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EDITOR’S 
TALK
เมืองสวย...เมื่อไร้สาย
	 เพราะการพัฒนาเมืองไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงการกระจายระบบ
สาธารณปูโภคอยา่งทัว่ถงึเทา่นัน้	หากยงัหมายถงึการจัดวางผังเมือง	
การออกแบบเมอืงใหมี้	“พ้ืนท่ี”	เพ่ือคณุภาพชีวิตของคนเมอืง	รวมถงึ
การปรับภูมิทัศน์เมืองเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองนั้น 
ซึ่งการจัดระเบียบเสาสายที่รกหูรกตาให้ดูเรียบร้อย	และการน�าเอา 
สายไฟฟา้ลงดนิ	กถ็อืเปน็ส่ิงท่ีช่วยส่งเสรมิการปรบัปรุงภมูทิศัน์เมอืง
ให้ดูน่าอยู่ยิ่งขึ้น
	 การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค	(PEA)	จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟา้ในเมืองใหญ่	ด�าเนินการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินในเมืองใหญ่และ
สถานที่ส�าคัญ	ตั้งแต่	พ.ศ.2546	ซึ่งเป็นภารกิจที่มากกว่าการบริการ
พลังงานไฟฟา้ให้กับประชาชน	และตอบโจทย์การเพ่ิมความมั่นคงใน
การส่งกระแสไฟฟา้	ตลอดจนปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามสมกับ
เป็นหน้าตาของจังหวัด
	 แน่นอนว่าผลลัพธ์ของการด�าเนินโครงการที่ผ่านมา	เราได้มีส่วน
ช่วยปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม	สะอาดตา	ยิ่งเมืองไหนเป็นเมือง 
ทอ่งเท่ียวด้วยแลว้	ยิง่สง่เสรมิภาพลกัษณข์องการเปน็เมอืงทอ่งเทีย่ว
ให้ดูมีเสน่ห์	และพวกเราชาว	PEA	เองก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ท�าหน้าที่
สว่นหนึง่ของการพัฒนาเมอืง	สง่เสรมิคณุภาพชวีติ	สรา้งสรรค์เมือง
น่าอยู่	ซึ่งเป็นภารกิจที่เราต้องสานต่อไปอย่างไม่มีวันจบ	
	 หวังว่า	GRID	ฉบับนี้จะช่วยให้ทุกท่านเห็นภาพเส้นทางสู่การเป็น
เมืองไร้สายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ

ปีที่	1	ฉบับที่	5/2564

เจ้าของ
การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
200	ถนนงามวงศ์วาน	แขวงลาดยาว	
เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทรศัพท์	0-2589-0100-1
โทรสาร	0-2589-4850-1
https://www.pea.co.th

ที่ปรึกษา
รองผู้ว่าการการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค

บรรณาธิการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ
แผนกผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	
กองประชาสัมพันธ์	
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ออกแบบ
บริษัท	นะโม	คิดดี	จ�ากัด

การฝึกฝนจนช�านาญ
ขนาดไหน ถ้าไม่ตั้งเป้าที่จะ
ท�าให้ดีขึ้น ก็ไร้ความหมาย

Chuck	Knox

(นางอรชพร เส้นแก้วใส)
บรรณาธกิาร
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 เจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งเคมบริดจ์ ผู้ทรงก่อตั้ง Earthshot Prize ซึ่ง
เป็นรางวัลที่ได้รับยกย่องว่าเป็น ‘รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่ทรงเกียรติที่สุดใน
ประวตัศิาสตร์’ พระองค์ตรสัว่า “10 ปีข้างหน้านี้จะเป็นบททดสอบอนัยิ่งใหญ่
ของพวกเรา และจะเป็นทศวรรษแห่งการลงมอืซ่อมแซมโลก” ซึ่งเป็นไปตาม
จดุมุ่งหมายของรางวลั Earthshot Prize
 รางวลันี้มแีผนการด�าเนนิงานยาวนานนบัทศวรรษ โดยจะมอบเงนิรางวลั
มูลค่า 1 ล้านปอนด์ จ�านวน 5 รางวัลต่อปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2564 - 2574  
ให้แก่ผูท้ี่น�าเสนอวธิแีก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโลกได้มากที่สดุใน 5 สาขา 
ได้แก่ การปกป้องและฟ้ืนฟธูรรมชาต ิการท�าความสะอาดอากาศ การคนืชวีติ
ให้มหาสมทุร การสร้างโลกปลอดขยะ และการแก้ไขสภาพภมูอิากาศ โดยเปิด
กว้างให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการส่งวิธีการแก้ปัญหาเข้าร่วมแข่งขันได้ ทั้งในส่วน
บคุคล  หรอืในฐานะตวัแทนของเมอืงหรอืประเทศกไ็ด้เช่นกนั 
 Earthshot Prize เปิดรบัผู้เข้าแข่งขนัไปเมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
ที่ผ่านมา และจะจดัพธิกีารมอบรางวลัไปตามเมอืงต่าง ๆ  ในแต่ละปี โดยพธิี
ประกาศรางวลัครั้งแรกจะจดัที่กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษชว่งฤดใูบไมร่้วง

เจา้ชายวลิเลียมกับภารกจิซ่อมโลก
ปี พ.ศ. 2564 
 เจ้าชายวิลเลียมมีพระด�าริว่าจะจัดงานฉลอง
ให้ผู้ชนะประหนึ่งเป็นการต้อนรับนักบินอวกาศที่
กลบัมาสู่โลก เพราะรางวลันี้ได้แรงบนัดาลใจจาก
ยุทธศาสตร์ Moonshot ในทศวรรษที่ 1960 ของ
ประธานาธบิดจีอห์น เอฟ. เคนเนด ีที่ประกาศว่า  
‘อเมริกาจะส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้’ 
ท�าให้มีการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ขึ้นในเวลาอนัรวดเรว็ อาท ิเครื่องสแกน MRI และ
จานดาวเทยีม เป็นต้น รางวลั Earthshot Prize ก็
ปรารถนาว่าจะมกีารร่วมคดิหาวธิซี่อมแซมโลกได้
มากขึ้นในเวลาอนัสั้นเช่นกนั

ทีม่า : https://www.theguardian.com/
environment/2020/oct/08/earthshot-prize-
prince-william-launches-50m-drive-to-repair-
planet
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เรือ่ง	สภุกัดภิา	พูลทรพัย์

จนีจุดพระอาทิตยด์วงทีส่อง

พบบนดวงอาทติยข์องจรงิ แตก่ต็า่งกนัตรงที่ไม่มกีากกมัมนัตรงัสี
เหมอืนการท�าปฏกิริยิาฟิวชั่น (Fusion Reaction) ของโรงงานไฟฟ้า
นวิเคลยีร์นั่นเอง  จงึเป็นการให้พลงังานสเีขยีวที่ช่วยรกัษ์โลกได้  

ทีม่า : https://phys.org/news/2020-12-china-nuclear-powered-
artificial-sun.html

ทีม่า : https://www.energylivenews.com/2020/12/03/hd-video-streaming-on-phone-creates-eight-times-more-emissions-than-sd/

มาปรบัหนา้จอเปน็ SD กนัดกีวา่
 ในยคุที่มาตรฐานความคมชดัของหน้าจอถกูตั้งไว้ที่ HD หรอื High-Definition ซึ่งมคีวาม
ละเอยีดของสญัญาณภาพสงูในระดบั 720p/1080p/1080i แต่นกัวทิยาศาสตร์บอกว่าหน้าจอ 
HD นี้เป็นหนึ่งในตวัการที่ท�าให้โลกร้อนขึ้น 
 ผลการวิจัยของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบัน Royal Society ในประเทศอังกฤษ 
เปิดเผยว่า การดวูดิโีอที่มคีวามคมชดัระดบั HD จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 
หน้าจอ SD (Standard Definition - หรอืความคมชดัมาตรฐานที่ 480i หรอื 480p) ถงึ 8 เท่า 
ไม่ว่าจะดจูากสมาร์ตทวี ีคอมพวิเตอร์หรอืสมาร์ตโฟนกต็าม แม้ว่าผูช้มแทบจะไม่สงัเกตเหน็
ความแตกต่างของหน้าจอแบบ HD กบั SD มากเท่าไรนกั 
 เนื่องจากโลกดจิทิลัปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.4 - 5.9 เปอร์เซน็ต์ ผลการวจิยันี้จงึ
เรยีกร้องให้เจ้าของแพลตฟอร์มสตรมีมิ่ง ตั้งแต่ Netflix ไปจนถงึ YouTube ตั้งค่าหน้าจอไว้ที่ 
SD แทนที่จะเป็น HD เพราะเชื่อว่าการกระท�าเลก็ ๆ น้อย ๆ นี้จะมส่ีวนช่วยกอบกูปั้ญหาโลก
ร้อนได้อกีทางหนึ่ง 
 ผลวจิยันี้ยงัได้แนะน�าวธิอีื่นที่ช่วยลดการใช้พลงังานได้ เช่น ตอนเปิดยทููบให้ฟังแต่เสยีง 
โดยไม่ต้องเปิดวดิโีอ โดยเสร์ิชค�าว่า Audio Only YouTube กจ็ะมโีปรแกรมให้ตดิตั้ง ซึ่งช่วย
ลดการใช้พลงังานได้ถงึ 50 เปอร์เซน็ต์
 นอกจากนี้ การไม่เปลี่ยนโทรศพัท์มอืถอืบ่อย กช่็วยลดโลกร้อนได้เช่นกนั จากที่เคยเปลี่ยน
ทกุ 2 ปี กใ็ช้ยาวไปถงึ 4 ปีจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ถงึครึ่งหนึ่ง และเทคโนโลยี
ดจิทิลัต่าง ๆ  เช่น มเิตอร์ไฟฟ้าอจัฉรยิะ ซเูปอร์คอมพวิเตอร์ ไปจนถงึเอไอจะช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกได้ 1 ใน 3 ภายใน 10 ปีข้างหน้า 

 นกัวทิยาศาสตร์คาดการณ์ว่า อกีราว ๆ  5,000 ล้านปี ดวงอาทติย์
จะดบัไปในที่สดุ ผลที่ตามมาคอืมหาสมทุรจะเหอืดแห้ง ทั้งโลกจะ
หนาวเยอืกและโลกจะกลายเป็นดาวน�้าแขง็ แต่ก่อนจะถงึเวลานั้น 
สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศบนโลกจะแปรปรวนเกินกว่าที่ 
สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะด�ารงชีพอยู่ได้ ท�าให้สูญพันธุ์ไปนานก่อนที่ 
ดวงอาทติย์จะดบัเสยีด้วยซ�้า
 ด้วยเหตนุี้ รฐับาลจนีจงึเดนิหน้าประดษิฐ์ ‘ดวงอาทติย์ที่สอง’ 
มาหลายสบิปีแล้ว กระทั่งเมื่อต้นเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563 จงึได้
ฤกษ์กดสวติช์เปิดใช้งานดวงอาทติย์สงัเคราะห์ที่มนษุย์สร้างขึ้นดวงนี้ 
มกีารคาดการณ์ว่าจนีใช้เงนิลงทนุมากถงึ 22,500 ล้านเหรยีญสหรฐั 
หรอืประมาณ 676,000 ล้านบาท เพื่อให้ดวงอาทติย์สงัเคราะห์กลาย
เป็นแหล่งพลงังานสะอาดและยั่งยนืของประเทศในอนาคต   
 แม้จะเป็นโครงการที่ยากล�าบากและใช้งบประมาณมหาศาล 
แต่ผลจากการที่ดวงอาทิตย์สังเคราะห์ท�าปฏิกิริยาฟิชชั่น (Fission 
Reaction) กบัเครื่องปฏกิรณ์นวิเคลยีร์ฟิชชั่นที่ชื่อว่า HL-2M Tokamak 
ในมณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นเครื่องที่ทนัสมยัและใหญ่ที่สดุของประเทศ
จีนในปัจจุบัน สามารถผลิตพลังงานความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงได้
มากกว่า 150 ล้านองศาเซลเซยีส หรอืร้อนกว่าใจกลางดวงอาทติย์
ในระบบสรุยิจกัรวาลถงึ 10 เท่า แม้จะท�าปฏกิริยิาแบบเดยีวกบัที่



บา้นหลงัเลก็แตช่ว่ยรกัษ์โลก 
ไดม้ากจาก IKEA
 บ้านหลงัย่อมที่มพีื้นที่แค่ 17 ตารางเมตร แต่มทีั้งห้องนั่งเล่น 
ห้องครวั ห้องน�้า และห้องนอนครบครนั แถมเป็นบ้านที่ไม่ต้องจ่าย
ค่าไฟ และยงัโยกย้ายไปที่ไหนกไ็ด้ตามแต่ใจปรารถนา 
 Tiny Home Project เป็นโครงการบ้านประหยดัพลงังานที่ IKEA 
แบรนด์เฟอร์นเิจอร์รายใหญ่รับหน้าที่ออกแบบบ้าน แล้วส่งต่อให้
บรษิทั Escape สร้างขึ้นมาส�าหรบัใช้อยูอ่าศยัได้จรงิ เพื่อสนบัสนนุ 
Tiny House Movement หรอืกระแสนยิมในหมู่คนรุน่ใหม่ที่ฝันอยาก
มบ้ีานเป็นของตวัเอง แต่ด้วยภาวะเศรษฐกจิโลกที่ถดถอยลง ท�าให้
ขนาดบ้านในฝันจ�าเป็นต้องลดขนาดลงตามไปด้วย 
  บ้านหลงัเลก็ของ IKEA ถกูออกแบบและสร้างเป็นกล่องสี่เหลี่ยม
ผนืผ้าเหมอืนรถเทรลเลอร์ ท�าจากไม้สนซดีาร์ที่ผ่านกรรมวธิ ีShou 
Sugi Ban หรอื Yakisugi ซึ่งกค็อืเทคนคิการย้อมสไีม้ด้วยการพ่นไฟ 
อนัเป็นวธิโีบราณของญี่ปุน่ ท�าให้เนื้อไม้มสีสีวยแปลกตาและช่วยให้
ไม้กนัน�้า กนัไฟ กนัแมลง และกนัการบดิงอได้ดยีิ่งขึ้น 
 ภายในตดิตั้งเฟอร์นเิจอร์ IKEA ทั้งหลงั อาท ิห้องครวัที่ท�าจาก
ไม้และขวดพลาสติกรีไซเคิล เย็นสบายด้วยเครื่องปรับอากาศที่
ให้ความเยน็แบบแยกส่วน จงึไม่เปลอืงพลงังาน บนหลงัคาตดิตั้ง 
แผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้บ้านทั้งหลัง แต่ก็มี
ปลั๊กเชื่อมต่อกบัระบบไฟฟ้าแบบปกตไิด้ หลอดไฟทั้งหมดเป็นหลอด 
แอลอดีแีละใช้ป๊ัมน�้าแบบประหยดัพลงังาน พร้อมเข้าอยู่ได้ทนัททีี่
ราคา 47,550 เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 1.4 ล้านบาท 
 แม้ทางแบรนด์ IKEA ไม่ได้จ�าหน่ายบ้านเลก็รกัษ์โลกหลงันี้ แต่
สามารถน�าแบบแปลนไปปรบัให้บ้านของคณุกลายเป็นบ้านประหยดั
พลงังานได้ที่เวบ็ไซต์ https://www.escapetraveler.net/vista-boho-xl 

