ง
ย่อยขยะสดให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพเพือ่ น�าไปใช้ใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อน รวมทัง้ ปุย๋
ทีใ่ ช้ในการเกษตรได้อกี ด้วย โรงงานแห่งนีจ้ งึ ช่วยลด
การสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปลี ะ 10,000 ตัน
ตามแผนสูโ้ ลกร้อนของแคนาดายังตัง้ เป้าว่า ภายใน
20 ปีนี้จะสร้างการจ้างงานในธุรกิจสีเขียวเพิ่มขึ้น
118,000 อัตรา ช่วยกระตุน้ จีดพี ขี องประเทศได้อกี
356 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 11 ล้านล้าน
บาท) และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้
กับประชากรแคนาดาเฉลีย่ ปีละ 114 เหรียญสหรัฐ
(3,500 บาท)
ที่มา : https://www.canada.ca/en/environment-climatechange/news/2019/03/government-of-canadasupports-climate-action-by-zooshare-biogas-cooperative.html

ทุบสถิตช
ิ าร์จแบต
่ ด
EV Car เร็วทีส
ุ ในโลก
ตัวแทน 3 รายจากมูลนิธิ Zero Carbon World จับมือกันสร้างสถิติ
โลกครัง้ ใหม่ทนี่ อ้ ยกว่าสถิตโิ ลกเดิมถึง 2 ชัว่ โมง เมือ่ ท�าเวลาชาร์จ
แบตเตอรีย่ านยนต์ไฟฟ้า หรือ EV Car ระหว่างเดินทางได้นอ้ ยทีส่ ดุ
โดยใช้เวลาเพียง 1 ชัว่ โมง 31 นาที 32 วินาทีเท่านัน้ ซึง่ สถิตโิ ลกก่อน
หน้านีไ้ ด้มผี ทู้ า� ไว้ใน พ.ศ. 2558 ทีเ่ วลา 3 ชัว่ โมง 44 นาที 33 วินาที
นักเดินทางทัง้ สามประกอบไปด้วย ดีน ฟิลดิง กรรมการมูลนิธิ
อเล็กซานเดอร์ ซิมส์ นักแข่งรถฟอร์มลู า่ อี และเดวิด เพโลว์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
รถไฟฟ้า ทัง้ สามได้รว่ มทริปเดินทางขับรถไฟฟ้า Tesla Model 3 จาก
หมู่บ้านจอห์น โอ’โกรทส์ ในสกอตแลนด์สู่แหลมแลนด์’ส เอ็นด์
ในมณฑลคอร์นวอลล์ ประเทศอังกฤษ เป็นระยะทางรวม 1,376
กิโลเมตร ใช้เวลาทัง้ สิน้ 15 ชัว่ โมง 32 นาที
ตลอดเส้นทางพวกเขาแวะชาร์จแบตเตอรี่ 4 ครั้งที่เมืองเพิร์ธ
และต�าบลเกร็ทนากรีนในสกอตแลนด์ รวมถึงเมืองเดวอนและเซาท์
สตาฟฟอร์ดเชอร์ในอังกฤษ โดยพยายามไม่ชาร์จไฟมากเกินไปใน
แต่ละครัง้
การเดินทางทีท่ บุ สถิตโิ ลกครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่า การใช้รถยนต์
ไฟฟ้าในการเดินทางระยะไกล ๆ นั้นสามารถท�าได้ โดยผู้ขับขี่ไม่
จ�าเป็นต้องวางแผนอย่างเคร่งครัดรัดกุมมากเกินไปด้วยซ�า้ เพียงแค่
วางแผนคร่าว ๆ แล้วสตาร์ตรถก็ขบั ขีไ่ ด้ไกลไม่แพ้รถทีใ่ ช้เชือ้ เพลิง
อื่น ๆ ขณะเดียวกันความส�าเร็จของทริปนี้ยังแสดงให้เห็นด้วยว่า
ในสหราชอาณาจักรนัน้ มีโครงสร้างพืน้ ฐานทีร่ องรับการใช้รถยนต์
ไฟฟ้ามากเพียงไร เพราะมีสถานีชาร์จแบตเตอรี่ให้แวะพักเติม
พลังงานให้รถได้ตลอดเส้นทาง สร้างความมัน่ ใจให้ผใู้ ช้วา่ รถจะไม่
หมดไฟ(ฟ้า) กลางทางแน่นอน
ที่มา : https://www.energylivenews.com/2020/09/15/new-record-forshortest-john-ogroats-to-lands-end-ev-charging-time/

7

่ งน่ารู้
เกม VS ไฟฟ้า...เรือ
ข่าวใหญ่ที่ผู้คน 1 ใน 3 ของโลกพุ่งความสนใจเมื่อต้นปี
ทีผ่ า่ นมา ไม่ใช่ขา่ วโควิด-19 แต่กลายเป็นข่าวทีว่ า่ นักเล่นเกมราย
หนึง่ ปฏิเสธค่าตัว 10 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 312 ล้านบาท)
เพือ่ ขอเปลีย่ นสัญญาเป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั เกมทีม่ มี ลู ค่า 160,000
ล้านเหรียญสหรัฐแทน ซึง่ นัน่ เป็นรายได้ของ พ.ศ. 2563 เท่านัน้
จึงเป็นทีจ่ บั ตามองกันว่าสือ่ บันเทิงของสหรัฐทีม่ มี ลู ค่าสูงถึงแสนล้าน
เหรียญสหรัฐ ไม่ใช่วงการภาพยนตร์หรือวงการเพลง แต่กลับเป็น
‘เกม’ ซึ่งครอบคลุมไปถึงเกมในโทรศัพท์มือถือ เกมที่เล่นใน
คอมพิวเตอร์ และเกมทีเ่ ล่นผ่านเครือ่ งเล่นวิดโี อเกม
ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างเกมและภาพยนตร์ที่กวาดรายได้
มากที่สดุ ในโลก เกมโปเกมอนโกยรายได้ไป 90,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 2.8 ล้านล้านบาท) ส่วนภาพยนตร์ทคี่ รองแชมป์
รายได้สงู สุดของโลกคือ Avengers: Endgame มีรายรับ 2,800 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 87,000 ล้านบาท) จะเห็นได้ว่าตัวเลข
ห่างกันลิบลับเลยทีเดียว
โลกของเกมจึงก�าลังกลายเป็นความยิง่ ใหญ่ในยุคปัจจุบนั และ
ดูเหมือนว่าจะเติบโตมากขึน้ เรือ่ ย ๆ
ซูเปอร์สตาร์ในโลกของเกม
ค�าว่า ‘ซูเปอร์สตาร์’ อาจท�าให้นกึ ถึง Leonardo DiCaprio หรือ
Beyoncéé แต่หากไปถามนักเล่นเกมทัว่ โลกทีม่ รี าว ๆ 2,700 ล้านคน
แล้ว พวกเขาจะนึกถึงซูเปอร์สตาร์ทชี่ อื่ ‘Faker’ หรือชือ่ จริงว่า Lee
Sang-Hyeok นักเล่นเกมชาวเกาหลีใต้ทมี่ อี ายุเพียง 24 ปี
Faker ได้รบั ยกย่องว่าเป็นนักเล่นเกมระดับต�านาน เนือ่ งจากเขา
เป็น 1 ใน 2 นักเล่นเกมในโลกเท่านัน้ ทีค่ ว้าแชมป์การแข่งขันเล่นวิดโี อ
เกมออนไลน์ทดี่ งั ทีส่ ดุ อย่าง League of Legends ได้ถงึ 3 สมัย เมือ่
รวมค่าตัว ค่าพรีเซ็นเตอร์โฆษณา และสินค้าต่าง ๆ Faker ผู้ ‘เทิรน์
โปร’ เป็นนักเล่นเกมมืออาชีพตัง้ แต่วยั 17 ปีคนนี้ เรียกว่ามีรายได้

