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WOVEN CITY
ต้นแบบเมืองแห่งอนาคต

INTERVIEW

เมื่อคาเฟ่และปั๊มน�้ำมัน
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
KNOWLEDGE

‘กฎ 80/20’ ท�ำน้อยได้มาก
เพื่ อผลลัพธ์ที่ดีข้น
ึ

รู้ไว้...ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19
8 ขั้นตอน...เตรียมพร้อมฉีดวัคซีน

ตรวจสอบร่างกายว่า
พั กผ่อนเพี ยงพอ งด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และชา กาแฟ ไม่มี
อาการเจ็บป่วยอยู่

ควรงด
ออกก�ำลังกายหนัก
สองวันก่อนและหลัง
การฉีดวัคซีน

รักษามาตรการ
แจ้งแพทย์ก่อนฉีด
ป้องกันพื้ นฐานอย่าง
หากมีโรคประจ�ำตัว
เคร่งครัด ได้แก่
ประวัติการแพ้ ยาหรือ
การสวมหน้ากาก
แพ้ วัคซีน ก�ำลัง
่ ๆ
้ ครรภ์ และข้อมูลอืน
รักษาระยะห่าง พกเจล ตัง
แอลกอฮอล์ไว้ล้างมือ
ที่แพทย์ควรทราบ

ตรวจสอบก�ำหนด
วันเวลานัดฉีดให้ดี
และอย่าลืมน�ำ
บัตรประชาชนไปด้วย

เมื่อถึงวันที่จะ
ฉีดวัคซีน ควร
ดื่มน�้ำอย่างน้อย
500-1,000 ซีซี

ฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัด
และหลังฉีดวัคซีน
ช่วงสองวันแรก
หลีกเลี่ยงการใช้แขน
ข้างนั้น โดยเฉพาะ
การยกของหนัก

เผื่อเวลาดูอาการ
หลังฉีดวัคซีน
อย่างน้อยสัก
30 นาที

อาการหลังฉีดที่ต้องกลับไปพบแพทย์
้ ในช่วง 30 นาทีแรก
อาการแพ้ วค
ั ซีน มักเกิดขึน
้ ลมพิ ษ คัน
หลังการฉีดวัคซีน ได้แก่ มีผน
ื่ ขึน
บวมทีใ่ บหน้า ปาก หรือล�ำคอ หายใจติดขัด
่ ไส้ ปวดท้อง
ความดันโลหิตต�ำ่ คลืน

อาการผิดปกติอน
ื่ ๆ เช่น
มีผน
ื่ ลมพิ ษ ไข้สูงมาก
หน้ามืด เป็นลม แขนขา
อ่อนแรง เจ็บหน้าอก

PEA ใส่ใจในคุณภาพชีวิตคนไทย
เราจะร่วมใจฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

EDITOR’S

TALK

ปีท่ี 1 ฉบับที่ 6/2564

เจ้าของ

ท่ามกลางความเปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิดขึน
้ ในสังคม โดยเฉพาะความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีทพ
่ี ัฒนาอย่างรวดเร็วนัน
้ จ
่ี ะ ‘ปรับตัว’ เพื่อ
้ การเรียนรูท
เตรียมพร้อมรับมือให้ทน
ั สถานการณ์ถอ
ื เป็นสิง
่ ส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิง
่
ทุกวันนีส
้ ง
ั คมก�ำลังตืน
่ ตัวกับการน�ำพลังงานทางเลือกจากธรรมชาติมา
ใช้ประโยชน์มากขึน
้
การไฟฟ้า ส่ ว นภู มิ ภ าค (PEA) เองก็ มี ก ารปรั บ ตั ว รั บ กั บ ความ
เปลีย
่ นแปลงนีด
้ ว้ ยการสร้าง ‘ธุรกิจเสริม’ ซึง
่ จะเข้ามาตอบโจทย์ความ
ต้องการและวิถีชีวิตของผู้ใช้ไฟฟ้ายุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น
พร้อมประสิทธิภาพที่เต็มเปี่ ยม
นโยบายในการท�ำธุรกิจเสริมของ PEA นัน
้ คือการน�ำศักยภาพอัน
แข็งแกร่งของเรา ทัง
่ ค
ี วามรูค
้ วามสามารถ มีประสบการณ์
้ บุคลากรทีม
ฐานข้อมูลผูใ้ ช้ไฟ เทคโนโลยีทท
่ี น
ั สมัย และอุปกรณ์อน
ั ครบครัน มาพัฒนา
เป็นธุรกิจเสริมในรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ เกีย
่ วกับพลังงานไฟฟ้า  เช่น
การสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว (Modular Substation) ที่บริการทั้ง
ออกแบบก่อสร้างสถานี แล้วยังรวมถึงการบริการเชิงป้องกันและการ
บ�ำรุงรักษาด้วย หรือการติดตัง
ู ท็อป (Solar Rooftop) แบบครบ
้ โซลาร์รฟ
วงจร เพื่อมอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผใู้ ช้ไฟฟ้า
ซึง
่ ใน GRID ฉบับนี้ เรามีบทสัมภาษณ์เกีย
่ วกับทัง
้ สองธุรกิจเสริมมา
ฝากกันอย่างจุใจเลยค่ะ
ธุรกิจเสริมของ PEA ไม่เพียงแต่เป็นการน�ำเอาทรัพยากรทีม
่ อ
ี ยูข
่ อง
องค์กรมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ยง
ิ่ ขึน
้ เท่านัน
้ หากยังเป็นการตอกย�ำ้ ว่า
PEA คือหนึง
่ ในก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคมให้กา้ วไป
ข้างหน้า ขณะเดียวกันความไว้ใจและความเชือ
่ มัน
ั จากผูใ้ ช้ไฟฟ้ามา
่ ทีไ่ ด้รบ
ตลอดกว่า 60 ปีทผ
่ี า่ นมานัน
่ เสียง
้ ก็เป็นแรงผลักดัน ก�ำลังใจ และชือ
ทีน
่ า่ ภาคภูมใิ จของเรา

(นางอรชพร เส้นแก้วใส)
บรรณาธิการ

สิ่งที่จ่ายไปคือราคา
แต่สิ่งที่ได้มาคือคุณค่า
วอร์เรน บัฟเฟตต์

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

ออกแบบ

บริษัท นะโม คิดดี จ�ำกัด
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การบินยุคใหม่
ใช้พลังงานสะอาด
ธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ในการหันไปใช้พลังงานสะอาด รวมถึง
ธุ ร กิ จ การบิ น ด้ ว ย โดยสายการบิ น ต่ า ง ๆ ทดลองใช้ SAF (Sustainable
Aviation Fuels) หรือเชื้อเพลิงการบินแบบยั่งยืน ซึ่งชนิดที่ทันสมัยที่สุดก็คือ
เชื้อ เพลิง ชีว ภาพที่ผ ลิต จากน�้ำ มัน ที่ใ ช้ ป รุง อาหารแล้ ว ไขมัน สัต ว์ ผลผลิต
การเกษตรและเศษไม้ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 80 เปอร์เซ็นต์
แต่ในช่วง 4 ปีทผี่ า่ นมา มีเพียง 300,000 เทีย่ วบิน จากทัง้ หมด 188 ล้านเทีย่ วบิน
หรือ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ที่น�ำ SAF มาใช้เป็นเชื้อเพลิง
การบินคือกิจกรรมของมนุษย์ทปี่ ล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น 3.5 เปอร์เซ็นต์
ทัง้ ยังเป็นวิธกี ารเดินทางขนส่งทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 2 รองจากถนน
และคาดการณ์วา่ จะมีการโดยสารด้วยเครือ่ งบินมากขึน้ อีก 3 เท่าภายใน พ.ศ. 2588
United Airlines (UA) สายการบินของสหรัฐซึ่งตั้งเป้าว่าจะลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายใน 30 ปีขา้ งหน้า โดยเริม่ ใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพมา

12 ปีแล้ว แต่ก็ใช้เชื้อเพลิงสะอาดนี้เพียง 15
ล้านลิตรเท่านั้นตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งน้อยมาก
เมือ่ เทียบกับเชือ้ เพลิงปกติทที่ าง UA ใช้ปลี ะ 15,000
ล้านลิตร เหตุผลหลักทีไ่ ม่ใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพก็เพราะ
ราคาสูงกว่าเชื้อเพลิงปกติถึง 4 เท่า และต่อให้
อยากใช้ 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก็ ยั ง ไม่ มี ม ากพอให้ ใ ช้
เนื่องจากในสหรัฐมีชีวมวลแค่ 340 ล้านตัน ซึ่งไม่
เพียงพอต่อความต้องการของเครื่องบินทั้งหมด
เมื่อปีที่แล้ว Microsoft ลงนามในสัญญากับ
Alaska Airlines และ SkyNRG บริษัทผลิต
เชื้อเพลิงของเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้พนักงาน
ของ Microsoft ได้ขึ้นเที่ยวบินที่ใช้พลังงาน
สะอาดไปเจรจาธุรกิจ ส่วน Shell เข้าซื้อหุ้น
40 เปอร์เซ็นต์ในโรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิล
ไม่ได้ (non-recyclable waste)และเศษไม้
ปีละ 200,000 เมตริกตัน ให้เป็นเชื้อเพลิง
ชีวภาพในแคนาดา เพื่อน�ำเชื้อเพลิงสะอาด
ที่ได้ไปเติมถังเชื้อเพลิงเครื่องบินขนส่งสินค้า
ของ Amazon และ DHL ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ
รายใหญ่ ข องโลก สั ญ ญาณจากธุ ร กิ จ รายใหญ่
เหล่านี้บ่งบอกว่าโฉมหน้าของการบินโลกก�ำลังจะ
เปลี่ยนไปเป็นสีเขียว
เทคโนโลยีพลังงานอื่น ๆ ที่ก�ำลังพัฒนาก็เช่น
e-fuel ซึ่งสายการบิน Lufthansa ลงนามซื้อเชื้อ
เพลิงชนิดนี้กับโรงผลิตในเยอรมนี รวมทั้งเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจน ไปจนถึ ง เครื่ อ งบิ น พลั ง ไฟฟ้ า ที่ ค วาม
เป็นไปได้แต่ยังเป็นเรื่องในอนาคต แต่ตัวแทนจาก
Safran SA ผู้ผลิตเทคโนโลยีการบินชั้นน�ำของโลก
จากฝรั่งเศส กล่าวว่า อนาคตจะขยับเข้าใกล้ความ
เป็นไปได้เร็วขึน้ หากรัฐบาลประเทศต่าง ๆ สนับสนุน
เงินทุนด้านพลังงานสะอาด
่ า : https://www.wsj.com/articles/airlines-push-toทีม
reduce-carbon-footprint-with-greener-fuels11612893657?page=3
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GRID WISE
เรือ
่ ง สุภก
ั ดิภา พู ลทรัพย์

