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เจ้าของ

เมืองสวย...เมื่อไร้สาย
เพราะการพั ฒ นาเมื อ งไม่ ไ ด้ จ� ำ กั ด อยู่ เ พี ย งการกระจายระบบ
สาธารณูปโภคอย่างทัว่ ถึงเท่านัน
้ หากยังหมายถึงการจัดวางผังเมือง
การออกแบบเมืองให้มี “พื้นที”่ เพื่อคุณภาพชีวต
ิ ของคนเมือง รวมถึง
การปรับภูมิทัศน์เมืองเพื่ อสร้ างคุ ณภาพชี วิตของผู้คนในเมืองนั้ น
ซึ่งการจัดระเบียบเสาสายที่รกหูรกตาให้ดูเรียบร้อย และการน�ำเอา
สายไฟฟ้าลงดิน ก็ถอ
ื เป็นสิง
่ ว่ ยส่งเสริมการปรับปรุงภูมท
ิ ศ
ั น์เมือง
่ ทีช
ให้ดูน่าอยู่ยิ่งขึ้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงได้จัดท�ำโครงการพั ฒนาระบบ
ไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ด�ำเนินการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินในเมืองใหญ่และ
สถานที่ส�ำคัญ ตั้งแต่ พ.ศ.2546 ซึ่งเป็นภารกิจที่มากกว่าการบริการ
พลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชน และตอบโจทย์การเพิ่ มความมั่นคงใน
การส่งกระแสไฟฟ้า ตลอดจนปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามสมกับ
เป็นหน้าตาของจังหวัด
แน่นอนว่าผลลัพธ์ของการด�ำเนินโครงการที่ผ่านมา เราได้มีส่วน
ช่วยปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม สะอาดตา ยิ่งเมืองไหนเป็นเมือง
ท่องเทีย
่ วด้วยแล้ว ยิง
่ ว
่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองท่องเทีย
ให้ดูมีเสน่ห์ และพวกเราชาว PEA เองก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ท�ำหน้าที่
ส่วนหนึง
่ ของการพัฒนาเมือง ส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ สร้างสรรค์เมือง
น่าอยู่ ซึ่งเป็นภารกิจที่เราต้องสานต่อไปอย่างไม่มีวันจบ
หวังว่า GRID ฉบับนี้จะช่วยให้ทุกท่านเห็นภาพเส้นทางสู่การเป็น
เมืองไร้สายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ

(นางอรชพร เส้นแก้วใส)
บรรณาธิการ

การฝึกฝนจนช�ำนาญ
ขนาดไหน ถ้าไม่ตั้งเป้าที่จะ
ท�ำให้ดีขึ้น ก็ไร้ความหมาย
Chuck Knox

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์ วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2589-0100-1
โทรสาร 0-2589-4850-1
https://www.pea.co.th

ที่ปรึกษา

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บรรณาธิการ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประชาสัมพั นธ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้อ�ำนวยการกองประชาสัมพั นธ์

กองบรรณาธิการ

แผนกผลิตสื่อสิ่งพิ มพ์
กองประชาสัมพั นธ์
ฝ่ายประชาสัมพั นธ์
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เจ้าชายวิลเลียมกับภารกิจซ่อมโลก
เจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งเคมบริดจ์ ผู้ทรงก่อตั้ง Earthshot Prize ซึ่ง
เป็นรางวัลที่ได้รับยกย่องว่าเป็น ‘รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่ทรงเกียรติที่สุดใน
ประวัตศิ าสตร์’ พระองค์ตรัสว่า “10 ปีขา้ งหน้านีจ้ ะเป็นบททดสอบอันยิง่ ใหญ่
ของพวกเรา และจะเป็นทศวรรษแห่งการลงมือซ่อมแซมโลก” ซึ่งเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของรางวัล Earthshot Prize
รางวัลนีม้ แี ผนการด�ำเนินงานยาวนานนับทศวรรษ โดยจะมอบเงินรางวัล
มูลค่า 1 ล้านปอนด์ จ�ำนวน 5 รางวัลต่อปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2564 - 2574
ให้แก่ผทู้ นี่ ำ� เสนอวิธแี ก้ปญ
ั หาด้านสิง่ แวดล้อมของโลกได้มากทีส่ ดุ ใน 5 สาขา
ได้แก่ การปกป้องและฟืน้ ฟูธรรมชาติ การท�ำความสะอาดอากาศ การคืนชีวติ
ให้มหาสมุทร การสร้างโลกปลอดขยะ และการแก้ไขสภาพภูมอิ ากาศ โดยเปิด
กว้างให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการส่งวิธีการแก้ปัญหาเข้าร่วมแข่งขันได้ ทั้งในส่วน
บุคคล หรือในฐานะตัวแทนของเมืองหรือประเทศก็ได้เช่นกัน
Earthshot Prize เปิดรับผู้เข้าแข่งขันไปเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ที่ผ่านมา และจะจัดพิธีการมอบรางวัลไปตามเมืองต่าง ๆ ในแต่ละปี โดยพิธี
ประกาศรางวัลครัง้ แรกจะจัดทีก่ รุงลอนดอน ประเทศอังกฤษช่วงฤดูใบไม้ร่วง

ปี พ.ศ. 2564
เจ้าชายวิลเลียมมีพระด�ำริว่าจะจัดงานฉลอง
ให้ผู้ชนะประหนึ่งเป็นการต้อนรับนักบินอวกาศที่
กลับมาสู่โลก เพราะรางวัลนี้ได้แรงบันดาลใจจาก
ยุทธศาสตร์ Moonshot ในทศวรรษที่ 1960 ของ
ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี ที่ประกาศว่า
‘อเมริกาจะส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้’
ท�ำให้มีการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ
ขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว อาทิ เครื่องสแกน MRI และ
จานดาวเทียม เป็นต้น รางวัล Earthshot Prize ก็
ปรารถนาว่าจะมีการร่วมคิดหาวิธซี ่อมแซมโลกได้
มากขึ้นในเวลาอันสั้นเช่นกัน
่ า : https://www.theguardian.com/
ทีม
environment/2020/oct/08/earthshot-prizeprince-william-launches-50m-drive-to-repairplanet
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GRID WISE
เรือ
่ ง สุภก
ั ดิภา พู ลทรัพย์

มาปรับหน้าจอเป็น SD กันดีกว่า

ในยุคทีม่ าตรฐานความคมชัดของหน้าจอถูกตัง้ ไว้ที่ HD หรือ High-Definition ซึง่ มีความ
ละเอียดของสัญญาณภาพสูงในระดับ 720p/1080p/1080i แต่นกั วิทยาศาสตร์บอกว่าหน้าจอ
HD นีเ้ ป็นหนึง่ ในตัวการทีท่ ำ� ให้โลกร้อนขึน้
ผลการวิจัยของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบัน Royal Society ในประเทศอังกฤษ
เปิดเผยว่า การดูวดิ โี อทีม่ คี วามคมชัดระดับ HD จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า
หน้าจอ SD (Standard Definition - หรือความคมชัดมาตรฐานที่ 480i หรือ 480p) ถึง 8 เท่า
ไม่วา่ จะดูจากสมาร์ตทีวี คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟนก็ตาม แม้วา่ ผูช้ มแทบจะไม่สงั เกตเห็น
ความแตกต่างของหน้าจอแบบ HD กับ SD มากเท่าไรนัก
เนือ่ งจากโลกดิจทิ ลั ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.4 - 5.9 เปอร์เซ็นต์ ผลการวิจยั นีจ้ งึ
เรียกร้องให้เจ้าของแพลตฟอร์มสตรีมมิง่ ตัง้ แต่ Netflix ไปจนถึง YouTube ตัง้ ค่าหน้าจอไว้ที่
SD แทนทีจ่ ะเป็น HD เพราะเชือ่ ว่าการกระท�ำเล็ก ๆ น้อย ๆ นีจ้ ะมีสว่ นช่วยกอบกูป้ ญ
ั หาโลก
ร้อนได้อกี ทางหนึง่
ผลวิจยั นีย้ งั ได้แนะน�ำวิธอี นื่ ทีช่ ว่ ยลดการใช้พลังงานได้ เช่น ตอนเปิดยูทบู ให้ฟงั แต่เสียง
โดยไม่ตอ้ งเปิดวิดโี อ โดยเสิรช์ ค�ำว่า Audio Only YouTube ก็จะมีโปรแกรมให้ตดิ ตัง้ ซึง่ ช่วย
ลดการใช้พลังงานได้ถงึ 50 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ การไม่เปลีย่ นโทรศัพท์มอื ถือบ่อย ก็ชว่ ยลดโลกร้อนได้เช่นกัน จากทีเ่ คยเปลีย่ น
ทุก 2 ปี ก็ใช้ยาวไปถึง 4 ปีจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถงึ ครึง่ หนึง่ และเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ต่าง ๆ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ไปจนถึงเอไอจะช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ 1 ใน 3 ภายใน 10 ปีขา้ งหน้า
่ า : https://www.energylivenews.com/2020/12/03/hd-video-streaming-on-phone-creates-eight-times-more-emissions-than-sd/
ทีม

่ อง
จีนจุดพระอาทิตย์ดวงทีส
นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์วา่ อีกราว ๆ 5,000 ล้านปี ดวงอาทิตย์
จะดับไปในทีส่ ดุ ผลทีต่ ามมาคือมหาสมุทรจะเหือดแห้ง ทัง้ โลกจะ
หนาวเยือกและโลกจะกลายเป็นดาวน�ำ้ แข็ง แต่กอ่ นจะถึงเวลานัน้
สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศบนโลกจะแปรปรวนเกินกว่าที่
สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะด�ำรงชีพอยู่ได้ ท�ำให้สูญพันธุ์ไปนานก่อนที่
ดวงอาทิตย์จะดับเสียด้วยซ�ำ้
ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจีนจึงเดินหน้าประดิษฐ์ ‘ดวงอาทิตย์ทสี่ อง’
มาหลายสิบปีแล้ว กระทัง่ เมือ่ ต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จึงได้
ฤกษ์กดสวิตช์เปิดใช้งานดวงอาทิตย์สงั เคราะห์ทมี่ นุษย์สร้างขึน้ ดวงนี้
มีการคาดการณ์วา่ จีนใช้เงินลงทุนมากถึง 22,500 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ 676,000 ล้านบาท เพือ่ ให้ดวงอาทิตย์สงั เคราะห์กลาย
เป็นแหล่งพลังงานสะอาดและยัง่ ยืนของประเทศในอนาคต
แม้จะเป็นโครงการที่ยากล�ำบากและใช้งบประมาณมหาศาล
แต่ผลจากการที่ดวงอาทิตย์สังเคราะห์ทำ� ปฏิกิริยาฟิชชั่น (Fission
Reaction) กับเครือ่ งปฏิกรณ์นวิ เคลียร์ฟชิ ชัน่ ทีช่ อื่ ว่า HL-2M Tokamak
ในมณฑลเสฉวน ซึง่ เป็นเครือ่ งทีท่ นั สมัยและใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศ
จีนในปัจจุบัน สามารถผลิตพลังงานความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงได้
มากกว่า 150 ล้านองศาเซลเซียส หรือร้อนกว่าใจกลางดวงอาทิตย์
ในระบบสุรยิ จักรวาลถึง 10 เท่า แม้จะท�ำปฏิกริ ยิ าแบบเดียวกับที่

พบบนดวงอาทิตย์ของจริง แต่กต็ ่างกันตรงทีไ่ ม่มกี ากกัมมันตรังสี
เหมือนการท�ำปฏิกริ ยิ าฟิวชัน่ (Fusion Reaction) ของโรงงานไฟฟ้า
นิวเคลียร์นนั่ เอง จึงเป็นการให้พลังงานสีเขียวทีช่ ว่ ยรักษ์โลกได้
่ า : https://phys.org/news/2020-12-china-nuclear-poweredทีม
artificial-sun.html
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่ น
Honda e รถญีป
ุ่ รุน
่ แรก
่ นะรางวัลยานยนต์
ทีช
เยอรมัน