ทีม่า : https://newatlas.com/tiny-houses/escape-ikea-home-project/
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Honda e รถญ่ีปุ่นรุ่นแรก
ทีช่นะรางวลัยานยนต์
เยอรมนั
 รถยนต์รุน่ Honda e ของบรษิทั Honda เป็นรุน่แรก
ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าสมบูรณ์แบบทั้งคัน เปิดตัวไปเมื่อ
กลางปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา และเป็นรุน่ที่สร้างชื่อเสยีง
ให้แบรนด์อย่างท่วมท้น ด้วยการเข้าชงิรางวลัในประเทศ
เบลเยยีม ฮงัการ ีเดนมาร์ก และสเปน ทั้งยงัคว้ารางวลั 
Britain’s Best Car Awards ในสาขา Best Car Tech 
ที่องักฤษด้วย 
 นอกจากนี้ ยงัได้รบัรางวลัส�าคญัอย่าง German Car 
of the Year 2021 ส�าหรบัรถที่ใช้พลงังานทดแทน หรอื
พลงังานทางเลอืก ซึ่ง Honda e กลายเป็นรถยนต์ญี่ปุน่
รุน่แรกที่ได้รบัรางวลัทรงเกยีรตนิี้ในประเทศเยอรมน ี
 ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ตดัสนิรางวลั German Car of the 
Year เป็นผูส้ื่อข่าวสายยานยนต์จากสื่อชั้นน�าในเยอรมน ี
โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพรถในด้านต่าง ๆ เช่น 
สไตล์การขับ ระดับนวัตกรรม สมรรถนะเครื่องยนต ์
ไปจนถงึการออกแบบรถ จดุเด่นของ Honda e คอืแบตเตอรี่ 
ชาร์จไว ให้พลงังาน 80 เปอร์เซน็ต์ โดยใช้เวลาชาร์จ
เพยีง 30 นาท ี
 ส�าหรบัรางวลั German Car of the Year ในสาขาอื่น ๆ  
ได้แก่ สาขารถยนต์ขนาดเลก็ ได้แก่ Volkswagen Golf 
จากเยอรมน ีสาขารถยนต์พรเีมยีม ได้แก่ Volkswagen 
ID.3 จากเยอรมนี สาขารถยนต์หรู ได้แก่ Polestar 2 
จากสวเีดน และสาขารถยนต์สมรรถนะสงู ได้แก่ BMW 
Alpina B3 จากเยอรมน ี

ทีม่า : https://www.caradvice.com.au/901826/all-electric-
honda-e-makes-history-in-germany/
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ผูร้ว่มกอ่ตัง้ Apple เปดิบรษัิท
ใหมด่า้นกรนีเทค 
 เมื่อ พ.ศ. 2519 สตฟี วอซเนยีก กบัสตฟี จอ็บส์ ร่วมกนัก่อตั้ง
บรษิทั โดยใช้ชื่อบรษิทัว่า Apple จากบรษิทัเลก็ ๆ ที่ตั้งกนัในโรงรถ
ของครอบครวัได้เตบิโตเป็นบรษิทัที่มมีลูค่าตลาดประมาณ 2 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรฐั หรอื 60,000,000,000,000 บาทในปัจจบุนั 
 45 ปีต่อมา สตีฟ วอซเนียกเปิดบริษัทที่สองในชีวิต ใช้ชื่อว่า 
Efforce โดยเป็นบรษิทัที่ยงัคงเกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยตีามที่เขาถนดั 
แต่ก้าวไปอกีระดบัด้วยการเป็นบรษิทัที่เน้น ‘เทคโนโลยสีเีขยีว’ เข้า
กบัยคุสมยัที่ผูค้นหนัมาใส่ใจฟ้ืนบ�ารงุสิ่งแวดล้อมกนัมากขึ้น
  วอซตั้งใจให้ Efforce เป็นตลาดให้ผู้ประกอบธุรกิจด้าน 
สิ่งแวดล้อมทั่วโลกได้มาพบกบันกัลงทนุ เพื่อให้มกีารระดมเงนิทนุ 
ในการขบัเคลื่อนธรุกจิสเีขยีวที่จะมส่ีวนช่วยแก้ปัญหาพลงังานของโลก 
ต่อไปได้ 
 วอซกล่าวว่า “ในช่วงเวลาที่ยากล�าบากนี้ ผู้ประกอบการบางราย 
ไม่มีเงินพอจะเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟแอลอีดีได้ทั้งโรงงาน ไม่มีเงิน
พอในการปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสีย หรือไม่สามารถจัดการให้
สายพานการผลติลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้น้อยลงได้ แต่เรา
ช่วยกนัท�าให้สิ่งแวดล้อมดขีึ้นได้ง่าย ๆ  ด้วยการท�าให้เกดิการพฒันา
ใหม่ ๆ ด้านพลงังาน” 
 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปลงทะเบียนใน
เวบ็ไซต์ของ Efforce เพื่อตดิตามโครงการพฒันาด้านพลงังานของ
บรษิทั และอาจได้รบัเงนิสนบัสนนุจากนกัลงทนุทั่วโลกที่สนใจบรษิทั
ของคณุ โดยเงนิทนุจะมาจากการซื้อขาย Cryptocurrency หรอืสกลุ
เงินดิจิทัลที่วอซก่อตั้งสกุลเงินของตัวเองขึ้นใหม่ ในชื่อว่า WOZX 
นั่นเอง
ที่มา : https://www.cnbc.com/2020/12/04/apple-co-founder-steve- 
wozniak-is-starting-a-second-company-efforce.html

ปนูซเีมนตท์ีท่�าจาก
ใบพัดกงัหนัลมเกา่
 ในปี พ.ศ. 2562 อตุสาหกรรมพลงังานลมขยาย
ตัวอย่างก้าวกระโดดมาก เนื่องจากเป็นพลังงาน
สะอาดที่มอีย่างเหลอืเฟือ ท�าให้กงัหนัลมมากกว่า 
22,000 ตวัถกูตดิตั้งไปทั่วอเมรกิา แต่ที่จรงิแล้วมกีาร
ใช้พลงังานลมมากว่า 30 ปีแล้วในอเมรกิา ท�าให้มี
ใบพัดกังหันลมที่ปลดระวางแล้วจ�านวนมาก ซึ่งที่
ผ่านมาก�าจดัด้วยการน�าไปฝังกลบในที่ทิ้งขยะ 
 ล่าสดุ GE Renewable Energy ผู้ผลติกงัหนัลม 
รายใหญ่ที่สุดในอเมริกาได้น�าใบพัดไปบดให้
เป็นชิ้นเล็ก ๆ ก่อนเข้าเตาเผาเพื่อใช้ในการผลิต
ปูนซีเมนต์ โดยน�าไปแทนวัตถุดิบอย่างดิน ทราย
และถ่านหินได้เป็นอย่างดี วิธีนี้ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 27 เปอร์เซน็ต์เมื่อเทยีบ
กบัวธิผีลติปนูซเีมนต์แบบเดมิ
 ใบพดักงัหนัลมแต่ละอนัมคีวามยาวเฉลี่ย 36.5 
เมตร หรือยาวพอ ๆ กับปีกของเครื่องบินแอร์บัส 
เอ380 ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลกและมนี�้าหนกัถงึประมาณ 7 ตนั เมื่อน�าไปผลติ
ปูนซีเมนต์จะช่วยทดแทนการใช้ถ่านหินได้ 5 ตัน 
ซลิกิา 2.7 ตนั หนิปนู 1.9 ตนั และหนิแร่ต่าง ๆ อกี
ประมาณ 1 ตนั 
 ทั้งนี้ การน�าใบพัดกังหันลมมารีไซเคิลเป็น
ปนูซเีมนต์ยงัปรบัใช้ได้กบัชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ท�าจาก
ไฟเบอร์กลาส เช่น ปีกเครื่องบนิ ตวัถงัของเรอืหรอื
กนัชนรถ ได้อกีด้วย 
ที่มา : https://www.windpowerengineering.com/
ge-to-recycle-used-wind-turbine-blades-through-
missouris-veolia/
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ของเลน่สีเขยีว
 ผู้บริหารของ Lego กล่าวว่า บริษัทตื่นตัวที่จะท�าตามค�าขอร้อง
ของเดก็ ๆ ที่อยากให้เลกิใช้บรรจภุณัฑ์พลาสตกิแบบใช้ครั้งเดยีวทิ้ง 
โดยเมื่อ 5 ปีก่อน Lego ทุม่เงนิ 150 ล้านเหรยีญสหรฐัจ้างผู้เชี่ยวชาญ
นับร้อยคนให้คิดค้นวัสดุรักษ์โลก เพื่อใช้แทนพลาสติกในการผลิต 
ชิ้นส่วนของเล่นประมาณ 60,000 ล้านชิ้น
 ล่าสดุ Lego เพิ่งประกาศว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จะใช้
กระดาษรไีซเคลิห่อของเล่น และยงัทุม่เงนิอกี 400 ล้านเหรยีญสหรฐั
เพื่อเปลี่ยนระบบการผลิตทั้งหมดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
อาทิ ติดตั้งโซลาร์เซลล์เพิ่ม เปลี่ยนไปใช้หลอดไฟแอลอีดีในโรงงาน
ผลติ และหาวธิลีดการใช้น�้าในกระบวนการผลติ เป็นต้น  
 ส่วน Bandai Namco ผูผ้ลติหุน่ยนต์กนัดั้ม ทามากอ็ตจ ิไปจนถงึ 
Hello Kitty ในประเทศญี่ปุ่น ตั้งเป้าผลิตของเล่นรักษ์โลกทั้งหมดใน
สายพานการผลติของบรษิทั โดยใน พ.ศ. 2563 บรษิทั Bandai Namco 
ได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถงึ 58,169 ตนั และเริ่มใช้ 
‘เหรยีญรกัษ์โลก’ หรอื Eco Medal กบัของเล่นที่ปรบัเปลี่ยนให้เป็นมติร
กบัสิ่งแวดล้อมในส่วนต่าง ๆ  เช่น ชิ้นส่วนของเล่น บรรจภุณัฑ์หรอืคูม่อื 
นอกจากนี้ การที่ Bandai Namco เป็นผูผ้ลติของเล่นในตูห้ยอดเหรยีญ
รายใหญ่ด้วย บรษิทัจงึเกบ็แคปซลูพลาสตกิที่บรรจขุองเล่นกลบัมาได้ 7 
ตนั ก่อนน�าไปรไีซเคลิเป็นกระถางต้นไม้หรอืถาดใส่เครื่องเขยีน เป็นต้น
 ขณะที่ Mattel บรษิทัที่โด่งดงัจากการผลติตุก๊ตาบาร์บี้กต็ื่นตวัใน
การรกัษ์โลกเช่นกนั โดยเริ่มจากเปลี่ยน ‘ห่วงเรยีงซ้อน’ หรอื Rock-
a-Stack ที่ผลติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ไปใช้พลาสตกิที่ท�าจากชานอ้อย 
ส่วนบรรจภุณัฑ์ของเล่นทกุชนดิกจ็ะใช้วสัดรุไีซเคลิแทน 
 กลบัมาที่บรษิทั Pop Mart เองกห็นัไปใช้ถงุห่อของเล่นที่ท�าจาก
ฟิล์ม CPP ซึ่งย่อยสลายได้และไม่มสีารพษิ และยงัปลอดภยัในระดบั
ที่น�าถงุนี้ไปใช้ใส่อาหารได้ ส่วนกล่องบรรจภุณัฑ์กเ็ปลี่ยนไปใช้กล่อง
กระดาษรไีซเคลิทั้งหมด  
  ต้องขอบคุณเด็ก ๆ ที่ห่วงใยและใส่ใจโลกใบนี้ โดยเริ่มจาก 
ของเล่นที่อยู่ใกล้ตวัพวกเขา และโชคดทีี่ผูใ้หญ่ในบรษิทัผลติของเล่น
เหล่านี้ไม่มองข้ามค�าร้องขอของลกูค้าตวัน้อย

ทีม่า : https://www.csgtalent.com/blog/2019/09/will-future-toy-industry-plastic-free
 https://www.forbes.com/sites/joanverdon/2020/02/26/green-is-the-hottest-color-in-the-toy-box-as-manufacturers-embrace- 
 sustainability/?sh=5c8b6bff6f76 
 https://www.euronews.com/living/2020/04/13/toymakers-appeal-to-eco-conscious-generation-with-sustainable-changes

เมือ่ตน้เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563 ตลาดหลกัทรพัยฮ์ัง่เส็งของฮอ่งกงมีการเปิดขายหุ้นของ Pop Mart บริษัทผลติของเลน่สัญชาติ
จนี ดว้ยมลูคา่หุน้ 676 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 20,300 ลา้นบาท สร้างความแตกตืน่ใหต้ลาดหุน้ท่ัวโลก เพราะ Pop Mart 
กอ่ตัง้มาไดป้ระมาณ 10 ป ีสินคา้สรา้งชือ่คอืของเลน่ใน ‘Blind Box’ หรือกลอ่งปริศนาท่ีมองไม่เหน็ข้างในว่ามีของเลน่แบบใดอยู่