ท�ำไมดาราฮอลลีวด
ู้ ขับรถอีวไี ปบุกนอร์เวย์
General Motors หรือ GM ค่ายรถยักษ์ใหญ่ของสหรัฐทุ่มเงินมากกว่า 10 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ จ่ายเป็นค่าโฆษณาความยาว 90 วินาทีฉายระหว่างการแข่งขันรอบ
ชิงชนะเลิศซูเปอร์โบวล์ในปีนี้ เนื้อหาโฆษณามีอยู่ว่า Will Ferrell ดาราตลกชื่อดังพารถ
GM ขึ้นเรือข้ามน�ำ้ ข้ามทะเลจากสหรัฐไปนอร์เวย์
นอร์เวย์มีอะไร ท�ำไมรถอีวี GM ต้องไปถึงที่นั่น ค�ำตอบก็คือ GM ต้องการบุกตลาด
รถอีวีในนอร์เวย์ เนื่องจากประเทศเล็ก ๆ ในสแกนดิเนเวียนี้กลายเป็นประเทศแรกใน
โลกทีย่ อดขายรถพลังงานไฟฟ้าหรือรถอีวแี ซงหน้ารถทีใ่ ช้นำ�้ มัน แก๊สและเชือ้ เพลิงไฮบริด
โดยรถอีวีครองสัดส่วนในตลาดรถยนต์ในนอร์เวย์ 54.3 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กรุงออสโล
เมืองหลวงของนอร์เวย์ครองอันดับเมืองที่มีการใช้รถอีวีสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
ปัจจัยที่ท�ำให้รถอีวีครองใจชาวนอร์เวย์ก็คือ รัฐบาลนอร์เวย์ออกมาตรการต่าง ๆ ที่
ท�ำให้ชาวนอร์เวย์เข้าถึงรถอีวไี ด้งา่ ยทีส่ ดุ โดยรัฐบาลสนับสนุนให้บริษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ของ
ประเทศหันมาผลิตรถอีวีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เพื่อลดปัญหามลพิษและวิกฤตขาดแคลน
พลังงาน ไม่เก็บภาษีรถอีวนี ำ� เข้า ฟรีค่าทีจ่ อดรถ ไม่เสียค่าทางด่วน ขับในเลนรถประจ�ำ
ทางได้ ฟรีค่าน�ำรถอีวีขึ้นเรือเฟอร์รี่ และในช่วงแรก ๆ ยังไม่เสียค่าชาร์จแบตเตอรี่ตาม
สถานีชาร์จรถอีวีที่กระจายอย่างน้อย 2 สถานีในระยะทางทุก ๆ 50 กิโลเมตรบนถนน
สายหลัก จนถึงปัจจุบันมีสถานีชาร์จแบตเตอรี่รถอีวีทั่วประเทศกว่า 16,000 แห่ง
แม้จะเริ่มเก็บค่าบริการชาร์จแบตเตอรี่เมื่อ พ.ศ. 2561 แต่รัฐบาลเปลี่ยนความคิด
ชาวนอร์เวย์ให้เล็งเห็นว่า รถอีวีราคาถูก เป็นมิตรกับโลก และหาสถานีชาร์จสะดวก
จึงท�ำให้รถอีวีกลายเป็นตัวเลือกแรกเมื่อชาวนอร์เวย์จะซื้อรถใหม่
่ า : https://cleantechnica.com/2021/02/07/ranting-about-gms-electric-vehicle-superทีม
bowl-ads-ugh/https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/05/electric-cars-recordmarket-share-norway

แบตเตอรีเ่ พชรใช้งานนานร้อยปี
แบตเตอรี่เป็นธุรกิจที่มีอนาคตสดใสมากในขณะนี้ เพราะเป็นแหล่งเก็บพลังงาน
ของยานยนต์ไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ซึ่งมีความกังวลว่าถ้า
แร่ธาตุนี้หมดไป แล้วโลกจะเก็บพลังงานไว้ที่ไหน ขณะที่โลกเดินหน้าสู่ยุคแบตเตอรี่
นักวิจัยก็เดินหน้าแสวงหาแร่ธาตุใหม่ ๆ มาท�ำแบตเตอรี่ชนิดใหม่เช่นกัน
หนึ่งในนั้นคือแบตเตอรี่เพชร ใช่แล้ว เพชรที่น�ำไปท�ำเครื่องประดับเลอค่านั้น
มีคุณสมบัติจ่ายไฟได้ยาวนานนับร้อยปีเลยทีเดียว โดยนักวิจัยแห่ง Wide Bandgap
Semiconductor Group หนึ่งในหน่วยงานของสถาบันวัสดุศาสตร์แห่งชาติ (NIMS)
ของญี่ปุ่น ผลิตตัวต้นแบบของแบตเตอรี่เพชรได้ส�ำเร็จ เหตุผลที่ทางสถาบันเลือกใช้
เพชรมาท�ำแบตเตอรี่ เนื่องจากเพชรคือสสารที่แข็งที่สุดในโลกและคงทนยาวนาน
ในอุตสาหกรรมมีการใช้เพชรท�ำเป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง หรือน�ำเพชรมา
ท�ำเป็นเซมิคอนดักเตอร์หรือสารกึ่งตัวน�ำก็ได้เช่นกัน
แบตเตอรี่เพชรของ NIMS เป็นผลของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ทางสถาบัน
ค้นคว้ามากว่า 30 ปี แต่ยังพบอุปสรรคส�ำคัญตรงที่แบตเตอรี่เพชรแม้จะจ่ายไฟได้
ยาวนานแต่กระแสไฟอ่อนเพียงไม่กี่ไมโครวัตต์ หรือแค่ 1 ในล้านของ 1 วัตต์เท่านั้น
่ า : https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Diamond-batteries-promise-toทีม
power-space-probes-for-100-years
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แฟลตประหยัดไฟ
้ มถึง
ในราคาเอือ

่ นโลกครัง
้ ที่ 2
แอมโมเนียเปลีย
เมือ่ ราว ๆ ศตวรรษก่อน โลกเผชิญวิกฤตอาหารไม่พอกิน จากจ�ำนวน
ประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้เกษตรกรต้องเร่งปลูกพืชผลให้เร็วขึ้น
จนแบคทีเรียทีท่ ำ� หน้าทีผ่ ลิตไนโตรเจนไม่อาจป้อนสารอาหารเติมให้พชื
โตได้ทนั ความต้องการของมนุษย์ แต่แล้ว Fritz Haber และ Carl Bosch
นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันก็พัฒนากระบวนการที่ช่วยให้ไฮโดรเจน
และไนโตรเจนในอากาศท�ำปฏิกิริยาภายใต้ความร้อน จนได้ผลลัพธ์
เป็นแอมโมเนีย ซึง่ เกษตรกรน�ำไปใช้แทนปุย๋ ธรรมชาติมาจนถึงทุกวันนี้
ในยุคทีโ่ ลกเผชิญกับวิกฤตพลังงานและสิง่ แวดล้อม แอมโมเนียรับ
หน้าที่เป็นเชื้อเพลิงที่ให้พลังงานสะอาด แอมโมเนียมีความหนาแน่น
ของพลังงานที่ 12.7 เมกะจูลต่อลิตร ขณะทีไ่ ฮโดรเจนเหลวมีความหนา
แน่นของพลังงานที่ 8.5 เมกะจูลต่อลิตรเท่านั้น และไฮโดรเจนเหลว
ยังต้องเก็บรักษาด้วยวิธีแช่เยือกแข็งแบบไครโอจินิก (การแช่แข็งใน
สภาพของเหลวจุดเดือดต�่ำมาก) ที่ -253 องศาเซลเซียส แต่แอมโมเนีย
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -33 องศาเซลเซียสได้ และยังติดไฟได้น้อยกว่า
ไฮโดรเจน
ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ท�ำให้เราหันไปใช้พลังงานแอมโมเนียได้
สะดวก ทั่วโลกมีการผลิตแอมโมเนียต่อปีสูงถึง 180 ล้านเมตริกตัน
(180,000 ล้านลิตร) จึงมีโรงงานผลิตแอมโมเนียอยู่แล้วมากมาย
Yara หนึง่ ในผูผ้ ลิตปุย๋ และแอมโมเนียรายใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกประกาศว่า
จะเปลีย่ นไปผลิตกรีนแอมโมเนียในโรงงานทีน่ อร์เวย์ เท่ากับจะลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 800,000 ล้านตัน รัฐบาลญี่ปุ่น
ยังประกาศพาประเทศเข้าสู่ ‘ยุคสมัยของพลังงานแอมโมเนียเต็มสูบ’
ให้ส�ำเร็จภายใน พ.ศ. 2588 ซึ่งไม่น่าจะเป็นเป้าหมายที่ไกลเกินเอื้อม
เมื่อ Mitsubishi Power ประดิษฐ์เครื่องกังหันก๊าซพลังงานแอมโมเนีย
100 เปอร์เซ็นต์ได้สำ� เร็จแล้ว และเตรียมผลิตขายในอีก 4 ปีข้างหน้า
ซึ่งจะเป็นเครื่องกังหันก๊าซพลังแอมโมเนียขนาดอุตสาหกรรมเครื่อง
แรกของโลก
่ า : https://cen.acs.org/business/petrochemicals/ammonia-fuelทีม
future/99/i8
https://www.powermag.com/mitsubishi-power-developing-100ammonia-capable-gas-turbine/

ตึ ก 4 ชั้ น สี ด� ำ แวววาวผุ ด ในย่ า นโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เลิกกิจการแล้วในเมืองฟิลาเดลเฟีย
สหรัฐอเมริกา ตึกนี้ชื่อว่า Front Flats ซึ่งพื้นผิวด้าน
นอกและหลังคาปูด้วยแผงโซลาร์เซลล์ 492 แผ่น เพื่อ
ให้ตกึ นีผ้ ลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง และหลังจากเปิดให้เช่า
เมื่อต้นปีที่แล้ว ปรากฏว่าตึกนี้ผลิตไฟฟ้าได้เกินความ
ต้องการใช้งานเสียด้วย
Front Flats เป็นผลงานของ Onion Flats บริษัท
สถาปนิกในเมืองฟิลาเดลเฟียทีต่ งั้ เป้าหมายแต่แรกว่า
ต้องการสร้างที่อยู่อาศัยที่ผลิตพลังงานใช้เอง ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็ตั้งราคา
ที่เข้าถึงได้เพื่อให้คนส่วนใหญ่มี ‘บ้าน’ สวยเก๋ฝีมือ
สถาปนิกในราคาที่จ่ายได้ ซึ่งผลลัพธ์เป็นไปตามที่
ตั้งใจเมื่อ Front Flats ที่มีทั้งหมด 28 ห้อง ให้เช่า
เดือนละไม่ถงึ 1,400 ดอลลาร์สหรัฐ ต�ำ่ กว่าราคาเฉลีย่
ที่พักในย่านเดียวกันซึ่งอยู่ที่ 1,750 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อเดือน และผูเ้ ช่าจ่ายค่าพลังงานเดือนละ 40 ดอลลาร์
สหรัฐเท่านั้น
แผงโซลาร์เซลล์ทตี่ ดิ ตัง้ ห่างผนังตึก 2 ฟุต นอกจาก
ท�ำหน้าทีผ่ ลิตกระแสไฟฟ้าแล้วยังช่วยบังแดด จึงท�ำให้
ตึกเย็นลงในหน้าร้อน รวมทั้งให้ความเป็นส่วนตัวแก่
ผู้พักอาศัย เพราะคนข้างนอกมองไม่เห็นคนในตึก
แต่คนในตึกมองเห็นวิวภายนอกได้
ทีพ่ กั ลดพลังงานกลายเป็นความฝันใหม่ของเหล่า
สถาปนิก อาทิ Sendero Verde คอนโดมิเนียม 709
ยูนิตในย่านอีสต์ฮาร์เล็มในแมนฮัตตัน ตั้งเป้าว่าจะ
เป็นโครงการที่พักอาศัยแบบรวมหลายครอบครัวที่ใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในโลก รวมไปถึง
คอนโดผู้สูงอายุสูง 10 ชั้น 127 ยูนิตในเมืองพอร์ต
แลนด์ที่ก�ำลังก่อสร้าง ก็คาดว่าจะลดการใช้พลังงาน
ลง 60 เปอร์เซ็นต์
่ า : https://www.solarpowerworldonline.com/2020/11/
ทีม
philadelphia-architecture-firm-installs-wild-solarproject-to-maximize-onsite-power-production/
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่ สกอตช์วส
กลัน
ิ กี้
จากพลังงานลม
โรงกลัน่ วิสกีใ้ นหมูเ่ กาะทางตะวันตกของสกอตแลนด์
เปลี่ ย นไปใช้ ก ระแสไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต โดยกั ง หั น พลั ง
น�้ำขึ้นน�้ำลงจากใต้ทะเล ซึ่ง Nova Innovation บริษัทที่
ดูแลโครงการนี้เตรียมน�ำกังหันน�้ำลงไปติดตั้งใต้ทะเล
ระหว่างเกาะจูราและเกาะไอเลย์ โดยไฟฟ้าที่ได้จะแจก
จ่ายให้กบั โรงกลัน่ วิสกีท้ อี่ ยูบ่ นเกาะทัง้ สองรวม 10 แห่ง
ผื น น�้ ำ รอบ ๆ สกอตแลนด์ ก ลายเป็ น พื้ น ที่ ผ ลิ ต
พลังงานสะอาดจากท้ อ งทะเลหลายโครงการ อาทิ
กังหันลมลอยน�้ำที่ติดตั้งโดย Equinor บริษัทน�้ำมันราย
ใหญ่ของนอร์เวย์ ซึ่งคาดกันว่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมใน
อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดของโลก เพราะอาจสร้าง
ตลาดใหม่ทมี่ มี ลู ค่าสูงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้
เพราะปัจจุบันกังหันลมนอกชายฝั่งติดตั้งได้ที่ความลึก
60 เมตรเท่านัน้ แต่ในท้องทะเลลึกนัน้ กระแสลมแรงกว่า
จึงผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า แต่กงั หันลมแบบลอยน�ำ้
มีต้นทุนสูงกว่ากังหันลมแบบฝังเสากับพื้นทะเลเกือบ
2 เท่า หรือราคาสูงกว่า 84 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง
นอกจากโรงกลัน่ สกอตช์วสิ กีแ้ ล้ว เกือบทัง้ สกอตแลนด์
ยังพร้อมใจกันเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกถึง 90.1
เปอร์เซ็นต์ เมือ่ ปี พ.ศ. 2562 เทียบกับเมือ่ 10 ปีกอ่ นทีท่ งั้
ประเทศใช้พลังงานทางเลือกแค่ 27.2 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้
การทีส่ กอตแลนด์ให้ความส�ำคัญกับการใช้พลังงาน
สะอาดอย่างจริงจัง ท�ำให้เกิดโครงการพลังงานมากมาย
โดยเฉพาะพลังงานลมทะเล ซึ่งกลายเป็นแหล่งก�ำเนิด
ไฟฟ้าหลักของประเทศไปแล้ว อาทิ Beatrice โรงไฟฟ้า
พลังงานลมนอกชายฝั่งที่มีกังหันลมขนาด 3 ใบพัด
ยาว 75 เมตร จ�ำนวน 84 เครือ่ ง ซึง่ ผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอ
ส�ำหรับบ้านเรือน 450,000 หลัง และยังมี Seagreen
โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างซึ่งมีกำ� ลัง
การผลิตไฟฟ้าส�ำหรับบ้านเรือน 1.3 ล้านหลังได้สบาย ๆ
สมกับที่ Boris Johnson นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวไว้
ว่า “ถ้าซาอุดีอาระเบียคือประเทศแห่งน�้ำมัน สหราช
อาณาจักร (ที่รวมถึงสกอตแลนด์ด้วย) ก็คือประเทศ
แห่งพลังงานสะอาด”
ที่มา : https://www.heraldscotland.com/business_
hq/18998663.bruichladdich-ramps-green-energycredentials/
https://www.stormgeo.com/solutions/renewables-andenergy-markets/articles/the-future-is-bright-for-floatingwind-turbines/
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotlandpolitics-54441613