บ้านหลังเล็กแต่ชว่ ยรักษ์โลก
ได้มากจาก IKEA
บ้านหลังย่อมทีม่ พี นื้ ทีแ่ ค่ 17 ตารางเมตร แต่มที งั้ ห้องนัง่ เล่น
ห้องครัว ห้องน�ำ้ และห้องนอนครบครัน แถมเป็นบ้านทีไ่ ม่ตอ้ งจ่าย
ค่าไฟ และยังโยกย้ายไปทีไ่ หนก็ได้ตามแต่ใจปรารถนา
Tiny Home Project เป็นโครงการบ้านประหยัดพลังงานที่ IKEA
แบรนด์เฟอร์นิเจอร์รายใหญ่รับหน้าที่ออกแบบบ้าน แล้วส่งต่อให้
บริษทั Escape สร้างขึน้ มาส�ำหรับใช้อยูอ่ าศัยได้จริง เพือ่ สนับสนุน
Tiny House Movement หรือกระแสนิยมในหมูค่ นรุน่ ใหม่ทฝี่ นั อยาก
มีบา้ นเป็นของตัวเอง แต่ดว้ ยภาวะเศรษฐกิจโลกทีถ่ ดถอยลง ท�ำให้
ขนาดบ้านในฝันจ�ำเป็นต้องลดขนาดลงตามไปด้วย
บ้านหลังเล็กของ IKEA ถูกออกแบบและสร้างเป็นกล่องสีเ่ หลีย่ ม
ผืนผ้าเหมือนรถเทรลเลอร์ ท�ำจากไม้สนซีดาร์ทผี่ า่ นกรรมวิธี Shou
Sugi Ban หรือ Yakisugi ซึง่ ก็คอื เทคนิคการย้อมสีไม้ดว้ ยการพ่นไฟ
อันเป็นวิธโี บราณของญีป่ นุ่ ท�ำให้เนือ้ ไม้มสี สี วยแปลกตาและช่วยให้
ไม้กนั น�ำ้ กันไฟ กันแมลง และกันการบิดงอได้ดยี งิ่ ขึน้
ภายในติดตัง้ เฟอร์นเิ จอร์ IKEA ทัง้ หลัง อาทิ ห้องครัวทีท่ ำ� จาก
ไม้และขวดพลาสติกรีไซเคิล เย็นสบายด้วยเครื่องปรับอากาศที่
ให้ความเย็นแบบแยกส่วน จึงไม่เปลืองพลังงาน บนหลังคาติดตัง้
แผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้บ้านทั้งหลัง แต่ก็มี
ปลัก๊ เชือ่ มต่อกับระบบไฟฟ้าแบบปกติได้ หลอดไฟทัง้ หมดเป็นหลอด
แอลอีดแี ละใช้ปม๊ั น�ำ้ แบบประหยัดพลังงาน พร้อมเข้าอยูไ่ ด้ทนั ทีที่
ราคา 47,550 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.4 ล้านบาท
แม้ทางแบรนด์ IKEA ไม่ได้จำ� หน่ายบ้านเล็กรักษ์โลกหลังนี้ แต่
สามารถน�ำแบบแปลนไปปรับให้บา้ นของคุณกลายเป็นบ้านประหยัด
พลังงานได้ทเ่ี ว็บไซต์ https://www.escapetraveler.net/vista-boho-xl
่ า : https://newatlas.com/tiny-houses/escape-ikea-home-project/
ทีม

รถยนต์รนุ่ Honda e ของบริษทั Honda เป็นรุน่ แรก
ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าสมบูรณ์แบบทั้งคัน เปิดตัวไปเมื่อ
กลางปี พ.ศ. 2563 ทีผ่ า่ นมา และเป็นรุน่ ทีส่ ร้างชือ่ เสียง
ให้แบรนด์อย่างท่วมท้น ด้วยการเข้าชิงรางวัลในประเทศ
เบลเยียม ฮังการี เดนมาร์ก และสเปน ทัง้ ยังคว้ารางวัล
Britain’s Best Car Awards ในสาขา Best Car Tech
ทีอ่ งั กฤษด้วย
นอกจากนี้ ยังได้รบั รางวัลส�ำคัญอย่าง German Car
of the Year 2021 ส�ำหรับรถทีใ่ ช้พลังงานทดแทน หรือ
พลังงานทางเลือก ซึง่ Honda e กลายเป็นรถยนต์ญปี่ นุ่
รุน่ แรกทีไ่ ด้รบั รางวัลทรงเกียรตินใี้ นประเทศเยอรมนี
ทัง้ นี้ คณะกรรมการทีต่ ดั สินรางวัล German Car of the
Year เป็นผูส้ อื่ ข่าวสายยานยนต์จากสือ่ ชัน้ น�ำในเยอรมนี
โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพรถในด้านต่าง ๆ เช่น
สไตล์การขับ ระดับนวัตกรรม สมรรถนะเครื่องยนต์
ไปจนถึงการออกแบบรถ จุดเด่นของ Honda e คือแบตเตอรี่
ชาร์จไว ให้พลังงาน 80 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เวลาชาร์จ
เพียง 30 นาที
ส�ำหรับรางวัล German Car of the Year ในสาขาอืน่ ๆ
ได้แก่ สาขารถยนต์ขนาดเล็ก ได้แก่ Volkswagen Golf
จากเยอรมนี สาขารถยนต์พรีเมียม ได้แก่ Volkswagen
ID.3 จากเยอรมนี สาขารถยนต์หรู ได้แก่ Polestar 2
จากสวีเดน และสาขารถยนต์สมรรถนะสูง ได้แก่ BMW
Alpina B3 จากเยอรมนี
่ า : https://www.caradvice.com.au/901826/all-electricทีม
honda-e-makes-history-in-germany/
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ปูนซีเมนต์ทท
ี่ ำ� จาก
ใบพัดกังหันลมเก่า
ในปี พ.ศ. 2562 อุตสาหกรรมพลังงานลมขยาย
ตัวอย่างก้าวกระโดดมาก เนื่องจากเป็นพลังงาน
สะอาดทีม่ อี ย่างเหลือเฟือ ท�ำให้กงั หันลมมากกว่า
22,000 ตัวถูกติดตัง้ ไปทัว่ อเมริกา แต่ทจี่ ริงแล้วมีการ
ใช้พลังงานลมมากว่า 30 ปีแล้วในอเมริกา ท�ำให้มี
ใบพัดกังหันลมที่ปลดระวางแล้วจ�ำนวนมาก ซึ่งที่
ผ่านมาก�ำจัดด้วยการน�ำไปฝังกลบในทีท่ งิ้ ขยะ
ล่าสุด GE Renewable Energy ผูผ้ ลิตกังหันลม
รายใหญ่ ที่ สุ ด ในอเมริ ก าได้ น� ำ ใบพั ด ไปบดให้
เป็นชิ้นเล็ก ๆ ก่อนเข้าเตาเผาเพื่อใช้ในการผลิต
ปูนซีเมนต์ โดยน�ำไปแทนวัตถุดิบอย่างดิน ทราย
และถ่านหินได้เป็นอย่างดี วิธีนี้ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 27 เปอร์เซ็นต์เมือ่ เทียบ
กับวิธผี ลิตปูนซีเมนต์แบบเดิม
ใบพัดกังหันลมแต่ละอันมีความยาวเฉลีย่ 36.5
เมตร หรือยาวพอ ๆ กับปีกของเครื่องบินแอร์บัส
เอ380 ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลกและมีนำ�้ หนักถึงประมาณ 7 ตัน เมือ่ น�ำไปผลิต
ปูนซีเมนต์จะช่วยทดแทนการใช้ถ่านหินได้ 5 ตัน
ซิลกิ า 2.7 ตัน หินปูน 1.9 ตัน และหินแร่ตา่ ง ๆ อีก
ประมาณ 1 ตัน
ทั้งนี้ การน�ำใบพัดกังหันลมมารีไซเคิลเป็น
ปูนซีเมนต์ยงั ปรับใช้ได้กบั ชิน้ ส่วนต่าง ๆ ทีท่ ำ� จาก
ไฟเบอร์กลาส เช่น ปีกเครือ่ งบิน ตัวถังของเรือหรือ
กันชนรถ ได้อกี ด้วย
ที่มา : https://www.windpowerengineering.com/
ge-to-recycle-used-wind-turbine-blades-throughmissouris-veolia/

้ Apple เปิดบริษท
ผูร้ ว่ มก่อตัง
ั
ใหม่ดา้ นกรีนเทค
เมือ่ พ.ศ. 2519 สตีฟ วอซเนียก กับสตีฟ จ็อบส์ ร่วมกันก่อตัง้
บริษทั โดยใช้ชอื่ บริษทั ว่า Apple จากบริษทั เล็ก ๆ ทีต่ งั้ กันในโรงรถ
ของครอบครัวได้เติบโตเป็นบริษทั ทีม่ มี ลู ค่าตลาดประมาณ 2 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 60,000,000,000,000 บาทในปัจจุบนั
45 ปีต่อมา สตีฟ วอซเนียกเปิดบริษัทที่สองในชีวิต ใช้ชื่อว่า
Efforce โดยเป็นบริษทั ทีย่ งั คงเกีย่ วข้องกับเทคโนโลยีตามทีเ่ ขาถนัด
แต่กา้ วไปอีกระดับด้วยการเป็นบริษทั ทีเ่ น้น ‘เทคโนโลยีสเี ขียว’ เข้า
กับยุคสมัยทีผ่ คู้ นหันมาใส่ใจฟืน้ บ�ำรุงสิง่ แวดล้อมกันมากขึน้
วอซตั้งใจให้ Efforce เป็นตลาดให้ผู้ประกอบธุรกิจด้าน
สิง่ แวดล้อมทัว่ โลกได้มาพบกับนักลงทุน เพือ่ ให้มกี ารระดมเงินทุน
ในการขับเคลือ่ นธุรกิจสีเขียวทีจ่ ะมีสว่ นช่วยแก้ปญ
ั หาพลังงานของโลก
ต่อไปได้
วอซกล่าวว่า “ในช่วงเวลาทีย่ ากล�ำบากนี้ ผูป้ ระกอบการบางราย
ไม่มีเงินพอจะเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟแอลอีดีได้ทั้งโรงงาน ไม่มีเงิน
พอในการปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย หรือไม่สามารถจัดการให้
สายพานการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้นอ้ ยลงได้ แต่เรา
ช่วยกันท�ำให้สงิ่ แวดล้อมดีขนึ้ ได้งา่ ย ๆ ด้วยการท�ำให้เกิดการพัฒนา
ใหม่ ๆ ด้านพลังงาน”
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปลงทะเบียนใน
เว็บไซต์ของ Efforce เพือ่ ติดตามโครงการพัฒนาด้านพลังงานของ
บริษทั และอาจได้รบั เงินสนับสนุนจากนักลงทุนทัว่ โลกทีส่ นใจบริษทั
ของคุณ โดยเงินทุนจะมาจากการซือ้ ขาย Cryptocurrency หรือสกุล
เงินดิจิทัลที่วอซก่อตั้งสกุลเงินของตัวเองขึ้นใหม่ ในชื่อว่า WOZX
นัน่ เอง
ที่มา : https://www.cnbc.com/2020/12/04/apple-co-founder-stevewozniak-is-starting-a-second-company-efforce.html
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‘ของเล่น’ ครองแชมป์ใช้นำ�้ มัน
่ ต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฮง
่ั เส็งของฮ่องกงมีการเปิดขายหุน
เมือ
้ ของ Pop Mart บริษท
ั ผลิตของเล่นสัญชาติ
่ ให้ตลาดหุน
จีน ด้วยมูลค่าหุน
้ 676 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 20,300 ล้านบาท สร้างความแตกตืน
้ ทัว่ โลก เพราะ Pop Mart
่ คือของเล่นใน ‘Blind Box’ หรือกล่องปริศนาทีม
่ องไม่เห็นข้างในว่ามีของเล่นแบบใดอยู่
้ มาได้ประมาณ 10 ปี สินค้าสร้างชือ
ก่อตัง

ของเล่น : ผูบ
้ ริโภคพลาสติกรายใหญ่สด
ุ ของโลก
‘อุตสาหกรรมของเล่นเป็นอุตสาหกรรมทีใ่ ช้พลาสติกมากทีส่ ดุ ใน
โลก คือประมาณ 40 ตันต่อรายได้ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยของเล่น
90 เปอร์เซ็นต์ในท้องตลาดล้วนท�ำจากพลาสติกทัง้ สิน้ ซึง่ ในพลาสติก
อาจมีสว่ นประกอบของโลหะหนัก เช่น ตะกัว่ หรือแคดเมียมไปจนถึง
สารประกอบเคมีอนั ตรายอย่างไดออกซิน เป็นต้น’
ข้อความข้างต้นนี้มาจากรายงาน ‘Valuing Plastics’ จัดท�ำโดย
โครงการสิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่า ของเล่น
เป็นอุตสาหกรรมทีใ่ ช้พลาสติกในปริมาณมหาศาล
ยิง่ ในช่วงทีเ่ กิดการระบาดของโรคโควิด-19 ยอดจ�ำหน่ายของเล่น
ยิง่ พุง่ ทะยาน อาทิ LEGO ผูผ้ ลิตของเล่นรายใหญ่ของโลกจากเดนมาร์ก
เปิ ด เผยว่ า ในครึ่ ง ปี แ รกของ พ.ศ. 2563 มี ย อดขายเพิ่ ม ขึ้ น 7
เปอร์เซ็นต์ กวาดรายได้ 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ BANDAI
NAMCO ผู้ผลิตของเล่นเจ้าตลาดสัญชาติญี่ปุ่นกวาดรายได้ในปีนี้
ไปถึง 6,700 ล้านเหรียญสหรัฐ