‘ของเลน่’ ครองแชมป์ใช้น�า้มนั

ของเลน่ : ผูบ้รโิภคพลาสติกรายใหญ่สุดของโลก 
 ‘อตุสาหกรรมของเล่นเป็นอตุสาหกรรมที่ใช้พลาสตกิมากที่สดุใน
โลก คอืประมาณ 40 ตนัต่อรายได้ 1 ล้านเหรยีญสหรฐั โดยของเล่น 
90 เปอร์เซน็ต์ในท้องตลาดล้วนท�าจากพลาสตกิทั้งสิ้น ซึ่งในพลาสตกิ
อาจมส่ีวนประกอบของโลหะหนกั เช่น ตะกั่วหรอืแคดเมยีมไปจนถงึ
สารประกอบเคมอีนัตรายอย่างไดออกซนิ เป็นต้น’  
 ข้อความข้างต้นนี้มาจากรายงาน ‘Valuing Plastics’ จัดท�าโดย
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาต ิ(UNEP) ซึ่งชี้ให้เหน็ว่า ของเล่น
เป็นอตุสาหกรรมที่ใช้พลาสตกิในปรมิาณมหาศาล 
 ยิ่งในช่วงที่เกดิการระบาดของโรคโควดิ-19 ยอดจ�าหน่ายของเล่น 
ยิ่งพุง่ทะยาน อาท ิLEGO ผูผ้ลติของเล่นรายใหญ่ของโลกจากเดนมาร์ก 
เปิดเผยว่า ในครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2563 มียอดขายเพิ่มขึ้น 7  
เปอร์เซ็นต์ กวาดรายได้ 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ BANDAI 
NAMCO ผู้ผลิตของเล่นเจ้าตลาดสัญชาติญี่ปุ่นกวาดรายได้ในปีนี้ 
ไปถงึ 6,700 ล้านเหรยีญสหรฐั  
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การเดินทางจากฟากฟา้
สู่ใต้ดินของ ‘สายไฟ’

	 หลายคนอาจไม่ทราบว่า	สายไฟฟ้าที่เห็นตามเสานั้น 
จริง	ๆ	จะถูกเดินไว้อย่างเป็นระเบียบ	โดยเป็นสายไฟฟ้า 
แรงสูงอยู่ดา้นบนสุด	ตามมาดว้ยสายไฟฟ้าแรงต�า่	ส่วนสาย
ที่พันกันยุ่งเหยิงรุงรังนั้น	 แท้จริงแล้วเป็นสายส่ือสาร
โทรคมนาคม	 ได้แก่	 สายโทรศัพท์	 สายเคเบิล	 สาย
อินเทอร์เน็ต	 และสายทีวี	 รวมถึงสายไฟฟ้าที่ต่อจากใน 
อาคารไปยังร้านค้าแผงลอยต่าง	ๆ	ด้วย	

	 ในปี	พ.ศ.	2546	การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค	(PEA)	ได้ริเริ่ม	‘โครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟา้ในเมืองใหญ่’	ด�าเนินการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินเพ่ือน�าสายไฟลงใต้ดินตาม
เมืองใหญ่และสถานที่ส�าคัญ	ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจนอกจากการบริการ
พลังงานไฟฟา้ให้กับประชาชน	อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาระบบไฟฟา้ในเมืองใหญ	่
เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงในการส่งกระแสไฟฟา้	และปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์
เมืองใหส้วยงาม	เปน็ระเบยีบ	ปลอดภัย	สมกบัเปน็หนา้ตาของจงัหวดัและประเทศ
ชาติ
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สายส่งจ่ายไฟฟา้

สายไฟแรงสูง

สายไฟแรงต�่า

สายสื่อสาร

แบบเคเบิลใต้ดิน
(Underground Cable System) 
 เป็นระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่ใช้สายตัวน�าหุ้มด้วย
ฉนวนแข็ง หรือฉนวนเหลว หรือฉนวนก๊าซอัดความดัน เพื่อให้
ทนต่อแรงดันได้สูง  ส่วนลักษณะโครงสร้างของสายเคเบิล
ใต้ดินแบ่งกว้าง ๆ ได้ 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นฉนวนหลักกับสิ่งที่ 
ห่อหุ้มภายนอก ข้ึนอยู่กับชนิดของสายเคเบิลใต้ดิน พิกัดแรงดัน 
ลักษณะการติดตั้ง ทั้งนี้ หากระบบเคเบิลใต้ดินเกิดปัญหาขึ้น
ต้องใช้เวลามากในการหาจุดบกพร่อง การซ่อมแซม และการ
บ�ารุงรักษาที่ท�าได้ยากกว่าแบบขึงในอากาศ

	 การส่งจ่ายก�าลังไฟฟา้ไปยังผู้ใช้ไฟนั้นจ�าเป็นต้องผ่านสายส่งจ่ายหรือระบบจ�าหน่ายไฟฟา้	ซึ่งหากแบ่งตาม
ลักษณะโครงสร้างและฉนวนแล้วจะมี	2	ลักษณะ	คือ	แบบขึงในอากาศ	(Overhead	Line	System)	กับแบบ
เคเบิลใต้ดิน	(Underground	Cable	System)	ซึ่งแต่ละแบบมีข้อดีและข้อจ�ากัดต่างกัน	ดังนี้

22,000-33,000	โวลต์

230-400	โวลต์

โทรคมนาคม

 เมื่อชุมชนเจริญขึ้น ความต้องการใช้ไฟฟ้าย่อมมากขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่พื้นที่มี
จ�ากัดเท่าเดิม ท�าให้ไม่สามารถปักเสาพาดสายส่งจ่ายไฟเพิ่มขึ้นได้ เลยจ�าเป็นต้องติดตั้ง
หลายวงจรไว้บนเสาไฟฟ้าต้นเดยีวกนั หากเกดิเหตไุฟฟ้าขดัข้องจงึส่งผลกระทบเป็นบรเิวณกว้าง
 การมีพ้ืนที่ที่จ�ากัด ไม่เพียงท�าให้ติดตั้งเสาไฟเพิ่มไม่ได้เท่านั้น แต่ยังท�าให้ผู้ที่อาศัย
ในชุมชนต้องอยู่ใกล้กับแนวสายส่งจ่ายไฟฟ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเกิดปัญหาขึ้นกับ 
เสาไฟและสายไฟจะท�าให้ชุมชนได้รับผลกระทบไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น การเกิดโคโรนา 
(Corona - เป็นชื่อปรากฏการณ์ทางไฟฟ้า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 แต่อย่างใด) 

แบบขึงในอากาศ
(Overhead Line System)
 สายส่งจ่ายแบบขึงในอากาศใช้อากาศเป็นฉนวนหลัก 
ข้อดีคืออากาศสามารถกลับคืนสภาพความเป็นฉนวนได้เอง 
หลังจากเกิดการ Discharge ซึ่งเป็นการคายประจุไฟฟ้าที่ไป 
ท�าลายความเป็นฉนวน หรือหลังการ flash over ที่เปลี่ยน
สถานะจากสภาพฉนวนไปสู่สภาพน�าไฟฟ้า แต่การขึงสายส่ง 
จ่ายไฟในอากาศก็มีโอกาสได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมได้ 
ท้ังจากสภาพภูมิอากาศ เช่น ฟ้าผ่า ลมพายุพัด และฝนฟ้าคะนอง 
ท�าให้ต้นไม้หักโค่นหรือป้ายโฆษณาล้มมาเกี่ยวทับสายไฟได้ 
รวมทั้งผลกระทบจากอุบัติเหตุ เช่น รถชนเสาไฟ เป็นต้น 

‘ขึงในอากาศ’ 	 รู้หรือไม่ว่า	ความเจริญของพ้ืนที่บริเวณที่ติดตั้งเสาไฟจะส่งผลกระทบต่อ 
ระบบสายสง่จา่ยไฟฟา้แบบขงึในอากาศ	ซึง่เหน็ไดช้ดัในเมอืงใหญห่รอืตามแหลง่
ท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	นั่นเป็นเพราะ
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ท�าไมสายไฟต้อง ‘ลงดิน’

ปรากฏการณ์นี้ท�าให้เกดิแสงเรอืงสมี่วงหรอืเสยีงดงัหึ่ง ๆ บนเสาไฟ พบได้ในช่วงที่
สภาพอากาศร้อนอบอ้าว หรอืช่วงฤดแูล้งที่ฝนทิ้งช่วงนาน ท�าให้ความสกปรกสะสม
อยูบ่รเิวณผวิของลกูถ้วยไฟฟ้า ซึ่งเป็นอปุกรณ์ที่ใช้รองรบัสายไฟ ท�าหน้าที่เป็นฉนวน
และป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน หรือลัดวงจรลงดินได้ เมื่อลูกถ้วยสกปรก 
ความเป็นฉนวนลดลง เกดิความเครยีดของไฟฟ้าแรงสูง ท�าให้เกดิการสูญเสยีก�าลงั
ไฟฟ้าของระบบสายส่ง แม้จะไม่เป็นอันตราย แต่แสงและเสียงนี้ก็ท�าให้เกิดความ
ร�าคาญได้ นอกจากนี้ ปรากฏการณ์โคโรนายงัเป็นตวัการท�าให้เกดิคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า
แพร่กระจายออกไปรบกวนสญัญาณคลื่นวทิยอุกีด้วย 
 การมีเสาไฟ สายไฟและสายสื่อสารที่ตดิตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว หรอืสถานที่ 
ส�าคญัทางประวตัศิาสตร์อาจท�าให้บดบงัความงามของสถาปัตยกรรม ยิ่งมสีายอื่น
ที่อาศัยพาดบนเสาเดียวกันอย่างไม่เป็นระเบียบ ก็กลายเป็นมลภาวะทางสายตา
และอาจท�าให้เกดิอนัตรายจากความไม่เป็นระเบยีบเรยีบร้อยในการตดิตั้งสายต่าง ๆ 
ด้วย

	 แม้ระบบจ่ายไฟฟา้แบบเคเบิลใต้ดินมีต้นทุนสูงกว่าแบบขึงในอากาศ
เป็น	10	เท่า	จากค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบ�ารุงรักษา 
ทั้งยังใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า	และส่งผลกระทบต่อชุมชนที่มีการ
ก่อสรา้ง	ดา้นการจราจร	และมลภาวะ	แตร่ะบบเคเบลิใตด้นิก็มคีวามจ�าเปน็
และให้ประโยชน์ต่าง	ๆ	ดังนี้

3. คืนทัศนียภาพที่สวยงามให้
ชุมชนและผู้มาเยือน 
 เคเบิลใต้ดินช่วยสร้างความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย และทัศนียภาพที่ 
สวยงาม มองไปทางไหนกส็บายตาเพราะ 
ไม่มีสายระโยงระยางเกะกะสายตาอีก
ต่อไป ทั้งยังมีต้นไม้ที่ช่วยเพิ่มอากาศ 
บริสุทธิ์ให้อีกด้วย เพราะไม่จ�าเป็นต้อง 
ตัดโค่นต้นไม้เพื่อป้องกันการหักล้ม 
มาโดนสายไฟเหมือนที่ผ่านมา การน�า 
สายไฟลงดินจึงถือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความ 
ปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สินของ 
ประชาชน ทั้งยังเป็นต้นแบบการจัดการ 
เมืองให้จังหวัดอื่น ๆ

1. อายุการใช้งานยาวนานกว่า 
 เพราะฉนวนที่ใช้ส�าหรบัสายไฟแบบ
เคเบลิใต้ดนิเป็น XLPE ใช้หุ้มสายไฟฟ้า
ที่มีลวดทองแดงอยู่ แล้วยังมีเปลือกหุ้ม
ภายนอกอีกชั้นหนึ่งด้วย จึงใช้งานได้
คงทนกว่า นอกจากนี้ การเดนิสายไฟแบบ 
เคเบิลใต้ดินจะมีการร้อยท่ออย่างมิดชิด 
ไม่ต้องเผชญิกบัแสงแดด ลม และฝนอยู่
ตลอดที่ท�าให้สายไฟเสื่อมสภาพได้ง่าย 
เลยท�าให้สายไฟแบบเคเบลิใต้ดนิมอีาย ุ
การใช้งานได้ 25 - 30 ปี ซึ่งนานกว่าแบบ
ขงึในอากาศถงึเท่าตวั

2. กระแสไฟฟา้มีความเสถียรกว่า 
 เพราะสายส่งของแบบเคเบิลใต้ดิน
นั้นนิยมใช้ทองแดง ซึ่งเป็นวัสดุที่มีค่า 
ความน�าไฟฟ้ามากและมีความต้านทาน 
ไฟฟ้าน้อย นอกจากน้ี การอยู่ใต้ดินท�าให้ 
ไม่ต้องเผชิญกับความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ ทั้งยังมีฉนวนห่อหุ้มหนา 
หลายช้ันกว่า จึงช่วยป้องกันการลัดวงจร 
ได้อย่างดี ท�าให้ส่งกระแสไฟฟ้าได้เต็ม
ประสิทธิภาพ
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 ทั้งนี้ ในการออกแบบภูมิทัศน์ควรก�าหนดรูปแบบและแผน 
การจัดการพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการใช้ประโยชน์โดยให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ความเป็นวิถีชีวิตของชุมชน ให้เข้ากับ 
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และงบประมาณที่มี เพื่อให้ 
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีน้ันได้มีความสะดวกสบายข้ึนจาก 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด�าเนินชีวิตมากขึ้น น�ามาซึ่ง 
คุณภาพชีวิตที่ดีในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 ดา้นรา่งกาย การออกแบบภมูทิศัน์ท�าให้มกีารจดัเตรยีม
พื้นที่ในการท�ากจิกรรมเพื่อพฒันาร่างกาย เช่น มสีวนสาธารณะ 
ท�าทางเดิน ทางจักรยาน สนามไว้ออกก�าลังกายเสริมสร้าง
ความแขง็แรง 
 ดา้นสมอง ภูมทิศัน์สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งการเรยีนรู้ 
ในการพฒันาสมอง เช่น สนามเดก็เล่นที่มกีจิกรรมให้เดก็ได้ใช้
ความคดิในการเล่นเครื่องเล่น หรอืสวนพฤกษศาสตร์ที่ให้ความรู้ 
เกี่ยวกบัต้นไม้
 ด้านจิตใจ สิ่งแวดล้อมที่ดีท�าให้ผู้ที่อยู่ในภูมิทัศน์นั้นมี
ความปลอดโปร่ง รื่นเรงิ เบกิบาน และรู้สกึผ่อนคลายจากการ
ใกล้ชิดธรรมชาติ ช่วยให้คลายเครียดจากความกดดันต่าง ๆ 
ที่เผชญิอยู่ได้

ปรับภูมิทัศน์... 
เพ่ิมคุณภาพชีวิต

องค์ประกอบของค�าวา่	‘ภมูทิศัน’์	นัน้ครอบคลมุหลายดา้น	ตัง้แตเ่ร่ืองความสวยงาม
ท่ีมองเหน็ไปจนถงึการปรบัแตง่พ้ืนทีใ่ห้มปีระโยชนใ์ชส้อยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ	
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย	โดยค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นส�าคัญ	