เทคโนโลยีสท
ี นร้อน-ดูดมลพิษฆ่าไวรัส
ผนังตึกในลอนดอน แมนเชสเตอร์ คาร์ดฟิ ฟ์ เบอร์มงิ แฮม บริสตอล
และกลาสโกลว์ ถูกละเลงสีสดใสเป็นรูป ID.3 รถอีวรี าคา 30,000 ปอนด์
จากค่าย Volkswagen ทว่าความน่าสนใจไม่ได้อยูท่ รี่ ถซึง่ ขับเคลือ่ นด้วย
พลังงานสะอาด แต่สที ใี่ ช้วาดรูปโฆษณาดังกล่าวคือ Airlite สีทท่ี ำ� จาก
วัตถุดิบธรรมชาติและมีคุณสมบัติดูดซับมลพิษในอากาศได้ โดยทาง
Volkswagen กล่าวว่า พืน้ ที่ 100 ตารางเมตรทีท่ าด้วยสี Airlite สามารถ
กรองมลพิษทางอากาศได้เท่ากับพืชที่ปลูกในพื้นที่เท่ากัน
สี Airlite ท�ำจากผลึกไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งเมื่อโดนแสงหรือ
ความชืน้ จะมีคณ
ุ สมบัตสิ ลายสารประกอบทางเคมีอย่างก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (หนึ่งในสารตั้งต้นของฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากกระบวนการ
สันดาปของเครื่องยนต์) แล้วยังเปลี่ยนมลพิษให้กลายเป็นสสารที่
ไม่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วย พื้นผิวที่ทาด้วยสี Airlite สามารถ
สลายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศได้ 20 เปอร์เซ็นต์
นอกจากสี Airlite ที่ผลิตขายในเชิงพาณิชย์แล้วเรียบร้อย ก็ยังมีสี
ทีช่ ว่ ยดูดมลพิษในโครงการทดลองด้วย อาทิ ENERPAINT ทีค่ ดิ ค้นโดย
ศาสตราจารย์ Dmitry Shchukin แห่ง University of Liverpool ที่เล็งเห็น
ว่าการใช้พลังงานในบ้านเรือนมี 2 แบบ คือ ท�ำให้บ้านอุ่นและท�ำให้
บ้านเย็น เขาจึงพัฒนาสีทชี่ ว่ ยปรับอุณหภูมไิ ด้โดยดูดซับความร้อนตอน
กลางวันช่วยให้บ้านเย็นลง แล้วปล่อยความร้อนออกมาตอนกลางคืน
ท�ำให้บ้านอุ่นขึ้น ด้วยวิธีนี้จะไม่มีพลังงานสูญเปล่าในบ้านตลอด 24
ชั่วโมง ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งเท่ากับช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และประหยัดค่าไฟฟ้าไปในตัว
ล่าสุดทาง University College London (UCL) ได้ทดลองสี Airlite แล้ว
พบว่า มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อไวรัสได้หลายชนิด หนึ่งในนั้นก็คือเชื้อไวรัส
โคโรนาที่ก่อโรคในคน หรือ Human Coronavirus NL63 (HCoV-NL63)
ทาง Airlite อยากให้ทดลองกับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 2019 ซึ่งก่อให้
เกิดโรคโควิด-19 แต่ตดิ ทีม่ ขี อ้ ห้ามไม่ให้ทดลอง แต่จากข่าวนีท้ �ำให้เกิด
มุมมองใหม่ว่า สีไม่ได้แค่ช่วยตกแต่งบ้าน แต่ยังมีบทบาทส�ำคัญต่อ
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและค่าไฟด้วย
ที่มา : https://www.msn.com/en-gb/cars/news/vw-promotes-its-new%C2%A330000-id3-electric-car-with-billboards-its-claims-can-eatroadside-pollution/ar-BB1avDep
https://apnews.com/press-release/business-wire/virus-outbreaktechnology-science-environment-and-nature-england-3e68a46d91f245ee8
0a8c7cc02b4b15f
https://horizon-magazine.eu/article/paints-eat-pollutants-and-heathomes.html
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สองล้อธรรมดาชิดซ้าย อี-ไบค์มาแล้ว
่ ปีทแี่ ล้ว ยอดขายจักรยานไฟฟ้ากลับมาแรงและเพิ่มขึน
้ กว่า 100 เปอร์เซ็นต์ในหลายประเทศ จนผูผ
รูห
้ รือไม่วา่ เมือ
้ ลิตประกอบชิน
้ ส่วน
อี-ไบค์กน
ั ไม่ทน
ั เลยทีเดียว โดยช่วงล็อกดาวน์ในเดือนมีนาคมของปีทแ
ี่ ล้ว ร้านจักรยานยังได้รบ
ั อนุญาตให้เปิดกิจการได้อยู่ ชาวยุโรป
้ อี-ไบค์จนร้านขายจักรยานต้องขึน
้ ป้าย SOLD OUT กันเป็นแถบ
และอเมริกน
ั จึงพากันไปซือ

VanMoof บริษทั ผูผ้ ลิตอี-ไบค์ในเนเธอร์แลนด์เผยว่า ยอดขายอี-ไบค์
แซงหน้าจักรยานธรรมดาทัง้ ในออนไลน์และหน้าร้าน โดยในเยอรมนี
ยอดขายอี-ไบค์เพิม่ ขึน้ 226 เปอร์เซ็นต์ ในสหราชอาณาจักรเพิม่ ขึน้
184 เปอร์เซ็นต์ และในเนเธอร์แลนด์เพิ่มขึ้น 140 เปอร์เซ็นต์ ส่วน
Lectric eBikes ผู ้ จ�ำ หน่ า ยจั ก รยานในสหรั ฐ ก็ มี ย อดขายอี - ไบค์
เพิม่ ขึน้ 140 เปอร์เซ็นต์
เมือ่ เปรียบเทียบยอดขายอี-ไบค์ใน พ.ศ. 2562 ซึง่ เป็นช่วงก่อนทีโ่ ลก
จะมีโรคโควิด-19 อี-ไบค์ขายได้ 3 ล้านคันทัว่ โลก แต่มกี ารคาดการณ์
ว่าต่อจากนีไ้ ป อี-ไบค์จะขายได้ปลี ะ 10 ล้านคัน และจะขายได้ถงึ 17
ล้านคันใน พ.ศ. 2573
แม้แต่ Google เองก็เปิดเผยว่า ค�ำค้นหาว่า ‘best electric bike’ เพิม่
สูงขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 หลังจากทีอ่ งค์การอนามัยโลก
ประกาศว่าโควิด-19 คือโรคระบาดใหม่ของโลกไม่ถงึ 2 สัปดาห์
ทางเลือกใหม่หลังยุคโควิด
ยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของอี-ไบค์สอดคล้องกับข้อมูลจาก IQAir ทีว่ า่ ใน
ช่วงล็อกดาวน์ เมืองใหญ่ 9 เมืองทัว่ โลก ได้แก่ เดลี ลอนดอน แอลเอ
มิลาน มุมไบ นิวยอร์กซิตี้ เซาเปาโล โซล อูฮ่ นั่ และโรมมีสภาพอากาศ
ดีขนึ้ ซึง่ เห็นได้ชดั ในเมืองทีป่ กติแล้วปกคลุมไปด้วยฝุน่ ควัน เช่น เมือง
เดลีในอินเดียมลพิษลดลง 60 เปอร์เซ็นต์ ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ในช่วง
ล็อกดาวน์ เช่นเดียวกับกรุงโซลในเกาหลีใต้ทมี่ ลพิษในอากาศลดลง
54 เปอร์เซ็นต์ และอู่ฮั่นในประเทศจีน มลพิษลดลง 44 เปอร์เซ็นต์
เมืองใหญ่ทวั่ โลกจึงพยายามหาทางออกเดียวกัน ด้วยการหันมารณรงค์
ให้พลเมืองใช้จกั รยานกันมากขึน้
่ -ี ไบค์แล้วแข็งแรง
ขีอ
ผลการวิจยั ของ University of Boulder ในโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
ตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of Applied Physiology พบว่า
สุขภาพโดยรวมดีขนึ้ เมือ่ ขีอ่ -ี ไบค์อย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ ช่วยการไหลเวียน
โลหิต ความดันโลหิตและระดับน�ำ้ ตาลดีขนึ้ อี-ไบค์ยงั ส่งผลดีต่อผู้มี
อาการบาดเจ็บและผู้ป่วยในบางโรค เช่น โรคเบาหวานประเภท 2
ซึ่งจ�ำเป็นต้องออกก�ำลังกายแบบไม่หักโหมมาก ให้ผู้ป่วยสุขภาพ
แข็งแรงขึน้ นอกจากนีอ้ -ี ไบค์ยงั ช่วยผ่อนแรงจึงขีง่ า่ ย ได้ระยะทางไกลขึน้
และใช้เวลาบริหารสุขภาพนานขึน้ โดยไม่รตู้ วั
ตัวอย่างทีย่ นื ยันค�ำกล่าวนี้ ก็คอื Sean Yates นักปัน่ ชาวอังกฤษ
ผูเ้ ป็นต�ำนาน ซึง่ กวาดทัง้ แชมป์ Tour de France, The Tour of Belgium
และ Vuelta a España เมือ่ ถึงวัย 60 ปี เขาเป็นโรคหัวใจ ทัง้ ยังประสบ
อุบตั เิ หตุ จนปัน่ จักรยานธรรมดาได้ยากขึน้ แต่เมือ่ ฌอนเปลีย่ นมาขี่
อี-ไบค์ ปัจจุบนั เขาอายุ 65 ปี และมีความสุข สุขภาพดีจากการได้อยู่
บนอานจักรยานได้อกี ครัง้
่ า : https://www.cyclist.co.uk/in-depth/8919/how-an-e-bike-can-help-you-return-to-fitness
ทีม
https://theconversation.com/how-coronavirus-made-2020-the-year-of-the-electric-bike-143158
https://www.theverge.com/2020/4/22/21230917/air-quality-pollution-coronavirus-lockdown-social-distancing-cities

8

COVER STORY
เรือ
่ ง กองบรรณาธิการ

MODULAR
SUBSTATION

MODULAR
SUBSTATION

MODULAR
SUBSTATION

9

MODULAR
MODULAR
SUBSTATION
SUBSTATION
่ ใจ...เสริมความมัน
่ คง...
เพิ่ มความมัน
ให้ระบบไฟฟ้า