ของเล่นสีเขียว
ผู้บริหารของ Lego กล่าวว่า บริษัทตื่นตัวที่จะท�ำตามค�ำขอร้อง
ของเด็ก ๆ ทีอ่ ยากให้เลิกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียวทิง้
โดยเมือ่ 5 ปีกอ่ น Lego ทุม่ เงิน 150 ล้านเหรียญสหรัฐจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญ
นับร้อยคนให้คิดค้นวัสดุรักษ์โลก เพื่อใช้แทนพลาสติกในการผลิต
ชิน้ ส่วนของเล่นประมาณ 60,000 ล้านชิน้
ล่าสุด Lego เพิง่ ประกาศว่า ตัง้ แต่ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จะใช้
กระดาษรีไซเคิลห่อของเล่น และยังทุม่ เงินอีก 400 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพื่อเปลี่ยนระบบการผลิตทั้งหมดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
อาทิ ติดตั้งโซลาร์เซลล์เพิ่ม เปลี่ยนไปใช้หลอดไฟแอลอีดีในโรงงาน
ผลิต และหาวิธลี ดการใช้นำ�้ ในกระบวนการผลิต เป็นต้น
ส่วน Bandai Namco ผูผ้ ลิตหุน่ ยนต์กนั ดัม้ ทามาก็อตจิ ไปจนถึง
Hello Kitty ในประเทศญี่ปุ่น ตั้งเป้าผลิตของเล่นรักษ์โลกทั้งหมดใน
สายพานการผลิตของบริษทั โดยใน พ.ศ. 2563 บริษทั Bandai Namco
ได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถงึ 58,169 ตัน และเริม่ ใช้
‘เหรียญรักษ์โลก’ หรือ Eco Medal กับของเล่นทีป่ รับเปลีย่ นให้เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อมในส่วนต่าง ๆ เช่น ชิน้ ส่วนของเล่น บรรจุภณ
ั ฑ์หรือคูม่ อื
นอกจากนี้ การที่ Bandai Namco เป็นผูผ้ ลิตของเล่นในตูห้ ยอดเหรียญ
รายใหญ่ดว้ ย บริษทั จึงเก็บแคปซูลพลาสติกทีบ่ รรจุของเล่นกลับมาได้ 7
ตัน ก่อนน�ำไปรีไซเคิลเป็นกระถางต้นไม้หรือถาดใส่เครือ่ งเขียน เป็นต้น
ขณะที่ Mattel บริษทั ทีโ่ ด่งดังจากการผลิตตุก๊ ตาบาร์บกี้ ต็ นื่ ตัวใน
การรักษ์โลกเช่นกัน โดยเริม่ จากเปลีย่ น ‘ห่วงเรียงซ้อน’ หรือ Rocka-Stack ทีผ่ ลิตมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2503 ไปใช้พลาสติกทีท่ ำ� จากชานอ้อย
ส่วนบรรจุภณ
ั ฑ์ของเล่นทุกชนิดก็จะใช้วสั ดุรไี ซเคิลแทน
กลับมาทีบ่ ริษทั Pop Mart เองก็หนั ไปใช้ถงุ ห่อของเล่นทีท่ ำ� จาก
ฟิลม์ CPP ซึง่ ย่อยสลายได้และไม่มสี ารพิษ และยังปลอดภัยในระดับ
ทีน่ ำ� ถุงนีไ้ ปใช้ใส่อาหารได้ ส่วนกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์กเ็ ปลีย่ นไปใช้กล่อง
กระดาษรีไซเคิลทัง้ หมด
ต้องขอบคุณเด็ก ๆ ที่ห่วงใยและใส่ใจโลกใบนี้ โดยเริ่มจาก
ของเล่นทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั พวกเขา และโชคดีทผี่ ใู้ หญ่ในบริษทั ผลิตของเล่น
เหล่านีไ้ ม่มองข้ามค�ำร้องขอของลูกค้าตัวน้อย

่ า : https://www.csgtalent.com/blog/2019/09/will-future-toy-industry-plastic-free
ทีม
https://www.forbes.com/sites/joanverdon/2020/02/26/green-is-the-hottest-color-in-the-toy-box-as-manufacturers-embracesustainability/?sh=5c8b6bff6f76
https://www.euronews.com/living/2020/04/13/toymakers-appeal-to-eco-conscious-generation-with-sustainable-changes
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การเดินทางจากฟากฟ้า
สู่ใต้ดินของ ‘สายไฟ’
หลายคนอาจไม่ ท ราบว่ า สายไฟฟ้ า ที่ เ ห็ น ตามเสานั้ น
จริง ๆ จะถูกเดินไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยเป็นสายไฟฟ้า
่ ส่วนสาย
แรงสูงอยูด
่ า้ นบนสุด ตามมาด้วยสายไฟฟ้าแรงต�ำ 
ที่ พั น กั น ยุ่ ง เหยิ ง รุ ง รั ง นั้ น แท้ จ ริ ง แล้ ว เป็ น สายสื่ อ สาร
โทรคมนาคม ได้ แ ก่ สายโทรศั พ ท์ สายเคเบิ ล สาย
อิ น เทอร์ เ น็ ต และสายที วี รวมถึ ง สายไฟฟ้ า ที่ ต่ อ จากใน
อาคารไปยังร้านค้าแผงลอยต่าง ๆ ด้วย
ในปี พ.ศ. 2546 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ริเริ่ม ‘โครงการพั ฒนาระบบ
ไฟฟ้าในเมืองใหญ่’ ด�ำเนินการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินเพื่ อน�ำสายไฟลงใต้ดินตาม
เมื อ งใหญ่ แ ละสถานที่ ส� ำ คั ญ ซึ่ ง ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง ภารกิ จ นอกจากการบริ ก าร
พลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการพั ฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่
เพื่ อเพิ่ มความมั่นคงในการส่งกระแสไฟฟ้า และปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์
เมืองให้สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย สมกับเป็นหน้าตาของจังหวัดและประเทศ
ชาติ
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สายไฟแรงสูง
22,000-33,000 โวลต์

สายไฟแรงต�่ำ
230-400 โวลต์

สายสื่อสาร
โทรคมนาคม

สายส่งจ่ายไฟฟ้า
การส่งจ่ายก�ำลังไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟนั้นจ�ำเป็นต้องผ่านสายส่งจ่ายหรือระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งหากแบ่งตาม
ลักษณะโครงสร้างและฉนวนแล้วจะมี 2 ลักษณะ คือ แบบขึงในอากาศ (Overhead Line System) กับแบบ
เคเบิลใต้ดิน (Underground Cable System) ซึ่งแต่ละแบบมีข้อดีและข้อจ�ำกัดต่างกัน ดังนี้
แบบขึงในอากาศ
(Overhead Line System)

สายส่ ง จ่ า ยแบบขึ ง ในอากาศใช้ อ ากาศเป็ นฉนวนหลั ก
ข้อดีคืออากาศสามารถกลับคืนสภาพความเป็นฉนวนได้เอง
หลังจากเกิดการ Discharge ซึ่งเป็นการคายประจุไฟฟ้าที่ไป
ทำ�ลายความเป็นฉนวน หรือหลังการ flash over ที่เปลี่ยน
สถานะจากสภาพฉนวนไปสู่สภาพนำ�ไฟฟ้า แต่การขึงสายส่ง
จ่ายไฟในอากาศก็มโี อกาสได้รบั ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมได้
ทัง้ จากสภาพภูมอิ ากาศ เช่น ฟ้าผ่า ลมพายุพดั และฝนฟ้าคะนอง
ทำ�ให้ต้นไม้หักโค่นหรือป้ายโฆษณาล้มมาเกี่ยวทับสายไฟได้
รวมทั้งผลกระทบจากอุบัติเหตุ เช่น รถชนเสาไฟ เป็นต้น

‘ขึงในอากาศ’

แบบเคเบิลใต้ดิน
(Underground Cable System)

เป็ น ระบบส่ ง จ่ า ยพลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ใช้ ส ายตั ว นำ�หุ้ ม ด้ ว ย
ฉนวนแข็ง หรือฉนวนเหลว หรือฉนวนก๊าซอัดความดัน เพื่อให้
ทนต่อแรงดันได้สูง ส่ ว นลั ก ษณะโครงสร้ า งของสายเคเบิ ล
ใต้ดินแบ่งกว้าง ๆ ได้ 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นฉนวนหลักกับสิ่งที่
ห่อหุม้ ภายนอก ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของสายเคเบิลใต้ดนิ พิกดั แรงดัน
ลักษณะการติดตั้ง ทั้งนี้ หากระบบเคเบิลใต้ดินเกิดปัญหาขึ้น
ต้องใช้เวลามากในการหาจุดบกพร่อง การซ่อมแซม และการ
บำ�รุงรักษาที่ทำ�ได้ยากกว่าแบบขึงในอากาศ

รู้หรือไม่ว่า ความเจริญของพื้ นที่บริเวณที่ติดตั้งเสาไฟจะส่งผลกระทบต่อ
ระบบสายส่งจ่ายไฟฟ้าแบบขึงในอากาศ ซึง
่ เห็นได้ชด
ั ในเมืองใหญ่หรือตามแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ นั่นเป็นเพราะ
เมื่อชุมชนเจริญขึ้น ความต้องการใช้ไฟฟ้าย่อมมากขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่พื้นที่มี
จ�ำกัดเท่าเดิม ท�ำให้ไม่สามารถปักเสาพาดสายส่งจ่ายไฟเพิ่มขึ้นได้ เลยจ�ำเป็นต้องติดตั้ง
หลายวงจรไว้บนเสาไฟฟ้าต้นเดียวกัน หากเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องจึงส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง
การมีพื้นที่ที่จ�ำกัด ไม่เพียงท�ำให้ติดตั้งเสาไฟเพิ่มไม่ได้เท่านั้น แต่ยังท�ำให้ผู้ที่อาศัย
ในชุมชนต้องอยู่ใกล้กับแนวสายส่งจ่ายไฟฟ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเกิดปัญหาขึ้นกับ
เสาไฟและสายไฟจะท�ำให้ชุมชนได้รับผลกระทบไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น การเกิดโคโรนา
(Corona - เป็นชื่อปรากฏการณ์ทางไฟฟ้า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 แต่อย่างใด)
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ปรากฏการณ์น้ที �ำให้เกิดแสงเรืองสีม่วงหรือเสียงดังหึ่ง ๆ บนเสาไฟ พบได้ในช่วงที่
สภาพอากาศร้อนอบอ้าว หรือช่วงฤดูแล้งทีฝ่ นทิง้ ช่วงนาน ท�ำให้ความสกปรกสะสม
อยูบ่ ริเวณผิวของลูกถ้วยไฟฟ้า ซึง่ เป็นอุปกรณ์ทใี่ ช้รองรับสายไฟ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นฉนวน
และป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน หรือลัดวงจรลงดินได้ เมื่อลูกถ้วยสกปรก
ความเป็นฉนวนลดลง เกิดความเครียดของไฟฟ้าแรงสูง ท�ำให้เกิดการสูญเสียก�ำลัง
ไฟฟ้าของระบบสายส่ง แม้จะไม่เป็นอันตราย แต่แสงและเสียงนี้ก็ท�ำให้เกิดความ
ร�ำคาญได้ นอกจากนี้ ปรากฏการณ์โคโรนายังเป็นตัวการท�ำให้เกิดคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า
แพร่กระจายออกไปรบกวนสัญญาณคลื่นวิทยุอีกด้วย
การมีเสาไฟ สายไฟและสายสือ่ สารทีต
่ ดิ ตัง้ อยูใ่ นแหล่งท่องเทีย่ ว หรือสถานที่
ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์อาจท�ำให้บดบังความงามของสถาปัตยกรรม ยิ่งมีสายอื่น
ที่อาศัยพาดบนเสาเดียวกันอย่างไม่เป็นระเบียบ ก็กลายเป็นมลภาวะทางสายตา
และอาจท�ำให้เกิดอันตรายจากความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในการติดตัง้ สายต่าง ๆ
ด้วย

ท�ำไมสายไฟต้อง ‘ลงดิน’
แม้ระบบจ่ายไฟฟ้าแบบเคเบิลใต้ดินมีต้นทุนสูงกว่าแบบขึงในอากาศ
เป็น 10 เท่า จากค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบ�ำรุงรักษา
ทั้งยังใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า และส่งผลกระทบต่อชุมชนที่มีการ
ก่อสร้าง ด้านการจราจร และมลภาวะ แต่ระบบเคเบิลใต้ดน
ิ ก็มค
ี วามจ�ำเป็น
และให้ประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้

1. อายุการใช้งานยาวนานกว่า

เพราะฉนวนที่ใช้ส�ำหรับสายไฟแบบ
เคเบิลใต้ดินเป็น XLPE ใช้หุ้มสายไฟฟ้า
ที่มีลวดทองแดงอยู่ แล้วยังมีเปลือกหุ้ม
ภายนอกอีกชั้นหนึ่งด้วย จึงใช้งานได้
คงทนกว่า นอกจากนี้ การเดินสายไฟแบบ
เคเบิลใต้ดินจะมีการร้อยท่ออย่างมิดชิด
ไม่ตอ้ งเผชิญกับแสงแดด ลม และฝนอยู่
ตลอดที่ท�ำให้สายไฟเสื่อมสภาพได้ง่าย
เลยท�ำให้สายไฟแบบเคเบิลใต้ดินมีอายุ
การใช้งานได้ 25 - 30 ปี ซึง่ นานกว่าแบบ
ขึงในอากาศถึงเท่าตัว