 ด้านความปลอดภัย การก�าหนดการใช้สอยพื้นที่ การ
เลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตของ
ชมุชน จะช่วยลดการเกดิอบุตัเิหตทุี่อาจเกดิขึ้นได้ 
 ทว่า ในการออกแบบหรือปรับปรุงภูมิทัศน์กว่าที่จะแล้ว
เสร็จนั้น ย่อมส่งผลกระทบกับชุมชนไม่มากก็น้อย ซึ่งในการ
เปลี่ยนระบบส่งจ่ายไฟฟ้าจากแบบขึงในอากาศมาเป็นแบบ
เคเบิลใต้ดินเองก็เช่นกัน เพราะขั้นตอนในการน�าสายไฟลงดิน 
นั้นมีการท�างานที่ซับซ้อน ทั้งยังต้องใช้เวลาในการด�าเนินการ 
ที่ค่อนข้างนาน จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ 
ประชาชนรับรู้ว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์ต่อ 
ส่วนรวมอย่างไรบ้าง และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต้องร่วมกันวางแผน 
การท�างานให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 
เช่น บางส่วนงานอาจต้องปรับเปลี่ยนเวลาปฏิบัติงานเป็นช่วง
กลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านจราจรในช่วงที่ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา หรือการงดก่อสร้างช่วงวันสุดสัปดาห์เพื่อคืน
พื้นที่ถนน เป็นการอ�านวยความสะดวกให้ประชาชนในการ
เดินทางช่วงวันหยุด เป็นต้น
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 การเปลี่ยนไปใช้ระบบเคเบิลใต้ดินในการส่งจ่ายไฟฟ้า
แทนระบบขึงในอากาศนั้น ไม่เพียงใช้งบประมาณสูงเท่านั้น 
แต่อุปสรรคส�าคัญอีกประการหนึ่งคือทัศนคติคนส่วนใหญ่ที่
ยังเข้าใจว่าการน�าสายไฟลงดินอาจท�าให้เกิดอันตรายได้ 
 ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ระบบเคเบิลใต้ดินจะน�าสายไฟ
ไปรวมไว้ในท่อที่ขุดลึกลงไปใต้ดินไม่ต�่ากว่า 60 เซนติเมตร 
ไม่อยู่ในบริเวณที่พักอาศัยของชุมชนเหมือนอย่างเสาไฟ หาก
สายไฟเกิดช�ารุดก็ไม่ห้อยกีดขวางเส้นทางสัญจรที่อาจเป็น
อันตรายได้ นอกจากนี้ การที่สายไฟอยู่ใต้ดินจึงไม่ต้องกังวล
เรื่องพายุฝนฟ้าคะนองหรือน�้าท่วมที่อาจท�าให้ไฟดับ ไฟตก 
หรือไฟฟ้าลัดวงจรอีกต่อไป ซึ่งการวางระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแบบ 
เคเบิลใต้ดินท่ีได้มาตรฐานยังช่วยให้ระบบการจ่ายไฟมีเสถียรภาพ 
และมีความมั่นคงสูงขึ้นด้วย 

ปลอดภัยกว่าท่ีคิด

สายไฟฟา้ 
และสายส่ือสารลงดิน

- มั่นคง -
- คุณภาพ -

	ราคาสูงกว่าแบบ
บนดินมาก
	ใช้เวลาติดตั้งนาน	
และจะกระทบการ
จราจรระหว่าง
ก่อสร้าง

ข้อเสีย

- ปลอดภัย - 
- เชื่อถือได้ -

ข้อดี
 การจ่ายไฟมเีสถยีรภาพ 
มีความมั่นคงสูง
	ปลอดภัยมากกว่า 
สายไฟฟา้แบบบนดิน 
ไม่มีอุบัติเหตุจากรถไป 
ชนและภัยจากพายุ
	ท�าให้ทัศนียภาพดีขึ้น
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การน�าสายไฟลงดิน
	 เบื้องต้นเป็นการตรวจแบบก่อสร้าง	ณ	บริเวณพ้ืนที่จริง	เพ่ือส�ารวจระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนที่นั้น	แล้วจึง
ก�าหนดต�าแหน่งวางบ่อพัก	จุดจ่ายไฟ	และต�าแหน่งติดตั้งหม้อแปลง	จากนั้นการด�าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 
3	ส่วน	ตามระบบจ�าหน่ายไฟฟา้ของ	PEA	ได้แก่	ระบบไฟฟา้แรงสูง	ระบบไฟฟา้แรงต�่า	และหม้อแปลงไฟฟา้ 
ซึ่งแต่ละระบบมีการปฏิบัติงาน	ดังนี้

• ก่อสร้างวางท่อร้อยสายระบบ
ไฟฟา้บริเวณกึง่กลางถนน 
(แนวการก่อสร้างขึน้อยู่กับ
สภาพพ้ืนทีแ่ต่ละแห่ง)

• ก่อสร้างวางท่อร้อยสาย 
ใช้วิธีก่อสร้างแบบเจาะในแนวราบ

จ่ายไฟฟา้หม้อแปลงไฟฟา้และ
ระบบไฟฟา้แรงสูง

• ตามแนวการก่อสร้างท่อร้อย
สายจะมีการก่อสร้างบ่อพักสาย
ไฟฟา้ในต�าแหน่งทีต่้องจ่ายไฟ
ให้หม้อแปลงไฟฟา้

• สายไฟฟ้าส�าหรับใช้ในระบบ
ใตด้นิเป็นสายชนดิพิเศษออกแบบ
มาให้สามารถแช่อยู่ในน�้าได้โดย
ไม่เกิดอันตราย

• หมอ้แปลงไฟฟา้ทีอ่ยู่
บนถนนหลกัยา้ยไป
ติดตั้งใหม่ตามซอย
แยกโดยรูปแบบการ
ติดตั้งหม้อแปลงยัง
กอ่สร้างเหมอืนเดิม
หรือตืดต้ังหมอ้แปลง
ในเครือ่งห่อหุ้ม

ระบบไฟฟา้แรงสูง 

ระบบไฟฟา้แรงต�่า 

หม้อแปลงไฟฟา้

1. ระบบไฟฟา้แรงสูง 
  ก่อสร้างวางท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าบริเวณกึ่งกลาง 
ถนน (แนวการก่อสร้างขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่แต่ละแห่ง)
  การก่อสร้างวางท่อร้อยสายใช้วิธีก่อสร้างแบบเจาะใน 
แนวราบ Horizontal Directional Drilling (HDD) เป็นเทคโนโลยี
ใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ส�าหรับการติดตั้งท่อใต้ดินเพื่อร้อย 
สายไฟแรงดันกลางในการจ่ายไฟจากบ่อพักไปให้ผู้ใช้ไฟฟ้า 
โดยเจาะผ่านใต้ดินด้วยเครื่องที่สามารถเลี่ยงและหลบหลีก 
ด้วยการลอดถนน คลอง อาคาร และสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ได้ 
โดยไม่จ�าเป็นต้องขุดเปิดหน้าดินในการก่อสร้าง เหมาะส�าหรับ 
การวางท่อที่มีระยะทางยาวมากกว่า 100 เมตร ทั้งยัง 
ก�าหนดทิศทางและความลึกของปลายทางได้อย่างแม่นย�า
อีกด้วย โดยไม่ต้องขุดร่องดินเพื่อวางท่อ 
  ตามแนวการก่อสร้างท่อร้อยสายซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วย
ให้การเดินสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยและยังช่วยปกป้อง 
สายไฟจากการถูกกระแทกหรืออันตรายท่ีจะท�าให้สายไฟช�ารุด 
ได้นั้น จะมีการก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้า (Manhole) ซึ่งเป็น 
บ่อที่ใช้ดึงสายไฟ ติดตั้งจุดต่อสาย และเป็นจุดศูนย์รวมของ 
สายไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมด ใช้ในการบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้า โดย 
จะหล่อส�าเร็จจากนอกพื้นที่เพื่อลดเวลาก่อสร้าง แล้วน�ามา
ติดตั้งในต�าแหน่งที่ต้องจ่ายไฟให้หม้อแปลงไฟฟ้า
  สายไฟฟ้าส�าหรับใช้ในระบบใต้ดินเป็นสายชนิดพิเศษ
ที่ออกแบบมาให้สามารถแช่อยู่ในน�้าได้ โดยไม่เกิดอันตราย

2. ระบบไฟฟา้แรงต�่า
  ก่อสร้างท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าบริเวณริมทางเท้า
ตลอดทั้งสองฝั่งถนน
  ก่อสร้างวางท่อร้อยสายด้วยวิธีการก่อสร้างแบบขุด
เปิดถนน
  ก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้า (Handhole) เพื่อใช้เป็นจุดต่อ 
แยกสายจ่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
  สายไฟฟ้าส�าหรับใช้ในระบบใต้ดินเป็นสายชนิดพิเศษ
มีฉนวนเป็น XLPE เช่นเดียวกับสายไฟในระบบไฟฟ้าแรงสูง
  จุดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอาจมีการติดตั้งตู้ Circuit 
Breaker เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ท�าให้จ�านวน 
ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบต่อเหตุไฟฟ้าดับลดลง

3. หม้อแปลงไฟฟา้
  หม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ริมถนนหลักย้ายไปติดตั้งใหม่ 
ตามซอยแยก โดยรูปแบบการติดตั้งหม้อแปลงยังคงก่อสร้าง 
เหมือนเดิม
 
 เมื่อทุกอย่างแล้วเสร็จ จากนั้นจะมีกระบวนการทดสอบ
การจ่ายไฟ แล้วจึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการด�าเนินการ
ปรับปรุงรื้อถอนเสาไฟฟ้าเก่าที่อยู่ เหนือพื้นดินและสาย
ไฟฟ้ารวมทั้งสายสื่อสารโทรคมนาคมออก
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นอกจาก	PEA	มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟา้แล้ว	ยังให้ความส�าคัญกับคุณค่าของสังคมและ
การใส่ใจสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอีกด้วย	 จึงมีโครงการปรับปรุงระบบจ�าหน่ายไฟฟา้ 
แบบขึงในอากาศที่ใช้อยู่ให้เป็นแบบเคเบิลใต้ดิน	 โดยเริ่มจากเมืองท่องเที่ยวใหญ่	ๆ	สถานที่ส�าคัญต่าง	ๆ 
และยา่นธรุกิจ	ภารกจิการเปลีย่นระบบสง่จ่ายไฟฟา้เปน็แบบเคเบลิใตด้นิจงึถอืเปน็โครงการส�าคญัที	่PEA	ตระหนกั
ถึงคุณค่าของสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ	เช่นเดียวกับความมุ่งมั่นในการให้บริการพลังงานไฟฟา้ให้
เพียงพอกับความต้องการของประชาชนนั่นเอง

เช็กลิสต์...ที่ไหน
‘ลงดิน’ แล้วบ้าง

 ถ.พัทยาสาย	1	จ.ชลบุรี
 ถ.สุนทรวิจิตร	และ	ถ.บริเวณหอนาฬิกา-จวนผู้ว่าราชการ	
	 จังหวัด	จ.นครพนม
 ถ.นิพัทธ์อุทิศ	1,	3	ถ.เพชรเกษม	และ	ถ.นครใน	จ.สงขลา
 ถ.พุทธมณฑลสาย	4		จ.นครปฐม
 ถ.สมุทรศักดารักษ์	จ.มุกดาหาร
 ถ.ท่าแพ-ช้างคลาน	และ	ถ.พระปกเกล้า	จ.เชียงใหม่
 ถ.นเรศวร	จ.พิษณุโลก
 ถ.ศรีจันทร์	ระยะที	่1,	2	และ	ถ.รืน่รมย์	จ.ขอนแก่น

 ถ.ถลาง	ถ.กระบี	่ถ.ดีบุก	ถ.เยาวราช	ถ.ทวีวงศ์		
	 ถ.เทพกระษัตรี	และ	ถ.ภูเก็ต	จ.ภูเก็ต
 ถ.หน้าเมือง	จ.สุราษฎร์ธานี
 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม	จ.หนองคาย
 ถ.เสด็จนิวัติ	จ.บุรีรัมย์
 ถ.ราชด�าเนิน	จ.นครศรีธรรมราช
 ถ.ชายกว๊านพะเยา	จ.พะเยา
 บริเวณตลาดแม่กลอง	จ.สมุทรสงคราม
 ถ.บุญวาทย์	จ.ล�าปาง
 ถ.สิโรรส	จ.ยะลา

28 ถนนสวยไร้สาย ใน 17 จังหวัด

 PEA	ไดด้�าเนินการก่อสรา้งและปรบัเปลีย่น
ระบบสง่จา่ยไฟฟา้เปน็แบบเคเบลิใตด้นิ	ตัง้แต่	
พ.ศ.	2546	ท�าให้ภูมิทัศน์ของเมืองสวยงาม
ชวนมอง	เป็นระเบียบเรียบร้อย	และมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	
 นับตั้งแต่นั้นมา PEA มีการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน
จนถึง พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 28 งาน รวมระยะทาง 
45.50 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น
 1. แผนงานการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ส�าหรับ
เมืองใหญ่  ซึ่งมีระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 
2546 - 2562 จ�านวน 14 งาน ได้แก่ ชลบุรี นครพนม 
สงขลา นครปฐม มุกดาหาร เชียงใหม่ พิษณุโลก 
ขอนแก่น ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต
 2. งานเร่งด่วนนอกแผนงานอีก 10 งาน โดย
แบ่งระยะเวลาด�าเนินงานเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก พ.ศ.
2553 - 2556 จ�านวน 4 งาน ได้แก่ ภูเก็ต หนองคาย 
และบุรีรัมย์ ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2556 - 2558 จ�านวน 6 
งาน ได้แก่ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ขอนแก่น 
สงขลา พะเยา และสมุทรสงคราม 
 3. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 
จ�านวน 4 งาน ได้แก่ ล�าปาง นครพนม และยะลา
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เสียงจากชุมชน...เม่ือสายไฟฟา้อยู่ใต้ดิน
• ภณุตส์ นาคเพ็ชร์ / เจ้าของร้านกาแฟ