จากการเล่นเกมราว ๆ ปีละ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 156
ล้านบาท) แม้เป็นเงินจ�านวนมหาศาล แต่หากพูดถึงการใช้ชวี ติ ของ
เขาแล้ว เขาเคยให้สมั ภาษณ์ใน Radio Star รายการทอล์กโชว์ของ
เกาหลีใต้วา่ เขาใช้เงินเดือนละ 6,000 บาทเท่านัน้ เพือ่ ซือ้ แปรงสีฟนั
ยาสีฟนั และหนังสือ
ไฟฟ้ากับเกม
Faker มี ‘ตารางการท�างาน’ ทีเ่ ริม่ ต้นตอนเทีย่ งของทุกวันและ
เขาจะเล่นเกมยาวไปจนถึงเวลา 04.00 น. มีชว่ งเวลาพักผ่อนตาม
อัธยาศัยตอน 16.00-19.00 น. ตารางเวลานีท้ �าให้เห็นความเอาจริง
เอาจังของนักเล่นเกมอันดับ 1 ของโลกคนนีไ้ ด้ชดั เจน
อย่างไรก็ตาม การที่ Faker และผูค้ นอีก 2,700 ล้านคนทัว่ โลก
เล่ น เกมนั้ น เคยสงสั ย ไหมว่ า มี ก ารใช้ ไ ฟฟ้ า ไปเท่ า ไร มี ส ถิ ติ
บันทึกไว้ว่าการเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์ใช้ไฟฟ้าปีละ 75,000
ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ส่วนเกมที่ใช้คอนโซลก็มียอดขายมหาศาล
อาทิ PlayStation 4 ขายไป 109 ล้านเครือ่ ง ใช้ไฟฟ้า 137 วัตต์ตอ่
ชัว่ โมง ส่วน Xbox One ขายไป 50 ล้านเครือ่ ง ใช้ไฟฟ้า 112 วัตต์
ต่อชัว่ โมง
เมือ่ ปีทแี่ ล้ว ทีมวิจยั จาก Lawrence Berkeley National Laboratory
สรุปว่า เฉพาะในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียว การเล่นเกมใช้ไฟฟ้า 34
เทราวัตต์ชวั่ โมงต่อปี เท่ากับว่าต้องจ่ายค่าไฟกันปีละ 5,000 ล้าน
เหรียญ (156,000 ล้านบาท) และการเล่นเกมปล่อยก๊าซคาร์บอน
เทียบเท่ากับตูเ้ ย็น 85 ล้านเครือ่ ง หรือรถ 5 ล้านคัน
่ า : https://www.espn.com/esports/story/_/id/28724101/
ทีม
faker-groundbreaking-new-contract-t1-superstar-part-owner
https://fee.org/articles/why-video-games-are-poised-toovertake-the-entertainment-world/
https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-games-marketnumbers-revenues-and-audience-2020-2023/
https://www.invenglobal.com/articles/8763/faker-on-skt-t1sdaily-schedule-and-importance-of-sleep
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THE NEW NORMAL
OF ELECTRIC UTILITY
วิถีใหม่ของการไฟฟ้า

การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 ส่ ง ผลกระทบให้ เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านต่อมนุษยชาติ โดยเฉพาะในทาง
เศรษฐกิจและสั งคม ท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ใช้ชีวิตประจ�าวันของผู้คนและการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยี โดย
เรียกวิถีชีวิตนั้นว่า New Normal ซึ่งทั้งบุคคลและองค์กรต่าง
ต้องปรับตัวและเรียนรูใ้ นการน�าเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั และนวัตกรรมต่าง ๆ
เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่ อช่วยเพิ่ มประสิทธิภาพการท�างานและการให้
บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
ด้วยเหตุน้ี ในการประชุมวิชาการและนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค (PEA)
ประจ�าปี 2563 หรืองาน PEACON & Innovation 2020 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่
22 กันยายน 2563 ณ ศู นย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศู นย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จึงได้จด
ั เสวนาขึน
้ ในหัวข้อ
The New Normal of Electric Utility หรือวิถีใหม่ของการไฟฟ้า เป็นการ
เตรียมความพร้อมปรับตัวเพื่ อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ในฐานะ
องค์กรซึง
่ มีภารกิจในการจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้า อันเป็นสาธารณูปโภค
พื้ นฐานส�าคัญของประเทศ
งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนาทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ คุณวัฒนพงษ์
คุโรวาท ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวง
พลั ง งาน คุ ณ นนทวั ฒ น์ พุ ่ ม ชู ศ รี กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท Accenture
ประเทศไทย คุณกิติพงศ์ ธาราศิ ริสกุล Chief Technology Officer กลุ่ม
เอ็นเตอร์ไพรซ์ หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) คุณเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา
รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
พี อี เ อ เอ็ น คอม อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จ� า กั ด และคุ ณ เสกสรร เสริ ม พงศ์
รองผู้ ว่ า การวางแผนและพั ฒ นาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้า ส่ ว นภู มิ ภ าค โดยมี
คุ ณ สมพงษ์ ปรี เ ปรม ผู้ ว่ า การการไฟฟ้า ส่ ว นภู มิ ภ าค เป็ น ผู้ ด� า เนิ น รายการ
ซึ่งมีประเด็นส�าคัญที่น่าสนใจดังนี้
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• สิ่ งที่ผลักดันให้เกิด
NEW NORMAL

ในมุมมองของคุณนนทวัฒน์ พุ ่มชูศรี กรรมการผูจ
้ ด
ั การ บริษท
ั Accenture
ประเทศไทย ได้ ส รุ ป ไว้ ว่ า เทรนด์ ท่ี ท� า ให้ เ กิ ด วิ ถี New Normal ได้ แ ก่
ผู้บริโภค เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละเทรนด์
ดั งนี้

ผู้บริโภค

หากพิจารณาถึงตัวผู้บริโภคจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ คือ

การให้ความส�าคัญ

จากเดิมทีผ่ บู้ ริโภคเคยให้ความส�าคัญ
กับความสะดวกและรวดเร็วเป็นล�าดับแรก ๆ
ก็เปลีย่ นมาค�านึงถึงความปลอดภัยและใส่ใจ
ในเรื่องสุขภาพมากขึน้ ส่งผลให้มพี ฤติกรรม
ทีเ่ ปลีย่ นไป เช่นใช้เวลาอยูบ่ า้ นมากขึน้ และ
ออกไปท�ากิจกรรมนอกบ้านน้อยลง
สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมถือเป็นสิง่ ทีอ่ ยู่
นอกเหนืออ�านาจควบคุมของมนุษย์ และ
ส่งผลกระทบต่อเราอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ไม่วา่
จะปัญหา PM 2.5 ไฟป่าทีล่ กุ ลามไปทั่วโลก
ยิ่งช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาด แล้ว ผูค้ นต้อง
ใช้ ชี วิ ต อยู ่ ใ นบ้ า นมากขึ้ น ได้ ใ กล้ ชิ ด กั บ
ธรรมชาติรอบตัวมากขึน้ จึงกลับมาให้ความ
ส�าคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม ฉะนั้น การ
บริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ ผู้บริโภค
หลายคนจึงเลือกแบรนด์ที่ใส่ใจในประเด็น
นี้ด้วย

่ ง Personalization
คาดหวังในเรือ

ผูบ้ ริโภคปรารถนาประสบการณ์ในการ
ปฏิสมั พันธ์กบั แบรนด์วา่ จะตอบสนองความ
คาดหวังของตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะโลก
อนาคตที่เป็นโลกแห่งข้อมูลมหาศาล
นิยามความเป็นเจ้าของ

คนยุคใหม่ไม่ได้รู้สึกอยากเป็นเจ้าของ
ทุกอย่าง แต่ตอ้ งการมีกรรมสิทธิใ์ นบางช่วง
เวลาเท่านัน้ หรือทีเ่ รียกกันว่า Pay for Use เช่น
ต่อไปเราอาจไม่จา� เป็นต้องซือ้ รถ แต่เป็นการ
จ่ายเพือ่ ได้สทิ ธิก์ ารเป็นเจ้าของเมือ่ ต้องการ
ใช้แทน ซึ่งจะกลายเป็นเทรนด์ที่ท�าให้เกิด
แพลตฟอร์มทางธุรกิจทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นการ
เป็นเจ้าของ เช่น Haup Car (ฮ้อปคาร์) บริการ
เช่าและแชร์รถผ่านแอปพลิเคชัน เลือกรุ่น
รถที่ต้องการใช้โดยระบุวนั เวลา และค้นหา
สถานทีร่ บั และคืนรถในจุดทีส่ ะดวกได้ หรือ
แบรนด์ asap Go (เอแซ็ป โก) บริการให้เช่า
รถยนต์ท่คี ิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

เทคโนโลยี

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเหมือนตัวเร่งให้ผคู้ นต้องหันมาศึกษาและ
เรียนรูก้ ารใช้เทคโนโลยีกนั มากขึน้ เห็นได้ชดั ช่วงทีม่ กี าร Work from Home เพราะเทคโนโลยี
ท�าให้สามารถท�างานที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ เพราะทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้เสมอ

อุตสาหกรรม

ส�าหรับ New Normal ในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ไม่ว่าจะการเปลี่ยนรูปแบบการ
ผลิตไฟฟ้าเป็นแบบกระจายศูนย์ การมี Prosumer ท�าให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้น เช่น แบรนด์
สกูตเตอร์ไฟฟ้าของไต้หวันทีส่ ร้างจุดเปลีย่ นให้วงการยานยนต์ของประเทศหันมาใช้พลังงาน
สะอาดมากขึน้ นัน่ คือแบรนด์ Gotoro โดยได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลให้มกี ารตัง้ Gotoro
Network หรือแท่นสลับแบตเตอรี่ กระจายทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนที่ใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้า
น�าแบตเตอรีท่ มี่ ปี ระจุไฟฟ้าอ่อนเข้าไปเสียบในแท่นเพือ่ เปลีย่ นเป็นแบตเตอรีท่ อี่ ดั ประจุไฟฟ้า
เต็มแล้วออกมาให้ใช้แทนได้ทนั ที โดยไม่ต้องเสียเวลาชาร์จ
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• อุตสาหกรรมไหน... ก็ขาดเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้
แม้ โ ควิ ด -19 จะไม่ ไ ด้ ท� า ให้ เ ทคโนโลยี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมากทั้ ง ก่ อ นและหลั ง เกิ ด โรคนี้ แต่ ป ฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า
สถานการณ์ ก ารระบาดของโรค เปรี ย บเสมื อ นตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าให้ เ ห็ น ความส� า คั ญ ของเทคโนโลยี ม ากขึ้ น
ซึ่ ง คุ ณ กิ ติ พ งศ์ ธาราศิ ริ ส กุ ล Chief Technology Officer กลุ่ ม เอ็ น เตอร์ ไ พรซ์ หั ว เว่ ย เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) ได้ ก ล่ า วถึ ง เทคโนโลยี ท่ี ส�าคั ญ ในทุกอุตสาหกรรมไว้ 3 อย่าง ได้แก่

1. Cloud Technology

ไม่ว่าอุตสาหกรรมไหนต่างก็ต้องการ
ข้อมูลเพือ่ สร้างความได้เปรียบในทางธุรกิจ
ซึง่ Cloud เป็นเทคโนโลยีตวั หนึง่ ทีต่ อบโจทย์
ความต้องการนั้น โดยเป็นตัวจัดเก็บและ
ขับเคลื่อนข้อมูลดิจิทัลในที่เดียวกัน และ
ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้

2. AI

เมื่อปริมาณข้อมูลมีมากมายมหาศาล
จึงจ�าเป็นต้องใช้ปญ
ั ญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence) เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
ต่าง ๆ แทนมนุษย์

3. 5G

เมื่อใช้ Cloud จัดเก็บข้อมูล และมี AI
คิดวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว การน�าข้อมูลเหล่านัน้
ไปใช้ประโยชน์ได้จริงต้องอาศัยการสื่อสาร
แบบไร้สายที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและ
ท�างานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว ไร้รอยต่อ
ซึ่งก็คือเทคโนโลยี 5G นั่นเอง
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• 5G กับ PEA

• ทิศทางพลังงานไฟฟ้าในไทย

คุ ณกิ ต ิ พงศ์ อธิบายเพิ่ม เติม ถึง
เทคโนโลยี 5G ว่า “ความสามารถของ 5G
ก็คอื ให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลมากขึน้
การดีเลย์ช้าลง และรองรับอุปกรณ์ได้
มหาศาล ทั้งยังสร้างโครงข่ายเสมือนจริง
ที่เรียกว่า Virtual Network ได้ หากพูด
ถึงการน�า 5G มาใช้ในองค์กรของ PEA
ที่ในอนาคตคงไม่ได้เป็นแค่ผู้ให้บริการ
ด้านไฟฟ้าเท่านั้น แต่จะเข้าไปมีบทบาท
ในการให้บริการ Prosumer จึงจ�าเป็นต้อง
สร้างแพลตฟอร์มทีม่ มี าตรฐาน และต้อง
เชื่อมต่อเข้าเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันได้
นอกจากนี้ 5G ยังมาช่วยเรื่อง Smart
Workplace รองรับพฤติกรรมการท�างาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป ช่วยให้ทุกคนเข้าถึง
เทคโนโลยีต่าง ๆ และใช้ประโยชน์ได้”

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�า้ เพือ่ มาทดแทนฟอสซิลมากขึน้ รวมถึงเรือ่ งของต้นทุน และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีด้วย
“ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการวางแผนบริหารพลังงานของประเทศของ สนพ. จากอดีต
ที่เคยมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ บริหารงานโดยภาครัฐ มีรูปแบบการผลิตไฟฟ้าแบบรวม
ศูนย์ (Centralized Generation) โดยเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายไฟฟ้า แต่เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและมีกระแสนิยมเรื่องพลังงานหมุนเวียนเข้ามา ก็เริ่มมี
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ปรับบทบาทมาเป็นผู้ผลิตเองบ้าง เนื่องจากเข้าถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
อย่างโซลาร์ รูฟท็อปได้มากขึ้น
“ผมเข้าใจว่า ทัง้ โลกมีการจับตามองการเปลีย่ นแปลงจากการผลิตไฟฟ้าแบบรวม
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 นีจ่ งึ เป็นความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
ในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าของบ้านเรา”
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• 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) เพือ่ หาค่าทีเ่ หมาะสม
ทั้งนี้ โควิด-19 เองท�าให้ราคาเชื้อเพลิง
หลายชนิดในตลาดโลกลดลง รวมถึง
ต้นทุนการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ลดลง
น�ามาซึ่งการแข่งขันที่มากขึ้น ส่งผลต่อ
โครงสร้ า งกิ จ การไฟฟ้ า ของประเทศ
ที่เรียกว่า ESB - Enhanced Single Buyer
ที่ กฟผ. เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าทั้งหมด แล้ว
PEA กับ MEA (การไฟฟ้านครหลวง)
เป็นผูจ้ า� หน่าย อาจจะมีการปรับเปลีย่ น
เพราะ Prosumer ต้องการออกจากระบบ
ภาครัฐพยายามวางแผนว่ า เมื่ อ ลู ก ค้ า
กลุ่มนี้ออกจากระบบแล้ว เราจะเชื่อมโยง
อย่างไรเพื่อให้รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหน ใน
อนาคตอาจต้องมีเรื่อง National Platform
ต่าง ๆ ในการซื้อขายผ่านส่วนนี้
“ปัจจุบัน สนพ.เองได้ศึกษาตลาด
Prosumer ทีจ่ ะเข้ามาในโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้า มีการเตรียมการเรื่องของระบบ
ไว้ แ ล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ได้ มี ชื่ อ เรี ย กอย่ า งเป็ น
ทางการ ซึง่ ในอนาคตการแข่งขันในตลาด
พลังงานไฟฟ้าจะเปิดเสรีมากขึ้น ความ
เปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทุก
ฝ่ายต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ดี”

• 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

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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ทั้งนี้ PEA มี Capacity ของหม้อแปลง
จ�าหน่ายอยู่เหลือเฟือที่ 19,628 เมกะวัตต์
ถ้าดูกราฟของการสัมมนาเรื่องทิศทาง
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
หม้ อ แปลงจ� า หน่ า ยขึ้ น อี ก ประมาณ
2,442 เมกะโวลต์แอมแปร์ จึงสรุปได้ว่า
ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าในอีก 5 ปีข้างหน้า
ถึง พ.ศ. 2567 PEA ยังสามารถรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคได้
อย่ า งเพี ย งพอ เพีย งแต่อ าจจะต้อ งดู
รายละเอียดเป็นรายจังหวัดไป

• ทิศทางพลังงานไฟฟ้าของไทย
กราฟเปรียบเทียบ ภาพรวม Capacity
หม้อแปลงจ�าหน่ายกับปริมาณโหลด

ในภาพรวม จะพบว่าระบบมีขด
ี ความสามารถ
ในการรองรับโหลดด้านแรงต�า่ ได้อย่างเพียงพอ

เมือ่ ถามถึงศักยภาพการลงทุนบนโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าทีเ่ ปลีย่ นไป คุณเขมรัตน์
ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษทั พีอเี อ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่ แนล ในฐานะทีด่ แู ลบริษทั แรกในเครือของ PEA
ทีต่ ง้ั ขึน้ เพือ่ ลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ แสดงวิสยั ทัศน์ไว้วา่
“ความเสี่ยงกับโอกาสมาคู่กัน หากมองที่ความได้เปรียบของ PEA ก็คือการเป็น
Enhance Buyer หรือระบบผู้ซื้อรายเดียว ภารกิจแรกของเราจึงเป็นการรักษาธุรกิจ
เดิมให้แข็งแกร่ง ภารกิจทีส่ อง คือการพัฒนาธุรกิจหลักเพือ่ สร้างความได้เปรียบอืน่ ๆ
เพิม่ ขึน้ มา อย่างทีไ่ ด้ทา� แล้วก็คอื การน�าพาองค์กรเข้าสูก่ ารเป็น Digital Utility ทีใ่ ช้เทคโนโลยี
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�าคัญกับพลังงานทดแทนมากขึน้ 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
ให้ทา� งานได้ตามทีต่ อ้ งการ โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึง่ ถือเป็น Blue Ocean
ทีย่ งั มีคแู่ ข่งน้อย ส�าหรับธุรกิจปลายน�า้ อย่าง Retired Meter เป็นเรือ่ งทีเ่ ราต้องวางแผน
กันให้ดใี นอนาคต”
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• อนาคตของ PEA
คุณวัฒนพงษ์แห่ง สนพ. ได้ตอกย�้า
ให้เห็นว่า PEA มาถูกทางแล้ว “ความ
เสี่ ย งจากความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น
ท�าให้ต้องมีการปรับตัว ส�าหรับ PEA คือ
ต้องตระหนักว่าธุรกิจที่ท�าอยู่เริ่มมีคู่แข่ง
มากขึ้น PEA ต้องรักษาความน่าเชื่อถือ

ของระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์
ความต้ อ งการและพั ฒ นาให้ 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”

16

ส�าหรับ สนพ.เองก็ได้ทดสอบเรื่อง
Sandbox หรือซอฟต์แวร์ใหม่ให้อยู่ใน
ขอบเขตทีจ่ า� กัด และไม่กระทบระบบการ
ท�างานเดิม รวมถึงการเปิด Third Party
Access ซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่แข่งและ
ลูกค้า การขายไฟผ่านสายจ�าหน่ายก็ต้อง
มีเรื่อง Wheeling Charge หรือการจัดเก็บ
ค่าบริการเชือ่ มต่อระบบโครงข่ายพลังงาน
ทาง PEA ต้องพร้อมรับมือ โดยที่ สนพ.
เองจะคอยสนับสนุนให้ธุรกิจด�าเนินไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการ
แข่งขันอย่างเสรีท่ีต้องเป็นธรรมส�าหรับ
ทุกฝ่ายด้วย นอกจากนี้ การมีบริษทั เอ็น
คอมฯ เป็นตัวแทนในการท�าธุรกิจก็มาถูก
ทางเช่นเดียวกัน เพราะโลกในยุคปัจจุบนั
เราแข่งขันกันหมด ความท้าทายในการท�า
ธุรกิจคือการบริหารต้นทุนการผลิต หาก
PEA ปรับกระบวนการบริหารจัดการให้

คล่องตัวขึ้นด้วยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วย อย่างเรือ่ ง Smart Substation
(ระบบควบคุมของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
ขนาดเล็กมาก) Smart Meter ทีต่ อ้ งเชือ่ ม
โยงทัง้ ระบบเข้าด้วยกันกับผูใ้ ช้ไฟฟ้าให้ได้
ในประเด็นนี้ คุณเสกสรรจากสายงาน
วางแผนฯ ของ PEA ได้เสริมว่า “ไม่วา่
ตลาดอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะมีการแข่งขัน
และมีการผ่อนผันกฎระเบียบต่าง ๆ จาก
ทางภาครัฐเพือ่ ให้เกิดการค้าเสรีให้ทนั กับ
ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย รวมถึง
การมีระบบต่าง ๆ ที่น�าเทคโนโลยีเข้ามา
พัฒนา PEA อาจจะถูกแย่งลูกค้าไป แต่
ไม่ว่าใครจะผลิตไฟฟ้าหรือค้าขายกับใคร
ก็ยงั ต้องอาศัยเสาและสายส่งของเราอยูด่ ี
เราก็จะมีรายได้จาก Wheeling Charge
ฉะนั้น หน้าที่เราคือการต้องดูแลระบบ
ให้ดี”
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THE NEW NORMAL OF ELECTRIC UTILITY
“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:
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

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
c h a rgi n g u s i n g h o u s e h o 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.
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KNOWLEDGE
เรือ
่ ง วิชชุ

7 หนทางสู่

Super Productivity
การท�างานให้เป๊ะปัง
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ภาวะเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของโรค
โควิด-19 อาจท�าให้หลายองค์กรมีการปรับโครงสร้าง บ้างก็ลดเงินเดือน
ลดจ�านวนพนักงาน พลอยให้หลายคนรู้สึกว่าชีวิตการท�างานของตัวเอง
่ ด
่ั คง แต่สง
ไม่มน
ุ ของคนท�างาน ก็คอ
ื ความรูส
้ ก
ึ หมดพลังและ
่ิ ทีเ่ ลวร้ายทีส
หมดไฟ จึงท�างานอย่างไร้เป้าหมายไปวัน ๆ เราอยากให้คุณลองปลุกตัว
เองขึ้นมาเป็น Super Productive หรือคนท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ
้ เพื่ อเติมพลังการท�างานให้ลน
กันอีกสักตัง
้ เหลือและจุดประกายไอเดียสุด
บรรเจิดให้กับการท�างานของตัวเองกันหน่อย
1. จัดระเบียบการท�างาน

สิ่งส�าคัญที่ท�าให้คุณท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพก็คือการท�าทีละอย่าง ถ้าคุณ
คือคนหนึ่งที่ก�าลังเปิดคอมพิวเตอร์ 3 หน้า
จอ พร้อมกับอีก 3 แอปพลิเคชันในโทรศัพท์
ไปพร้อมกัน ขอบอกว่าให้เลิกท�า เพราะนั่น
จะท�าให้คณ
ุ เสียสมาธิมาก แต่ถา้ คุณท�างาน
ให้เสร็จเป็นงาน ๆ ไป รับรองว่างานทุกชิ้น
จะออกมามีประสิทธิภาพแน่นอน ที่ส�าคัญ
อย่าลืมหาเวลาพักสัก 10-15 นาที เพื่อออก
ไปเดินเล่น พักสมอง และพักสายตาด้วย
2. ล�าดับความส� าคัญของงาน

บ่ อ ยครั้ ง เหลื อ เกิ นที่ เราหมดเวลาใน
แต่ละวันไปกับการท�าสิ่งที่ไม่ส�าคัญ ลอง
ส�ารวจตัวเองว่าวันหนึ่งเราเข้าโซเชียลมีเดีย
เพื่ออ่านและดูเรื่องของคนอื่นกี่ครั้ง คนที่
Super Productive จะสามารถจัดล�าดับความ
ส�าคัญในชีวติ ได้ ซึง่ วิธกี ารท�าได้งา่ ย ๆ ด้วย
การเขียนสิ่งที่ต้องท�าออกมา แล้วจัดล�าดับ
การท�างานตามความส�าคัญ และความเร่งด่วน
จากนัน้ ให้ลงมือท�าทีละอย่าง ชีวติ ทีย่ งุ่ เหยิง
วุน่ วายก็จะจบไป กลายเป็นชีวติ ทีม่ เี วลาว่าง
เหลือเฟือแทนก็เป็นได้
3. ท�างานยาก ๆ ก่อน

โดยธรรมชาติมนุษย์มักหลีกเลี่ยงการ
ท� า เรื่ อ งยาก แล้ ว เลื อ กท� า เรื่ อ งง่ า ยก่ อ น
ท�าให้เราหมดพลังเมื่อต้องเจอกับปัญหา
หรืออุปสรรค ลองปรับสลับมาเลือกท�าเรื่อง
ยากก่อนดูบ้าง หากท�าได้ในตอนเช้าก็จะดี
มาก เพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองก�าลังแล่น
แล้วให้เวลากับงานนัน้ เพิม่ สักหน่อย แต่แบ่ง
ท�าเป็นช่วง ๆ แทนการท�ารวดเดียวจบ วิธีนี้
ก็จะช่วยให้เรามีก�าลังใจมากขึ้น เมื่องาน
เสร็จ นอกจากได้งานที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นแล้ว คุณยังได้ความภูมิใจในตัวเองแบบ
สุด ๆ ไปเลยด้วย

4. ขอความช่วยเหลือบ้าง

หลายคนมีความรับผิดชอบสูงจนรับ
ทุกงานที่ได้รับมอบหมายมาท�าเองคนเดียว
ข้ อ ดี คื อ ได้ คุ ณ ภาพงานอย่ า งที่ ตั้ ง ใจ แต่
ข้อเสียคือคุณจะรู้สึกหมดพลังและสะสม
ความเครียดรวมถึงความกดดันไว้กบั ตัวเอง
เปรียบเหมือนระเบิดเวลาที่รอจังหวะปล่อย
ตูมออกมาในที่สุด เพราะคุณจะท�างานเกิน
ก�าลังตัวเองจนเกินรับไหว ฉะนั้น คุณต้อง
รูจ้ กั จัดสมดุลชีวติ ตัวเองให้ได้ อย่าอายหรือ
กลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
5. ดูแลตัวเอง

อย่าละเลยการดูแลตัวเอง ทั้งร่างกาย
และจิตใจ และจ�าไว้วา่ การท�างานหนักโดย
ไม่สนใจสุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องระวังและควร
หลีกเลี่ยง ทุกคนควรจัดสรรและแบ่งเวลา
ส�าหรับการออกก�าลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการ
ออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหลังเลิก
งาน หรือการออกก�าลังกายเบา ๆ ไปกับ
คลิปทางยูทูบ ที่ส�าคัญควรใช้เวลาสั้น ๆ
สัก 5 - 10 นาทีในตอนเช้าส�าหรับการท�าสมาธิ
เพื่อให้ตัวเองจดจ่อกับสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องท�า
ในแต่ละวันได้เต็มที่ สละเวลาไม่มากใน

แต่ละวันเพื่อดูแลร่างกายและจิตใจตัวเอง
แล้วคุณจะประหลาดใจกับผลลัพธ์ทไี่ ด้และ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
6. เปิดใจเรียนรู้ส่ิ งใหม่ ๆ

ความรู้ต่าง ๆ อยู่รอบตัวเราเสมอ และ
การเรี ย นรู้ ก็ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการใช้ ชี วิ ต
คงไม่มีใครอยากย�่าอยู่กับที่ โดยไม่พัฒนา
ตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม ‘จงท�าตัวเป็นน�้าครึ่ง
แก้ว’ เป็นคติประจ�าใจที่ใช้ได้ดีเสมอ เพราะ
เราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อน�ามาปรับ
ใช้ ในทุ ก วั นของการท� า งาน และองค์ ก ร
ทุ ก วั นนี้ ก็ ให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การพั ฒ นา
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
แต่ละเดือน แต่ละปี แล้วจึงเป็นการวางแผน
ระยะยาว จ�าไว้วา่ ทุกแผนสามารถปรับเปลีย่ น
ได้เสมอ
ค่อย ๆ เริม่ ท�าทีละข้อก่อน ส่วนใครทีท่ า�
ได้ทุกข้อแล้วอย่าลืมส่งต่อแรงบันดาลใจ
ให้คนใกล้ตัว ทีนี้ไม่ว่าจะเจอวิกฤตครั้งใด
คุณจะยืนหยัดสู้กับปัญหาได้อย่างมั่นคง
ขึ้นกว่าเดิม
ที่มา : Linkedin, Jobsdb
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SHOWCASE
เรือ
่ ง โอเมก้า

แดนอาทิตย์อุทัย
เทใจเก็บพลังงานจากตะวัน
่ ุ่น’ เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหาร แหล่ง
‘ญีป
ท่องเที่ยว รวมไปถึงเทคโนโลยี

ในด้านพลังงาน ญี่ปุ่นได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในฐานะ
ประเทศทีป่ ระสบความส�าเร็จในการน�าพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้า
จนกระทั่งเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ. 2554 ตามด้วยคลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่ม ท�าให้เกิดภัยพิบัติที่
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ หมายเลข 1 สารกัมมันตรังสี
ปริ ม าณมหาศาลรั่ ว ไหลออกมา ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชนจ�านวนมาก

หายนะทีค่ าดไม่ถงึ ครัง้ นัน้ ท�าให้ญป่ี นุ่ หันมาจริงจังกับเรือ่ งพลังงาน
หมุนเวียนมากขึ้น เพราะมีความปลอดภัยมากกว่า โดยเฉพาะ
พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งญี่ปุ่นมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์
(ละติจูดที่ 20) เนื่องจากเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุด
ของโลก แต่ละวันพระอาทิตย์จะส่องแสงในดินแดนญี่ป่นุ เป็นแห่ง
แรกของโลก นั่นจึงเป็นที่มาของสมญานามที่ถูกเรียกขานว่า ‘แดน
อาทิตย์อุทัย’
นโยบายรับซื้อพลังงานหมุนเวียน
การจะผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างแพร่หลาย
ภาครัฐต้องอัดฉีดมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนพลังงานหมุนเวียน
ที่ยังสูงกว่าพลังงานปรมาณู

21

รัฐบาลญี่ปุ่นใช้มาตรการจ่ายเงินอุดหนุน และ Feed-in Tariff
(FiT) หรือกลไกระบบรับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบก�าหนด
ราคา เพื่อจูงใจให้ภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
เริม่ แรกรัฐบาลรับซือ้ ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ทผี่ ลิตจากบ้าน
เรือนและภาคธุรกิจ ซึง่ จะรับซือ้ เฉพาะส่วนเกินทีเ่ หลือจากการใช้งาน
และให้ราคามากเป็น 2 เท่าของค่าไฟปกติ ท�าให้มีการลงทุนด้าน
พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น
ระยะหลัง รัฐบาลทยอยปรับการรับซื้อไฟฟ้าในราคาที่ลดลง
เนื่องจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์มีราคาถูกลง ประกอบกับหาก
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้ายังคงสูง ประชาชนก็จะเป็นผูร้ บั ภาระค่าไฟฟ้า
ในที่สุด

รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าจะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้
22 - 24% ของพลังงานทั้งหมด และเพิ่มเป้าหมายเป็น 27% ภายใน
พ.ศ. 2573 ขณะทีใ่ น พ.ศ. 2562 ญีป่ นุ่ สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนได้ 19% ซึ่ง 8% มาจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์
ผสานพลังชุมชน
การผนึกก�าลังของผู้คนในชุมชนมีส่วนในการขับเคลื่อนโซลาร์
เซลล์ให้แพร่หลายมากขึ้น ยกตัวอย่างเมืองโยนาโงะ ในจังหวัด
ทตโทริ ที่หันมาเน้นผลิตพลังงานสะอาด เพื่อทดแทนการพึ่งพา
พลังงานจากนอกพื้นที่ ที่ท�าให้ต้องจ่ายเงินค่าพลังงานนับแสนล้าน
เยนในแต่ละปี
ทั้งนี้ ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันผลิตพลังงานหมุนเวียน
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แนวทางผสานพลังชุมชน นอกจาก
ประโยชน์ทางตรงในการช่วยประหยัด
ต้นทุนพลังงานแล้ว ยังเหมาะกับ
สังคมญี่ปุ่นที่เผชิญความท้าทายจาก
การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ขึ้นใช้เองภายในจังหวัด ซึ่งมีประชากรราว 150,000 คน ไม่ว่าจะ
เป็นพลังงานจากโซลาร์เซลล์ พลังงานน�้า และชีวมวล โดยติดตั้ง
อุปกรณ์ผลิตพลังงานไว้ตามบ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงเรียน
และพิพิธภัณฑ์
เงินทีป่ ระหยัดค่าพลังงานได้ ทางการจังหวัดทตโทริกจ็ ดั สรรกลับ
ไปเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ติดตั้งแบตเตอรี่แบบชาร์จซ�้าได้ใน
ศูนย์พักพิงฉุกเฉิน และระบบจัดการพลังงานในโรงเรียน ที่ช่วยให้
ประหยัดการใช้พลังงาน และลดรายจ่ายส่วนนี้ลง
แนวทางผสานพลังชุมชน นอกจากประโยชน์ทางตรงในการช่วย
ประหยัดต้นทุนพลังงานแล้ว ยังเหมาะกับสังคมญีป่ นุ่ ทีเ่ ผชิญความ
ท้าทายจากการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ท่ามกลางจ�านวน
ประชากรที่ลดลง และเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง เนื่องจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด ทั้งยังปลอดมลพิษ และการ
บ�ารุงรักษาไม่ยุ่งยากมากนัก นับเป็นพลังงานธรรมชาติที่เหมาะกับ
ทุกประเทศที่มีศักยภาพในการรับแสงแดดอย่างเต็มที่

โซลาร์ลอยแพ
นอกเหนือจากการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาบ้านเรือนและ
อาคาร รวมถึงการท�าโซลาร์ฟาร์มบนพื้นที่ขนาดใหญ่ ทุกวันนี้มี
แนวคิดใหม่ท่ตี อบโจทย์การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ส่งผล
กระทบเรื่องพื้นที่ ซึ่งอนาคตอาจต้องใช้ในการท�าการเกษตรและ
สร้างที่อยู่อาศัย นั่นก็คือ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนผืนน�้า วิธีนี้
ใช้การน�าแผงโซลาร์ตดิ ตัง้ บนทุน่ และผูกไว้ดว้ ยกันเหมือนแพขนาดใหญ่
ซึ่งฟาร์มโซลาร์ลอยน�้าแห่งแรกของโลกอยู่ในญี่ปุ่น ที่จังหวัดไอจิ
ทางตอนกลางของเกาะฮอนชู
จากข้อมูลนับถึง พ.ศ. 2562 พบว่า ทะเลสาบและอ่างเก็บน�า้ จ�านวน
มากในญี่ปุ่นมีฟาร์มโซลาร์ลอยน�้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกรวม 73
แห่ง จาก 100 แห่งทั่วโลก และมีก�าลังการผลิตคิดเป็น 50% ของ
การผลิตไฟฟ้าจากฟาร์มโซลาร์ลอยน�้าทั่วโลก
ส่วนแพโซลาร์ลอยน�า้ ทีใ่ หญ่สดุ ในญีป่ นุ่ อยูท่ เี่ ขือ่ นยามากูระ ใน
จังหวัดชิบะ มีพนื้ ทีใ่ หญ่ถงึ 112 ไร่ สามารถผลิตไฟฟ้าป้อนบ้านเรือน
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
มหกรรมกีฬาโอลิมปิกทีญ
่ ปี่ นุ่ จะเป็นเจ้าภาพ โดยตัง้ เป้าใช้พลังงาน
หมุนเวียนในการแข่งขัน 100% แม้ทสี่ ดุ แล้วการแข่งขันในปีนจี้ ะต้อง
เลื่อนออกไปจัดในปีหน้าแทน เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19
แต่ญปี่ นุ่ ก็ได้เริม่ ท�าสิง่ ต่าง ๆ ทีน่ า� ไปสูก่ ารจัดงานแบบไม่ทา� ร้ายโลก
ภายใต้แนวคิด Reduce, Reuse, Recycle
ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเหรียญรางวัลจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดย
รับบริจาคคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือ และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ รวมเกือบ
8 หมื่นตัน เพื่อน�าส่วนประกอบที่ท�าจากทอง เงิน ทองแดง มาใช้ใน
การผลิตเหรียญรางวัล
นอกจากนี้ ทางการญี่ปุ่นยังได้ทยอยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บน
ท้องถนน รวมถึงลานจอดรถของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ในจังหวัด
คานากาวะ ซึ่งพื้นผิวของแผงโซลาร์จะเคลือบด้วยเรซินแบบพิเศษ
เพื่อให้มีความคงทนมากขึ้น รองรับยานพาหนะที่อาจแล่นทับแผง
ดังกล่าว ซึง่ ถนนโซลาร์นผี้ ลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วน 9% ของพลังงาน
ที่ใช้ทั้งร้าน
่ ะวันยังขึน
้ ในทุก ๆ เช้า แดนอาทิตย์อท
ตราบเท่าทีต
ุ ย
ั
ก็ยังเก็บเกี่ยวพลังงานจากแสงแดดได้ไม่รู้จบ
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Land of the Rising Sun
Harvesting Solar Energy

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;

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
เรือ
่ ง วิชชุ

Digital Marketing in Action
่ ะเหมือนเดิมตลอดไป’ โดยเฉพาะวงการ Digital Marketing
‘ไม่มอ
ี ะไรบนโลกทีจ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อมาร์เก็ตติง
้ แปลงร่าง บางกลยุทธ์อาจ
่ นไป ดังนัน
่ สาร และการตลาดจะต้องรับมือให้ทน
้ นักการสือ
่ อัปเดต
เปลีย
ั และหมัน
่ี า่ สนใจอยูเ่ สมอ โดยต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับธุรกิจและองค์กร
เทรนด์ใหม่ทน

6 เทรนด์ Digital Marketing น่ารู้ มีดังนี้
1 Insights Driven Marketing
จากการวิจย
ั โดย Mckinsey Research พบว่า
้ ๆ
การวิเคราะห์ลก
ู ค้าแบบเจาะลึกท�าให้บริษท
ั นัน
มีประสิทธิภาพในการหาลูกค้าใหม่ได้มากกว่า
คูแ
่ ข่งถึง 23 เท่า และยังสามารถรักษาฐาน
ความนิยม ให้ลก
ู ค้าประจ�ายังคงรักและภักดีตอ
่
แบรนด์ (Customer Loyalty) ได้ถง
ึ 9 เท่า
เพราะข้อมูลทีร่ ล
ู้ ก
ึ รูจ
้ ริงถึงทัศนคติของลูกค้า
้ เป็นการต่อยอดเทรนด์
ฟังเสียงลูกค้ามากขึน
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer
Centric ได้อย่างไร้รอยต่อ

2

Conversational
Marketing
การตลาดเชิงสนทนา กลาย
่ า่ สนใจเนือ
่ งจาก
เป็นอีกสิง
่ ทีน
การส�ารวจโดย Twilio พบว่า
‘ผูบ
้ ริโภคกว่า 90% ต้องการ
สื่ อ สารกั บ ธุ ร กิ จ โดยตรง’
หมายความว่ า ธุ ร กิ จ หรื อ
แบรนด์ ค วรหั น มาให้ ค วาม
ส�าคัญกับการพู ดคุย สร้าง
ความสัมพั นธ์อันดีกับลูกค้า
้ เพราะเพิ่ม
หรือผูซ
้ อ
ื้ ให้มากขึน
โอกาสการสร้างยอดขายได้
มากกว่า

3

Automation & Artificial Intelligence (AI)

การมีเพียงแค่ทก
ั ษะการตลาดแบบเดิม ๆ อาจจะไม่พอส�าหรับนักการตลาด
อีกต่อไปแล้ว ว่ากันว่า ‘ดิจท
ิ ล
ั ก็ตอ
้ งดิจท
ิ ล
ั ให้สุด อย่าหยุดแค่แรงงานมนุษย์’
่ งไม้เครือ
่ งมือ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ AI หรือระบบอัตโนมัตม
ลองหาเครือ
ิ า
ใช้ในการท�า Digital Marketing บ้าง เพราะใคร ๆ ก็ใช้กน
ั อ้างอิงจากการ
ส�ารวจการใช้ AI ทัว่ โลกโดย Forrester พบว่า

57%
4

ของธุรกิจใช้ AI เพื่ อ
ปรับปรุงประสบการณ์
ของลูกค้าและช่วย
ดูแลลูกค้า

The Evolution of SEO

ต้องยอมรับว่า การท�า SEO (Search
Engine Optimization) มีการแข่งขัน
้ เรือ
่ ย ๆ เพราะประหยัด แถม
สูงมากขึน
ยังได้ Oragnic Traffic เข้าเว็บไซต์
สม�า่ เสมอ พู ดง่าย ๆ ถ้ามีคอนเทนต์ดี
มีคุณภาพ ใช้การเน้นค�าตามคีย์เวิร์ด
ฮิต ๆ 1 ค�า ก็จะท�าให้เว็บไซต์ของเรา

5

Voice Search

จากแนวโน้มดังกล่าว ท�าให้เหล่ากูรู
Digital Marketing ประเมินว่า ผูค
้ นจะ
หันมาใช้ Voice Search ค้นหาข้อมูล
เพิ่ ม ขึ้น เรื่อ ย ๆ เพราะท� า ให้ชีวิตง่าย
้ ไม่ตอ
่ ย
ยิง
้ งพิ มพ์ ให้เมือ
่ ขึน
ทั้งนี้ ‘Microsoft เปิดเผยว่า ในปี
พ.ศ. 2562 ผู้บริโภคชาวอเมริกัน กว่า
72% เข้ า ถึ ง การใช้ Voice Search
่ น
ทีค
้ หาด้วยเสียงผ่านผูช
้ ว่ ยดิจท
ิ ล
ั ’
ในแต่ละวันมีผค
ู้ นค้นหาข้อมูลบน
่ วันละ 3,500 ล้านครัง
้
Google เฉลีย
และ 1 ใน 3 ของการเสิรช
์ ใช้การค้นหา
ด้วยค�าสั่งเสียง หรือ Voice Search
การค้นหาด้วยเสียงมักใช้ Google
Assistant, Amazon Alexa และ Siri
เป็นหลัก

44%

ก�าลังใช้ระบบ AI
เพื่ อปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และ
่ อ
บริการทีม
ี ยู่

ติดหน้า 1 บน Google ได้ไม่ยาก
การท�า SEO ให้เป๊ะ จะต้องพรีเซนต์
ความแตกต่างในการปั้นคอนเทนต์ เพื่ อ
สร้างความโดดเด่นให้นา่ สนใจ พร้อมกับ
่ ค
มองหาคียเ์ วิรด
์ ทีม
ี วามยาว (Long-tail
้ และใช้ประโยคทีซ
่ บ
Keyword) มากขึน
ั ซ้อน
้ กว่าทีเ่ คย
มากขึน

6

MarTech

่ ของ
ว่ากันว่า MarTech เป็นส่วนหนึง
ปรากฎการณ์ Digital Transformation
เพราะเป็นเทคโนโลยีทถ
ี่ ก
ู สร้างมาเพื่ อช่วย
ให้ท�างานได้ง่ายขึ้น พร้อมกับได้ผลลัพธ์
สู งสุ ดตามที่เราต้องการ แต่การหยิบจับ
เทคโนโลยีการตลาดอย่าง MarTech มาใช้
ก็ท้าทาย ดังนั้นจะต้องคิดให้ดีและต้อง
ตามเทรนด์ MarTech ให้ทัน เพื่ อเฟ้นหา
แพลตฟอร์มที่ใช่และใช้ได้จริง ผสมผสาน
เทคโนโลยีให้เข้ากับธุรกิจที่เรามี ช่วยลด
ความซับซ้อนในการท�างาน เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้การตลาดออนไลน์รวดเร็ว ฉับไว จะท�าให้
เราได้เปรียบคู่แข่งในธุรกิจ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ chiefmartec.com
บอกว่า พ.ศ. 2562 มีเครื่องมือ MarTech ให้
นักการตลาดเลือกใช้กว่า 7,040 แพลตฟอร์ม
ทีเดียว

ที่มา : Mckinsey research, Microsoft reserch, Chiefmartec, Forrester
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รถบัสไฟฟ้ายูกน
ั ดา

ทางเลือกสายเขียวครั้งแรกของแอฟริกา
เมือ่ เอ่ยถึงยูกนั ดา หลาย ๆ คนอาจนึกถึง
ประเทศทีม่ นี กั กรีฑาทีแ่ ข็งแกร่งทีส่ ดุ ในโลก
มากกว่าทีจ่ ะนึกถึงระบบคมนาคมสาธารณะ
ทีใ่ ช้พลังงานไฟฟ้า ทว่าเมือ่ ไม่นานมานี้ ใน
เวที ‘Global Business Forum Africa’ ทีด่ ไู บ
หลายฝ่ายให้ความเห็นตรงกันว่า แอฟริกาเป็น
ตลาดใหม่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)
และมีบทบาทส�าคัญในยุทธศาสตร์ Dubai
Silk Road ซึ่งแอฟริกาจะได้ประโยชน์จาก
ความเชี่ยวชาญของยูเออีในด้านโลจิสติกส์
โครงสร้างพืน้ ฐาน การท่องเทีย่ ว การค้าปลีก
และการเงิน รวมถึงพลวัตทางการค้าของโลก
นีจ่ งึ เป็นเหตุผลทีท่ า� ให้ทวีปแอฟริกาเป็นทีน่ ่า
จับตาในการลงทุนด้านโครงสร้างการคมนาคม
โดยเฉพาะรถบัสไฟฟ้า หรือรถสาธารณะเพือ่
ประชาชน
ความพิเศษชวนตื่นเต้นก็คือยูกันดาจะ
กลายเป็นประเทศแรกในแอฟริกาทีม่ กี ารใช้
รถบัสไฟฟ้าเพือ่ แก้ปญ
ั หามลพิษทางอากาศ
โดยรัฐบาลยูกนั ดาจัดตัง้ บริษทั Kiira Motors
Corp. เพื่อผลิตรถบัสไฟฟ้า (EV Bus) ซึ่งมี
ก�าหนดแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2564 หลังจากนัน้
คาดว่าจะมีก�าลังการผลิตรถไฟฟ้าได้ปีละ
5,000 คัน
โครงการรถบัสไฟฟ้านี้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2550 โดยนักเรียนและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

Makerere University ออกแบบรถร่วมกับสถาบัน
Massachusetts Institute of Technology และ
สร้างรถไฟฟ้าสองทีน่ งั่ คันแรกส�าเร็จในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จากนัน้ ได้ผลิตรถ
ทดลองรุน่ อืน่ ๆ รวมถึงรถบัสพลังงานไฟฟ้า
ที่สามารถชาร์จแบตเตอรีไ่ ด้เองจากการติด
แผงโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคารถ
ส�าหรับรถบัสไฟฟ้าต้นแบบคันแรกของ
ทวีปแอฟริกาได้เริม่ ทดลองใช้งานจริงแล้วเมือ่
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทีผ่ า่ นมา ในเมือง
Kampala ทีข่ นึ้ ชือ่ ว่าเป็นเมืองทีม่ มี ลพิษทาง
อากาศมากที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก ทั้ ง นี้
คุณสมบัตเิ บือ้ งต้นของรถบัสไฟฟ้าคันนี้ วิง่
ได้ระยะทาง 300 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครัง้
จุผโู้ ดยสารได้มากถึง 90 คน โดยแบ่งเป็น 49
ทีน่ งั่ และ 41 ทีย่ นื นอกจากนี้ รัฐบาลยูกนั ดา
ยังระบุอกี ด้วยว่า ชิน้ ส่วน 90% ของ EV Bus
คันนี้ ผลิตได้เองภายในประเทศ เช่น เหล็ก
อะลูมิเนียม ทองแดง พื้นรถที่ท�าจากไม้ไผ่
ที่นั่งท�าจากเส้นใยกล้วย หน้าต่าง ที่กรอง
อากาศ และแบตเตอรีว่ ทิ ยุความจุ 12 โวลต์
ขณะทีช่ นิ้ ส่วนอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งใช้เทคนิคชัน้ สูงจะ
ผลิตในจีน นอกจากรถบัสไฟฟ้าจะช่วยลด
มลพิษให้กบั เมือง Kampala แล้ว ยังสร้างงาน
สร้างอาชีพ และเป็นการน�าทรัพยากรใน
ประเทศมาใช้อกี ด้วย เป็นการลดการพึง่ พิง

ต่างชาติ ซึ่งเป็นหลักส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ ยืน
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ยู กั น ดาไม่ ไ ด้ เ ป็ น
ประเทศร�า่ รวยอะไรมากนัก แต่ความพยายาม
แก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อมถือเป็นเรือ่ งน่ายกย่อง
และยังเป็นแบบอย่างความมุง่ มัน่ ในการสร้าง
นวัตกรรมขึ้นเองและพัฒนาในเชิงพาณิชย์
โดยค�านึงถึงประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมอีกด้วย
เคยมีคา� กล่าวว่า พระเจ้าได้สร้างทะเล
ทรายมาพร้อมกับน�า้ มันดิบปริมาณมหาศาล
ให้ประเทศแถบตะวันออกกลาง ท�าให้ประเทศ
เหล่านัน้ ร�า่ รวย แต่พระเจ้ากลับหลงลืมประเทศ
ในทวีปแอฟริกาทีเ่ ต็มไปด้วยความแห้งแล้ง
และยากไร้ ทว่า ปัจจุบนั นีส้ ถานการณ์กลับ
ตาลปัตร เมื่อน�้ามันดิบมีราคาผันผวน แต่
พลังงานแสงอาทิตย์ทมี่ มี ากในทวีปแอฟริกา
กลับเริ่มมีมูลค่ามากขึ้น เชื่อว่าการผลิต
รถบัสไฟฟ้าทีต่ อบโจทย์กระแสความห่วงใย
ต่อสิง่ แวดล้อมเช่นนี้ ยิง่ ท�าให้เห็นว่าประเทศ
เล็ก ๆ ทีห่ ลายคนอาจจะแทบไม่รจู้ กั ก็ยงั เต็ม
ไปด้วยไอเดียที่หวังดีต่อโลกไม่แพ้ประเทศที่
พัฒนาแล้วเช่นกัน

ที่มา https://www.kiiramotors.com
https://www.bloomberg.com

Welcome to

GRID WORLD!

สัมผัสอีกประสบการณ์ของ
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พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
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PEA Creator รุน
่ ที่ 2

Innovation Quest
เส้นทางการผจญภัยของนักพั ฒนาผู้กล้า
ปิ๊ง! ชั่วขณะที่ไอเดียดี ๆ ถือก�าเนิดขึ้นท่ามกลาง
ปัญหาทีป
่ ระดังเข้ามาในรูปแบบของมอนสเตอร์ตวั น้อย
ก่อกวนชีวิต เราจึงเปรียบเหมือนนักผจญภัยที่ในช่วง
แรกยังคงเป็นเพียงนักเดินทางทีม
่ ค
ี า่ ประสบการณ์นอ
้ ย
การจะต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์เหล่านั้นได้ ต้องอาศั ย
ค่าประสบการณ์ และพั ฒนาศัสตราวุธ
แต่อย่างน้อยแรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งประดิษฐ์
หรือการสร้างอาวุธไว้ต่อกรกับเหล่าปัญหาต่าง ๆ นั้น
นับเป็นเรือ
่ งท้าทายบนเส้นทางการผจญภัยทีไ่ ด้เริม
่ ต้น
ขึ้นของนักพั ฒนา ซึ่งท�าได้ไม่ยากและส�าเร็จได้จริง ยิ่ง
ในโลกปัจจุบันที่ข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ
ถูกแบ่งปันกันผ่านโลกอินเทอร์เน็ต ท�าให้ความคิดและ

ไอเดียถูกจุดประกายและต่อยอดได้อย่างไม่รจ
ู้ บ อีกทัง
้
ยังมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนเหล่านักพั ฒนาให้ผลิต
ไอเดียออกมาเป็นผลงานรูปธรรมที่จับต้องได้ง่ายขึ้น
จนสามารถน�ามาทดลองใช้งานกับปัญหาได้จริง โดย
อาศั ยเพี ยงเหล่าผู้กล้านักพั ฒนากลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น
ทว่ า ก� า แพงที่ กั้ น โลกของ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ต้ น แบบ กั บ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม นั้น กลับสูงเกินกว่าที่จะก้าวข้าม
ผ่ า นได้ ด้ ว ยการเดิ น ทางในรู ป แบบเดิ ม เหล่ า ผู้ ก ล้ า
นักพั ฒนาจึงไม่มีโอกาสน�าอาวุธมาใช้งานหรือเสริม
ศั กยภาพ ทั้งที่มีโอกาสพั ฒนาให้เป็นสุดยอดผลงาน
นวัตกรรมที่จะสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลแก่องค์กร
ได้
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นี่คือ 4 เคล็ดลับการอัปเกรดอาวุธ
ธรรมดา (สิง่ ประดิษฐ์ตน้ แบบ) ให้กลาย
เป็นสุดยอดอาวุธในตำานาน (นวัตกรรม)
ส่ องความจริง

ก่ อ นอื่ น ต้ อ งแยกให้ อ อกระหว่ า ง
สิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ กับ นวัตกรรม ค�าว่า
‘นวัตกรรม’ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายใน
หน่วยงานธุรกิจ และถูกใช้เยอะเสียจนท�าให้
เหล่านักพัฒนาอาจสับสนระหว่าง ต้นแบบ
ของสิ่งประดิษฐ์ และปลายทางการพัฒนา
อย่างการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่ง
หากมองพลาดระหว่าง 2 อย่างนี้จะท�าให้
การวางเส้นทางสู่เป้าหมาย และขั้นตอน
การพัฒนาผิดพลาด
นวั ต กรรม คุ ณ สมบั ติ เ ด่ น ชั ด ที่ สุ ด
คื อ ต้ อ งสร้ า งผลกระทบต่ อ สั ง คม และ
สร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นั่น
หมายความว่า ผลงานนั้นจะต้องได้รับการ
ยอมรับและน�าไปใช้งานอย่างแพร่หลาย
จนท� า ให้ พ ฤติ ก รรมของคนในหน่ ว ยงาน
ในสังคม เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น สะดวก
สบายขึ้น
หากใช้ค�าเรียกผลงานผิดไป ส่งผลให้
ชุดความคิด (Mindset) คลาดเคลื่อน จน
นักพัฒนาเข้าใจว่า ผลงานต้นแบบ นั้นคือ
นวัตกรรม อันเป็นจุดมุง่ หมายปลายทางของ
เส้นทางการผจญภัย ทัง้ ทีค่ วามเป็นจริงแล้ว
การเดินทางเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น

ก้าวข้ามกับดัก

หน่วยงานขนาดใหญ่ปลุกพลังที่หลับ
ใหลของเหล่ า นั ก เดิ นทางให้ ตื่ นขึ้ น เพื่ อ
ให้กลายเป็นนักพัฒนาได้ด้วยการจัดการ
ประกวดผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ซึ่ ง ถื อ เป็ น
หนึ่งในวิธีการสร้างแรงจูงใจ ช่วยกระตุ้น
ให้หันมาสนใจการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานเข้ า ประกวดชิ ง รางวั ล การสร้ า ง
ความท้าทาย และการแข่งขันล้วนเป็นแรง
ผลั ก ดั น ให้ นั ก พั ฒ นามี โอกาสเพิ่ ม คุ ณค่ า
และประโยชน์ของผลงานสิ่งประดิษฐ์อย่าง
สุดความสามารถ
ทว่าเหรียญย่อมมี 2 ด้านเสมอ การ
จัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นั้นอาจ
กลายเป็นดาบสองคมได้ เพราะส่วนใหญ่
ผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ยั ง อยู่ ในช่ ว งต้ น แบบ
ที่พัฒนา และเพิ่งทดลองใช้งานได้ไม่นาน
เหมือนเป็นการประชันกันด้านไอเดียในการ
ออกแบบสิง่ ประดิษฐ์ เพือ่ ตอบสนองปัญหา
ที่เกิดขึ้น หรือเพิ่มศักยภาพการท�าธุรกิจ
ของหน่วยงานมากกว่า ต่อเมื่อผลงานนั้น
ได้ใช้งานกันอย่างแพร่หลายเป็นวงกว้าง
และท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงจะนับว่า
ผลงานสิ่งประดิษฐ์นั้นเป็นนวัตกรรม
นอกจากนี้ การประกวดมักมุง่ ความสนใจ
ทีผ่ ลงานสิง่ ประดิษฐ์ใหม่ 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
ใช้งานได้งา่ ยนัน่ เอง ซึง่ กระบวนการนีจ้ า� เป็นต้องอาศัยผูร้ ทู้ มี่ ที กั ษะ
เป็นเลิศในหลากหลายด้านมาช่วยในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product Development)
เมื่อมาถึงจุดนี้แล้ว นักพัฒนาจากที่เคยเป็นผู้พัฒนาทุกสิ่งทุก
อย่างด้วยตัวเองในตอนแรกเริม่ ก็เปลีย่ นบทบาทมาเป็นคอนดักเตอร์
ผู้ควบคุมทิศทางการบรรเลงของวงออร์เคสตรา มากกว่าที่จะเป็น
นักดนตรีโซโลเหมือนที่เคยเป็น
ประกาศน�าเสนอผลงาน

สิ่งสุดท้ายที่จะเปลี่ยนสิ่งประดิษฐ์ ให้กลายเป็น นวัตกรรม
ที่ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ ก็คือการน�าไปใช้งานในวงกว้าง
ให้ได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากส�าหรับหน่วยงานขนาดใหญ่
ในการท�าให้เป็นทีร่ จู้ กั และเชิญชวนให้คนหันมาใช้งานผลงานเหล่านัน้
ทัง้ ยังต้องอาศัยเวลาทีจ่ ะชีใ้ ห้เห็นถึงประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากผลงาน
นั้นอีกด้วย
เมื่อมาถึงจุดนี้ เหล่านักพัฒนาผู้กล้าจ�าเป็นต้องกลายเป็น
นักขายทีร่ จู้ กั น�าเสนอประโยชน์จากผลงานพัฒนาของตัวเองให้ผอู้ นื่
ได้เห็น และยอมรับเพื่อน�าไปใช้งาน สิ่งเหล่านี้คือก�าลังใจ และเป็น
แรงจูงใจที่ท�าให้ยังยืนหยัดมุ่งมั่นพัฒนาผลงานต่อไป อีกทั้งความ
คิดเห็นจากผู้ใช้งานจริงยังเป็นฟีดแบ็กส�าคัญที่น�าไปพัฒนาผลงาน
ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
เส้ น ทางการผจญภั ย ในโลกของนั ก พั ฒ นาที่ เ ริ่ ม ต้ น จาก
สิ่งประดิษฐ์ต้นแบบเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนวัตกรรมนั้น มีความ
ท้าทายในแต่ละช่วงเวลา (Phase) ของการพัฒนา และยังต้องเรียนรู้
ที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นบทบาทของตั ว เองไปตามสถานการณ์ จาก
นักพัฒนาไปเป็นผู้จัดการผลงาน เป็นนักขาย และนักการตลาด ซึ่ง
ล้วนต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์ และระยะเวลาที่จะพิสูจน์
ความส�าเร็จของผลงาน แม้ไม่มีใครการันตีผลลัพธ์ปลายทางได้
แต่อย่างน้อยก็ยงั ดีกว่าปล่อยให้กลายเป็นเพียงแค่ค�าบอกเล่ากันว่า
ครั้งหนึ่งเคยมีนักประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาจากไอเดีย
ของตัวเอง แต่ตอนนี้ผลงานนั้นได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเสียแล้ว
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Innovation
Quest
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 rco m e O bsta c les :
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
d eve lo p n e w i n novat i o n s fo r
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.
T h i s a dve n tu ro u s p at h fo r
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.
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THOUSAND WORDS

มนุษย์ไฟฟ้า ‘ฮอทไลน์’

หน้าที่ของพนักงาน PEA ในสายงานฮอทไลน์ (Hot
Line) คือการซ่อมบ�ารุงรักษาระบบสายส่ง และระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ซึง
่ ไม่เพียงต้องมีความรูเ้ ฉพาะ
ด้านและช�านาญในการท�างานเป็นพิเศษเท่านัน
ั
้ แต่ยง
ต้องเป็นผูท
้ ม
่ี ค
ี วามเสียสละ เพราะเป็นการปฏิบต
ั ง
ิ านที่
เสีย
่ งอันตราย ทัง
่ ง
ู เสียดฟ้าและกระแส
้ จากเสาไฟฟ้าทีส
ไฟฟ้าแรงสูง

นิตยสารฉบับนี้ใช้กระดาษรีไซเคิล 100% ที่ผ่านกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน
และได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC และพิ มพ์ ด้วยหมึกถั่วเหลือง