2. กระแสไฟฟ้ามีความเสถียรกว่า

เพราะสายส่งของแบบเคเบิลใต้ดิน
นั้นนิยมใช้ทองแดง ซึ่งเป็นวัสดุที่มีค่า
ความนำ�ไฟฟ้ามากและมีความต้านทาน
ไฟฟ้าน้อย นอกจากนี้ การอยูใ่ ต้ดนิ ทำ�ให้
ไม่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ ทั้งยังมีฉนวนห่อหุ้มหนา
หลายชัน้ กว่า จึงช่วยป้องกันการลัดวงจร
ได้อย่างดี ทำ�ให้ส่งกระแสไฟฟ้าได้เต็ม
ประสิทธิภาพ

3. คืนทัศนียภาพที่สวยงามให้
ชุมชนและผู้มาเยือน

เคเบิ ล ใต้ ดิ น ช่ ว ยสร้ า งความเป็ น
ระเบี ยบเรี ยบร้ อย และทั ศนี ยภาพที่
สวยงาม มองไปทางไหนก็สบายตาเพราะ
ไม่มีสายระโยงระยางเกะกะสายตาอีก
ต่อไป ทั้งยังมีต้นไม้ที่ช่วยเพิ่มอากาศ
บริสุทธิ์ให้อีกด้วย เพราะไม่จำ�เป็นต้อง
ตั ด โค่ น ต้ น ไม้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น การหั ก ล้ ม
มาโดนสายไฟเหมือนที่ผ่านมา การนำ�
สายไฟลงดินจึงถือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความ
ปลอดภั ย ให้ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชน ทั้งยังเป็นต้นแบบการจัดการ
เมืองให้จังหวัดอื่น ๆ
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ปรับภูมิทัศน์...
เพิ่ มคุณภาพชีวิต

องค์ประกอบของค�ำว่า ‘ภูมท
ิ ศ
ั น์’ นัน
่ งความสวยงาม
้ ครอบคลุมหลายด้าน ตัง
้ แต่เรือ
ทีม
่ องเห็นไปจนถึงการปรับแต่งพื้นทีใ่ ห้มป
ี ระโยชน์ใช้สอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยเป็นส�ำคัญ

ทั้งนี้ ในการออกแบบภูมิทัศน์ควรกำ�หนดรูปแบบและแผน
การจัดการพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการใช้ประโยชน์โดยให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ความเป็นวิถีชีวิตของชุมชน ให้เข้ากับ
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และงบประมาณที่มี เพื่อให้
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้นั ได้มีความสะดวกสบายขึ้นจาก
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำ�เนินชีวิตมากขึ้น นำ�มาซึ่ง
คุณภาพชีวิตที่ดีในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านร่างกาย การออกแบบภูมท
ิ ศั น์ทำ� ให้มกี ารจัดเตรียม
พืน้ ทีใ่ นการท�ำกิจกรรมเพือ่ พัฒนาร่างกาย เช่น มีสวนสาธารณะ
ท�ำทางเดิน ทางจักรยาน สนามไว้ออกก�ำลังกายเสริมสร้าง
ความแข็งแรง
ด้านสมอง ภูมท
ิ ศั น์สร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นแหล่งการเรียนรู้
ในการพัฒนาสมอง เช่น สนามเด็กเล่นทีม่ กี จิ กรรมให้เด็กได้ใช้
ความคิดในการเล่นเครือ่ งเล่น หรือสวนพฤกษศาสตร์ทใี่ ห้ความรู้
เกี่ยวกับต้นไม้
ด้านจิตใจ สิ่งแวดล้อมที่ดีท�ำให้ผู้ที่อยู่ในภูมิทัศน์นั้นมี
ความปลอดโปร่ง รื่นเริง เบิกบาน และรู้สึกผ่อนคลายจากการ
ใกล้ชิดธรรมชาติ ช่วยให้คลายเครียดจากความกดดันต่าง ๆ
ที่เผชิญอยู่ได้

ด้านความปลอดภัย การก�ำหนดการใช้สอยพื้นที่ การ
เลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
ทว่า ในการออกแบบหรือปรับปรุงภูมิทัศน์กว่าที่จะแล้ว
เสร็จนั้น ย่อมส่งผลกระทบกับชุมชนไม่มากก็น้อย ซึ่งในการ
เปลี่ยนระบบส่งจ่ายไฟฟ้าจากแบบขึงในอากาศมาเป็นแบบ
เคเบิลใต้ดินเองก็เช่นกัน เพราะขั้นตอนในการนำ�สายไฟลงดิน
นั้นมีการทำ�งานที่ซับซ้อน ทั้งยังต้องใช้เวลาในการดำ�เนินการ
ที่ค่อนข้างนาน จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้
ประชาชนรับรู้ว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมอย่างไรบ้าง และทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องต้องร่วมกันวางแผน
การทำ�งานให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
เช่น บางส่วนงานอาจต้องปรับเปลี่ยนเวลาปฏิบัติงานเป็นช่วง
กลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านจราจรในช่วงที่ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา หรือการงดก่อสร้างช่วงวันสุดสัปดาห์เพื่อคืน
พื้นที่ถนน เป็นการอำ�นวยความสะดวกให้ประชาชนในการ
เดินทางช่วงวันหยุด เป็นต้น
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ปลอดภัยกว่าที่คิด
การเปลี่ ยนไปใช้ ร ะบบเคเบิ ลใต้ ดิ นในการส่ ง จ่ า ยไฟฟ้า
แทนระบบขึงในอากาศนั้น ไม่เพียงใช้งบประมาณสูงเท่านั้น
แต่อุปสรรคสำ�คัญอีกประการหนึ่งคือทัศนคติคนส่วนใหญ่ที่
ยังเข้าใจว่าการนำ�สายไฟลงดินอาจทำ�ให้เกิดอันตรายได้
ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ระบบเคเบิลใต้ดินจะนำ�สายไฟ
ไปรวมไว้ในท่อที่ขุดลึกลงไปใต้ดินไม่ตํ่ากว่า 60 เซนติเมตร
ไม่อยู่ในบริเวณที่พักอาศัยของชุมชนเหมือนอย่างเสาไฟ หาก
สายไฟเกิดชำ�รุดก็ไม่ห้อยกีดขวางเส้นทางสัญจรที่อาจเป็น
อันตรายได้ นอกจากนี้ การที่สายไฟอยู่ใต้ดินจึงไม่ต้องกังวล
เรื่องพายุฝนฟ้าคะนองหรือนํ้าท่วมที่อาจทำ�ให้ไฟดับ ไฟตก
หรือไฟฟ้าลัดวงจรอีกต่อไป ซึ่งการวางระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแบบ
เคเบิลใต้ดนิ ทีไ่ ด้มาตรฐานยังช่วยให้ระบบการจ่ายไฟมีเสถียรภาพ
และมีความมั่นคงสูงขึ้นด้วย

สายไฟฟ้า
และสายสื่อสารลงดิน
- มั่นคง - คุณภาพ -

- ปลอดภัย - เชื่อถือได้ -

ข้อดี

ข้อเสีย

การจ่ายไฟมีเสถียรภาพ
มีความมั่นคงสูง
ปลอดภัยมากกว่า
สายไฟฟ้าแบบบนดิน
ไม่มีอุบัติเหตุจากรถไป
ชนและภัยจากพายุ
ท�ำให้ทัศนียภาพดีขึ้น

ราคาสู ง กว่ า แบบ
บนดินมาก
ใช้เวลาติดตั้งนาน
และจะกระทบการ
จราจรระหว่าง
ก่อสร้าง
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• ก่อสร้างวางท่อร้อยสายระบบ
ไฟฟ้าบริเวณกึง
่ กลางถนน
(แนวการก่อสร้างขึน
้ อยู่กับ
สภาพพื้นทีแ่ ต่ละแห่ง)

ระบบไฟฟ้าแรงสูง

• ก่อสร้างวางท่อร้อยสาย
ใช้วิธีก่อสร้างแบบเจาะในแนวราบ

ระบบไฟฟ้าแรงต�่ำ

• ตามแนวการก่อสร้างท่อร้อย
สายจะมีการก่อสร้างบ่อพักสาย
ไฟฟ้าในต�ำแหน่งทีต
่ ้องจ่ายไฟ
ให้หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า
• หม้อแปลงไฟฟ้าทีอ
่ ยู่
บนถนนหลักย้ายไป
ติ ด ตั้ ง ใหม่ ต ามซอย
แยกโดยรู ป แบบการ
ติ ด ตั้ งหม้ อ แปลงยัง
ก่อสร้างเหมือนเดิม
หรือตืดตัง
้ หม้อแปลง
ในเครือ
่ งห่อหุม
้

จ่ายไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและ
ระบบไฟฟ้าแรงสูง
• สายไฟฟ้า ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นระบบ
ใต้ดน
ิ เป็นสายชนิดพิเศษออกแบบ
มาให้สามารถแช่อยู่ในน�้ำได้โดย
ไม่เกิดอันตราย

การน�ำสายไฟลงดิน
เบื้องต้นเป็นการตรวจแบบก่อสร้าง ณ บริเวณพื้ นที่จริง เพื่ อส�ำรวจระบบสาธารณูปโภคในพื้ นที่นั้น แล้วจึง
ก�ำหนดต�ำแหน่งวางบ่อพั ก จุดจ่ายไฟ และต�ำแหน่งติดตั้งหม้อแปลง จากนั้นการด�ำเนินงานจะแบ่งออกเป็น
3 ส่วน ตามระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าของ PEA ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต�่ำ  และหม้อแปลงไฟฟ้า
ซึ่งแต่ละระบบมีการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ระบบไฟฟ้าแรงสูง
ก่ อ สร้างวางท่อ ร้อ ยสายระบบไฟฟ้าบริ เวณกึ่ ง กลาง
ถนน (แนวการก่อสร้างขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่แต่ละแห่ง)
การก่อสร้างวางท่อร้อยสายใช้วิธีก่อสร้างแบบเจาะใน
แนวราบ Horizontal Directional Drilling (HDD) เป็นเทคโนโลยี
ใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นมาใช้สำ�หรับการติดตั้งท่อใต้ดินเพื่อร้อย
สายไฟแรงดันกลางในการจ่ายไฟจากบ่อพักไปให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
โดยเจาะผ่านใต้ดินด้วยเครื่องที่สามารถเลี่ยงและหลบหลีก
ด้วยการลอดถนน คลอง อาคาร และสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ได้
โดยไม่จำ�เป็นต้องขุดเปิดหน้าดินในการก่อสร้าง เหมาะสำ�หรับ
การวางท่อที่มีระยะทางยาวมากกว่า 100 เมตร ทั้งยัง
กำ�หนดทิศทางและความลึกของปลายทางได้อย่างแม่นยำ�
อีกด้วย โดยไม่ต้องขุดร่องดินเพื่อวางท่อ
ตามแนวการก่อสร้างท่อร้อยสายซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วย
ให้การเดินสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยและยังช่วยปกป้อง
สายไฟจากการถูกกระแทกหรืออันตรายทีจ่ ะทำ�ให้สายไฟชำ�รุด
ได้นั้น จะมีการก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้า (Manhole) ซึ่งเป็น
บ่อที่ใช้ดึงสายไฟ ติดตั้งจุดต่อสาย และเป็นจุดศูนย์รวมของ
สายไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมด ใช้ในการบำ�รุงรักษาระบบไฟฟ้า โดย
จะหล่อสำ�เร็จจากนอกพื้นที่เพื่อลดเวลาก่อสร้าง แล้วนำ�มา
ติดตั้งในตำ�แหน่งที่ต้องจ่ายไฟให้หม้อแปลงไฟฟ้า
สายไฟฟ้าสำ�หรับใช้ในระบบใต้ดินเป็นสายชนิดพิเศษ
ที่ออกแบบมาให้สามารถแช่อยู่ในนํ้าได้ โดยไม่เกิดอันตราย

2. ระบบไฟฟ้าแรงต�่ำ
ก่ อ สร้ า งท่ อ ร้ อ ยสายระบบไฟฟ้ า บริ เวณริ ม ทางเท้ า
ตลอดทั้งสองฝั่งถนน
ก่อสร้างวางท่อร้อยสายด้วยวิธีการก่อสร้างแบบขุด
เปิดถนน
ก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้า (Handhole) เพื่อใช้เป็นจุดต่อ
แยกสายจ่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
สายไฟฟ้าสำ�หรับใช้ในระบบใต้ดินเป็นสายชนิดพิเศษ
มีฉนวนเป็น XLPE เช่นเดียวกับสายไฟในระบบไฟฟ้าแรงสูง
จุดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอาจมีการติดตั้งตู้ Circuit
Breaker เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทำ�ให้จำ�นวน
ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบต่อเหตุไฟฟ้าดับลดลง
3. หม้อแปลงไฟฟ้า
หม้ อ แปลงไฟฟ้ า ที่ อ ยู่ ริ ม ถนนหลั ก ย้ า ยไปติ ด ตั้ ง ใหม่
ตามซอยแยก โดยรูปแบบการติดตั้งหม้อแปลงยังคงก่อสร้าง
เหมือนเดิม
เมื่อทุกอย่างแล้วเสร็จ จากนั้นจะมีกระบวนการทดสอบ
การจ่ายไฟ แล้วจึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการดำ�เนินการ
ปรั บ ปรุ ง รื้ อ ถอนเสาไฟฟ้ า เก่ า ที่ อ ยู่ เหนื อ พื้ น ดิ น และสาย
ไฟฟ้ารวมทั้งสายสื่อสารโทรคมนาคมออก
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เช็กลิสต์...ที่ไหน
‘ลงดิน’ แล้วบ้าง
PEA ได้ดำ� เนินการก่อสร้างและปรับเปลีย
่ น
ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดน
ิ ตัง
้ แต่
พ.ศ. 2546 ท�ำให้ภูมิทัศน์ของเมืองสวยงาม
ชวนมอง เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น