• เอกชัย พรหมด้วย / มัคคุเทศก์

• จิรา วรศานต ์/ พนกังานบรษัิทเอกชนและเจ้าของธรุกจิส่วนตัว

 “รา้นกาแฟของผมต้ังอยู่บน	ถนนราชด�าเนนิ	จงัหวัดนครศรธีรรมราช	ทีมี่การใช้
เคเบิลใต้ดินพอดี	ยอมรับว่าช่วงที่ก่อสร้างก็มีกระทบชีวิตประจ�าวันบ้าง	แต่ก็มี 
การตดิป้ายบอกรายละเอียดของโครงการและระยะเวลาการท�างานชดัเจน	โดยมาก
เจ้าหน้าที่จะท�างานช่วงกลางคืนเพ่ือไม่ให้กระทบกับการจราจร	ส่วนตัวผมมองว่า	
การที่เอาสายไฟลงดิน	ท�าให้ไม่มีเสาไฟ	และสิ่งที่พลอยหายไปด้วยนอกจากสายไฟ	
กคื็อปา้ยโฆษณา	ซึง่ไมเ่พียงชว่ยให้เมอืงนครมีทศันยีภาพทีส่วยงามขึน้	แตย่งัช่วย
ลดอุบัตเิหตไุดด้ว้ยครบั	เพราะป้ายโฆษณาบางอันกใ็หญ่จนบดบังและกดีขวางการ
จราจร	นอกจากนี	้ผมทราบมาวา่ระหวา่งการกอ่สรา้งดนัทอ่ลอดนัน้	มกีารพบวตัถุ
โบราณ	ทัง้ถว้ยโถโอชามเกา่	พระพุทธรปูโบราณ	และโครงกระดกูดว้ยความบังเอิญ	
ซึง่ได้มีการส่งมอบใหห้น่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งน�าไปดแูลรกัษาตอ่ไป	โครงการมหานคร 
ไร้สายเลยท�าใหล้กูหลานคนนครและคนไทยทัง้ประเทศไดเ้หน็มรดกทางวฒันธรรม
ของบรรพบุรุษอีกด้วยครับ”

	 “ใครเคยมาเที่ยวสงขลาน่าจะเคยมาเดินย่านเมืองเก่าท่ีถนนนครนอก	นครใน	
และถนนนางงาม	ซึง่เปน็ถนนสายหลกัเกา่แกข่องจงัหวดัทีย่งัคงเอกลกัษณ์ดัง้เดมิ
ของท้องถิ่นเอาไว้	ทั้งห้องแถวไม้แบบจีน	ตึกคลาสสิกสไตล์ชิโนโปรตุกีส	และภาพ
วาดฝาผนังสไตล์สตรีทอาร์ต	ซึ่งเป็นจุดเช็กอินที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูป 
ในฐานะไกดผ์มรูสึ้กมาตลอดเลยครบัว่า	สายไฟเป็นส่ิงแปลกปลอมทีเ่หน็แลว้ขดัตา
มาก	(หัวเราะ)	 ไม่เข้ากับบรรยากาศคลาสสิกในย่านนี้เอาเสียเลย	พอมีโครงการ 
เอาสายไฟลงดนิ	เหน็ถงึความแตกตา่งชดัเจนเลยครบัวา่	ถา่ยรปูออกมาแลว้สวย
กวา่กนัเยอะ	ใครผา่นไปผา่นมามองไปทางไหนก็สบายตา	ไดเ้หน็ความงามของบ้าน
เรือนตึกเก่าแบบเต็ม	ๆ	ไม่มีเสาไฟและสายต่าง	ๆ	บดบัง”

	 “กอ่นอืน่ตอ้งบอกว่า	อาจเพราะภูเกต็เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นหน้าเปน็ตาของ
ประเทศด้วย	 เราเลยเป็นจังหวัดท่ีมีถนนหลายสายที่มีการน�าสายไฟลงใต้ดิน 
ตัวเองเป็นคนภูเก็ต	เกิดและโตที่นี่	เรียนจบก็กลับมาท�างานที่นี่	พอมีครอบครัวก็
ไม่คิดย้ายไปไหน	เลยรักภูเก็ตเป็นทุนเดิม	ฉะนั้น	เมื่อรู้ว่าจะมีการพัฒนาจังหวัดให้
ดีขึ้น	ความไม่สะดวกต่าง	ๆ 	จากการก่อสร้างโครงการเลยไม่เป็นปัญหาหรือท�าให้
ตวัเองรูส้กึหงดุหงดิ	เพราะเขา้ใจการท�างานของเจา้หนา้ทีท่กุฝา่ย	และอยากบอกให ้
คนในพ้ืนทีอ่ื่นทีอ่าจจะก�าลงัเผชญิภาวะน้ีอยู่	หรอือาจจะประสบในอนาคต	ขอให้เปดิ
ใจกว้าง	อยากให้ทุกคนเสียสละความสุขส่วนตัวกันคนละนิด	เพ่ือการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของส่วนรวมในชุมชน	เพราะหลังจากที่โครงการแล้วเสร็จ	ทุกคนจะได้
เห็นเองว่าทัศนียภาพและบรรยากาศมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น	สวยงาม	และเป็น
ระเบียบขึ้นทันตา	ยิ่งเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะอย่างภูเก็ต	การน�า
สายไฟลงดนิกเ็ป็นการบอกชาวโลกทางหนึง่วา่	บ้านเรากม็กีารใสใ่จสภาพแวดลอ้ม
และมีการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมชาติอื่นเหมือนกันนะ”
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The Journey from Overhead to Underground of 
‘ELECTRIC CABLES’

	 The	underground	cable	system	aims	to	gather	
all	electric	cables	into	a	tunnel	placed	at	least	
60	 centimeters	 underground,	 away	 from	
communities,	unlike	power	poles.	Thus,	if	power	
lines	are	damaged,	they	will	not	get	in	the	way	
of	people	who	are	using	the	pavements	which	
could	pose	a	damage	to	the	public.	Moreover,	as	
the	system	is	underground,	rainstorms	and	floods	
will	no	longer	cause	issues	such	as	blackouts,	
power	cuts,	or	short	circuits.	Most	importantly,	
standard	underground	cable	systems	will	allow	
the	electric	power	distribution	system	to	become	
more	stable.	
	 While	construction	fees	for	underground	cable	
systems	are	 ten	times	higher	 than	those	of	
overhead	line	systems	due	to	costs	relating	to	
equipment,	the	loss	of	existing	utility	systems	
during	its	construction	as	well	as	costs	required	
to	fix	surrounding	surfaces	after	the	construction	
period.	Moreover,	though	underground	systems	
may	require	 longer	construction	times	while	
directly	affecting	communities	 in	the	area	in	
different	ways	such	as	causing	traffic	jams,	dust	
from	 the	construction,	and	noise	pollution,	
underground	systems	also	provide	many	benefits	
as	follows:

 1. Longer lifespans:	Because	 the	electric	
insulation	for	underground	cables	are	made	from	
PVC,	its	cables	are	more	durable.	Moreover,	as	

the	cables	are	not	constantly	exposed	to	sunlight,	
wind,	and	rain,	all	of	which	contribute	to	cable	
line	damage,	 the	underground	cables	have	a	
lifespan	of	up	to	50	years,	or	twice	as	long	as	
overhead	cables.

 2. More stable electric power distribution: 
Underground	cables	are	not	exposed	 to	 the	
changes	in	the	weather	and	are	covered	in	many	
more	layers	of	insulation,	thus,	the	cables	are	
protected	from	electrical	noises	which	allows	
electric	power	 to	be	distributed	with	more	
stability.

 3. Giving back the beautiful scenery to the 
community and visitors:	 Putting	 cables	
underground	contributes	to	building	a	pleasing	
scenery	as	there	are	no	longer	any	cable	lines	
in	sight.	This	initiative	is	another	way	to	promote	
tourism	and	enhance	security	to	the	lives	and	
property	of	the	general	public.	

	 Replacing	the	power	distribution	system	with	
an	underground	cable	system	is	another	key	
project	of	PEA	as	the	organization	understands	
the	 importance	of	 the	nation’s	 society	and	
environment	which	contribute	to	the	wellbeing	
of	Thai	 citizens	with	a	determination	 that	
matches	PEA’s	desire	to	provide	electric	power	
services	to	cater	to	the	demands	of	the	people.
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In 2003, Provincial Electricity Authority initiated the ‘Electric Cable-Free 
Metropolis’ project that carried out the construction of the underground cable 
system to replace the existing overhead line system in major cities and key 
venues, another mission of PEA in addition to providing electric power services 

to the general public.
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คุณแทนศร พรปัญญาภัทร จบปริญญาตรีและโทในสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง เจ้าตัวมุ่งมั่นตั้งใจ
จะน�าความรูท้ีร่�า่เรียนมากลับมาปรับปรงุและพัฒนาเมืองในประเทศไทยใหม้คีวามนา่อยู่ ผูค้นมคีณุภาพ
ชวีติท่ีดีเฉกเชน่เมอืงในตา่งประเทศทีไ่ปเหน็มา ซ่ึงกว่าจะผลกัดันและท�าใหเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมนัน้ 
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ทว่า ก็ไม่ยากเกินไปส�าหรับเขาคนนี้

แทนศร พรปญัญาภัทร 
นักพัฒนาเมือง...ผู้อยากเห็นเมืองพัฒนา

I N T E R V I E W

เรือ่ง	กองบรรณาธกิาร
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 คุณแทนศรเริ่มต้นอาชีพนักพัฒนาเมือง ด้วยการเป็นพนักงาน 
รุ่นแรกของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design and  
Development Center - UddC) ปจัจบุนัเปน็หวัหนา้ศูนยฯ์ สาขาขอนแกน่ 
จังหวัดบ้านเกิดของตัวเอง และยังพ่วงต�าแหน่งอนุกรรมการ
ประชาสมัพนัธ ์สภาสถาปนกิ และเปน็กรรมการ บรษิทั เออเบิน้ รมู 
จ�ากัด บริษัทออกแบบผังเมืองของตัวเองอีกด้วย

อะไรท�าให้สนใจและมาเป็นนักพัฒนาเมือง
 ผมจับพลัดจับผลูสอบติดสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองทั้งที่ยัง
ไมรู่ว้า่เรยีนอะไร แตพ่อไดเ้หน็คนเริม่พดูถงึประเดน็ปญัหาของเมอืง  
อยากให้มีการพัฒนาเมือง ผมเลยเร่ิมสนใจว่าท�าไมไม่มีคนท�าอาชีพน้ี  
ทัง้ทีม่คีนพดูถงึเรือ่งนีก้นัเยอะ และถา้เมอืงมคีวามส�าคญัขนาดทีใ่ช้
ชีค้ณุภาพชวีติคนในเมอืงนัน้ได ้แลว้ทางแกป้ญัหาของเมอืงคอือะไร 
เลยตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทในสาขาเดิม 
 พอเรียนจบเป็นช่วงที่ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกันก่อตั้ง
ศูนยอ์อกแบบและพฒันาเมอืง (UddC) ขึน้ เพือ่สง่เสรมิการประกอบ 
วิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง ซึ่งมีหน้าที่ผลักดันให้คนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีผ่านการออกแบบเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบ 
พืน้ทีส่าธารณะภายในเมอืง ผมดใีจมากทีไ่ดท้�างานตรงกบัทีเ่รยีนมา 
และสมกับที่ตั้งใจไว้

หน้าที่ของนักพัฒนาเมืองคืออะไร
 คอืการสรา้งทางเลอืกในการพฒันา โดยมเีปา้หมายคอืการท�าให้
กายภาพและสิง่แวดลอ้มในเมอืงดยีิง่ขึน้ ดว้ยการคดิออกแบบวา่เมือ่
ปรบัปรงุแลว้เมอืงจะมหีนา้ตาอยา่งไร รวมทัง้มองหาหนทางทีจ่ะไป
สู่จุดหมายนั้นว่ามีวิธีการและมีทางเลือกอย่างไรบ้าง ยิ่งถ้าเป็นการ
ออกแบบโครงการทีเ่ปน็โครงการสาธารณะ ยิง่ตอ้งดใูหด้วีา่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้มากที่สุดหรือไม่ ซึ่งสุดท้าย

แล้วคนในพื้นที่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าชุมชนต้องการใช้ชีวิตแบบไหน 
ไม่ใช่นักพัฒนาเป็นคนเลือก ฉะนั้น บางครั้งแม้ผลสรุปจะไม่ใช่ 
สิง่ทีเ่ราพยายามน�าเสนอใหช้มุชน นกัพฒันากจ็ะไมข่ดัขอ้ง เพราะเรา 
ไม่ใช่คนในพื้นที่ และไม่ใช่คนที่ต้องเป็นผู้ใช้ หรือต้องอยู่กับพื้นที่
ตรงนั้นในอนาคต นอกจากนี้ ในการพัฒนาเมืองส่วนใหญ่จ�าเป็น
ตอ้งใชง้บประมาณจ�านวนมาก ในการท�างานเลยไมส่ามารถพฒันา 
ทุกเมืองเท่า ๆ กันได้ เราจึงมักเลือกเมืองท่ีชุมชนเข้าใจงานของเรา 
เพื่อให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว และเป็นตัวอย่างให้
เมืองอื่นได้เห็น

การเลือกเมืองเพ่ือน�ามาพัฒนามีปัจจัยใดบ้าง
 ในระยะแรกที่ต้องคัดเลือกเมืองหรือพื้นที่ตัวอย่าง สิ่งส�าคัญ
ทีส่ดุคอืเมอืงนัน้ตอ้งมคีวามพรอ้มใน 4 ดา้น ไดแ้ก ่1. ประชาชนและ
หนว่ยงานในพืน้ทีม่คีวามพรอ้มและอยากจะพฒันาเมอืงของตวัเอง  
2. พร้อมด้านวิชาการและบุคลากรด้านการพัฒนา เพื่อสนับสนุน
ด้านข้อมูลและความรู้ในการพัฒนาเมือง 3. พร้อมในแง่มีประเด็น 
ใหน้�าไปพฒันาได ้เพือ่เปน็แบบอยา่งใหก้บัเมอืงอืน่ และ 4. พรอ้มใน 
ทางปฏิบัติและงบประมาณ

มีประเด็นปัญหาใดที่นักพัฒนาเมืองให้ความ
ส�าคัญมากเป็นพิเศษหรือไม่
 ปัญหาที่นักพัฒนาเมืองหรือนักออกแบบเมืองสนใจคือการ
พัฒนาคุณภาพของการใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะของเมือง อย่าง
ที่นักพัฒนาเมืองระดับโลกหลายคนได้เคยกล่าวไว้ในท�านองที่ว่า 
‘การจะดูว่าคนในเมืองไหนมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่ ให้ดูจากพื้นที่
สาธารณะของเมืองนั้น’ ซึ่ง ผศ. ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อ�านวยการ 
UddC เองก็กล่าวไว้ในทิศทางเดียวกันว่า การเดินเป็นตัวชี้วัดความ
เจริญของเมือง ถ้า ‘เมืองไหนเดินไม่ได้ เมืองนั้นไม่มีอนาคต’