นอกจากการให้บริการพลังงานไฟฟ้าเพื่ อพั ฒนา
คุณภาพชีวต
ิ คนไทยแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค (PEA)
ยังมีส่วนช่วยสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโต สามารถ
แข่งขันในตลาดการค้าโลกได้ ด้วยการส่งมอบพลังงาน
ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง และเชื่อถือได้ โดยเฉพาะ
ส�ำหรับพื้นทีท
่ ม
่ี ป
ี ริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูง
เช่น นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มธุรกิจที่มี
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น และจ�ำเป็นต้องมี
สถานีไฟฟ้าเป็นของตัวเอง เพื่ อให้การบริหารจัดการ

ระบบจ่ายไฟฟ้ามีเสถียรภาพในทุกสภาวะ
GRID ฉบั บ นี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ ากคุ ณ ขจร โปร่ ง ฟ้า
ผูช
้ ว่ ยผูว้ า่ การ การไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค เขต 1 (ภาคกลาง)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาบอกเล่าถึงหนึ่งภารกิจ
ส�ำคัญในการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
ผ่านงานให้บริการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบแรงดันสูง
115 กิ โ ลโวลต์ (kV) แก่ บ ริ ษั ท เวสเทิ ร์ น ดิ จิ ต อล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ Western Digital (WD) ณ
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภารกิจสุดท้าทาย
งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว (Modular Substation) เป็น
งานที่ PEA มีความพร้อมทั้งด้านประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
รวมถึงอุปกรณ์ทคี่ รบครัน ซึง่ จ�ำเป็นส�ำหรับผูใ้ ช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจ
ที่ต้องการความมั่นคงของระบบไฟฟ้ามากเป็นพิเศษ เพราะหาก
เกิดข้อขัดข้องที่ท�ำให้กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงักลง จะส่ง
ผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งในส่วนของ
เจ้าของโรงงาน คู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงลูกจ้างด้วย
อย่างครัง้ นี้ PEA รับหน้าทีก่ อ่ สร้างสถานีไฟฟ้าชัว่ คราวให้บริษทั
Western Digital (WD) บริษัทผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หรือฮาร์ดไดรฟ์รายใหญ่ของประเทศ ซึ่งส่งออกสินค้าไปทั่วโลก
และเพือ่ ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจน้อยทีส่ ดุ PEA จึงมีเวลาท�ำงาน
จ�ำกัดให้ต้องเสร็จภายใน 20 วัน ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทาย ดังนั้น
การเตรียมการเพื่อรับภารกิจนี้จึงส�ำคัญเป็นล�ำดับแรก
“ผู้บริหารของเราได้ประชุมวางแผนการท�ำงานเพื่อส่งมอบ
สถานีไฟฟ้าชั่วคราวให้ได้เร็วที่สุด สุดท้ายก็สรุปมาว่า PEA จะ
เข้าไปก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบแรงดันสูง 115 kV แทนระบบก�ำลัง
ไฟฟ้าส�ำรอง 22 kV เพื่อให้ก�ำลังการส่งจ่ายไฟฟ้าของโรงงานนี้
มั่นคงขึ้น และต้องสร้างให้เสร็จภายในเวลาที่กำ� หนด”
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กลยุทธ์การท�ำงาน

ก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรค

เมื่อเวลาการท�ำงานค่อนข้างจ�ำกัด ทีมงาน PEA ไม่เพียงต้อง
ท�ำงานแข่งกับเวลาที่เดินหน้าไปทุกขณะเท่านั้น แต่ในทุกขั้นตอน
ของการปฏิบัติงานยังผิดพลาดไม่ได้อีกด้วย คุณขจรได้ให้ข้อมูล
ตรงส่วนนี้ไว้ว่า
“เราประชุมวางแผนการท�ำงานให้รัดกุมที่สุด เพื่อให้งาน
ทุกอย่างเป็นไปตามแผนทีว่ างไว้ แต่สงิ่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้งานนีป้ ระสบ
ความส�ำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ ผมมองว่าเป็นใจมุ่งมั่นของเราที่
ต้องการช่วยผูใ้ ช้ไฟฟ้าให้มไี ฟฟ้าใช้ได้ตามปกติให้เร็วทีส่ ดุ ซึง่ พวก
เราชาว PEA ตั้งแต่ผู้บริหาร ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทีมวิศวกรตั้ง
ปณิธานเพื่อเป้าหมายเดียวกันครับ
“ปกติ ใ นส� ำ นั ก งานการไฟฟ้ า เขต 1 มี ที ม งานที่ ท� ำ หน้ า ที่
ออกแบบ ก่อสร้าง และทีมวิศวกรติดตัง้ สถานีไฟฟ้าชัว่ คราวประจ�ำ
การอยู่แล้ว เราท�ำเองได้ทกุ ขัน้ ตอน แต่ด้วยเวลาทีจ่ ำ� กัดมาก PEA
ส�ำนักงานใหญ่จึงระดมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาเสริมทัพ
จากนั้นเราก็ท�ำงานตามแผนที่วางไว้ ผู้ที่มีหน้าที่ออกแบบสถานี
สายส่งไฟฟ้าต้องท�ำให้เสร็จในเวลาตามที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้ทีม
ก่อสร้างมารับช่วงต่อได้ การออกแบบทยอยท�ำเป็นส่วน ๆ หรือที่
เรียกว่าวาง Conceptual Design เป็นแนวคิดในการออกแบบสถานี
เพื่อให้ทีมที่ต้องรับช่วงงานต่อสามารถเริ่มงานได้ในเวลาไล่เลี่ย
กันไป”

“สิ่งส�ำคัญที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือความรอบคอบในการขน
ย้ายอุปกรณ์ของสถานีไฟฟ้าชัว่ คราวจากอรัญประเทศมาทีอ่ ยุธยา
เพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักอย่างหม้อแปลง สวิตช์เกียร์ 115 kV
กับ 22 kV หากได้รับแรงกระแทกกระเทือนจากการเดินทางขน
ย้ายอาจช�ำรุดเสียหายได้ ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น สายส่ง ระบบ
จ�ำหน่าย สายสวิตช์ทใี่ ช้กบั ระบบ 22 kV ก็ตดิ ต่อหาจากคลังสินค้า
ในส�ำนักงานการไฟฟ้าเขตพื้นที่ใกล้เคียงให้ช่วยส่งมาให้
“ผมมองว่าที่เราแก้ไขปัญหาและผ่านอุปสรรคครั้งนี้มาได้
เพราะทุกหน่วยงานใน PEA ประสานและให้ความร่วมมือกัน
นอกจากนี้ การท�ำงานหน้างาน ผู้บริหารของบริษัท WD ก็ช่วย
อ�ำนวยความสะดวกให้ทีมงานของเราด้วย หน้างานเรามีทีมงาน
ร่วม 30-40 คนลงไปปฏิบัติงาน ฉะนั้น การแบ่งงานและควบคุม
งานในแต่ละจุดให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้จึงส�ำคัญมาก ผู้ที่เป็น
โปรเจกต์เมเนเจอร์ต้องบริหารจัดการให้ดี ซึ่งทุกวันหลังเลิกงาน
แม้ว่าจะสามสีท่ ุ่มแล้วก็ตาม โปรเจกต์เมเนเจอร์กบั ทีมงานยังต้อง
มาพูดคุยถึงการท�ำงานในวันนั้น ๆ ว่ามีปัญหาหรือติดขัดในส่วน
ไหนยังไงบ้าง จะได้คิดหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที เพื่อให้งานเดิน
หน้าต่อไปได้ นอกจากท�ำงานทุกอย่างให้เสร็จตามก�ำหนดการใน
แผนแล้ว อีกสิ่งที่สำ� คัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือความปลอดภัยของ
ทีมงานทุกคน”
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ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
เมื่อถามว่าในภารกิจนี้ได้น�ำนวัตกรรมใดมาใช้บ้างหรือไม่
คุณขจรตอบทันทีเลยว่า “Process Innovation ครับ” ก่อนที่จะ
ขยายความเพิ่มเติมว่า
“ผมมองว่าสิ่งที่เราใช้ในการท�ำงานนี้ก็คือนวัตกรรมด้าน
กระบวนการปฏิ บั ติ ง านของที ม งานทุ ก คนที่ ต ้ อ งปรั บ ตั ว ตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นหน้างาน อย่างเช่น การติดตั้งสวิตช์เกียร์
ตามปกติต้องใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ แต่กรณีนี้เรามีเวลา
ให้ได้เพียง 2 วันเท่านั้น ซึ่งในการท�ำงานจริง เราวางแผนทุก
ขั้นตอนไว้แล้วก็จริง แต่ก็ต้องท�ำไปปรับไปตามสถานการณ์
นอกจากท�ำงานให้ได้ตามก�ำหนดเวลาแล้ว อย่างที่ผมกล่าว
ไปตอนต้นว่าอีกสิ่งที่ท�ำให้งานส�ำเร็จตามเป้า ก็คือการ ‘ปรับ’
กระบวนการท�ำงานให้เริ่มไปพร้อม ๆ กันทุกส่วน

“ถ้าเป็นด้าน Product Innovation นอกจากเรามีทีมงานที่มี
ความเชีย่ วชาญและช�ำนาญในด้านต่าง ๆ แล้ว เครือ่ งไม้เครือ่ งมือ
และเทคโนโลยีที่เราใช้ก็ทนั สมัย ช่วยให้ออกแบบ ก่อสร้าง และ
ติดตั้งได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการ
ทดสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้
สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้อย่างมีเสถียรภาพ ช่วยแก้ไข
ปัญหาให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีมาตรฐาน”
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ศั กยภาพ PEA
ภารกิจครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดีตามแผนงาน ผู้บริหารของบริษัท WD ชื่นชมทีมงาน
PEA ที่ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ทั้งยังบอกด้วยว่า ไม่เคยเห็นการก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าชั่วคราวขนาด 50 MVA ที่ใช้เวลาก่อสร้างเสร็จเพียง 20 วันมาก่อน
“ต้องอธิบายว่า กระบวนการท�ำงานตามปกติของ PEA เราจะมี Key Account ที่ดูแล
รับผิดชอบผู้ใช้ไฟฟ้าระบบ 115 kV แต่ละรายอยู่แล้ว และมีกรุ๊ปไลน์ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มนี้
สามารถติดต่อกับศูนย์ที่ควบคุมการจ่ายไฟได้โดยตรง หรือพูดง่าย ๆ ว่า เราเฝ้าดูแลและ
สังเกตการท�ำงานของระบบไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอยู่ตลอดเวลา แค่เกิดแรงดันไฟฟ้า
ตกก็แจ้งเข้าได้ เรามีทีมงานสแตนด์บาย พร้อมเข้าไปดูแล ส�ำหรับภารกิจครั้งนี้ ผมขอ
ชื่นชมทีมงาน PEA ที่สังเกตเห็นความผิดปกติในระบบจึงติดต่อเข้าไปสอบถามทาง WD
และเข้าไปให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
“การที่ PEA เข้าไปดูแลจัดการให้ผใู้ ช้ไฟฟ้าได้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติโดยเร็วทีส่ ดุ
นั้น ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารู้สกึ อุ่นใจว่าเราดูแลใส่ใจเขาดี น�ำไปสู่ความเชื่อมั่นในแบรนด์ PEA
เหนือสิ่งอื่นใด ผมมองว่านี่คือการแสดงศักยภาพของ PEA ให้เป็นที่ประจักษ์ว่า นอกจาก
เราอยู่คู่ผู้ใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง มายาวนานเข้าสู่ปีที่ 61 แล้ว องค์กรเรามีความพร้อม
ในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในหน้าที่ต่าง ๆ อีกทั้งผม
เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของ PEA ทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งเทคโนโลยี ระบบ
บริหารจัดการ สามารถให้บริการลูกค้าทีต่ อ้ งการให้เราก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชัว่ คราวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันก�ำหนด จากความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ และประสบการณ์
การท�ำงานของทีมงาน”
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ไปสู่ ‘เป้าหมาย’ ที่วางไว้
“PEA มีกองบริการลูกค้าเป็นตัวขับเคลือ่ นธุรกิจเสริม แต่ความ
ที่ PEA เป็นรัฐวิสาหกิจ ตาม พ.ร.บ.ก็มีข้อก�ำหนดกฎเกณฑ์และ
ระเบียบข้อบังคับให้ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน เราจึงไม่สามารถ
ท�ำธุรกิจได้เต็มตัวอย่างเอกชน ผู้ใช้ไฟฟ้าหลายคนอาจคิดว่า
PEA แค่จ่ายกระแสไฟฟ้ากับจดมิเตอร์ค่าไฟเท่านั้น ทั้งที่จริงแล้ว
เรามีบริการทัง้ งานก่อสร้างและงานบ�ำรุงรักษา ด้วยจุดแข็งของเรา
ทั้ง ความเชี่ย วชาญ ประสบการณ์ ความพร้ อ มด้ า นบุค ลากร
เครือ่ งมือ และเทคโนโลยี ถ้าเปรียบให้เห็นภาพก็เหมือนกับเราเป็น
หมอ แล้วตรวจร่างกายให้คนไข้ เพื่อดูว่ามีส่วนไหนของร่างกาย
ที่จ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาหรือไม่ เมื่อเราเข้าไปส�ำรวจ
ประมาณการ หากพบสิ่งที่สามารถแก้ไขเพื่อท�ำให้การจ่ายไฟฟ้า
หรือการใช้ไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากขึน้ ได้ ก็จะน�ำเสนอให้ผใู้ ช้ไฟฟ้า
พิจารณาว่าจะใช้บริการธุรกิจเสริมของ PEA หรือไม่ เป็นทางเลือก
ให้ผใู้ ช้ไฟฟ้า อย่างน้อยก็ได้มคี เู่ ทียบในการตัดสินใจ เพราะแต่เดิม
ผูใ้ ช้ไฟฟ้าไม่ทราบว่า PEA มีบริการเหล่านี้ แต่เมือ่ ทราบแล้วก็ถอื ว่า
ได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากขึ้น”