นับตั้งแต่นั้นมา PEA มีการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน
จนถึง พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 28 งาน รวมระยะทาง
45.50 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น
1. แผนงานการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน สำ�หรับ
เมืองใหญ่ ซึ่งมีระยะเวลาดำ�เนินการตั้งแต่ พ.ศ.
2546 - 2562 จำ�นวน 14 งาน ได้แก่ ชลบุรี นครพนม
สงขลา นครปฐม มุกดาหาร เชียงใหม่ พิษณุโลก
ขอนแก่น ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต
2. งานเร่งด่วนนอกแผนงานอีก 10 งาน โดย
แบ่งระยะเวลาดำ�เนินงานเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก พ.ศ.
2553 - 2556 จำ�นวน 4 งาน ได้แก่ ภูเก็ต หนองคาย
และบุรีรัมย์ ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2556 - 2558 จำ�นวน 6
งาน ได้แก่ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ขอนแก่น
สงขลา พะเยา และสมุทรสงคราม
3. งานปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ้ า เป็ น เคเบิ ล ใต้ ดิ น
จำ�นวน 4 งาน ได้แก่ ลำ�ปาง นครพนม และยะลา

28 ถนนสวยไร้สาย ใน 17 จังหวัด
ถ.พั ทยาสาย 1 จ.ชลบุรี
ถ.สุนทรวิจิตร และ ถ.บริเวณหอนาฬิ กา-จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัด จ.นครพนม
ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1, 3 ถ.เพชรเกษม และ ถ.นครใน จ.สงขลา
ถ.พุ ทธมณฑลสาย 4  จ.นครปฐม
ถ.สมุทรศักดารักษ์ จ.มุกดาหาร
ถ.ท่าแพ-ช้างคลาน และ ถ.พระปกเกล้า จ.เชียงใหม่
ถ.นเรศวร จ.พิ ษณุโลก
ถ.ศรีจันทร์ ระยะที่ 1, 2 และ ถ.รืน
่ รมย์ จ.ขอนแก่น

ถ.ถลาง ถ.กระบี่ 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�ำเนิน จ.นครศรีธรรมราช
ถ.ชายกว๊านพะเยา จ.พะเยา
บริเวณตลาดแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
ถ.บุญวาทย์ จ.ล�ำปาง
ถ.สิโรรส จ.ยะลา

นอกจาก PEA มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังให้ความส�ำคัญกับคุณค่าของสังคมและ
การใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่ อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอีกด้วย จึงมีโครงการปรับปรุงระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า
แบบขึ ง ในอากาศที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ ห้ เ ป็ น แบบเคเบิ ล ใต้ ดิ น โดยเริ่ ม จากเมื อ งท่ อ งเที่ ย วใหญ่ ๆ สถานที่ ส� ำ คั ญ ต่ า ง ๆ
และย่านธุรกิจ ภารกิจการเปลีย
่ นระบบส่งจ่ายไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดน
ิ จึงถือเป็นโครงการส�ำคัญที่ PEA ตระหนัก
ถึงคุณค่าของสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ เช่นเดียวกับความมุ่งมั่นในการให้บริการพลังงานไฟฟ้าให้
เพี ยงพอกับความต้องการของประชาชนนั่นเอง
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เสียงจากชุมชน...เมื่อสายไฟฟ้าอยู่ใต้ดิน
• ภณุตส์ นาคเพ็ ชร์ / เจ้าของร้านกาแฟ
“ร้านกาแฟของผมตัง
่ น ถนนราชด�ำเนิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม
่ ก
ี ารใช้
้ อยูบ
เคเบิลใต้ดินพอดี ยอมรับว่าช่วงที่ก่อสร้างก็มีกระทบชีวิตประจ�ำวันบ้าง แต่ก็มี
การติดป้ายบอกรายละเอียดของโครงการและระยะเวลาการท�ำงานชัดเจน โดยมาก
เจ้าหน้าที่จะท�ำงานช่วงกลางคืนเพื่ อไม่ให้กระทบกับการจราจร ส่วนตัวผมมองว่า
การที่เอาสายไฟลงดิน ท�ำให้ไม่มีเสาไฟ และสิ่งที่พลอยหายไปด้วยนอกจากสายไฟ
ก็คอ
ื ป้ายโฆษณา ซึง
่ ไม่เพียงช่วยให้เมืองนครมีทศ
ั นียภาพทีส
่ วยงามขึน
้ แต่ยง
ั ช่วย
ลดอุบต
ั เิ หตุได้ดว้ ยครับ เพราะป้ายโฆษณาบางอันก็ใหญ่จนบดบังและกีดขวางการ
จราจร นอกจากนี้ ผมทราบมาว่าระหว่างการก่อสร้างดันท่อลอดนัน
้ มีการพบวัตถุ
โบราณ ทัง
้ ถ้วยโถโอชามเก่า พระพุ ทธรูปโบราณ และโครงกระดูกด้วยความบังเอิญ
ซึง
่ ได้มก
ี ารส่งมอบให้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องน�ำไปดูแลรักษาต่อไป โครงการมหานคร
ไร้สายเลยท�ำให้ลก
ู หลานคนนครและคนไทยทัง
้ ประเทศได้เห็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของบรรพบุรุษอีกด้วยครับ”

• เอกชัย พรหมด้วย / มัคคุเทศก์
“ใครเคยมาเที่ยวสงขลาน่าจะเคยมาเดินย่านเมืองเก่าที่ถนนนครนอก นครใน
และถนนนางงาม ซึง
่ เป็นถนนสายหลักเก่าแก่ของจังหวัดทีย
่ ง
ั คงเอกลักษณ์ดง
ั้ เดิม
ของท้องถิ่นเอาไว้ ทั้งห้องแถวไม้แบบจีน ตึกคลาสสิกสไตล์ชิโนโปรตุกีส และภาพ
วาดฝาผนั ง สไตล์ ส ตรี ท อาร์ ต ซึ่ ง เป็ น จุ ด เช็ ก อิ น ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชอบมาถ่ า ยรู ป
ในฐานะไกด์ผมรูส
้ ก
ึ มาตลอดเลยครับว่า สายไฟเป็นสิง
่ แปลกปลอมทีเ่ ห็นแล้วขัดตา
มาก (หัวเราะ) ไม่เข้ากับบรรยากาศคลาสสิกในย่านนี้เอาเสียเลย พอมีโครงการ
เอาสายไฟลงดิน เห็นถึงความแตกต่างชัดเจนเลยครับว่า ถ่ายรูปออกมาแล้วสวย
กว่ากันเยอะ ใครผ่านไปผ่านมามองไปทางไหนก็สบายตา ได้เห็นความงามของบ้าน
เรือนตึกเก่าแบบเต็ม ๆ ไม่มีเสาไฟและสายต่าง ๆ บดบัง”

• จิรา วรศานต์ / พนักงานบริษท
ั เอกชนและเจ้าของธุรกิจส่วนตัว
“ก่อนอืน
่ ต้องบอกว่า อาจเพราะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเทีย
่ วทีเ่ ป็นหน้าเป็นตาของ
ประเทศด้ ว ย เราเลยเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ถ นนหลายสายที่ มี ก ารน� ำ สายไฟลงใต้ ดิ น
ตัวเองเป็นคนภูเก็ต เกิดและโตที่น่ี เรียนจบก็กลับมาท�ำงานที่น่ี พอมีครอบครัวก็
ไม่คิดย้ายไปไหน เลยรักภูเก็ตเป็นทุนเดิม ฉะนั้น เมื่อรู้ว่าจะมีการพั ฒนาจังหวัดให้
ดีขึ้น ความไม่สะดวกต่าง ๆ จากการก่อสร้างโครงการเลยไม่เป็นปัญหาหรือท�ำให้
ตัวเองรูส
้ ก
ึ หงุดหงิด เพราะเข้าใจการท�ำงานของเจ้าหน้าทีท
่ ก
ุ ฝ่าย และอยากบอกให้
คนในพื้นทีอ
่ น
่ื ทีอ
่ าจจะก�ำลังเผชิญภาวะนีอ
้ ยู่ หรืออาจจะประสบในอนาคต ขอให้เปิด
ใจกว้าง อยากให้ทุกคนเสียสละความสุขส่วนตัวกันคนละนิด เพื่ อการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของส่วนรวมในชุมชน เพราะหลังจากที่โครงการแล้วเสร็จ ทุกคนจะได้
เห็นเองว่าทัศนียภาพและบรรยากาศมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น สวยงาม และเป็น
ระเบียบขึ้นทันตา ยิ่งเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะอย่างภูเก็ต การน�ำ
สายไฟลงดินก็เป็นการบอกชาวโลกทางหนึง
่ ว่า บ้านเราก็มก
ี ารใส่ใจสภาพแวดล้อม
และมีการพั ฒนาประเทศให้ทัดเทียมชาติอ่น
ื เหมือนกันนะ”
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The Journey from Overhead to Underground of

‘ELECTRIC CABLES’

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.
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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INTERVIEW
เรือ
่ ง กองบรรณาธิการ

แทนศร พรปัญญาภัทร

นักพั ฒนาเมือง...ผู้อยากเห็นเมืองพั ฒนา

่ ตัง
้ ใจ
คุณแทนศร พรปัญญาภัทร จบปริญญาตรีและโทในสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง เจ้าตัวมุ่งมัน
่ี ำ�่ เรียนมากลับมาปรับปรุงและพั ฒนาเมืองในประเทศไทยให้มค
จะน�ำความรูท
้ ร
ี วามน่าอยู่ ผูค
้ นมีคณ
ุ ภาพ
่ เี ฉกเช่นเมืองในต่างประเทศทีไ่ ปเห็นมา ซึง
่ กว่าจะผลักดันและท�ำให้เกิดขึน
้ ได้อย่างเป็นรูปธรรมนัน
้
ชีวต
ิ ทีด
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ทว่า ก็ไม่ยากเกินไปส�ำหรับเขาคนนี้
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คุณแทนศรเริ่มต้นอาชีพนักพัฒนาเมือง ด้วยการเป็นพนักงาน
รุ่นแรกของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design and
Development Center - UddC) ปัจจุบนั เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ สาขาขอนแก่น
จั ง หวั ด บ้ า นเกิ ด ของตั ว เอง และยั ง พ่ ว งตำ�แหน่ ง อนุ ก รรมการ
ประชาสัมพันธ์ สภาสถาปนิก และเป็นกรรมการ บริษทั เออเบิน้ รูม
จำ�กัด บริษัทออกแบบผังเมืองของตัวเองอีกด้วย
อะไรท�ำให้สนใจและมาเป็นนักพั ฒนาเมือง

ผมจับพลัดจับผลูสอบติดสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองทั้งที่ยัง
ไม่รวู้ า่ เรียนอะไร แต่พอได้เห็นคนเริม่ พูดถึงประเด็นปัญหาของเมือง
อยากให้มกี ารพัฒนาเมือง ผมเลยเริม่ สนใจว่าทำ�ไมไม่มคี นทำ�อาชีพนี้
ทัง้ ทีม่ คี นพูดถึงเรือ่ งนีก้ นั เยอะ และถ้าเมืองมีความสำ�คัญขนาดทีใ่ ช้
ชีค้ ณ
ุ ภาพชีวติ คนในเมืองนัน้ ได้ แล้วทางแก้ปญ
ั หาของเมืองคืออะไร
เลยตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทในสาขาเดิม
พอเรี ย นจบเป็ นช่ ว งที่ สำ�นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ นการสร้ า ง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกันก่อตั้ง
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง ซึ่งมีหน้าที่ผลักดันให้คนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีผ่านการออกแบบเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบ
พืน้ ทีส่ าธารณะภายในเมือง ผมดีใจมากทีไ่ ด้ทำ�งานตรงกับทีเ่ รียนมา
และสมกับที่ตั้งใจไว้
หน้าที่ของนักพั ฒนาเมืองคืออะไร

คือการสร้างทางเลือกในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายคือการทำ�ให้
กายภาพและสิง่ แวดล้อมในเมืองดียงิ่ ขึน้ ด้วยการคิดออกแบบว่าเมือ่
ปรับปรุงแล้วเมืองจะมีหน้าตาอย่างไร รวมทัง้ มองหาหนทางทีจ่ ะไป
สู่จุดหมายนั้นว่ามีวิธีการและมีทางเลือกอย่างไรบ้าง ยิ่งถ้าเป็นการ
ออกแบบโครงการทีเ่ ป็นโครงการสาธารณะ ยิง่ ต้องดูให้ดวี า่ สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้มากที่สุดหรือไม่ ซึ่งสุดท้าย

พื้ นที่สาธารณะ หลายคนอาจ
่ ีเขียว
นึกถึงแต่สวนหรือพื้ นทีส
ทั้งที่จริงแล้ว พื้ นที่สาธารณะ
ที่มากที่สุดของทุกเมืองก็คือ
ทางเท้า เมืองไหนที่พัฒนา
แล้ว ถนนหนทางและทางเท้า
จะได้รับการดูแลอย่างดี

แล้วคนในพื้นที่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าชุมชนต้องการใช้ชีวิตแบบไหน
ไม่ใช่นักพัฒนาเป็นคนเลือก ฉะนั้น บางครั้งแม้ผลสรุปจะไม่ใช่
สิง่ ทีเ่ ราพยายามนำ�เสนอให้ชมุ ชน นักพัฒนาก็จะไม่ขดั ข้อง เพราะเรา
ไม่ใช่คนในพื้นที่ และไม่ใช่คนที่ต้องเป็นผู้ใช้ หรือต้องอยู่กับพื้นที่
ตรงนั้นในอนาคต นอกจากนี้ ในการพัฒนาเมืองส่วนใหญ่จำ�เป็น
ต้องใช้งบประมาณจำ�นวนมาก ในการทำ�งานเลยไม่สามารถพัฒนา
ทุกเมืองเท่า ๆ กันได้ เราจึงมักเลือกเมืองทีช่ มุ ชนเข้าใจงานของเรา
เพื่อให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว และเป็นตัวอย่างให้
เมืองอื่นได้เห็น
การเลือกเมืองเพื่ อน�ำมาพั ฒนามีปัจจัยใดบ้าง

ในระยะแรกที่ต้องคัดเลือกเมืองหรือพื้นที่ตัวอย่าง สิ่งสำ�คัญ
ทีส่ ดุ คือเมืองนัน้ ต้องมีความพร้อมใน 4 ด้าน ได้แก่ 1. ประชาชนและ
หน่วยงานในพืน้ ทีม่ คี วามพร้อมและอยากจะพัฒนาเมืองของตัวเอง
2. พร้อมด้านวิชาการและบุคลากรด้านการพัฒนา เพื่อสนับสนุน
ด้านข้อมูลและความรู้ในการพัฒนาเมือง 3. พร้อมในแง่มีประเด็น
ให้นำ�ไปพัฒนาได้ เพือ่ เป็นแบบอย่างให้กบั เมืองอืน่ และ 4. พร้อมใน
ทางปฏิบัติและงบประมาณ
มีประเด็นปัญหาใดที่นักพั ฒนาเมืองให้ความ
ส� ำคัญมากเป็นพิ เศษหรือไม่

ปัญหาที่นักพัฒนาเมืองหรือนักออกแบบเมืองสนใจคือการ
พัฒนาคุณภาพของการใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะของเมือง อย่าง
ที่นักพัฒนาเมืองระดับโลกหลายคนได้เคยกล่าวไว้ในทำ�นองที่ว่า
‘การจะดูว่าคนในเมืองไหนมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่ ให้ดูจากพื้นที่
สาธารณะของเมืองนั้น’ ซึ่ง ผศ. ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำ�นวยการ
UddC เองก็กล่าวไว้ในทิศทางเดียวกันว่า การเดินเป็นตัวชี้วัดความ
เจริญของเมือง ถ้า ‘เมืองไหนเดินไม่ได้ เมืองนั้นไม่มีอนาคต’
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อยากให้ อ ธิ บ ายว่ า พื้ นที่ ส าธารณะสั ม พั นธ์ กั บ
คุณภาพชีวิตคนได้อย่างไร

ก่อนอืน่ ต้องเข้าใจคำ�ว่า พืน้ ทีส่ าธารณะก่อน หลายคนอาจนึกถึงแต่
สวนหรือพื้นที่สีเขียว ทั้งที่จริงแล้ว พื้นที่สาธารณะที่มากที่สุดของ
ทุกเมืองในโลกนี้ ก็คอื ถนนและทางเท้า เมืองไหนทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ถนน
หนทางและทางเท้าจะได้รบั การดูแลอย่างดี ส่งผลให้คนในเมืองนัน้ มี
แนวโน้มทีจ่ ะมีสขุ ภาพดี แข็งแรง เพราะผูค้ นจะออกมาเดินกัน ทำ�ให้
อัตราการใช้ยานพาหนะน้อย ปัญหามลพิษทางอากาศ ทางเสียงก็
ลดลง นอกจากนี้ การเดินยังสร้างสายสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้น
จากการมีปฏิสมั พันธ์กนั กลายเป็นการสร้างความปลอดภัยให้ชมุ ชน
ไปในตัว ส่วนประโยชน์ที่สำ�คัญมากก็คือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้ชมุ ชน ทัง้ การท่องเทีย่ ว การค้าขาย การจ้างงาน และการกระจาย
รายได้ให้ชุมชน ฉะนั้น หากเมืองไหน หรือพื้นที่ไหนที่ทางเท้าเป็น
หลุมเป็นบ่อ ไม่มีที่ให้คนเดินได้สะดวก คนในชุมชนก็ต้องเสียค่า
ใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยวิธกี ารอืน่ เพิม่ เผชิญกับปัญหาสิง่ แวดล้อม
และมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยในที่สุด ทำ�ให้ภาครัฐต้องจัดสรรงบมา
ใช้ในด้านสาธารณสุขเพิ่ม และเมื่อคนไม่แข็งแรง ก็ส่งผลกระทบ
ต่อการทำ�มาหากิน รายได้ของครัวเรือนและรายได้ในท้องถิน่ ไปด้วย
การพั ฒนาเมืองมีขั้นตอนการท�ำงานอย่างไร

1. เลือกพื้นที่ที่มีความสำ�คัญ ได้แก่ มีปัญหาในการใช้พื้นที่
หรือมีจำ�นวนคนใช้พนื้ ทีเ่ ยอะ รวมทัง้ มีความเป็นไปได้ในการทำ�งาน
จริง เช่น ไม่มกี ารถือครองกรรมสิทธิซ์ บั ซ้อนจนเกินไป เพือ่ ไม่ให้ตอ้ ง
ใช้เวลาในการประสานงานมากจนทำ�ให้โครงการล่าช้า
2. วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อระบุพื้นที่ที่จะ
พัฒนาได้แล้ว ต้องดูว่าใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นั้นบ้าง
ซึ่งเราจะให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
การวิเคราะห์ ตั้งแต่การสำ�รวจเก็บข้อมูล การทำ�แบบร่าง โดยเรา
รับผิดชอบส่วนที่เป็นหลักวิชาการ ส่วนประชาชนจะให้ข้อมูลด้าน
พฤติกรรมการใช้พื้นที่ของชุมชน
3. ทำ�แบบร่าง เพื่อนำ�เสนอกับหน่วยงานหรือเจ้าของพื้นที่ที่
เกี่ยวข้อง ให้เห็นสิ่งที่เราคิดออกแบบมาว่าจะช่วยให้คุณภาพชีวิต
คนในพืน้ ทีด่ ขี นึ้ ได้อย่างไร รวมทัง้ รับฟังความคิดเห็นของคนในพืน้ ที่
ทีม่ กี บั สิง่ ทีเ่ ราออกแบบให้ ว่าเขาใช้ได้จริงไหม สอดคล้องกับวิถชี วี ติ
ชุมชนไหม แล้วปรับหาจุดที่ลงตัว เมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็ดำ�เนินการ
ต่อไปได้
สิ่ งที่ได้เรียนรู้จากการท�ำงานด้านนี้มากว่า 8 ปี
ของคุณคืออะไร

การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองอาจทำ�ให้ผมมีความรูด้ า้ น
การพัฒนาเมืองตามหลักทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติ ผมต้องเรียนรู้ไป
พร้อมกับการทำ�งานจริง ซึ่งผมเรียนรู้ว่าการทำ�งานให้สาธารณชน
ถ้าเราให้แต่แนวคิด ชุมชนจะนำ�ไปใช้ต่อได้ยาก เราจึงต้องเข้าไปมี
ส่วนร่วมด้วย จะช่วยให้มีโอกาสสำ�เร็จมากขึ้น แต่ในการทำ�งาน
ต้องปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ ซึ่ง UddC กำ�ลัง
ทดลองดำ�เนินการในหลายรูปแบบ เพื่อหาวิธีที่จะทำ�ให้ทำ�งาน
ร่วมกับหน่วยงานในพืน้ ทีไ่ ด้ตลอดรอดฝัง่ ปัจจุบนั ด้วยการสนับสนุน
ของ สสส. เรากำ�ลังทดลองอยูใ่ น 3 เมือง ได้แก่ เมืองใน จ.ขอนแก่น

เป็นการตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูพื้นที่ที่มีความรู้เฉพาะด้านและให้
อำ�นาจการตัดสินใจกับกรรมการเพื่อให้ทำ�งานได้คล่องตัวมากขึ้น
ส่วนเมืองใน จ.ภูเก็ต กับเมืองใน จ.เชียงใหม่ เป็นการลงนามใน
MOU ร่วมกัน แล้วแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนชัดเจน
นอกจากนี้ การทำ�งานกับภาครัฐ ทำ�ให้เราต้องศึกษากฎระเบียบ
ข้อปฏิบัติของระบบราชการ เช่น การร่างงบประมาณ การเขียน
แบบรายละเอียดโครงการ การประเมินงบประมาณเบื้องต้น และ
ช่วงเวลาปีงบประมาณต่าง ๆ เพื่อวางแผนการพัฒนาเมืองให้ทัน
กับกำ�หนดการทำ�งานของทางการ ซึ่งมีส่วนช่วยให้โครงการเกิดขึ้น
และสำ�เร็จเร็วขึ้นได้
โครงการพั ฒนาเมืองใดทีค
่ ณ
ุ ประทับใจ เพราะอะไร

โครงการฟื้ น ฟู ถ นนถลาง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ความที่ เป็ น ย่ า น
เมืองเก่า เทศบาลนครภูเก็ตจึงอยากผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แต่ตดิ ปัญหาทีค่ นในชุมชนใช้พน้ื ทีส่ าธารณะในการจอดรถส่วนบุคคล
เทศบาลฯ จึงหาทางออกร่วมกับชุมชนผ่านการดำ�เนินการของ
มูลนิธิ ซึง่ มีขอ้ สรุปร่วมกันว่าทำ�ทีจ่ อดรถใหม่ไม่ไกลจากพืน้ ทีเ่ ดิมให้
โครงการนี้จึงสามารถพัฒนาทางเท้าและถนนที่สวยงามได้สำ�เร็จ
ยิ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ทำ�โครงการนำ�สายไฟลงดิน ก็ยิ่ง
เสริมให้ทศั นียภาพความเป็นเมืองเก่าสวยงาม ดึงดูดผูค้ นให้แวะเวียน
ย่านนัน้ และชุมชนก็ได้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี โครงการนีเ้ ป็นตัวอย่างให้
เห็นการทำ�งานพัฒนาเมือง ทีเ่ ราต้องรับฟังปัญหา เสนอทางออก และ
ชีใ้ ห้เห็นถึงประโยชน์ของการเปลีย่ นแปลงนี้ ผมหวังว่าโครงการนีจ้ ะ
เป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นได้เห็นและอยากพัฒนาพื้นที่ของตัวเองบ้าง
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สิงคโปร์เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีพื้นที่เล็กกว่ากรุงเทพฯ ราวครึ่งหนึ่ง แต่มีความเจริญแบบก้าวกระโดด
ขึ้นแท่นประเทศพั ฒนาแล้ว แถมมีรายชื่อติดอันดับต้น ๆ ของโลกในดัชนีชี้วัดการพั ฒนาด้านต่าง ๆ
อยู่ตลอด

ประเทศไซส์มินิแห่งนี้ประสบความสำ�เร็จได้อย่างรวดเร็ว ทั้งที่
แยกเอกราชมาได้เพียง 55 ปีเท่านั้น ท่ามกลางทรัพยากรที่จำ�กัด
ประชากรมีแค่กว่า 5 ล้านคน ตลาดภายในก็มีขนาดเล็กมาก
หลายแนวคิดของสิงคโปร์สามารถใช้เป็นบทเรียนการพัฒนา
สำ�หรับประเทศต่าง ๆ ได้ รวมถึง ‘สมาร์ต เนชั่น’ หรือการ
ขับเคลื่อนสู่การเป็น “ประเทศอัจฉริยะ” ไม่ใช่แค่ ‘สมาร์ต ซิตี้’
หรือ ‘เมืองอัจฉริยะ’ ซึ่งหลายประเทศกำ�ลังทำ�อยู่
‘สมาร์ต เนชัน่ ’ สไตล์สงิ คโปร์ เป็นการนำ�พาประเทศเข้าสูค่ วาม
อัจฉริยะในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม พลังงาน โดยใช้ประโยชน์
สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล
สมาร์ตที่สุดในโลก
ความสมาร์ตของสิงคโปร์ได้รับการการันตีจาก IMD Smart City
Index ซึ่งเป็นดัชนีที่สำ�รวจเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก เกี่ยวกับการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คน โดยสิงคโปร์
ขึ้นแท่นเมืองที่สมาร์ตสุดในโลกประจำ�ปี พ.ศ. 2563 ครองแชมป์
สมัยที่ 2 ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการจัดอันดับครั้งแรก
แล้วอะไรคือความสมาร์ตบ้าง IMD Smart City Index กำ�หนด
เกณฑ์ไว้ 5 เรื่องหลัก ได้แก่ สาธารณสุขและความปลอดภัยของ

ประชาชน การสัญจร กิจกรรม โอกาส และธรรมาภิบาล รวมไปถึง
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจ้างงานและพัฒนาบริการสำ�หรับ
ชุมชนเมือง การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet
of Things)
สิงคโปร์มีความสมาร์ตโดดเด่นจากเมืองอื่น ๆ 3 เรื่อง เริ่มจาก
1. เมื่อพลเมืองมีสุขภาพดีย่อมหมายถึงเมืองมีความแข็งแรง
ด้วย วิสัยทัศน์เรื่องเฮลธ์แคร์จะชี้ชะตาความมั่งคั่งของประเทศและ
ประชาชน รัฐบาลสิงคโปร์ริเริ่ม Healthcity Novena แผนแม่บทที่ให้
ความสำ�คัญเรื่องสุขภาพ ตั้งแต่การสร้างทางเท้า ที่จอดรถใต้ดิน
พื้นที่สีเขียวกลางแจ้งสำ�หรับเยียวยาผู้ป่วย
2. ที่ พั ก ของการเคหะแห่ ง ชาติ สิ ง คโปร์ ไม่ ใช่ แค่ ที่ พั ก อาศั ย
แต่ยังเป็นชุมชนที่มีชีวิต พึ่งพาตนเองได้ และมีความเชื่อมโยงกัน
มีส่วนมากในการขับเคลื่อนสังคม เพราะคนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์
อาศัยอยู่ในการเคหะแห่งชาติ
3. การสั ญ จรเป็ น ประสบการณ์ ร่ ว มกั นของชุ ม ชน ทำ�ให้
โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะต้องเชื่อมโยงกับ
การเดินและการขี่จักรยาน มีการจัดสรรพื้นที่หย่อนใจ สนับสนุน
การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนและลดมลภาวะ
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‘สมาร์ต เนชั่น’ มุ่งใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลในการจัดการ
กับปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ ๆ
จากเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่ อให้ผู้คน
มีความเป็นอยู่ท่ด
ี ีอย่างยั่งยืน

2. รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) คือ การที่รัฐบาลใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็นแกนหลัก ผ่านการเชือ่ มโยง รวบรวมข้อมูล และ
ประมวลผล สำ�หรับช่วยเหลือประชาชน ภาคธุรกิจ และเจ้าหน้าทีร่ ฐั
รวมทั้งมีโรดแมประยะ 5 ปี ในการกำ�หนดกรอบใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้บริการประชาชน
3. สังคมดิจทิ ลั (Digital Society) มุง่ ให้เกิดความเข้าใจเรือ่ งดิจทิ ลั
ในระดับชาติ เพือ่ ให้ประชาชนมีทกั ษะ ความมัน่ ใจ และแรงจูงใจใน
การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำ�วัน

การเปลี่ยนผ่านขนานใหญ่
สิงคโปร์ประกาศแผน ‘สมาร์ต เนชั่น’ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2557
โดยมุง่ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั ในการจัดการกับปัญหาและ
ความท้าทายต่าง ๆ รวมถึงสร้างโอกาสใหม่ ๆ จากเศรษฐกิจดิจิทัล
เพื่อเป้าหมายสุดท้าย คือผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
รัฐบาลสิงคโปร์ออกนโยบายต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
ไม่วา่ จะในแง่กฎหมาย การวิจยั การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกัน
ก็ตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า GovTech ขึ้นมาดูแลโครงสร้างพื้นฐาน
แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ผลักดันสู่สมาร์ต เนชั่น
อย่างเป็นระบบ
สิงคโปร์แบ่งความสมาร์ตออกเป็น 3 เสาหลัก ๆ เพื่อช่วย
ขับเคลือ่ นภาครัฐ ภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม และประชาชน ในการเข้าสู่
สังคมดิจิทัล ได้แก่ 1. เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสให้กบั ชาวสิงคโปร์ เมือ่ ปี
พ.ศ. 2561 รัฐได้ประกาศแผนปรับธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งหมด
เข้าสู่ยุคดิจิทัล เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตทั้งระบบ

ต้นแบบไอเดียสุ ดเจ๋ง
สิงคโปร์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัย การเดินทาง
และการขนส่งอัจฉริยะ สาธารณสุขและบริการทีด่ ี ซึง่ รัฐบาลสิงคโปร์
ก็นำ�เทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องเหล่านี้
ยกตัวอย่างกล้องวงจรปิดของตำ�รวจกว่า 52,000 ตัว ที่ติดตั้ง
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555 แต่ได้นำ�ระบบแผนทีแ่ ละฐานข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
เข้ามาใช้ ทำ�ให้บอกได้ว่าการจราจรเป็นอย่างไร หรือร้านกาแฟ
แสนอร่อยตั้งอยู่ตรงไหน
นอกจากนี้ ยังมีแอปพลิเคชัน ‘โมเมนต์ ออฟ ไลฟ์’ ซึ่งให้บริการ
กว่า 40 ด้าน เรียกว่ามีครบจบในแอปฯ เดียว ไม่ว่าจะเป็นการ
แจ้งเกิดเด็กที่เพิ่งคลอด การขอรับโบนัสการมีบุตร บันทึกการฉีด
วัคซีนของเด็ก การจ้างงาน บริการสาธารณสุข และที่พักอาศัย
ด้านคมนาคมขนส่ง ริเริ่มโครงการยานพาหนะอัตโนมัติ ที่ใช้
เทคโนโลยีการขับขีแ่ บบไม่ตอ้ งพึง่ พามนุษย์ รวมทัง้ มีบริการรถโดยสาร
ตามความต้องการ (On Demand) เพียงใช้สมาร์ตโฟนในการจอง
และมีระบบติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ ช่วยลดปัญหาคน
แน่นรถประจำ�ทาง
รัฐบาลสิงคโปร์ยงั เตรียมติดตัง้ คิออสก์ดแู ลสุขภาพระยะไกลใน
คอนโดมิเนียม ทีจ่ ะมีเว็บแคมและเซ็นเซอร์ในการวัดอุณหภูมิ อัตรา
การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต โดยสามารถวิดีโอคอลปรึกษา
กับแพทย์ และส่งข้อมูลสำ�หรับจัดยาตามใบสั่งแพทย์ที่ส่งตรงถึง
คอนโดมิเนียมได้เลย
ระบบพลังงานอัจฉริยะ
ภาคพลังงานก็หนีไม่พ้นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำ�คัญ โดยการใช้
พลังงานหมุนเวียนมีอัตราเพิ่มขึ้น ประกอบกับข้อกำ�หนดในการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวด ทำ�ให้ต้องหันมาพึ่งพาพลังงาน
สะอาด รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT) ก็ส่งผลกระทบต่อวิธีการผลิตไฟฟ้า
การแจกจ่าย และการบริโภคไฟฟ้า
รัฐบาลเน้นส่งเสริมยานพาหนะทีใ่ ช้พลังงานไฟฟ้า โดยตัง้ เป้าจะ
เปลีย่ นรถประจำ�ทางทัง้ หมดให้ใช้ระบบไฟฟ้า หรือไฮบริด ภายในปี
พ.ศ. 2583 พร้อมเพิ่มจุดชาร์จแบตเตอรี่เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า
ที่จะมีเพิ่มขึ้น
่ ะฝันใหญ่โต
สิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก ๆ ก็จริง แต่กล้าทีจ
่ �ำคัญคือท�ำฝันนัน
้ ให้เป็นจริงได้ดว้ ย
และทีส
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‘Smart Singapore’

A Small City-State with Big Dreams
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

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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T H I N K TA N K
เรือ
่ ง วิชชุ

Human of (Future) Workspace
แนวโน้มของงานในอนาคต

่ ต้องเผชิญกับวิกฤตทีท
่ ำ� ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการท�ำงาน ตลอดจนส่งผลกระทบ
ในโลกแห่งการท�ำงาน เมือ
่ ในความกังวลใจทีเ่ กิดขึน
้ คือการมองถึงอนาคตความมัน
่ ารงาน
่ คงขององค์กรและหน้าทีก
ในด้านต่าง ๆ หนึง

บริษท
ั เว็บไซต์จบ
ั คูง
่ าน Job.com
100,000

เผยว่าอุตสาหกรรมสุดเฟื่ องฟู ในยุคโรคโควิด-19
ระบาดนั้น เป็นกลุ่มที่ต้องการแรงงานเพิ่ มขึ้น
อย่างมาก จากตัวเลขพบว่า ความต้องการคน
ท�ำงานกลุ่มที่เน้นใช้แรงเพิ่ มขึ้นมากกว่ากลุ่มคน
ท�ำงานที่นั่งโต๊ะในส�ำนักงาน ดูจากการประกาศ
เปิดรับสมัครพนักงานคลังสินค้ามีมากขึ้นจาก
ข้อมูลเดิมของ Job.com ราว 100,000 ประกาศ
ปรากฏการณ์น้เี ป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในธุรกิจด้านโลจิสติกส์
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่บริการจัดส่งสินค้า
ไปยังลูกค้าในสถานที่ต่าง ๆ
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การประกาศงานรูปแบบใหม่

การจ้างงานของบริษัทในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19
่ นแปลงตัง
้ แต่กระบวนการประกาศงาน ด้วยข้อจ�ำกัด
มีการเปลีย
่ อ
ทีต
้ งเว้นระยะห่างทางสังคม ท�ำให้หลายบริษัทต้องยกเลิกการ
โฆษณาหางานแบบข้ามชาติ แล้วจ�ำกัดพื้ นทีเ่ พื่ อค้นหาผูส
้ มัคร
่ อ
แบบอิงภูมศ
ิ าสตร์ โดยจะเลือกคนในพื้ นทีก
่ น

การสัมภาษณ์และการ
เริม
่ งานทีไ่ ม่เหมือนเดิม

การสรรหาบุคลากรเปลีย
่ นไป หลายบริษัทระงับการจ้าง
่ นต�ำแหน่งใหม่ หรือเพิ่ มขอบข่าย
พนักงานจากภายนอกแล้วเปลีย
่ วามรับผิดชอบใหม่ให้พนักงานทีม
่ อ
หน้าทีค
ี ยูใ่ นองค์กรแทน
กลุม
่ Gig Worker หรือคนท�ำงานอิสระก็อาจได้รบ
ั โอกาส
่ บางบริษัทยกเลิกพนักงานประจ�ำในบางต�ำแหน่งออก
เช่นกัน เมือ
แล้วปรับเป็นต�ำแหน่งงานทีว่ า่ จ้างกันตามวาระหรือเป็นสัญญา
จ้างแทน

บางอาชีพทีเ่ สี่ยงตกงาน

World Economic Forum ประมาณการว่า จะมีตำ� แหน่งงาน
่ ะถูกทดแทนด้วยอาชีพใหม่
ในบางอาชีพประมาณ 75 ล้านต�ำแหน่งทีจ
้ งานอาจต้องมีการเพิ่ มทักษะบาง
้ ยังคงอยูแ
หรือหากอาชีพนัน
่ ต่เนือ
้ ในตลาดแรงงานเช่นกัน
อย่างเข้ามา ท�ำให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ขึน
้ 133 ล้าน
สัดส่วนของอาชีพใหม่ ๆ คาดการณ์วา่ จะเพิ่ มขึน
่ จะเป็นต�ำแหน่งงาน
ต�ำแหน่งงานทัว่ โลก ภายในปี พ.ศ. 2565 ซึง
ประมาณ 27 เปอร์เซ็นต์ ของตลาดโดยรวม ส่วนมากจะอยูใ่ น
่ อ
่ เทคโนโลยีไม่
สายงานทีต
้ งมีทก
ั ษะด้าน Digital + Human ซึง
่ วกับ Data and AI, Engineering and
สามารถท�ำได้ อาทิงานเกีย
Cloud Computing Green Economy, Product Development,
Sales Marketing and Content เป็นต้น
ที่มา : https://www.disruptignite.com/ https://positioningmag.com/1270662

ขั้นตอนการสัมภาษณ์
เปลี่ยนจากการพบหน้ากันเป็น
การคุยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
เช่น Zoom โดยเฉพาะกลุ่มคน
ท�ำงานด้านเทคโนโลยี ที่ไม่มีการ
สัมภาษณ์แบบเดิมอีกแล้ว

่ นแปลงทีย
่ ง
การเปลีย
ิ่ ใหญ่
่ ุดในการท�ำงานยุคนี้ คือการ
ทีส
ท�ำงานจากระยะไกลโดยไม่จำ� เป็น
้
ต้องเข้ามาท�ำงานในออฟฟิศเท่านัน
เหมือนแต่กอ
่ น จึงถือเป็นบททดสอบ
่ า้ ทายความสามารถในการบริหาร
ทีท
จัดการของผูบ
้ ริหารว่าจะท�ำให้
่
พนักงานใหม่รส
ู้ ึกเป็นส่วนหนึง
ของบริษัทได้อย่างไร และท�ำให้เกิด
ความสามัคคีในองค์กรได้อย่างไร