พ้ืนที่สาธารณะ หลายคนอาจ
นึกถงึแตส่วนหรือพ้ืนทีสี่เขยีว 
ทั้งที่จริงแล้ว พ้ืนที่สาธารณะ
ที่มากที่สุดของทุกเมืองก็คือ
ทางเท้า เมืองไหนที่พัฒนา
แล้ว ถนนหนทางและทางเท้า 
จะได้รับการดูแลอย่างดี
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อยากให้อธิบายว่า พ้ืนที่สาธารณะสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตคนได้อย่างไร
 ก่อนอ่ืนต้องเข้าใจค�าว่า พ้ืนท่ีสาธารณะก่อน หลายคนอาจนึกถึงแต่ 
สวนหรือพื้นที่สีเขียว ทั้งที่จริงแล้ว พื้นที่สาธารณะที่มากที่สุดของ
ทกุเมอืงในโลกนี ้กค็อืถนนและทางเทา้ เมอืงไหนทีพ่ฒันาแลว้ ถนน
หนทางและทางเทา้จะไดร้บัการดแูลอยา่งด ีสง่ผลใหค้นในเมอืงนัน้มี
แนวโนม้ทีจ่ะมสีขุภาพด ีแขง็แรง เพราะผูค้นจะออกมาเดนิกนั ท�าให้
อัตราการใช้ยานพาหนะน้อย ปัญหามลพิษทางอากาศ ทางเสียงก็
ลดลง นอกจากนี ้การเดนิยงัสรา้งสายสมัพนัธใ์นชมุชนใหแ้นน่แฟน้ 
จากการมปีฏสิมัพนัธก์นั กลายเปน็การสรา้งความปลอดภยัใหช้มุชน
ไปในตัว ส่วนประโยชน์ที่ส�าคัญมากก็คือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ใหช้มุชน ทัง้การทอ่งเทีย่ว การคา้ขาย การจา้งงาน และการกระจาย 
รายได้ให้ชุมชน ฉะนั้น หากเมืองไหน หรือพื้นที่ไหนที่ทางเท้าเป็น
หลุมเป็นบ่อ ไม่มีที่ให้คนเดินได้สะดวก คนในชุมชนก็ต้องเสียค่า 
ใชจ้า่ยในการเดนิทางดว้ยวธิกีารอืน่เพิม่ เผชญิกบัปญัหาสิง่แวดลอ้ม 
และมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยในที่สุด ท�าให้ภาครัฐต้องจัดสรรงบมา
ใช้ในด้านสาธารณสุขเพิ่ม และเมื่อคนไม่แข็งแรง ก็ส่งผลกระทบ
ตอ่การท�ามาหากนิ รายไดข้องครวัเรอืนและรายไดใ้นทอ้งถิน่ไปดว้ย 

การพัฒนาเมืองมีขั้นตอนการท�างานอย่างไร
 1. เลือกพื้นที่ที่มีความสำาคัญ ได้แก่ มีปัญหาในการใช้พื้นที่ 
หรอืมจี�านวนคนใชพ้ืน้ทีเ่ยอะ รวมทัง้มคีวามเปน็ไปไดใ้นการท�างาน
จรงิ เชน่ ไมม่กีารถอืครองกรรมสทิธิซ์บัซอ้นจนเกนิไป เพือ่ไมใ่หต้อ้ง
ใช้เวลาในการประสานงานมากจนท�าให้โครงการล่าช้า
 2. วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อระบุพื้นที่ที่จะ
พัฒนาได้แล้ว ต้องดูว่าใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นั้นบ้าง 
ซึ่งเราจะให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
การวิเคราะห์ ตั้งแต่การส�ารวจเก็บข้อมูล การท�าแบบร่าง โดยเรา
รับผิดชอบส่วนที่เป็นหลักวิชาการ ส่วนประชาชนจะให้ข้อมูลด้าน
พฤติกรรมการใช้พื้นที่ของชุมชน 
 3. ทำาแบบร่าง เพื่อน�าเสนอกับหน่วยงานหรือเจ้าของพื้นที่ที่
เกี่ยวข้อง ให้เห็นสิ่งที่เราคิดออกแบบมาว่าจะช่วยให้คุณภาพชีวิต
คนในพืน้ทีด่ขีึน้ไดอ้ยา่งไร รวมทัง้รบัฟงัความคดิเหน็ของคนในพืน้ที่
ทีม่กีบัสิง่ทีเ่ราออกแบบให ้วา่เขาใชไ้ดจ้รงิไหม สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ
ชุมชนไหม แล้วปรับหาจุดที่ลงตัว เมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็ด�าเนินการ 
ต่อไปได้ 

ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท�างานด้านน้ีมากว่า 8 ปี
ของคุณคืออะไร
 การศกึษาดา้นสถาปตัยกรรมผงัเมอืงอาจท�าใหผ้มมคีวามรูด้า้น
การพัฒนาเมืองตามหลักทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติ ผมต้องเรียนรู้ไป
พร้อมกับการท�างานจริง ซึ่งผมเรียนรู้ว่าการท�างานให้สาธารณชน 
ถ้าเราให้แต่แนวคิด ชุมชนจะน�าไปใช้ต่อได้ยาก เราจึงต้องเข้าไปมี 
ส่วนร่วมด้วย จะช่วยให้มีโอกาสส�าเร็จมากขึ้น แต่ในการท�างาน
ต้องปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ ซึ่ง UddC ก�าลัง
ทดลองด�าเนินการในหลายรูปแบบ เพื่อหาวิธีที่จะท�าให้ท�างาน 
รว่มกบัหนว่ยงานในพืน้ทีไ่ดต้ลอดรอดฝัง่ ปจัจบุนัดว้ยการสนบัสนนุ 
ของ สสส. เราก�าลงัทดลองอยูใ่น 3 เมอืง ไดแ้ก ่เมอืงใน จ.ขอนแกน่ 

เป็นการตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูพื้นที่ที่มีความรู้เฉพาะด้านและให้ 
อ�านาจการตัดสินใจกับกรรมการเพื่อให้ท�างานได้คล่องตัวมากขึ้น 
ส่วนเมืองใน จ.ภูเก็ต กับเมืองใน จ.เชียงใหม่ เป็นการลงนามใน 
MOU ร่วมกัน แล้วแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนชัดเจน
นอกจากนี้ การท�างานกับภาครัฐ ท�าให้เราต้องศึกษากฎระเบียบ
ข้อปฏิบัติของระบบราชการ เช่น การร่างงบประมาณ การเขียน
แบบรายละเอียดโครงการ การประเมินงบประมาณเบื้องต้น และ
ช่วงเวลาปีงบประมาณต่าง ๆ เพื่อวางแผนการพัฒนาเมืองให้ทัน
กับก�าหนดการท�างานของทางการ ซึ่งมีส่วนช่วยให้โครงการเกิดขึ้น
และส�าเร็จเร็วขึ้นได้

โครงการพัฒนาเมอืงใดทีค่ณุประทบัใจ เพราะอะไร
 โครงการฟื้นฟูถนนถลาง จังหวัดภูเก็ต ความที่เป็นย่าน 
เมืองเก่า เทศบาลนครภูเก็ตจึงอยากผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
แต่ติดปัญหาท่ีคนในชุมชนใช้พ้ืนท่ีสาธารณะในการจอดรถส่วนบุคคล 
เทศบาลฯ จึงหาทางออกร่วมกับชุมชนผ่านการด�าเนินการของ 
มลูนธิ ิซึง่มขีอ้สรปุรว่มกนัวา่ท�าทีจ่อดรถใหมไ่มไ่กลจากพืน้ทีเ่ดมิให ้
โครงการนี้จึงสามารถพัฒนาทางเท้าและถนนที่สวยงามได้ส�าเร็จ 
ยิ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ท�าโครงการน�าสายไฟลงดิน ก็ยิ่ง 
เสริมให้ทัศนียภาพความเป็นเมืองเก่าสวยงาม ดึงดูดผู้คนให้แวะเวียน 
ยา่นนัน้ และชมุชนกไ็ดม้คีณุภาพชวีติทีด่ ีโครงการนีเ้ปน็ตวัอยา่งให้
เหน็การท�างานพฒันาเมอืง ทีเ่ราตอ้งรบัฟงัปญัหา เสนอทางออก และ 
ชีใ้หเ้หน็ถงึประโยชนข์องการเปลีย่นแปลงนี ้ผมหวงัวา่โครงการนีจ้ะ
เปน็ตวัอยา่งใหพ้ืน้ทีอ่ืน่ไดเ้หน็และอยากพฒันาพืน้ทีข่องตวัเองบา้ง
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 ประเทศไซส์มินิแห่งนี้ประสบความส�าเร็จได้อย่างรวดเร็ว ทั้งที่
แยกเอกราชมาได้เพียง 55 ปีเท่านั้น ท่ามกลางทรัพยากรที่จ�ากัด 
ประชากรมีแค่กว่า 5 ล้านคน ตลาดภายในก็มีขนาดเล็กมาก
 หลายแนวคิดของสิงคโปร์สามารถใช้เป็นบทเรียนการพัฒนา 
ส�าหรับประเทศต่าง ๆ ได้ รวมถึง ‘สมาร์ต เนชั่น’ หรือการ 
ขับเคลื่อนสู่การเป็น “ประเทศอัจฉริยะ” ไม่ใช่แค่ ‘สมาร์ต ซิตี้’ 
หรือ ‘เมืองอัจฉริยะ’ ซึ่งหลายประเทศก�าลังท�าอยู่
 ‘สมารต์ เนชัน่’ สไตลส์งิคโปร ์เปน็การน�าพาประเทศเขา้สูค่วาม
อัจฉริยะในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม พลังงาน โดยใช้ประโยชน์
สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล

สมาร์ตที่สุดในโลก
 ความสมาร์ตของสิงคโปร์ได้รับการการันตีจาก IMD Smart City 
Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ส�ารวจเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก เกี่ยวกับการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คน โดยสิงคโปร์ 
ขึ้นแท่นเมืองที่สมาร์ตสุดในโลกประจ�าปี พ.ศ. 2563 ครองแชมป์ 
สมัยที่ 2 ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการจัดอันดับครั้งแรก
 แล้วอะไรคือความสมาร์ตบ้าง IMD Smart City Index ก�าหนด
เกณฑ์ไว้ 5 เรื่องหลัก ได้แก่ สาธารณสุขและความปลอดภัยของ
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 สิงคโปร์เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีพ้ืนที่เล็กกว่ากรุงเทพฯ ราวครึ่งหนึ่ง แต่มีความเจริญแบบก้าวกระโดด 
ขึ้นแท่นประเทศพัฒนาแล้ว แถมมีรายชื่อติดอันดับต้น ๆ ของโลกในดัชนีชี้วัดการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
อยู่ตลอด

ประชาชน การสัญจร กิจกรรม โอกาส และธรรมาภิบาล รวมไปถึง 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจ้างงานและพัฒนาบริการส�าหรับ
ชุมชนเมือง การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet 
of Things) 
 สิงคโปร์มีความสมาร์ตโดดเด่นจากเมืองอื่น ๆ 3 เรื่อง เริ่มจาก
 1. เมื่อพลเมืองมีสุขภาพดีย่อมหมายถึงเมืองมีความแข็งแรง
ด้วย วิสัยทัศน์เรื่องเฮลธ์แคร์จะชี้ชะตาความมั่งคั่งของประเทศและ
ประชาชน รัฐบาลสิงคโปร์ริเริ่ม Healthcity Novena แผนแม่บทที่ให้
ความส�าคัญเรื่องสุขภาพ ตั้งแต่การสร้างทางเท้า ที่จอดรถใต้ดิน 
พื้นที่สีเขียวกลางแจ้งส�าหรับเยียวยาผู้ป่วย 
 2. ที่พักของการเคหะแห่งชาติสิงคโปร์ไม่ใช่แค่ที่พักอาศัย  
แต่ยังเป็นชุมชนที่มีชีวิต พึ่งพาตนเองได้ และมีความเชื่อมโยงกัน  
มีส่วนมากในการขับเคลื่อนสังคม เพราะคนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์
อาศัยอยู่ในการเคหะแห่งชาติ
 3. การสัญจรเป็นประสบการณ์ร่วมกันของชุมชน ท�าให้
โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะต้องเชื่อมโยงกับ
การเดินและการขี่จักรยาน มีการจัดสรรพื้นที่หย่อนใจ สนับสนุน
การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนและลดมลภาวะ 
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การเปลี่ยนผ่านขนานใหญ่
 สิงคโปร์ประกาศแผน ‘สมาร์ต เนชั่น’ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2557 
โดยมุง่ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลัในการจดัการกบัปญัหาและ
ความท้าทายต่าง ๆ  รวมถึงสร้างโอกาสใหม่ ๆ  จากเศรษฐกิจดิจิทัล 
เพื่อเป้าหมายสุดท้าย คือผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
 รฐับาลสงิคโปรอ์อกนโยบายตา่ง ๆ  เพือ่สนบัสนนุใหเ้กดินวตักรรม 
ไมว่า่จะในแงก่ฎหมาย การวจิยั การสนบัสนนุดา้นตา่ง ๆ  ขณะเดยีวกนั 
ก็ตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า GovTech ขึ้นมาดูแลโครงสร้างพื้นฐาน 
แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ผลักดันสู่สมาร์ต เนชั่น 
อย่างเป็นระบบ
 สิงคโปร์แบ่งความสมาร์ตออกเป็น 3 เสาหลัก ๆ เพื่อช่วย 
ขบัเคลือ่นภาครฐั ภาคธรุกจิ-อตุสาหกรรม และประชาชน ในการเขา้สู ่
สังคมดิจิทัล ได้แก่ 1. เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อดึงดูด
การลงทนุจากตา่งประเทศ และสรา้งโอกาสใหก้บัชาวสงิคโปร ์เมือ่ป ี
พ.ศ. 2561 รัฐได้ประกาศแผนปรับธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งหมด
เข้าสู่ยุคดิจิทัล เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตทั้งระบบ

 2. รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) คือ การที่รัฐบาลใช้
เทคโนโลยดีจิทิลัเปน็แกนหลกั ผา่นการเชือ่มโยง รวบรวมขอ้มลู และ
ประมวลผล ส�าหรับช่วยเหลือประชาชน ภาคธุรกิจ และเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
รวมทัง้มโีรดแมประยะ 5 ป ีในการก�าหนดกรอบใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
ให้บริการประชาชน
 3. สงัคมดจิทิลั (Digital Society) มุง่ใหเ้กดิความเขา้ใจเรือ่งดจิทิลั
ในระดบัชาต ิเพือ่ใหป้ระชาชนมทีกัษะ ความมัน่ใจ และแรงจงูใจใน
การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวัน
 