หลายคนอาจคิดว่า PEA แค่
จ่ายกระแสไฟฟ้ากับจดมิเตอร์
ค่าไฟเท่านั้น ทั้งที่จริงแล้วเรา
มีบริการทั้งงานก่อสร้างและ
งานบ�ำรุงรักษา ด้วยจุดแข็ง
ของเรา ทั้งความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ ความพร้อม
ด้านบุคลากรเครื่องมือ และ
เทคโนโลยี
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ใช้ ‘ใจ’ เข้าถึง ‘ใจ’ ผู้ใช้ไฟ
“ทุกวันนี้ ความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่หลากหลายมากขึ้น
ดังนั้น วิธีการท�ำงานของเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน อย่างกรณีไฟฟ้าดับ การท�ำงานที่ดีที่สุด
ไม่ใช่การหาวิธีท�ำให้ไฟฟ้าที่ดับกลับมาใช้งานได้เร็ว แต่คือการท�ำอย่างไรให้ไฟฟ้าไม่ดับต่างหาก
ซึ่งความจริงแล้วผู้ใช้ไฟฟ้าจะเป็นผู้ที่มีโอกาสเห็นความผิดปกติของการใช้ไฟฟ้าก่อน ฉะนั้น ผู้ที่อยู่
หน้างานต้องเข้าใจลูกค้า รับฟังปัญหา และมีวธิ กี ารสือ่ สารกับลูกค้า ในมุมมองผมคิดว่าการเข้าไป
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องจะช่วยให้ปัญหาต่าง ๆ ลดลง
“ในแต่ละปี PEA ใช้งบประมาณสูงในการเพิ่มเสถียรภาพด้านไฟฟ้า และจะมีวาระในการเข้า
เยี่ยมผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ เพื่อเข้าไปสื่อสาร ขอทราบปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะที่ลูกค้าต้องการ
ให้เราทราบ ในทางเดียวกัน เราก็ใช้โอกาสนี้แนะน�ำบริการต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่ลูกค้า
ทั้งนี้ การเข้าพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้าอยู่บนแนวทางว่า ท�ำอย่างไรก็ได้ให้การสื่อสารของเราเข้าใจ
และเข้าถึงความต้องการของลูกค้าให้ได้”
ก่อนจบการสนทนา ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ยังได้ย�้ำชัดถึงความผูกพันระหว่าง PEA กับผู้ใช้ไฟฟ้าอีกด้วยว่า
“ผู้ใช้ไฟฟ้าจะรู้สึกเป็นทุกข์เหมือนกันหมดในยามที่ไฟฟ้ามีเหตุขัดข้อง เมื่อเราเข้าไปช่วยเหลือ
ก็จะได้ใจลูกค้า เมื่อก่อนหากเป็นลูกค้ารายใหม่มายื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้า จะต้องช�ำระเงินก่อน เราถึง
จะส่งทีมช่างเข้าไปติดตั้งให้ แต่ปัจจุบันต่อให้เป็นการสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราวทั้งสถานี ลูกค้าแค่
ท�ำหนังสือรับสภาพมา เราก็พร้อมเข้าไปด�ำเนินการให้กอ่ นเลย เพราะเราเข้าใจถึงความจ�ำเป็น และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้า นี่คือตัวตนความเป็น PEA ที่ให้ความส�ำคัญกับลูกค้าก่อนเสมอ”
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MODULAR SUBSTATION
Apart from providing electricity to develop
the quality of life for Thai people, Provincial
Electricity Authority (PEA) also plays a role in
driving the growth of the Thai economy and
ensuring that the nation is ready to compete in
international markets. To achieve this goal, PEA
constructs modular substations for areas that
require a large amount of energy such as
industrial estates and various businesses that
have higher needs for electrical power which
means that they would have a demand for higher
voltage and the need for their own power station
to ensure that the electric power distribution
system is efficient and that they will have access
to power even in emergency situations.
Meanwhile, PEA has an advantage in
constructing modular substations as the
organization has modular substations in many
local areas. This business does not only provide
assistance to electricity users who are in need;
it also allows PEA to generate more revenue
instead of letting the depreciation on modular
substations add up. Moreover, every year, PEA

launches various projects regarding the
construction of modular substations which
means that the design of the substations comes
in many forms, enabling PEA to cater to the
different needs of customers. In recent years, the
design of the substations also require less land
usage while PEA has become more familiar with
various types of equipment.
Though PEA is ready to serve customers with
its advantages ranging from its equipment, its
modern technology, to its expert personnel who
are capable and experienced, with its status as
a state enterprise, it cannot fully compete with
other services providers such as private
companies. However, PEA has to communicate
to its 1.7 million electricity users about other
services that are offered by PEA, from construction,
installation, maintenance, and preventative
services that will allow electricity usage to
become more stable. Most importantly, PEA must
offer flexibility by adapting its services to match
the customers’ needs and budget.   
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INTERVIEW
เรือ
่ ง กองบรรณาธิการ

เมื่อคาเฟ่และปั๊มน�้ำมัน

ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์
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ปั จ จุ บั น นี้ ทั้ ง ภาคธุ ร กิ จ ภาคอุ ต สาหกรรม รวมถึ ง ภาค
ประชาชนต่างหันมาสนใจและต้องการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
แสงอาทิตย์กันมากขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ซึ่งเป็น
ผู้ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าระดับประเทศจึงริเริ่มโครงการ
ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา หรือโซลาร์รูฟท็อป (Solar
Rooftop) ที่ไม่เพี ยงช่วยประหยัดค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย

หนึง่ ในลูกค้าทีเ่ ชือ่ มัน่ และมัน่ ใจในศักยภาพของ PEA ก็คอื บริษทั ปตท. น�ำ้ มัน
และการค้าปลีก จ�ำกัด (มหาชน) หรือ OR เจ้าของธุรกิจสถานีบริการน�้ำมัน PTT
Station และร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ซึง่ มีเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้มนั่ คง
ควบคูไ่ ปกับการดูแลชุมชนและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ความยัง่ ยืน ผ่านการจัดการพลังงาน
ทางเลือกเฉกเช่นเดียวกับ PEA
GRID ได้รบั เกียรติจากคุณสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจค้า
ปลีก OR ที่จะมาเล่าถึงการใช้บริการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปกับทาง PEA
การด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสี เขียวของ OR

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดโดยขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้
สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไป OR จึงก�ำหนดนโยบายด�ำเนินธุรกิจตาม
แนวทางบีซีจี (BCG : Bio-Economy Circular-Economy Green-Economy) ที่ให้ความ
ส�ำคัญกับการดูแลสิง่ แวดล้อมควบคูก่ บั การด�ำเนินธุรกิจ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มี นั่นก็คือแสงแดด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเบื้องต้นบริษัทได้คัดเลือกสถานี
บริการน�้ำมัน พีทีที สเตชั่น และร้านคาเฟ่ อเมซอน เป็นสถานที่ต้นแบบในการติด
ตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์รูฟท็อป) เพื่อกักเก็บพลังงาน
แสงอาทิตย์นำ� ไปผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นทางเลือกให้เราได้ใช้พลังงานสะอาด ช่วย
ลดมลภาวะและได้ดแู ลสิง่ แวดล้อมไปในตัว รวมทัง้ ยังเป็นการตอบรับนโยบายการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทอีกด้วย
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INTERVIEW

เหตุผลในการเลือกใช้บริการการ
ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปจาก PEA

เราเล็ ง เห็ น ว่ า PEA เป็ น องค์ ก รที่ มี ค วามรู ้
ความช�ำนาญ ด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้าระดับ
ประเทศ อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญและส่งเสริมการ
ใช้พลังงานสะอาด มีบริการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป
โดยค�ำนึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัยของพลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้อกี ด้วย ความ
เป็นมืออาชีพและประสบการณ์ของ PEA ช่วยให้
เรามั่นใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
กับธุรกิจของเรา ในการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน อีกทั้งยังท�ำให้เกิดการใช้พลังงาน
ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการลดผลกระทบที่จะ
เกิดกับสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือกันระหว่าง PEA และ OR
ในภารกิ จ ส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานสะอาดนี้
แสดงถึงการหันมาให้ความส�ำคัญกับพลังงาน
ทางเลือก ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับภาคส่วน
อืน่ ๆ ต่อไป เพือ่ ให้คนไทยได้มพ
ี ลังงานไฟฟ้า
ใช้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในธุรกิจของ OR
วางเป้าไว้อย่างไร

ช่วงน�ำร่องนีไ้ ด้ตดิ ตัง้ ทีห่ ลังคาร้านคาเฟ่ อเมซอน โดยพิจารณาจากสาขาที่
มีความพร้อมในด้านสถานทีต่ งั้ และทิศทางการรับแสงอาทิตย์เพือ่ น�ำไปใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้า ซึง่ ได้ตดิ ตัง้ แผงโซลาร์เซลล์ไปแล้ว 5 สาขา ได้แก่ กรมชลประทาน
สามเสน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สถาบันพัฒนาการชลประทาน
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย และส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และจะขยาย
การติดตั้งไปที่สถานีบริการน�้ำมัน พีทีที สเตชั่นด้วยในปี พ.ศ.2564 นี้ โดย
ตั้งเป้าไว้ท่ี 50 สถานี
ผลที่ได้รับหลังการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

ผมขอยกตัวอย่างร้านคาเฟ่ อเมซอนสาขากรมชลประทานที่ติดตั้งโซลาร์
รูฟท็อปจ�ำนวน 18 แผ่น ผลิตไฟฟ้าได้ 6 กิโลวัตต์ ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ได้น�ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในร้าน ทั้งการให้แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ
และเครื่องชงกาแฟ ช่วยให้เราประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 20% หรือเฉลี่ย
ประมาณ 3,000 บาทต่ อ สาขา นี่ คื อ ผลที่ ไ ด้ รั บ โดยตรงคื อ การประหยั ด
ค่าใช้จา่ ยด้านพลังงาน ส่วนผลพลอยได้กค็ อื การได้ใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าและ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้มากขึน้ และทีส่ ำ� คัญไม่นอ้ ยไปกว่ากันคือ
การได้ชว่ ยดูแลสิง่ แวดล้อม เพราะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดทีไ่ ม่
ก่อให้เกิดมลภาวะในการผลิตไฟฟ้า ท�ำให้เราช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้
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เรือ
่ ง วิชชุ

80/20
กฎ

ท�ำน้อยได้มาก เพื่ อผลลัพธ์ท่ีดีข้ึน
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่ ู้จักกันในชือ
่ ‘หลักการพาเรโต’ (Pareto Principle) ถูกคิดค้นขึ้นโดย
มารู้จักกับกฎ 80:20 ของพาเรโต หรือทีร
‘วิลเฟรโด พาเรโต’ (Vilfredo Pareto) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีที่ค้นพบสถิติน้ี ในการอธิบายถึงผลลัพธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ ทีว่ า่ “80% ของผลลัพธ์ทไี่ ด้ มักมาจากเพียง 20% ของการกระท�ำหรือสิง
่ ทีใ่ ส่เข้าไป” หรือถ้าอธิบายแบบไทย ๆ
อาจสอดคล้องกับส�ำนวนที่ว่า “ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว” ซึ่งจริง ๆ แล้วหลักการพาเรโต หมายถึง ท�ำงานอย่าง
ฉลาด เพื่ อให้ได้ผลลัพธ์ท่ด
ี ีและมีประสิทธิภาพเพื่ อจะได้เหลือเวลาไว้ไปท�ำอย่างอื่นที่มีประโยชน์น่น
ั เอง

สิ่งที่สำ�คัญที่สุดของหลักการ 80:20
ก็คือ ความสามารถในการวางเป้าหมาย
และทำ�ให้ได้ แต่ขนั้ ตอนในการทำ�นีแ่ หละ
คือสิ่งที่สำ�คัญว่าจะทำ�อย่างไรที่ไม่ต้อง
ทำ�ถึง 100% หรือ 80% แต่ผลลัพธ์ทไี่ ด้นนั้
ได้ ม ากถึ ง 80-100% ซึ่ ง วิ ธีก ารที่ ว่ า
ก็คือ 20% ของการทำ�งานนั่นเอง “การ
วางแผนจึ ง เป็ น สิ่ ง สำ�คั ญ มากสำ�หรั บ
หลักการ 80:20”
.
ตัวอย่างหลักการพาเรโตที่มักจะ
เกิดขึ้นบ่อย ๆ
• 80% ของปัญหามาจากโปรเจกต์

เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ส�ำคัญ 20%
• 90% ของค�ำบ่นและค�ำวิจารณ์มา
จาก 10% ของผู้ใช้งานจริง
• 80% ของโครงการทีส
่ ำ� เร็จแล้วมา
จาก 20% ของความพยายามในตอนแรก
• 85% ของข้อมูลที่ส�ำคัญมาจาก
แหล่งข้อมูลเพียง 15% ไม่กแี่ หล่งเท่านัน้

ลดงานที่ไม่จำ�เป็นหรือสิ่งรบกวนที่
ส่ ง ผลต่ อ งานหลั ก ที่ สำ�คั ญ เพื่ อ เหลื อ
เพียงแก่นที่สำ�คัญจริงๆ

ความเหมาะสมและความถนัดของแต่ละ
คน เพราะการร่วมมือกันนั้น ทำ�ให้งาน
เสร็จไวขึ้น และลดข้อผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้มากกว่า วิธีนี้จะทำ�ให้งานเดิน
ไปข้างหน้าได้เร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นด้วย
ดั ง นั้ น แนวคิ ด ของหลั ก การนี้ คื อ
‘สำ�คัญจำ�นวนน้อย และไม่สำ�คัญจำ�นวน
มาก’ (Vital Few and Trivial Many) กฎนี้
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น สู ต รคณิ ต ศาสตร์ ต ายตั ว
สามารถนำ�ไปใช้ อ ย่ า งยื ด หยุ่ น พลิ ก
แพลงกลับไปกลับมาได้บนพื้นฐานของ
ข้อมูลเปรียบเทียบสองชุด และกฎนีก้ เ็ อา
ไปประยุกต์ใช้ได้กบั แทบทุกเรือ่ ง อย่างไร
ก็ตาม ผลลัพธ์ทไี่ ด้ไม่สามารถรับประกัน
ออกมาเป็นตัวเลขเป๊ะ ๆ เพราะขึ้นอยู่
กับปัจจัย และตัวแปรต่าง ๆ ตามแต่ละ
สถานการณ์

หากเป็นงานที่ไม่ถนัด อย่าลังเลที่จะ
มองหาความช่วยเหลือจากคนทีถ่ นัดหรือ
มีเวลามากกว่า โดยแจกจ่ายงาน ตาม

ที่มา
• 80-20 Rule
• The 80 20 Rule Explained
• How You Can Apply the 80/20 Rule 		
in Your Life and Work

วิธีการน�ำกฎ 80:20 มาใช้
• จัดล�ำดับความส�ำคัญ

เพราะเราไม่มีเวลามากพอที่จะทำ�
ทุ ก อย่ า ง จึ ง ควรเลื อ กทำ�สิ่ ง ที่ สำ�คั ญ
จริง ๆ ก่อน ซึง่ จะทำ�ให้ได้ผลลัพธ์เพิม่ ขึน้
ซึ่งกฎ 80:20 นี้จะช่วยจัดลำ�ดับความ
สำ�คัญของสิ่งต่าง ๆ และทำ�ให้เราเลือก
ทุ่มเทและโฟกัสกับงานได้ถูกจุด
• ก�ำจัดสิ่งที่ฉุดรั้งหรือไม่จ�ำเป็น
ออกไปก่อน

เป็นประโยชน์มากสำ�หรับผูท้ ตี่ อ้ งการ
เพิ่มเวลาให้ตัวเองมากขึ้น เพื่อใช้เวลา
อย่างคุ้มค่า
• จั ด ร ะ บ บ เ ว ล า แ ล ะ มุ่ ง ไ ป ที่
เป้าหมาย

• มองหาความช่วยเหลือ
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SHOWCASE
เรือ
่ ง โอเมก้า

WOVEN
ต้นแบบเมืองแห่งอนาคต
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่ น
่ น
่ เรือ
่ งความไฮเทคมาแต่ไหนแต่ไร เทคโนโลยี
ญีป
ุ่ เป็นประเทศทีข
ึ้ ชือ
และผลิตภัณฑ์สุดล�ำ้ มากมายภายใต้แบรนด์ ‘Made in Japan’ ก็เป็น
่ ว่าหลาย ๆ คนทีไ่ ด้อา่ นบทความนีก
้ น
ทีร่ จ
ู้ ก
ั ทัว่ โลก เชือ
็ า่ จะมีสน
ิ ค้าของ
่ น
ญีป
ุ่ อยูใ่ นบ้านอย่างน้อยสัก 1 ชิน
้
่ น
่ ะรองรับ
ล่าสุดญีป
ุ่ ก�ำลังจะมีโครงการต้นแบบ ‘เมืองแห่งอนาคต’ ทีจ
ผูอ
้ ยูอ
่ าศัยราว ๆ 2,000 คน เพื่ อร่วมทดสอบและพั ฒนาเทคโนโลยี
่ ักอาศัยราว 360 ครัวเรือน ส่วน
ส�ำหรับเมืองอัจฉริยะ โดยแบ่งเป็นทีพ
่ เี ด็ก รวมถึงทีมงานวิจย
ใหญ่เป็นประชากรสูงอายุ ครอบครัวทีม
ั และ
่ ช
พนักงานของโตโยต้า อาจเรียกได้วา่ นีเ่ ป็น ‘ห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทีม
ี วี ต
ิ ’
่ เปิดให้คนได้อยูอ
ซึง
่ าศัยจริง และทดลองใช้เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ภายใต้
สิ่งแวดล้อมของสมาร์ตซิตเี้ ต็มรูปแบบ

Woven City เมืองแห่งอนาคต
เมืองแห่งนี้มีชื่อว่า Woven City ริเริ่มโดย ‘โตโยต้า’ บริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่น ซึ่งเพิ่งเริ่ม
ตอกเสาเข็มก่อสร้างบนพื้นที่ 442 ไร่ บนที่ตั้งโรงงานเดิมของโตโยต้าบริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
โดยในเมืองต้นแบบแห่งนี้มีจุดเด่นในการสร้างระบบนิเวศขึ้นใหม่ แบบที่มีคนอยู่อาศัย
จริง ๆ เพือ่ ให้สามารถนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีม่ ศี กั ยภาพมาใช้แก้ปญ
ั หาและตอบโจทย์
การใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ การเชื่อมต่อภายในบ้าน
อัจฉริยะ (สมาร์ตโฮม) และยานพาหนะขับขี่อัตโนมัติ
ภายใต้แผนแม่บท ภายในเมืองนี้จะออกแบบการใช้ถนนเป็น 3 ประเภท รองรับการ
ใช้งานที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1. ยานพาหนะอัตโนมัติที่ใช้ความเร็ว 2. ยานพาหนะส่วนบุคคล
เช่น สกูตเตอร์ และ 3. ถนนเฉพาะคนเดิน ส่วนการขนส่งสินค้าจะใช้เส้นทางถนนใต้ดนิ และ
การเดินทางภายในเมืองก็จะใช้รถอัตโนมัติที่ไม่ปล่อยมลภาวะ โดยเฉพาะรถพลังงานทาง
เลือกจากโตโยต้าที่จะได้เมืองแห่งนี้เป็นเวที
ทดสอบ เช่น โตโยต้า e-Pallete
นอกจากนี้ Woven City ยังจะใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืน 100% ทั้งการสร้างอาคารจาก
ไม้เป็นส่วนใหญ่ เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน
ฟุตปรินต์ รวมทั้งบางส่วนจะใช้หุ่นยนต์ใน
การก่อสร้าง หลังคาก็จะติดตั้งแผงโซลาร์
เซลล์ เพื่ อ ผลิ ต พลั ง งานจากแสงอาทิ ต ย์
และใช้พลังงานจากเซลล์เชือ้ เพลิงไฮโดรเจน
ส่วนผูอ้ ยูอ่ าศัยจะได้ใช้งานเทคโนโลยี
ที่ช่วยอำ�นวยความสะดวกให้มนุษย์ ตั้งแต่
หุ่นยนต์ในบ้านสำ�หรับช่วยงานต่าง ๆ รวม
ไปถึงการใช้ AI ผ่านเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในบ้าน
สำ�หรั บ ตรวจสอบสุ ข ภาพของผู้ อ ยู่ อ าศั ย
ดูแลความต้องการพืน้ ฐาน อำ�นวยความสะดวก
ในการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน และการเชือ่ มต่อกับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ

24

SHOWCASE

’Smart Home’ ตอบโจทย์ชีวิต อุปกรณ์ไฮเทคภายในบ้านไม่ใช่
เทรนด์ที่อยู่อาศัยแบบ ‘Smart Home’ จะกลายเป็นกระแสหลัก แค่ของเล่นสุดลํ้าอีกแล้ว แต่จะ
ในอนาคตอันใกล้ ถ้าใครนึกภาพไม่ออก ลองคิดถึงการใช้สมาร์ต
โฟนสัง่ เปิดไฟหรือเครือ่ งปรับอากาศตัง้ แต่ยงั เดินทางอยูบ่ นถนน พอ เป็นผู้ช่วยที่ท�ำให้แต่ละบ้านใช้
ถึงบ้านก็ไม่ต้องอยู่กับความมืด และพร้อมเดินเข้าบ้านที่เย็นฉํ่า
ทรัพยากรและพลังงานอย่างมี
ทุกวันนี้ ความฉลาดของ Smart Home ไปไกลกว่าการรับคำ�สั่ง
ของมนุษย์ แต่มันสามารถตัดสินใจแทนได้จากข้อมูลมากมาย เช่น ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุน
อุณหภูมิในบ้านควรอยู่ที่เท่าไร การปรับความสว่างและแสงของไฟ ค่าไฟลง และช่วยรักษ์โลกไปในตัว
ในห้องอัตโนมัติ ระบบรดนํา้ ต้นไม้ทคี่ ำ�นวณปริมาณนํา้ ให้เหมาะสม
กับสภาพอากาศ
แม้แต่ตู้เย็นก็ฉลาดลํ้า เพราะมีเซ็นเซอร์สำ�หรับวัดอุณหภูมิและ
ความชื้น ทำ�ให้สามารถคำ�นวณได้ว่าของสดในตู้เย็นใกล้หมดอายุ
หรือยัง รวมถึงตรวจสอบผ่านมือถือได้วา่ อาหารทีต่ นุ ไว้ใกล้หมดหรือ
ยัง และสัง่ เพิม่ ได้ผา่ นหน้าจอทีต่ ดิ ตัง้ บนตูเ้ ย็น หรือถ้าใครอยากลอง
ทำ�อาหารเมนูใหม่ ๆ ที่ไม่ถนัด ก็สามารถเปิดคลิปช่วยสอนได้จาก
หน้าจอบนตู้เย็น
อุปกรณ์ไฮเทคภายในบ้านไม่ใช่แค่ของเล่นสุดลํ้าอีกแล้ว แต่
จะเป็นผู้ช่วยที่ทำ�ให้แต่ละบ้านใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนค่าไฟลง และช่วยรักษ์โลกไปในตัว
สำ�หรับอุปกรณ์ที่ทำ�งานได้อัตโนมัติและสั่งงานได้จากระยะ
ไกลที่ช่วยให้บ้านธรรมดากลายเป็นสมาร์ตโฮม มีทั้งกล้องวงจรปิด
อุปกรณ์ลอ็ กบ้าน หลอดไฟ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เครือ่ งเล่นวิดโี อและเสียง
ระบบรดนํา้ ต้นไม้ เครือ่ งควบคุมอุณหภูมิ เครือ่ งปรับอากาศ พัดลม
เครื่องทำ�ความร้อน แผงพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบแบตเตอรี่