44%
้ ลการส�ำรวจพบว่า
ก่อนหน้านีผ
44 เปอร์เซ็นต์ ของบริษัทในกลุม
่
้ การท�ำงานจาก
ตัวอย่างไม่ปลืม
ระยะไกลนอกออฟฟิศของพนักงาน
แต่ปจ
ั จุบน
ั หลายบริษัทเปิดรับการ
้ ากขึน
้
ท�ำงานรูปแบบนีม
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LIFE
เรือ
่ ง เดชวัฒน์ แช่มช้อย
PEA Creator

PUPAPLUG

เต้ารับ EV... เปลี่ยนพื้ นที่ว่างเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ก่อนอืน่ ผมอยากให้ทกุ คนลองจินตนาการว่ากำ�ลังขับรถไป
ต่างจังหวัดไกล ๆ ในรถมีคุณพ่อ คุณแม่ คนรัก และลูก ๆ
อยู่ ขณะที่ดวงอาทิตย์กำ�ลังจะลาลับขอบฟ้า คุณก็เริ่มรู้สึกว่า
มีบางอย่างผิดปกติ
นั่นคือคุณขับรถมาตลอดทาง โดยที่เพิ่งสังเกตเห็นว่ายังไม่เจอ
‘ปัม๊ นํา้ มัน’ อยูข่ า้ งทางเลยแม้แต่ปมั๊ เดียว! จริง ๆ นะครับ ‘ไม่-มี-เลย’
แล้วนํ้ามันรถคุณก็ใกล้หมดลงไปทุกที ๆ พร้อมกับท้องฟ้าที่เริ่มมืด
ลงเรื่อย ๆ คุณพยายามทำ�ตัวไม่ให้ผิดสังเกต เพราะไม่อยากทำ�ให้
ครอบครัวกังวล ทว่า ที่สุดคนรักก็สังเกตเห็นจนได้ เธอเอ่ยถามว่า
“มีไรหรือเปล่า” คุณทำ�ได้เพียงบอกไปว่า “ไม่มีอะไรหรอก” ทั้งที่

ในใจเต้นเร็วมากอย่างถึงทีส่ ดุ ด้วยความกังวลและกลัว...ว่านํา้ มันรถ
หมดลงกลางทางเสียก่อน
ทันใดนัน้ เหมือนแสงสวรรค์สอ่ งนำ�ทางมาให้ เมือ่ คุณเห็นสว่าง
จากปั๊มนํ้ามันข้างหน้า ซึ่งคุณสามารถแวะเติมนํ้ามันและทำ�ให้
เดินทางต่อไปถึงทีห่ มายได้อย่างทีต่ งั้ ใจ คุณจึงถอนหายใจด้วยความ
โล่งอก แต่แค่ชั่วเลี้ยวรถเข้าไปในปั๊ม คุณก็ต้องพบกับความจริงอัน
น่าสะพรึง เมื่อเห็นจำ�นวนรถยนต์ที่ต่อแถวอยู่ยาวเหยียด สมาชิก
ในรถเสนอให้ไปเติมปั๊มอื่นดีกว่า มีแต่คุณที่รู้อยู่แก่ใจว่า เราไม่มี
ทางเลือกอื่นอีกแล้วสำ�หรับเวลานี้ เสียงคนในรถบ่นอุบด้วยความ
หงุดหงิดที่ต้องเสียเวลาต่อคิวรอเติมนํ้ามัน
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เรือ่ งทีผ่ มยกมาเล่า หลายคนอาจจะนึก
ค้านในใจว่า นี่ พ.ศ.2564 แล้วนะ ปัม๊ นํา้ มัน
มีตั้งเยอะแยะ เหตุการณ์นี้ดูจะเกินจริงไป
สักหน่อยไหม แต่เรื่องนี้สามารถ ‘เกิดขึ้น
ทุกวัน’ กับ กลุ่มคนขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า หรือ
EV Car ครับ เพียงแต่เปลี่ยนจาก ‘ปั๊มนํ้า
มัน’ เป็น ‘สถานีชาร์จ’
ตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา จำ�นวนยานยนต์
ไฟฟ้าในเมืองไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อันเนื่องมาจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่แย่ลง
และราคานํ้ า มั น ที่ นั บ วั น มี แ ต่ จ ะสู ง ขึ้ น
พลังงานทางเลือกจึงเป็นสิ่งที่คนเริ่มหันมา
ให้ความสนใจ ‘ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย แต่
เป็นทั้งโลก’ แต่เชื่อไหมครับว่า ในขณะที่
รถอีวีมีแต่จะเพิ่มขึ้น ทว่าสิ่งที่ไม่เคยเพิ่ม
จำ�นวนขึ้นตามเลย ก็คือจำ�นวนสถานีอัด
ประจุไฟฟ้า หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “สถานี
ชาร์จ” นั่นเอง

PUPAPLUG ออกแบบ
มาให้เหมาะกับบุคคล
ทั่วไปที่อยากเปลี่ยน
พื้ นที่ว่าง ด้วยการมา
ร่วมท�ำธุรกิจใหม่ไปกับ
PEA ในคอนเซ็ปต์
‘เต้ารับส�ำหรับธุรกิจ
ยานยนต์ไฟฟ้า’
ไม่เชื่อลองไปถามกับผู้ที่ใช้รถอีวีกันดู
เชื่ อ ว่ า ทุ ก คนคงพู ด เป็ น เสี ย งเดี ย วกั น ว่ า
ปัญหาหลักของพวกเขาคือ “หาสถานีชาร์จ
แบตเตอรี่ ร ถไม่ ไ ด้ จะเดิ น ทางไปไหนก็
ลำ�บากมาก โดยเฉพาะถ้าต้องเดินทางไกล
ถ้าไม่วางแผนให้ดีว่ามีสถานีชาร์จอยู่ช่วง
ไหนบ้าง ก็ไม่กล้าขับรถอีวีออกจากบ้าน
เลยด้วยซํ้า” ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหานี้ก็คือ
ตัวการสำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้ขับขี่รถที่ใช้นํ้ามันยัง
ไม่มั่นใจและไม่กล้าเปลี่ยนมาใช้รถอีวี
“แล้วทำ�ไมสถานีชาร์จถึงมีน้อยมาก ๆ
ในเมืองไทย” คำ�ตอบง่ายมากครับ เพราะ
ในเมืองไทยยังมีผู้ใช้รถอีวีน้อยอยู่ จึง “ไม่มี
ใครอยากลงทุนทำ�สถานีชาร์จ เพราะกลัว
ขาดทุน” สังเกตไหมครับว่า กลุ่มผู้ใช้บอก
ว่าสถานีชาร์จมีนอ้ ย ในขณะทีก่ ลุม่ ผูล้ งทุนก็
บอกว่า จำ�นวนรถอีวียังน้อย เลยกลายเป็น
เหมือนคำ�ถามโลกแตกเข้าทำ�นอง ‘ไก่กบั ไข่
อะไรเกิดก่อนกัน’ นั่นแหละครับ
ผมขอยุติคำ�ถามวนเวียนไม่รู้จบกรณีนี้
ด้วยการยืนยันสรุปว่า ‘สถานีชาร์จ’ ต้อง
มาก่อน เพียงแต่ต้องเป็นสถานีชาร์จที่เป็น
มิตรทั้งกับผู้ลงทุน นั่นคือ ‘ลงทุนน้อย จุด
คุม้ ทุนสัน้ ทันเห็นกำ�ไร’ ทีส่ ำ�คัญยังต้องเป็น
มิตรกับผูข้ บั ขีร่ ถอีวที กุ คน เพือ่ ให้วนิ -วินด้วย
กันทุกฝ่าย
PUPAPLUG คือ ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมา
เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างยั่งยืน โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์ทอี่ อกแบบมาให้เหมาะกับบุคคล
ทั่วไปที่อยากเปลี่ยนพื้นที่ว่าง ด้วยการมา
ร่วมทำ�ธุรกิจใหม่ไปกับ PEA ในคอนเซ็ปต์
‘เต้ารับสำ�หรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า : Change
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Space to Spark’ ติ ด ตั้ง ‘ได้ ง่า ยเหมื อ นเต้ า รั บ ทั่ว ไป’ ติ ด ตั้ ง
ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แต่ที่พิเศษกว่าคือ PUPAPLUG
มี ร ะบบสำ�หรั บ การบริ ห ารจั ด การมาให้ ด้ ว ย ในรู ป แบบ Web
Application เพื่อให้เจ้าของพื้นที่สามารถรับรู้รายได้ ผลกำ�ไร และ
ปริมาณการชาร์จที่เกิดขึ้นได้แบบ Realtime จากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้
อีกทั้ง PUPAPLUG ยังออกแบบให้ใช้งานง่าย โดยผู้ขับรถอีวีเพียง
แค่ Scan QR Code ที่หน้าเครื่อง ระบบของ PUPAPLUG จะคำ�นวณ
ระยะเวลาและปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับเพื่อช่วยประกอบการ
ตัดสินใจว่าจะใช้งาน PUPAPLUG มากน้อยเพียงใด
ที่สำ�คัญให้บริการในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งการมีระบบ
บริหารจัดการที่ดีกว่า ช่วยให้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้เร็วกว่า เพียง
แค่มี ‘ที่ว่าง’ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นสถานีชาร์จรถไฟฟ้า สร้างรายได้
ให้เจ้าของพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบธุรกิจของ PUPAPLUG
เหมาะมากกั บ ภาคธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ เพราะ
นอกจาก PUPAPLUG จะช่วยสร้างธุรกิจใหม่ให้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริม
ธุรกิจเดิมให้เติบโตด้วยเช่นเดียวกัน
หากวันนีค้ ณ
ุ ขับรถอีวี แล้วเลือกสถานทีส่ ำ�หรับพักคอยระหว่าง
ชาร์จรถได้ คุณอยากหยุดพักที่ไหนครับ ในสถานีชาร์จระหว่างทาง
หรือในโรงแรมทีค่ ณ
ุ จองไว้ ถ้าคุณเดินทางคนเดียวคงไม่มปี ญ
ั หาถ้า
จะรอในสถานีชาร์จ แต่ถ้าไปพร้อมครอบครัวเหมือนอย่างที่ผมยก
ตัวอย่างไปข้างต้น คุณคงอยากไปแวะพักชาร์จในทีท่ ไี่ ด้นอนพักผ่อน
อย่างเต็มอิ่มและปลอดภัย จริงไหมครับ? นี่จึงเป็นโอกาสให้โรงแรม
เองก็สามารถขายห้องพัก อาหาร หรือบริการอื่น ๆ ได้ด้วย
แล้วทำ�ไมถึงต้องเป็น ‘เต้ารับ’ น่ะเหรอครับ เหตุผลง่าย ๆ
เพราะทุกคนรู้จักและคุ้นเคยกับการใช้งานเต้ารับอยู่แล้ว เห็นปุ๊บก็
ใช้เป็นทันที ไม่ต้องเสียเวลาศึกษาวิธีการใช้ เพราะถ้าบริเวณหน้า
บ้านหรือในโรงจอดรถของคุณมีเต้ารับ ก็แค่ถอดออกแล้วติดตั้ง
PUPAPLUG เข้าไปแทนเท่านั้น ก็ใช้งานได้แล้ว หรือถ้าผู้ลงทุน
ต้องการตกแต่งพืน้ ทีส่ ำ�หรับการอัดประจุไฟฟ้าให้สวยงาม ก็สามารถ
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 ใช้งบลงทุนตํ่ากว่า แต่รองรับการ
บริการรถได้จำ�นวนมากกว่า โดยหากเทียบกับจำ�นวนรถอีวีใน
ปัจจุบนั แล้ว การลงทุนกับ PUPAPLUG จะทำ�ให้เจ้าของพืน้ ทีม่ องเห็น
ผลประกอบการและโอกาสคืนทุนได้ในระยะเวลาอันสั้นได้นั่นเอง
PUPAPLUG จึงเป็นสินค้าที่น่าลงทุนและเป็นการก้าวข้ามความเป็น
เต้ารับ ‘สู่การเป็นสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน’ ต่อไปได้
เมื่อประเทศมีสถานีชาร์จเพิ่มขึ้น การเดินทางด้วยรถอีวี
ก็จะไม่น่ากังวลอีกต่อไป โอกาสที่จะมีผู้ขับรถอีวีเข้ามาใช้
บริการสถานีชาร์จของท่านก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
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PUPAPLUG
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

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

ดวงดาวนับล้านส่องแสงเรืองรองยามค�ำ่ คืน บนพื้นทีก
่ ว่า
100 ไร่ของสิงห์ปาร์ค เชียงราย ในงาน ‘Village of
Illumination’ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว 2564 ที่ PEA
ร่วมจัดเป็นครัง
้ แรก โดยเป็นงานแสดงแสง สี เสียงที่
ผสมผสานกับความเป็นศิลปะ ดนตรี และเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั
ทีย
่ ง
ิ่ ใหญ่ทส
่ี ด
ุ ในเอเชีย ภายใต้แนวคิด Falling from the
Sky - ปรากฏการณ์จากฟากฟ้า
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