ต้นแบบไอเดียสุดเจ๋ง
 สิงคโปร์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัย การเดินทาง
และการขนสง่อจัฉรยิะ สาธารณสขุและบรกิารทีด่ ีซึง่รฐับาลสงิคโปร์
ก็น�าเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องเหล่านี้
 ยกตัวอย่างกล้องวงจรปิดของต�ารวจกว่า 52,000 ตัว ที่ติดตั้ง
ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2555 แตไ่ดน้�าระบบแผนทีแ่ละฐานขอ้มลูภมูสิารสนเทศ
เข้ามาใช้ ท�าให้บอกได้ว่าการจราจรเป็นอย่างไร หรือร้านกาแฟ 
แสนอร่อยตั้งอยู่ตรงไหน 
 นอกจากนี ้ยงัมแีอปพลเิคชนั ‘โมเมนต ์ออฟ ไลฟ’์ ซึง่ใหบ้รกิาร
กว่า 40 ด้าน เรียกว่ามีครบจบในแอปฯ เดียว ไม่ว่าจะเป็นการ 
แจ้งเกิดเด็กที่เพิ่งคลอด การขอรับโบนัสการมีบุตร บันทึกการฉีด
วัคซีนของเด็ก การจ้างงาน บริการสาธารณสุข และที่พักอาศัย
 ด้านคมนาคมขนส่ง ริเริ่มโครงการยานพาหนะอัตโนมัติ ที่ใช้ 
เทคโนโลยีการขับข่ีแบบไม่ต้องพ่ึงพามนุษย์ รวมท้ังมีบริการรถโดยสาร 
ตามความต้องการ (On Demand) เพียงใช้สมาร์ตโฟนในการจอง 
และมีระบบติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ ช่วยลดปัญหาคน
แน่นรถประจ�าทาง
 รฐับาลสงิคโปรย์งัเตรยีมตดิตัง้คอิอสกด์แูลสขุภาพระยะไกลใน
คอนโดมเินยีม ทีจ่ะมเีวบ็แคมและเซน็เซอรใ์นการวดัอณุหภมู ิอตัรา
การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต โดยสามารถวิดีโอคอลปรึกษา
กับแพทย์ และส่งข้อมูลส�าหรับจัดยาตามใบสั่งแพทย์ที่ส่งตรงถึง
คอนโดมิเนียมได้เลย

ระบบพลังงานอัจฉริยะ
 ภาคพลังงานก็หนีไม่พ้นการเปลี่ยนผ่านครั้งส�าคัญ โดยการใช้
พลังงานหมุนเวียนมีอัตราเพิ่มขึ้น ประกอบกับข้อก�าหนดในการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวด ท�าให้ต้องหันมาพึ่งพาพลังงาน
สะอาด รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT) ก็ส่งผลกระทบต่อวิธีการผลิตไฟฟ้า 
การแจกจ่าย และการบริโภคไฟฟ้า
 รฐับาลเนน้สง่เสรมิยานพาหนะทีใ่ชพ้ลงังานไฟฟา้ โดยตัง้เปา้จะ
เปลีย่นรถประจ�าทางทัง้หมดใหใ้ชร้ะบบไฟฟา้ หรอืไฮบรดิ ภายในป ี
พ.ศ. 2583 พร้อมเพิ่มจุดชาร์จแบตเตอรี่เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า 
ที่จะมีเพิ่มขึ้น
 สิงคโปรเ์ปน็ประเทศเล็ก ๆ กจ็รงิ แตก่ลา้ทีจ่ะฝันใหญโ่ต 
และทีส่�าคญัคอืท�าฝนันัน้ให้เปน็จรงิได้ดว้ย

S H O W C A S E

‘สมาร์ต เนชั่น’ มุ่งใช้เทคโนโลย ี
และนวัตกรรมดิจิทัลในการจัดการ
กับปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
จากเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือให้ผู้คน 

มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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	 Although	Singapore	is	a	small	island	with	an	area	
spanning	roughly	half	the	size	of	Bangkok	and	housing	
only	5	million	citizens	with	limited	resources,	the	island	
is	highly	developed	and	often	ranks	in	the	top	on	lists	
of	world	development	indicators.
	 Therefore,	Singapore’s	path	towards	becoming	a	smart	
nation	by	using	digital	technology	to	develop	the	country 
in	all	dimensions	including	its	economy,	society,	and	
energy	management	can	serve	as	a	 lesson	for	other 
nations	to	learn	from	and	to	use	as	an	example.			

The World’s Smartest
	 Singapore	was	ranked	the	world’s	smartest	city	in	
2020	in	the	IMD	Smart	City	Index	for	its	use	of	digital	
technology	and	its	development	of	its	citizen’s	well-being	
based	on	five	key	areas:	health	and	safety,	mobility,	
activities,	opportunities	and	governance.	The	ranking	
also	considered	the	use	of	digital	technology	for	recruitment 
and	urban	community	service	development	as	well	as	
the	use	of	the	Internet	of	Things.

A Huge Transformation
	 Singapore	made	the	announcement	to	become	a	
‘Smart	Nation’	at	the	end	of	2014	by	adopting	digital	
technology	and	 innovation	 to	manage	 issues	and 
challenges	while	creating	new	opportunities	from	the	
digital	economy	with	the	ultimate	goal	to	sustainably	

‘Smart Singapore’
A Small City-State with Big Dreams

improve	the	quality	of	life	for	its	population	by	driving	
the	government,	the	business-industrial	sector,	and	its	
citizens	towards	a	digital	society.		

Amazing Ideas
	 Meanwhile,	Singapore	is	internationally	recognized	
for	its	safety,	its	intelligent	transportation	system,	and	
its	excellent	public	healthcare	services.	Therefore,	the	
Singapore	government	has	implemented	technological	
solutions	in	these	areas	such	as	installing	CCTVs	with	a	
map	and	GIS	system	as	well	as	the	introduction	of	the	
‘Moments	of	Life’	application	 for	various	 services, 
autonomous	vehicles,	and	remote	healthcare	kiosks	in	
condominiums.	

Intelligent Energy Systems
	 The	Singapore	government	has	been	promoting	the	
use	of	renewable	energy.	Moreover,	strict	greenhouse	gas	
emission	requirements	has	urged	the	nation	to	shift	
towards	using	clean	energy.	Digital	technologies	such	as	
artificial	intelligence	(AI)	and	the	Internet	of	Things	(IoT)	
has	also	affected	 the	way	electricity	 is	produced, 
manufactured,	and	consumed.

 While Singapore may be a small city-state, it dares 
to dream big and work hard on making those dream 
come true.
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เรือ่ง	วชิชุ

แนวโน้มของงานในอนาคต
Human of (Future) Workspace
ในโลกแหง่การท�างาน เมือ่ตอ้งเผชญิกบัวกิฤตท่ีท�าใหเ้กดิปัญหาและอปุสรรคในการท�างาน ตลอดจนส่งผลกระทบ

ในดา้นตา่ง ๆ หนึง่ในความกงัวลใจทีเ่กดิขึน้คอืการมองถงึอนาคตความมัน่คงขององคก์รและหน้าทีก่ารงาน

บรษัิทเวบ็ไซตจ์บัคูง่าน Job.com 
เผยว่าอุตสาหกรรมสุดเฟื่ องฟูในยุคโรคโควิด-19 
ระบาดนั้น เป็นกลุ่มที่ต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้น
อย่างมาก จากตัวเลขพบว่า ความต้องการคน
ท�างานกลุ่มที่เน้นใช้แรงเพ่ิมขึ้นมากกว่ากลุ่มคน
ท�างานที่นั่งโต๊ะในส�านักงาน ดูจากการประกาศ
เปิดรับสมัครพนักงานคลังสินค้ามีมากขึ้นจาก
ข้อมูลเดิมของ Job.com ราว 100,000 ประกาศ 
ปรากฏการณ์นี้เป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในธุรกิจด้านโลจิสติกส์ 
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่บริการจัดส่งสินค้า 
ไปยังลูกค้าในสถานที่ต่าง ๆ 

100,000
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44%

การประกาศงานรปูแบบใหม่
  การจ้างงานของบรษัิทในชว่งการระบาดของโรคโควดิ-19 
มีการเปลีย่นแปลงตัง้แตก่ระบวนการประกาศงาน ดว้ยข้อจ�ากดั 
ทีต่อ้งเว้นระยะหา่งทางสังคม ท�าให้หลายบริษัทตอ้งยกเลกิการ 
โฆษณาหางานแบบขา้มชาต ิแลว้จ�ากดัพ้ืนทีเ่พ่ือคน้หาผูส้มคัร
แบบอิงภมูศิาสตร ์โดยจะเลอืกคนในพ้ืนทีก่อ่น
  การสรรหาบคุลากรเปลีย่นไป หลายบรษัิทระงับการจ้าง 
พนกังานจากภายนอกแลว้เปลีย่นต�าแหนง่ใหม ่หรอืเพ่ิมขอบข่าย 
หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบใหมใ่หพ้นกังานทีม่อียูใ่นองค์กรแทน
  กลุม่ Gig Worker หรอืคนท�างานอสิระกอ็าจไดร้บัโอกาส
เชน่กนั เมือ่บางบรษัิทยกเลกิพนกังานประจ�าในบางต�าแหนง่ออก 
แลว้ปรบัเปน็ต�าแหนง่งานทีว่า่จ้างกนัตามวาระหรือเป็นสัญญา
จ้างแทน

ที่มา : https://www.disruptignite.com/ https://positioningmag.com/1270662

บางอาชพีทีเ่ส่ียงตกงาน 
  World Economic Forum ประมาณการวา่ จะมตี�าแหนง่งาน
ในบางอาชพีประมาณ 75 ลา้นต�าแหนง่ทีจ่ะถูกทดแทนดว้ยอาชพีใหม่ 
หรอืหากอาชพีนัน้ยงัคงอยูแ่ตเ่น้ืองานอาจตอ้งมีการเพ่ิมทกัษะบาง
อยา่งเขา้มา ท�าใหเ้กิดโอกาสใหม ่ๆ ขึน้ในตลาดแรงงานเชน่กนั 
  สัดส่วนของอาชีพใหม ่ๆ คาดการณว์า่จะเพ่ิมขึน้ 133 ลา้น
ต�าแหนง่งานทัว่โลก ภายในปี พ.ศ. 2565 ซึง่จะเป็นต�าแหนง่งาน
ประมาณ 27 เปอรเ์ซน็ต์ ของตลาดโดยรวม ส่วนมากจะอยู่ใน 
สายงานทีต่อ้งมทัีกษะดา้น Digital + Human ซึง่เทคโนโลยีไม่
สามารถท�าได ้อาทงิานเกีย่วกบั Data and AI, Engineering and 
Cloud Computing Green Economy, Product Development, 
Sales Marketing and Content เปน็ตน้

การสัมภาษณแ์ละการ 
เริม่งานทีไ่มเ่หมอืนเดมิ

  การเปลีย่นแปลงทีย่ิง่ใหญ่
ทีสุ่ดในการท�างานยคุนี ้คอืการ
ท�างานจากระยะไกลโดยไมจ่�าเปน็
ตอ้งเข้ามาท�างานในออฟฟศิเทา่นัน้ 
เหมอืนแตก่่อน จงึถือเปน็บททดสอบ
ทีท่า้ทายความสามารถในการบรหิาร 
จดัการของผูบ้ริหารวา่จะท�าให้
พนกังานใหมรู่สึ้กเปน็ส่วนหนึง่
ของบริษัทไดอ้ย่างไร และท�าใหเ้กิด
ความสามคัคใีนองคก์รได้อยา่งไร

  กอ่นหนา้นีผ้ลการส�ารวจพบวา่ 
44 เปอรเ์ซน็ต ์ของบรษัิทในกลุม่
ตวัอย่างไมป่ลืม้การท�างานจาก
ระยะไกลนอกออฟฟศิของพนกังาน 
แตป่จัจบุนั หลายบรษัิทเปดิรบัการ
ท�างานรปูแบบนีม้ากขึน้

  ขั้นตอนการสัมภาษณ์
เปลี่ยนจากการพบหน้ากันเป็น 
การคุยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
เช่น Zoom โดยเฉพาะกลุ่มคน
ท�างานด้านเทคโนโลยี ที่ไม่มีการ
สัมภาษณ์แบบเดิมอีกแล้ว
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เรือ่ง	เดชวฒัน	์แชม่ชอ้ย	 	
PEA	Creator

ในใจเตน้เรว็มากอยา่งถงึทีส่ดุดว้ยความกงัวลและกลวั...วา่น�า้มนัรถ 
หมดลงกลางทางเสียก่อน
 ทนัใดนัน้ เหมอืนแสงสวรรคส์อ่งน�าทางมาให ้เมือ่คณุเหน็สวา่ง
จากปั๊มน�้ามันข้างหน้า ซึ่งคุณสามารถแวะเติมน�้ามันและท�าให้ 
เดนิทางตอ่ไปถงึทีห่มายไดอ้ยา่งทีต่ัง้ใจ คณุจงึถอนหายใจดว้ยความ
โล่งอก แต่แค่ชั่วเลี้ยวรถเข้าไปในปั๊ม คุณก็ต้องพบกับความจริงอัน
น่าสะพรึง เมื่อเห็นจ�านวนรถยนต์ที่ต่อแถวอยู่ยาวเหยียด สมาชิก
ในรถเสนอให้ไปเติมปั๊มอื่นดีกว่า มีแต่คุณที่รู้อยู่แก่ใจว่า เราไม่มี
ทางเลือกอื่นอีกแล้วส�าหรับเวลานี้ เสียงคนในรถบ่นอุบด้วยความ
หงุดหงิดที่ต้องเสียเวลาต่อคิวรอเติมน�้ามัน