’Internet of Things-AI’
ขับเคลื่อนความ Smart
Internet of Things หรือ IoT เป็นพื้นฐานในการเชื่อมโยง
อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ผ่ า นอิ น เทอร์ เน็ ต และพั ฒ นาไปอย่ า งรวดเร็ ว
ประเมิ น ว่ า ใน พ.ศ. 2563 จำ�นวนอุ ป กรณ์ ไฮเทคที่ เชื่ อ มต่ อ
ผ่าน IoT ทั่วโลก น่าจะมีจำ�นวนราว 5 หมื่นล้านชิ้น หรือมากถึง
2 แสนล้านชิ้น
เช่นเดียวกับ AI ที่ทำ�งานควบคู่ไปกับ Machine Learning ทำ�ให้
มีอัลกอริธึมในการแยกแยะและวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลได้อย่าง
แม่นยำ�มากขึ้น
บริษัทวิจัยมาร์เก็ตส์แอนด์มาร์เก็ตส์ ประเมินว่า อุตสาหกรรม
AI และ IoT มีแนวโน้มขยายตัวอย่างมาก โดยมูลค่าตลาดน่าจะ
เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด จาก 5.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ.
2562 เป็น 1.62 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2567 สะท้อน
ถึงทิศทางที่เคลื่อนสู่ความสมาร์ต
แม้จะยังไม่เป็นรูปร่างชัดเจนในขณะนี้ แต่อย่างน้อยเมืองแนวคิด
สมาร์ตแห่งใหม่ก็ได้เริ่มถักทอความฝันตามชื่อ Woven City แล้ว
‘อากิโอะ โตโยดะ’ บิ๊กบอสโตโยต้ากล่าวไว้ตอนเปิดตัวโครงการว่า
โตโยต้ามีจุดเริ่มต้นจากธุรกิจทอผ้า ก่อนจะผลิตรถยนต์ และพร้อม
จะใช้เทคโนโลยีทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อถักทอให้เกิดเมืองแห่งใหม่ และ
วิถีใหม่ในการใช้ชีวิต

25

Woven City

Prototype City of the Future
Japan recently welcomed a new prototype ‘city of
the future’ that aims to host around 2,000 residents who
wi ll t e s t a n d d eve lo p t e c h no logy fo r a fu lly connected smart city. The approximately 360 households
will consist of senior citizens and families with children
as well as Toyota’s research team and employees.  
The city – known as Woven City – is established by
Japanese automobile company ‘Toyota’ on an area of
442 rai on what used to be one of Toyota’s factories at
the base of Mount Fuji in February 2021 with a
completely new ecosystem where residents are able to
utilize various technologies and innovation that will
provide a smart solution to their daily lives, from
artificial intelligence (AI), robotics, smart home technology,
to autonomous vehicles.  
Meanwhile, the designations for street usage is
divided into three types, 1. Fast autonomous vehicles,
2. Personal vehicles such as scooters, and 3. Pedestrians.

Delivery vehicles will need to use underground streets,
and transportation within the city will consist of only
zero-emission vehicles.
Woven City also relies on 100% sustainable energy,
from buildings that are made from wood to lower the
city’s carbon footprint, parts of the city that use
robotic production methods, to solar cell panels that
generate power from sunlight while using hydrogen fuel
cells.
Most importantly, residents will live in smart homes
that are equipped with various technologies, such as
in-home robots that can perform various tasks and
sensor-based AI that can monitor the health of family
members, ensure that basic needs are taken care of,
facilitating daily life, and connect to the Internet of
Things (IoT) so that all homes can use resources and
energy efficiently, lower electricity costs, and care for
the environment all at the same time.
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GRID SPECIAL
เรือ
่ ง กองบรรณาธิการ

่ ง
การบริหารความต่อเนือ
ทางธุรกิจของ PEA

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตั้งปณิธานแน่วแน่ท่ีจะ
่ ง โดยไม่หยุดชะงัก จึงจัดท�ำ
่ ให้บริการพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนือ
มุง
่ มัน
แผนป้ อ งกั น และการเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด การภาวะวิ ก ฤต เพื่ อ
้ และให้มก
บรรเทาผลกระทบทีเ่ กิดขึน
ี ารตอบสนองอย่างมีประสิทธิผล ด้วย
การน�ำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management System : BCMS) มาใช้ ดังนี้

• มุ่งมั่น ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
เกิดสถานการณ์ใดมากระทบ

• ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานทบทวน
ฝึ ก ซ้ อ ม และปฏิ บั ติ ต ามระบบการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจนเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร

• มุ่ ง เน้ น การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
สากล ISO 22301 ในการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ได้แก่ การวางแผน
การน� ำ ไปปฏิ บั ติ การรั ก ษา และการ
ปรับปรุง

• สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ แ ละ
เข้าใจ รวมถึงให้ความส�ำคัญกับระบบ
การบริหารความต่อเนือ
่ งทางธุรกิจ ด้วย
การน� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ นการ
รวบรวม ติดตาม และเข้าถึงข้อมูลอย่าง
มีประสิทธิภาพ
• มีส่วนร่วม เพื่ อให้การด�ำเนินการตาม
ระบบบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ
เป็นไปอย่างยั่งยืน บุคลากรทุกระดับใน
องค์กรจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

มาตรฐาน ISO 22301
คือ การรับรองมาตรฐานองค์กรให้มีความพร้อมในการ
รั บ มื อ กั บ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทันท่วงที และทันสถานการณ์ โดยมีระบบการ
จัดการบริหารความต่อเนือ
่ งทางธุรกิจอย่างเป็นขัน
้ ตอน ได้แก่
การวิเคราะห์ จัดท�ำแผน ฝึกซ้อม ทดสอบแผน และประเมิน
ประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการระบบบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจของ PEA
1. การป้องกันและการเตรียมพร้อมรับภัยพิ บัติ
(Prevention and Preparedness)

คือ การประเมินโอกาสและผลกระทบทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ จาก
ภัยพิบต
ั ห
ิ รือภาวะวิกฤต โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต
ถึงปัจจุบัน

ผลการประเมินความเสี่ยงทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ แบ่งได้ ดังนี้
ระดับต�ำ่
ระดับปานกลาง

ยอมรับได้

ระดับสูงมาก

จัดท�ำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
(Emergency Response Plan : ERP)
และจัดท�ำมาตรการควบคุมเพิ่ มเติม
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2. การจัดการในภาวะวิกฤต
(Crisis Management)

• ทุกหน่วยงานใน PEA ต้อง
จัดท�ำแผนความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจเพื่ อให้กระบวนการ
ท�ำงานฟื้ นกลับมาด�ำเนินได้
อย่างต่อเนื่องทันกับระยะเวลา
ที่ก�ำหนดไว้ (Recovery Time
Objective : RTO)

• กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์รุนแรง
หรือมีโรคระบาดข้ามพรมแดน
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าใน
วงกว้าง PEA จะจัดตั้งศูนย์
อ�ำนวยการช่วยเหลือสนับสนุน
กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.)

3. การจัดการหลังภัยพิ บัติ
(Rehabilitation and Reconstruction)

• ศอส. มีหน้าที่ด�ำเนินการตาม
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ERP)
แผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity
Plan : BCP) และแผนฟื้ นฟู
(Recovery Plan : RP)

• แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
ติดตามวิเคราะห์ผลการ
ด�ำเนินงาน และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

เมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ คณะท�ำงาน BCM
แต่ละหน่วยงานต้องพิ จารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น
เพื่ อก�ำหนดแนวทางในการฟื้ นฟู สิ่งที่เสียหายให้กลับสู่
สภาพเดิมโดยเร็ว
รู้จักค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

BCMS

ERP

BCP

RTO

RP

BUSINESS
CONTINUITY
MANAGEMENT
SYSTEM

EMERGENCY
RESPONSE PLAN

BUSINESS
CONTINUITY
PLAN

RECOVERY TIME
OBJECTIVE

RECOVERY
PLAN

ระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
ในการฟื้ นคืนสู่
กระบวนการปกติ

แผนฟื้ นฟู

ระบบการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ

แผนตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน

แผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ

มาตรการรองรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ของ PEA
การท�ำงาน

• ไม่อนุมัติให้ไปอบรม
สัมมนา หรือดูงาน
ในประเทศกลุ่มเสี่ยง
และไม่เชิญบุคลากร
จากต่างประเทศ

• จัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.)
โดยมีผู้ว่าการ (ผวก.)
เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์

• ก�ำหนดหลักเกณฑ์
การปฏิบัติงานภายใน
ที่พัก (WFH) และ
มาตรการเหลื่อมเวลา
ปฏิบัติงาน

้ จุดตรวจคัดกรอง
• จัดตัง
พนักงาน ลูกจ้าง บุคคล
ภายนอก และประชาชน
ทีเ่ ข้ามาใช้บริการ และ
ก�ำหนดมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing)

• ลด/ยกเลิก การ
่ ง
ประชุม และหลีกเลีย
การจัดงาน/จัดประชุม
หากจ�ำเป็นให้ดำ� เนินการ
ผ่าน Video Conference

• จัดหาหน้ากากอนามัย
สเปรย์แอลกอฮอล์ เจล
่ งวัด
แอลกอฮอล์ เครือ
้ โรค
้ เชือ
อุณหภูมิ ฉากกัน
(Counter Shield) และ
อุปกรณ์ปอ
้ งกันต่าง ๆ
เพื่อใช้ในส�ำนักงาน

• น�ำแอปพลิเคชัน LINE
PEA COVID-19 มา
ใช้งาน เพื่ อให้พนักงาน
ประเมินสุขภาพและ
ความเสี่ยงในการติด
เชื้อโควิด-19 ประจ�ำวัน
และลงเวลาการปฏิบัติ
งานขณะ WFH

• จัดท�ำแผนและฝึกซ้อม
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ เพื่ อรองรับ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19

• ท�ำความสะอาด/ฉีดพ่ น
้ โรคในพื้ นที่
น�ำ้ ยาฆ่าเชือ
่ ก
ทีม
ี ารใช้งานบ่อยและ
บริเวณทีใ่ ห้บริการลูกค้า
เป็นประจ�ำ

• ประชาสัมพั นธ์ชอ
่ งทาง
การให้บริการผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่ อ
ลดการใช้บริการ ณ
ส�ำนักงาน

การป้องกัน
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เรือ
่ งและภาพ กุลบุตร จินน
ั ทุยา
PEA Creator

ความหวังของคนทั้งห้วยต้า

่ เรามีไฟฟ้าใช้เพียง 7 ชัว่ โมงต่อวันจะเป็นอย่างไร แน่นอนว่าชีวต
่ น
ถ้าลองจินตนาการว่า วันหนึง
ิ คุณจะเปลีย
ไปโดยสิ้นเชิง การบริหารเวลาในการใช้ไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร เชื่อว่าคนเมืองอย่างเราคงแทบจะขาดใจกัน
ทุกคน พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่เราใช้จนเคยชิน ท�ำให้ทุกช่วงเวลาในชีวิต ขาดไฟฟ้าไม่ได้เลย อย่างตู้เย็น
่ อ
่ งฟอกอากาศ
หรือตูแ
้ ช่ทีต
้ งใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา ขนาดตอนนอนหลับ ทุกบ้านยังต้องเปิดแอร์ พั ดลม เครือ
ชาร์จแบตเตอรี่ สมาร์ทโฟน หรือ Gadget ต่าง ๆ กันทุกบ้านไป
ทว่า ‘7 ชั่วโมง’ นั้นคือช่วงเวลาในแต่ละวันที่กว่า 500 ชีวิต 150 หลังคาเรือนในห้วยต้าจะมีไฟฟ้าใช้
ซึ่งแบ่งการใช้ไฟเป็นสองช่วงเวลา คือ 14.00 - 16.00 น. และ 18.00 - 23.00 น. โดยมีผู้ชายเพี ยง
คนเดียวที่ดูแลเรื่องไฟฟ้าให้ชาวห้วยต้ามาตลอด 18 ปีเต็ม อย่างไม่มีวันหยุดเลย
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หมู่บ้านที่ (เกือบ) ถูกลืม

‘ห้วยต้า’ ชุมชนที่โดดเดี่ยวอยู่กลางเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนดินที่ใหญ่
ทีส่ ดุ ในประเทศไทย ซึง่ สร้างขึน้ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2520 ตัง้ อยู่ใน อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์ ไร้ซึ่งเขตติดต่อกับชุมชนต่าง ๆ ถนนไม่ได้ถูกเชื่อมต่อกับ
ถนนเส้นอืน่ ๆ การเดินทางจึงจ�ำเป็นต้องสัญจรทางน�้ำ แม้ในปัจจุบนั
การเดินทางไปหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังต้องเหมาเรือไปเท่านั้น
การเวนคืนทีด่ นิ เพือ่ สร้างเขือ่ นด�ำเนินไปอย่างถูกระเบียบ ชาวบ้าน
บริเวณดังกล่าวย้ายไปตั้งรกรากใหม่ตามที่ภาครัฐได้จัดสรรไว้ให้
แต่ชาวบ้านกลุม่ หนึง่ จ�ำนวน 13 หลังคาเรือนยังคงยืนยันทีจ่ ะปักหลัก
ท�ำมาหากินบนทีด่ นิ ผืนเดิมทีบ่ รรพบุรษุ สร้างมา ด้วยความผูกพันกับ
หมู่บ้านและไร่นาที่ได้ลงทุนลงแรงไปมากโข พวกเขายอมถูกน�ำ้ จาก
แม่นำ�้ น่านโอบล้อม ท�ำให้ตอ้ งตัดขาดการคมนาคมจากโลกภายนอก
ต้องเปลี่ยนวิถีการด�ำเนินชีวิต จากการท�ำไร่ท�ำนา มาท�ำประมง

พออยู่พอกิน ไม่ต้องดิ้นรนแข่งกับใคร จนเวลาล่วงเลยมา 26 ปี
สมาชิกในหมู่บ้านเพิ่มเป็นทวีคูณ จ�ำนวนบ้านเพิ่มขึ้นมา 3 เท่าตัว
วิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตค่อย ๆ พัฒนาขึ้นจากการช่วยเหลือของ
ทางการ เริ่มมี โรงเรียน วัด และสถานีอนามัยเข้ามาช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตชาวห้วยต้า และที่ส�ำคัญ ‘ไฟฟ้า’ ปัจจัยหลักในการ
ด�ำเนินชีวิตของทุกคนได้เข้ามาเมื่อ พ.ศ.2546
ยังยืนหยัดแม้ต้องขาดทุน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เข้าส�ำรวจพื้นที่และวางระบบ
โรงจักรปั่นไฟ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้านห้วยต้า ทั้งที่
รู้ว่าการลงทุนครั้งนี้ นอกจากจะไม่มีกำ� ไรแน่นอนแล้ว ยังจะขาดทุน
ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานอีกด้วย เพราะต้องใช้น�้ำมันเป็นเชื้อเพลิง
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เนื่องจากไม่สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้า
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จากชุมชนอื่นเข้าไปได้ เพราะไม่สามารถขยายเขตปักเสาไฟฟ้าผ่าน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตป่าสงวนมากมายได้ ครั้นจะน�ำระบบ
พลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์มาใช้ ก็ไม่สามารถติดตั้งได้ เพราะ
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ท�ำให้ PEA ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต้นทุนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยน�้ำมันนี้มาตั้งแต่ พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน
โดยใน พ.ศ.2563 ค่าน�้ำมันเฉลี่ยส�ำหรับการปั่นไฟอยู่ที่เดือนละ
1 แสนบาท ขณะที่รายได้จากการเก็บค่าไฟอยู่ที่เดือนละ 1 หมื่น
บาท แต่ PEA ก็ยังคงตั้งใจให้บริการกระแสไฟฟ้ากับชาวบ้านต่อไป
อย่างไม่สิ้นสุด
หน้าที่และผูกพั น

พี่อ�ำนวย แสนวิใจ พนักงานช่างคนเดียวของ PEA ที่ดูแลระบบ
ไฟฟ้าและโรงจักรปั่นไฟให้กับชาวห้วยต้ามาตลอด 18 ปี เล่าให้ฟัง
ถึงความยากล�ำบากในการท�ำงานว่า “การท�ำงานคนเดียว หมายถึง
ต้องท�ำทุกอย่างเองหมด ตั้งแต่เดินเครื่องจักร บ�ำรุงรักษาเครื่องจักร
เติมน�้ำมัน ท�ำความสะอาด รวมถึงดูแลสายไฟทุกเส้น เสาไฟทุกต้น
ท�ำงานโดยไม่มีวันหยุด และเวลาท�ำงานก็มากกว่าคนท�ำงานปกติ
ทั่วไป ทุกวันชาวบ้านจะตั้งตารอให้ถึงเวลาจ่ายกระแสไฟฟ้า ผมก็
เหมือนเป็นความหวังของคนทั้งหมู่บ้าน ต้องบริการกระแสไฟฟ้าให้
เขาได้ด�ำรงชีวิตกัน
“เมื่อก่อนผมต้องขึ้นฝั่งเพื่อไปเอาน�้ำมันทุกอาทิตย์ เพราะมี
แต่เรือเล็กที่บรรทุกน�้ำมันได้เพียงไม่กี่ถัง แต่ 8 ปีมานี้สบายหน่อย
ชาวบ้านซือ้ เรือล�ำใหญ่มา ท�ำให้ขนน�ำ้ มันมาได้มากขึน้ ขนมารอบนึง
ใช้ได้ทั้งเดือนเลย ช่วงที่ล�ำบากหน่อยก็คือช่วงฤดูฝนและหน้ามรสุม
เพราะการเดินทางล�ำบากกว่าเดิมสองเท่าตัว พอเรือเจอพายุฝนฟ้า
คะนองเข้า ลมพัดแรง ก็ตอ้ งจอดเรือขนน�ำ้ มันแอบทีเ่ กาะไหนสักเกาะ

หนึง่ ก่อน เพราะไปต่อไม่ได้เลย บางทีตดิ ฝนทัง้ วัน ชาวบ้านก็รอใช้ไฟ
ถึงเวลาไฟไม่มาสักที เขาก็เริ่มเป็นห่วง คอยโทร.หาผม แต่พวกเขาก็
เข้าใจนะว่าต้องรอให้ฝนหยุด ผมถึงจะกลับได้
“ครั้งไหนที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวบ้านช้าไปเยอะ ผมก็ตามไป
ขอโทษเขาทุกบ้าน ซึ่งเขาก็เข้าใจนะ ทุกคนเป็นห่วงเป็นใย บางครั้ง
เครือ่ งปัน่ ไฟเสียจนผมซ่อมไม่ได้ ก็ไล่บอกทุกบ้านว่าใช้ไฟกันประหยัด
หน่อยนะ ช่วงนี้เครื่องบางตัวใช้การไม่ได้ ต้องรอช่างจากกรุงเทพฯ
มาซ่อมให้ ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ เปลี่ยนจากหุงข้าวด้วย
หม้อไฟฟ้าไปหุงข้าวด้วยเตาฟืนแทน
“เมื่อก่อนผมปั่นไฟเฉพาะช่วงหกโมงถึงห้าทุ่ม (18.00 - 23.00 น.)
เท่านัน้ เพือ่ ให้ชาวบ้านได้มไี ฟฟ้าใช้ทำ� กับข้าว ให้เด็ก ๆ ได้ทำ� การบ้าน
อ่านหนังสือ รวมถึงได้เปิดวิทยุฟังข่าวสารบ้านเมืองบ้าง บางบ้านมี
โทรทัศน์ ก็ไปดูด้วยกัน จอเล็ก ๆ ดูกัน 30-50 คน แต่เมื่อ พ.ศ.2562
ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นก็ ม าขอให้ PEA จ่ า ยกระแสไฟฟ้ า เวลา
14.00 - 16.00 น. เพือ่ ให้เด็ก ๆ ได้เรียนคอมพิวเตอร์ตามภาควิชาบังคับ
ผมก็ทำ� เรือ่ งถึงผูบ้ ริหาร ซึง่ ก็ได้รบั อนุมตั มิ า ชาวบ้านก็ดใี จกันใหญ่โต
เพราะพลอยได้อานิสงส์จากเด็ก ๆ ได้เวลาใช้ไฟฟ้าเพิ่มไปด้วย
ที่นี่อยู่กันอย่างสามัคคีครับ เข้าอกเข้าใจกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน
ตลอด ผมก็คนพื้นเพที่นี่ ก็ไม่อยากทิ้งพวกเขาไปไหนหรอกครับ
มันผูกพัน แล้วเขาก็ขาดผมไม่ได้เหมือนกัน”
หลังจากการเดินทางมาเยือนห้วยต้าของผู้เขียนจบลง นอกจาก
ความสุขที่ได้มาเยือนสถานที่ใหม่ ๆ แล้ว ยังได้สิ่งดี ๆ กลับไปอีก
เยอะมากเลยครับ เป็นความประทับใจ รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ จนอดไม่ได้
ที่จะน�ำเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดจากการคิดดี ท�ำดี เสียสละเพื่อส่วนรวม
มาเล่าให้ได้อ่านกันครับ
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THE HOPE OF
HUAY TA VILLAGE
The construction of Sirikit
Dam – the largest embankment
dam in the country – in 1977
required expropriation which
drove locals in the area to move
to new homes allocated by the
government. However, ‘Huay Ta
Village’ which consisted of 13
households were determined to
stay put in the land that had
once been their ancestors’.
Though the village was right in
the middle of Sirikit Dam in Tha
Pla District, Uttaradit Province,
surrounded by Nan River and had
no borders with other communities
and no roads that lead to the
outside world, the villagers lived
in a sufficient manner and used
only the river to venture out from
their community.

After 26 years, the village
grew and there were more people
and households. Thus, PEA went
in to assess the area and laid
down a system for a power
generator that will distribute
electricity to villagers in 2003.
M u l t i p l e fa c t o r s m a d e i t
impossible for PEA to send
electricity to Huay Ta village

fro m ot h e r p owe r s tat i o n s
such as the inability to place
electric distribution poles in
the national park and wildlife
conservation area, and the lack
of ownership documentation
that prevented the installation
of solar cells. Therefore, PEA
must use gasoline as fuel for
electricity generation which
meant the cost of providing
electricity was much higher than
the electricity fees from villager.
However, PEA was determined to
provide its services despite the
fact that it will make a loss for a
long time.
For the past 18 years, PEA
provided electricity to the villagers
of Huay Ta, with Amnuay Sanwijai
as the only officer in charge of
both the electrical grid and the
generator. Though power is
available only from 14.00-16.00
hrs and 18.00-23.00 hrs, he was
willingly responsible for every
aspect of electricity distribution
every day without any holidays.
His determination to provide
electricity to the villagers
became a bond between him
and the community where he
would never want to leave, and
at the same time, where he has
provided hope for Huay Ta
villagers throughout all these
years.
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The Power Playground
ผู้ใหญ่มก
ั กังวลและเป็นห่วงเสมอเมือ
่ นึกถึง
‘เด็ก’ กับ ‘ไฟฟ้า’ ว่าอาจเกิดอันตรายขึน
้ ได้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงน�ำ
เครือ
่ งเล่นมาสร้างห้องเรียนแสนสนุกให้เด็กๆ
ได้ทำ� ความเข้าใจวิธก
ี ารใช้ไฟฟ้าอย่าง ‘ประหยัด’
และ ‘ปลอดภัย’
ในสนามเด็กเล่น ‘PEA THE POWER
PLAYGROUND’ ณ สวนสาธารณะเพื่อส่งเสริม
การท่องเทีย
่ วหาดบางแสนล่าง จังหวัดชลบุรี
ให้สมกับคอนเซ็ปต์ ‘สนุกเล่น สนุกคิด สนุกใช้
ไฟฟ้าแบบ Safe Save’

www.gridmag.co

จาก

่ งราวความรู้
แหล่งรวมเรือ
ด้านพลังงาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ทีเ่ ติมเต็มไลฟ์สไตล์ชวี ต
ิ ยุคดิจท
ิ ล
ั ให้แก่คณ
ุ

นิตยสารฉบับนี้ใช้กระดาษรีไซเคิล 100%  ที่ผ่านกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน
และได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC และพิ มพ์ ด้วยหมึกถั่วเหลือง