PUPAPLUG
 กอ่นอืน่ ผมอยากใหท้กุคนลองจนิตนาการวา่กำาลังขบัรถไป 
ต่างจังหวัดไกล ๆ ในรถมีคุณพ่อ คุณแม่ คนรัก และลูก ๆ 
อยู่ ขณะที่ดวงอาทิตย์กำาลังจะลาลับขอบฟ้า คุณก็เริ่มรู้สึกว่า
มีบางอย่างผิดปกติ 
 นั่นคือคุณขับรถมาตลอดทาง โดยที่เพิ่งสังเกตเห็นว่ายังไม่เจอ 
‘ปัม๊น�า้มนั’ อยูข่า้งทางเลยแมแ้ตป่ัม๊เดยีว! จรงิ ๆ  นะครบั ‘ไม-่ม-ีเลย’ 
แล้วน�้ามันรถคุณก็ใกล้หมดลงไปทุกที ๆ พร้อมกับท้องฟ้าที่เริ่มมืด
ลงเรื่อย ๆ คุณพยายามท�าตัวไม่ให้ผิดสังเกต เพราะไม่อยากท�าให้
ครอบครัวกังวล ทว่า ที่สุดคนรักก็สังเกตเห็นจนได้ เธอเอ่ยถามว่า 
“มีไรหรือเปล่า” คุณท�าได้เพียงบอกไปว่า “ไม่มีอะไรหรอก” ทั้งที่

เต้ารับ EV... เปลี่ยนพ้ืนที่ว่างเป็นสถานีอัดประจุไฟฟา้
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PUPAPLUG

 เรือ่งทีผ่มยกมาเลา่ หลายคนอาจจะนกึ
คา้นในใจวา่ นี ่พ.ศ.2564 แลว้นะ ปัม๊น�า้มนั
มีตั้งเยอะแยะ เหตุการณ์นี้ดูจะเกินจริงไป
สักหน่อยไหม แต่เรื่องนี้สามารถ ‘เกิดขึ้น 
ทุกวัน’ กับ กลุ่มคนขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า หรือ 
EV Car ครับ เพียงแต่เปลี่ยนจาก ‘ปั๊มน�้า
มัน’ เป็น ‘สถานีชาร์จ’
 ตลอดหลายปทีีผ่า่นมา จ�านวนยานยนต ์
ไฟฟ้าในเมืองไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
อันเนื่องมาจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่แย่ลง 
และราคาน�้ามันที่นับวันมีแต่จะสูงขึ้น 
พลังงานทางเลือกจึงเป็นสิ่งที่คนเริ่มหันมา
ให้ความสนใจ ‘ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย แต่
เป็นทั้งโลก’ แต่เชื่อไหมครับว่า ในขณะที่
รถอีวีมีแต่จะเพิ่มขึ้น ทว่าสิ่งที่ไม่เคยเพิ่ม
จ�านวนขึ้นตามเลย ก็คือจ�านวนสถานีอัด
ประจุไฟฟ้า หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “สถานี
ชาร์จ” นั่นเอง

PUPAPLUG ออกแบบ
มาให้เหมาะกับบุคคล 
ทั่วไปที่อยากเปลี่ยน 
พ้ืนที่ว่าง ด้วยการมา 
ร่วมท�าธุรกิจใหม่ไปกับ 
PEA ในคอนเซ็ปต์  
‘เต้ารับส�าหรับธุรกิจ 
ยานยนต์ไฟฟา้’

 ไม่เชื่อลองไปถามกับผู้ที่ใช้รถอีวีกันดู 
เชื่อว่าทุกคนคงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 
ปญัหาหลกัของพวกเขาคอื “หาสถานชีารจ์ 
แบตเตอรี่รถไม่ได้ จะเดินทางไปไหนก็
ล�าบากมาก โดยเฉพาะถ้าต้องเดินทางไกล 
ถ้าไม่วางแผนให้ดีว่ามีสถานีชาร์จอยู่ช่วง
ไหนบ้าง ก็ไม่กล้าขับรถอีวีออกจากบ้าน
เลยด้วยซ�้า” ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหานี้ก็คือ
ตัวการส�าคัญที่ท�าให้ผู้ขับขี่รถที่ใช้น�้ามันยัง
ไม่มั่นใจและไม่กล้าเปลี่ยนมาใช้รถอีวี 
 “แล้วท�าไมสถานีชาร์จถึงมีน้อยมาก ๆ 
ในเมืองไทย” ค�าตอบง่ายมากครับ เพราะ
ในเมืองไทยยังมีผู้ใช้รถอีวีน้อยอยู่ จึง “ไม่มี
ใครอยากลงทุนท�าสถานีชาร์จ เพราะกลัว
ขาดทุน” สังเกตไหมครับว่า กลุ่มผู้ใช้บอก
วา่สถานชีารจ์มนีอ้ย ในขณะทีก่ลุม่ผูล้งทนุก็
บอกว่า จ�านวนรถอีวียังน้อย เลยกลายเป็น
เหมอืนค�าถามโลกแตกเขา้ท�านอง ‘ไกก่บัไข ่
อะไรเกิดก่อนกัน’ นั่นแหละครับ 
 ผมขอยุติค�าถามวนเวียนไม่รู้จบกรณีนี้
ด้วยการยืนยันสรุปว่า ‘สถานีชาร์จ’ ต้อง
มาก่อน เพียงแต่ต้องเป็นสถานีชาร์จที่เป็น
มิตรทั้งกับผู้ลงทุน นั่นคือ ‘ลงทุนน้อย จุด
คุม้ทนุสัน้ ทนัเหน็ก�าไร’ ทีส่�าคญัยงัตอ้งเปน็
มติรกบัผูข้บัขีร่ถอวีทีกุคน เพือ่ใหว้นิ-วนิดว้ย
กันทุกฝ่าย
 PUPAPLUG คือ ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมา
เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างยั่งยืน โดยเป็น 
ผลติภณัฑท์ีอ่อกแบบมาใหเ้หมาะกบับคุคล 
ทั่วไปที่อยากเปลี่ยนพื้นที่ว่าง ด้วยการมา
ร่วมท�าธุรกิจใหม่ไปกับ PEA ในคอนเซ็ปต ์
‘เตา้รบัส�าหรบัธรุกจิยานยนตไ์ฟฟา้ : Change 
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Space to Spark’ ติดต้ัง ‘ได้ง่ายเหมือนเต้ารับท่ัวไป’ ติดตั้ ง 
ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แต่ที่พิเศษกว่าคือ PUPAPLUG  
มีระบบส�าหรับการบริหารจัดการมาให้ด้วย ในรูปแบบ Web  
Application เพื่อให้เจ้าของพื้นที่สามารถรับรู้รายได้ ผลก�าไร และ
ปริมาณการชาร์จที่เกิดขึ้นได้แบบ Realtime จากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ 
อีกทั้ง PUPAPLUG ยังออกแบบให้ใช้งานง่าย โดยผู้ขับรถอีวีเพียง
แค่ Scan QR Code ที่หน้าเครื่อง ระบบของ PUPAPLUG จะค�านวณ
ระยะเวลาและปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับเพื่อช่วยประกอบการ
ตัดสินใจว่าจะใช้งาน PUPAPLUG มากน้อยเพียงใด
 ที่ส�าคัญให้บริการในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งการมีระบบ
บริหารจัดการที่ดีกว่า ช่วยให้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้เร็วกว่า เพียง
แค่มี ‘ที่ว่าง’ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นสถานีชาร์จรถไฟฟ้า สร้างรายได้ 
ให้เจ้าของพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบธุรกิจของ PUPAPLUG 
เหมาะมากกับภาคธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพราะ
นอกจาก PUPAPLUG จะชว่ยสรา้งธรุกจิใหมใ่หแ้ลว้ ยงัเปน็การสง่เสรมิ 
ธุรกิจเดิมให้เติบโตด้วยเช่นเดียวกัน 
 หากวนันีค้ณุขบัรถอวี ีแลว้เลอืกสถานทีส่�าหรบัพกัคอยระหวา่ง
ชาร์จรถได้ คุณอยากหยุดพักที่ไหนครับ ในสถานีชาร์จระหว่างทาง 
หรอืในโรงแรมทีค่ณุจองไว ้ถา้คณุเดนิทางคนเดยีวคงไมม่ปีญัหาถา้
จะรอในสถานีชาร์จ แต่ถ้าไปพร้อมครอบครัวเหมือนอย่างที่ผมยก
ตวัอยา่งไปขา้งตน้ คณุคงอยากไปแวะพกัชารจ์ในทีท่ีไ่ดน้อนพกัผอ่น
อยา่งเตม็อิม่และปลอดภยั จรงิไหมครบั? นีจ่งึเปน็โอกาสใหโ้รงแรม
เองก็สามารถขายห้องพัก อาหาร หรือบริการอื่น ๆ ได้ด้วย
 แล้วท�าไมถึงต้องเป็น ‘เต้ารับ’ น่ะเหรอครับ เหตุผลง่าย ๆ 
เพราะทุกคนรู้จักและคุ้นเคยกับการใช้งานเต้ารับอยู่แล้ว เห็นปุ๊บก็
ใช้เป็นทันที ไม่ต้องเสียเวลาศึกษาวิธีการใช้ เพราะถ้าบริเวณหน้า
บ้านหรือในโรงจอดรถของคุณมีเต้ารับ ก็แค่ถอดออกแล้วติดตั้ง 
PUPAPLUG เข้าไปแทนเท่านั้น ก็ใช้งานได้แล้ว หรือถ้าผู้ลงทุน
ตอ้งการตกแตง่พืน้ทีส่�าหรบัการอดัประจไุฟฟา้ใหส้วยงาม กส็ามารถ 
ปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรเพิ่มเติม
ได้เลย
 แล้วระหว่างลงทุนติดตั้งเครื่อง AC Charger Wallbox กับ 
PUPAPLUG จะเลือกอันไหนดี ผมขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบแบบนี้
ครับ หากคุณมีงบในการลงทุน 60,000 บาท คุณจะได้ AC Charger 
Wallbox 1 เครื่อง รองรับรถอีวีได้ 1 คัน ทียบเท่ากับลงทุนกับ 
PUPAPLUG 10 เครื่อง รองรับรถอีวีได้ 10 คัน
 จะเห็นได้ว่า PUPAPLUG ใช้งบลงทุนต�่ากว่า แต่รองรับการ
บริการรถได้จ�านวนมากกว่า โดยหากเทียบกับจ�านวนรถอีวีใน
ปจัจบุนัแลว้ การลงทนุกบั PUPAPLUG จะท�าใหเ้จา้ของพืน้ทีม่องเหน็
ผลประกอบการและโอกาสคืนทุนได้ในระยะเวลาอันสั้นได้นั่นเอง 
PUPAPLUG จึงเป็นสินค้าที่น่าลงทุนและเป็นการก้าวข้ามความเป็น
เต้ารับ ‘สู่การเป็นสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน’ ต่อไปได้

 เมื่อประเทศมีสถานีชาร์จเพิ่มขึ้น การเดินทางด้วยรถอีว ี
ก็จะไม่น่ากังวลอีกต่อไป โอกาสที่จะมีผู้ขับรถอีวีเข้ามาใช้
บริการสถานีชาร์จของท่านก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
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	 Transforming	empty	space	into	
profit	with	electric	vehicle	charging	
stations.
	 Many	people	may	have	already	
known	that	the	key	obstacle	to	using	
electric	vehicles	in	Thailand	is	the	
concern	about	charging	stations,	as	
investors	are	reluctant	to	invest	in	
charging	stations	due	 to	 the	 low	
number	of	EVs	in	the	country.	The	
solution	to	this	problem	is	to	provide	
charging	 stations	 in	 a	way	 that	 
benefits	 all	 stakeholders	which	
means	that	the	investment	must	be	
low	with	a	quick	return	on	investment	
while	also	offering	convenience	for	
EV	users.
	 Therefore,	PEA	has	developed	the	
PUPAPLUG,	a	product	which	offers	a	
chance	for	those	who	are	interested	
in	turning	empty	space	into	profit	
under	the	concept	of	“Power	Plug	for	
EVs:	Change	Space	to	Spark”.	The	
product	can	be	easily	installed	“in	
the	 same	way	as	normal	 power	
plugs”	and	are	applicable	to	both	
indoor	 and	outdoor	 areas.	Most 

PUPAPLUG

importantly,	PUPAPLUG	comes	with	
a	management	system	which	is	a	
web	application	 that	will	 let	 the	
owner	of	 the	space	monitor	 their	
revenue,	profit,	and	charging	units	in	
real-time	from	anywhere	at	any	time.	
Moreover,	PUPAPLUG	 is	designed	
with	simple	usage	in	mind,	as	EV	
drivers	only	need	to	scan	the	QR	code	
at	the	machine	to	 let	PUPAPLUG’s	
system	calculate	the	length	of	time	
and	amount	of	electric	power	that	is	
required	in	order	to	let	drivers	decide	
how	much	power	 they	need	from	
PUPAPLUG.
 Meanwhile,	the	service	is	affordable 
for	everyone.	With	this	management	
system,	anyone	with	“empty	space”	
can	install	the	EV	charging	station	
which	will	help	generate	revenue	for	
owners.	Moreover,	 the	 business	
model	of	PUPAPLUG	will	also	play	a	
part	in	boosting	domestic	tourism	
apart	from	creating	new	business	for	
owners.
	 While	many	may	question,	“why	
power	plugs?”	-	the	answer	is	clear	as 
everyone	 is	already	 familiar	with	
power	plugs	and	they	understand	its	
usage	without	the	need	for	instructions. 
All	that	is	require	is	a	power	outlet	
in	front	of	their	home	or	 in	their	
garage	where	 the	PUPAPLUG	can	 
be	easily	 installed.	Therefore,	 the	
investment	 for	 the	PUPAPLUG	 is	
much	lower	and	can	serve	a	 large	
number	of	cars.	Compared	to	the	
number	of	EVs	today,	 investing	in	
the	PUPAPLUG	will	allow	owners	to	
gain	 income	and	 return	on	 their	
investment	 in	a	short	amount	of	
time.	Thus,	the	PUPAPLUG	offers	an	
interesting	investment	opportunity	
and	can	transform	power	plugs	into	
“an	asset	that	can	sustainably	create	
value.”	
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Falling from the Sky
ดวงดาวนบัล้านสอ่งแสงเรอืงรองยามค�า่คนื	บนพ้ืนทีก่ว่า	
100	ไร่ของสิงห์ปาร์ค	 เชียงราย	ในงาน	 ‘Village	of	
Illumination’	เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาว	2564	ที	่PEA	
ร่วมจัดเป็นครั้งแรก	โดยเป็นงานแสดงแสง	สี	 เสียงที่
ผสมผสานกบัความเปน็ศิลปะ	ดนตร	ีและเทคโนโลยีดิจทิลั	
ทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี	ภายใตแ้นวคดิ	Falling	from	the	
Sky	-	ปรากฏการณจ์ากฟากฟา้





นิตยสารฉบับนี้ใช้กระดาษรีไซเคิล	100%		ที่ผ่านกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน	 
และได้รับการรับรองมาตรฐาน	FSC	และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง


