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I N T E R V I E W
เมื่อคาเฟแ่ละปั๊ มน�้ามัน
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

K N O W L E D G E
‘กฎ 80/20’ ท�าน้อยได้มาก 
เพ่ือผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

S H O W C A S E
WOVEN CITY
ต้นแบบเมืองแห่งอนาคต



ตรวจสอบร่างกายว่า 
พักผ่อนเพียงพอ งด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และชา กาแฟ ไม่มี
อาการเจ็บป่วยอยู่

รักษามาตรการ
ป้องกันพ้ืนฐานอย่าง

เคร่งครัด ได้แก่ 
การสวมหน้ากาก 

รักษาระยะห่าง พกเจล
แอลกอฮอล์ไว้ล้างมือ

ควรงด 
ออกก�าลังกายหนัก 
สองวันก่อนและหลัง

การฉีดวัคซีน

แจ้งแพทย์ก่อนฉีด 
หากมีโรคประจ�าตัว 

ประวัติการแพ้ยาหรือ
แพ้วัคซีน ก�าลัง

ตัง้ครรภ ์และขอ้มลูอืน่ ๆ 
ที่แพทย์ควรทราบ

ตรวจสอบก�าหนด
วันเวลานัดฉีดให้ดี 

และอย่าลืมน�า
บัตรประชาชนไปด้วย

ฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัด 
และหลังฉีดวัคซีน
ช่วงสองวันแรก

หลีกเลี่ยงการใช้แขน
ข้างนั้น โดยเฉพาะ
การยกของหนัก

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

เผื่อเวลาดูอาการ
หลังฉีดวัคซีน
อย่างน้อยสัก 

30 นาที

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

อาการหลังฉีดที่ต้องกลับไปพบแพทย์
อาการแพ้วคัซีน มกัเกดิขึน้ในช่วง 30 นาทีแรก
หลงัการฉดีวัคซีน ได้แก่ มผีืน่ขึน้ ลมพิษ คนั  
บวมทีใ่บหนา้ ปาก หรือล�าคอ หายใจติดขดั  
ความดันโลหติต�า่ คล่ืนไส้ ปวดทอ้ง

PEA ใส่ใจในคุณภาพชีวิตคนไทย 
เราจะร่วมใจฝ่าฟนัวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

อาการผดิปกติอืน่ ๆ เชน่ 
มผีืน่ลมพิษ ไขสู้งมาก 
หนา้มืด เปน็ลม แขนขา
ออ่นแรง เจบ็หน้าอก



PEA ใส่ใจในคุณภาพชีวิตคนไทย 
เราจะร่วมใจฝ่าฟนัวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

EDITOR’S 
TALK
	 ทา่มกลางความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสงัคม	โดยเฉพาะความกา้วหนา้
ดา้นเทคโนโลยีทีพั่ฒนาอย่างรวดเรว็นัน้	การเรยีนรูท้ีจ่ะ	‘ปรบัตวั’	เพ่ือ
เตรียมพรอ้มรบัมือใหทั้นสถานการณถื์อเปน็ส่ิงส�าคญัและจ�าเป็นอยา่งยิง่
ทกุวนันีส้งัคมก�าลงัตืน่ตวักบัการน�าพลงังานทางเลอืกจากธรรมชาตมิา
ใชป้ระโยชนม์ากขึน้	
	 การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค	 (PEA)	 เองก็มีการปรับตัวรับกับความ
เปลีย่นแปลงนีด้ว้ยการสรา้ง	‘ธุรกิจเสรมิ’	ซ่ึงจะเข้ามาตอบโจทยค์วาม
ต้องการและวิถีชีวิตของผู้ใช้ไฟฟา้ยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น 
พร้อมประสิทธิภาพที่เต็มเปี่ ยม
	 นโยบายในการท�าธรุกจิเสรมิของ	PEA	นัน้	คอืการน�าศักยภาพอนั
แขง็แกรง่ของเรา	ทัง้บคุลากรทีมี่ความรูค้วามสามารถ	มปีระสบการณ	์
ฐานขอ้มลูผูใ้ช้ไฟ	เทคโนโลยีท่ีทันสมัย	และอปุกรณ์อนัครบครนั	มาพัฒนา
เป็นธรุกจิเสรมิในรปูแบบการให้บรกิารตา่ง	ๆ 	เกีย่วกบัพลงังานไฟฟา้		เชน่	
การสร้างสถานีไฟฟา้ชั่วคราว	(Modular	Substation)	ที่บริการทั้ง
ออกแบบกอ่สร้างสถาน	ีแลว้ยังรวมถงึการบรกิารเชงิปอ้งกันและการ
บ�ารุงรกัษาดว้ย	หรอืการติดตัง้โซลารร์ฟูทอ็ป	(Solar	Rooftop)	แบบครบ
วงจร	เพ่ือมอบประสทิธภิาพและความปลอดภยัสงูสุดให้แกผู้่ใช้ไฟฟา้ 
ซึง่ใน	GRID	ฉบบันี	้ เรามบีทสมัภาษณเ์กีย่วกบัทัง้สองธุรกจิเสรมิมา 
ฝากกนัอยา่งจใุจเลยค่ะ
	 ธรุกิจเสรมิของ	PEA	ไมเ่พียงแตเ่ปน็การน�าเอาทรพัยากรท่ีมอียู่ของ
องคก์รมาพัฒนาให้เกดิประโยชนย่ิ์งข้ึนเทา่นัน้	หากยังเปน็การตอกย�า้วา่	
PEA	คอืหนึง่ในก�าลงัส�าคญัในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจและสงัคมให้กา้วไป
ขา้งหน้า	ขณะเดยีวกันความไวใ้จและความเชือ่มัน่ทีไ่ดรั้บจากผู้ใช้ไฟฟา้มา
ตลอดกวา่	60	ปทีีผ่า่นมาน้ัน	กเ็ป็นแรงผลกัดนั	ก�าลงัใจ	และชือ่เสยีง 
ทีน่า่ภาคภมูใิจของเรา

ปีที่	1	ฉบับที่	6/2564

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

ที่ปรึกษา
รองผู้ว่าการการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค

บรรณาธิการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ
แผนกผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	
กองประชาสัมพันธ์	
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ออกแบบ
บริษัท	นะโม	คิดดี	จ�ากัด

สิ่งที่จ่ายไปคือราคา
แต่สิ่งที่ได้มาคือคุณค่า

วอร์เรน	บัฟเฟตต์

(นางอรชพร เส้นแก้วใส)
บรรณาธกิาร
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12 ปีแล้ว แต่ก็ใช้เชื้อเพลิงสะอาดนี้เพียง 15 
ล้านลติรเท่านั้นตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งน้อยมาก

เมื่อเทยีบกบัเชื้อเพลงิปกตทิี่ทาง UA ใช้ปีละ 15,000 
ล้านลติร เหตผุลหลกัที่ไม่ใช้เชื้อเพลงิชวีภาพกเ็พราะ
ราคาสูงกว่าเชื้อเพลิงปกติถึง 4 เท่า และต่อให้ 
อยากใช้ 100 เปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่มีมากพอให้ใช้ 
เนื่องจากในสหรัฐมีชีวมวลแค่ 340 ล้านตัน ซึ่งไม่
เพยีงพอต่อความต้องการของเครื่องบนิทั้งหมด 

 เมื่อปีที่แล้ว Microsoft ลงนามในสัญญากับ 
Alaska Airlines และ SkyNRG บริษัทผลิต
เชื้อเพลิงของเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้พนักงาน
ของ Microsoft ได้ขึ้นเที่ยวบินที่ใช้พลังงาน
สะอาดไปเจรจาธุรกิจ ส่วน Shell เข้าซื้อหุ้น 
40 เปอร์เซ็นต์ในโรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิล 
ไม่ได้ (non-recyclable waste)และเศษไม ้
ปีละ 200,000 เมตริกตัน ให้เป็นเชื้อเพลิง 
ชวีภาพในแคนาดา เพื่อน�าเชื้อเพลงิสะอาด

ที่ได้ไปเติมถังเชื้อเพลิงเครื่องบินขนส่งสินค้า
ของ Amazon และ DHL ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ

รายใหญ่ของโลก สัญญาณจากธุรกิจรายใหญ ่
เหล่านี้บ่งบอกว่าโฉมหน้าของการบินโลกก�าลังจะ
เปลี่ยนไปเป็นสเีขยีว  
 เทคโนโลยีพลังงานอื่น ๆ ที่ก�าลังพัฒนาก็เช่น 
e-fuel ซึ่งสายการบิน Lufthansa ลงนามซื้อเชื้อ
เพลิงชนิดนี้กับโรงผลิตในเยอรมนี รวมทั้งเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจน ไปจนถึงเครื่องบินพลังไฟฟ้าที่ความ
เป็นไปได้แต่ยังเป็นเรื่องในอนาคต แต่ตัวแทนจาก 
Safran SA ผู้ผลิตเทคโนโลยีการบินชั้นน�าของโลก 
จากฝรั่งเศส กล่าวว่า อนาคตจะขยบัเข้าใกล้ความ 
เป็นไปได้เรว็ขึ้นหากรฐับาลประเทศต่าง ๆ  สนบัสนนุ 
เงนิทนุด้านพลงังานสะอาด 

ทีม่า : https://www.wsj.com/articles/airlines-push-to-
reduce-carbon-footprint-with-greener-fuels-
11612893657?page=3

การบินยุคใหม่ 
ใช้พลงังานสะอาด
 ธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ในการหันไปใช้พลังงานสะอาด รวมถึง 
ธุรกิจการบินด้วย โดยสายการบินต่าง ๆ ทดลองใช้ SAF (Sustainable 
Aviation Fuels) หรือเชื้อเพลิงการบินแบบยั่งยืน ซึ่งชนิดที่ทันสมัยที่สุดก็คือ 
เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากน�้ามันที่ใช้ปรุงอาหารแล้ว ไขมันสัตว์ ผลผลิต
การเกษตรและเศษไม้ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 80 เปอร์เซ็นต ์
แต่ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มเีพยีง 300,000 เที่ยวบนิ จากทั้งหมด 188 ล้านเที่ยวบนิ 
หรอื 0.2 เปอร์เซน็ต์ ที่น�า SAF มาใช้เป็นเชื้อเพลงิ  
  การบนิคอืกจิกรรมของมนษุย์ที่ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกคดิเป็น 3.5 เปอร์เซน็ต์ 
ทั้งยงัเป็นวธิกีารเดนิทางขนส่งที่ได้รบัความนยิมมากที่สดุเป็นอนัดบั 2 รองจากถนน 
และคาดการณ์ว่าจะมกีารโดยสารด้วยเครื่องบนิมากขึ้นอกี 3 เท่าภายใน พ.ศ. 2588 
 United Airlines (UA) สายการบนิของสหรฐัซึ่งตั้งเป้าว่าจะลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นศนูย์ภายใน 30 ปีข้างหน้า โดยเริ่มใช้เชื้อเพลงิชวีภาพมา 
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เรือ่ง	สภุกัดภิา	พูลทรพัย์

แบตเตอรีเ่พชรใช้งานนานร้อยปี 
 แบตเตอรี่เป็นธุรกิจที่มีอนาคตสดใสมากในขณะนี้ เพราะเป็นแหล่งเก็บพลังงาน
ของยานยนต์ไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่ลเิธยีม-ไอออน ซึ่งมคีวามกงัวลว่าถ้า
แร่ธาตุนี้หมดไป แล้วโลกจะเก็บพลังงานไว้ที่ไหน ขณะที่โลกเดินหน้าสู่ยุคแบตเตอรี่ 
นกัวจิยักเ็ดนิหน้าแสวงหาแร่ธาตใุหม่ ๆ มาท�าแบตเตอรี่ชนดิใหม่เช่นกนั
 หนึ่งในนั้นคือแบตเตอรี่เพชร ใช่แล้ว เพชรที่น�าไปท�าเครื่องประดับเลอค่านั้น 
มีคุณสมบัติจ่ายไฟได้ยาวนานนับร้อยปีเลยทีเดียว โดยนักวิจัยแห่ง Wide Bandgap 
Semiconductor Group หนึ่งในหน่วยงานของสถาบันวัสดุศาสตร์แห่งชาติ (NIMS) 
ของญี่ปุ่น ผลิตตัวต้นแบบของแบตเตอรี่เพชรได้ส�าเร็จ เหตุผลที่ทางสถาบันเลือกใช้
เพชรมาท�าแบตเตอรี่ เนื่องจากเพชรคือสสารที่แข็งที่สุดในโลกและคงทนยาวนาน 
ในอตุสาหกรรมมกีารใช้เพชรท�าเป็นอปุกรณ์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง หรอืน�าเพชรมา
ท�าเป็นเซมคิอนดกัเตอร์หรอืสารกึ่งตวัน�ากไ็ด้เช่นกนั   
 แบตเตอรี่เพชรของ NIMS เป็นผลของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ทางสถาบัน
ค้นคว้ามากว่า 30 ปี แต่ยังพบอุปสรรคส�าคัญตรงที่แบตเตอรี่เพชรแม้จะจ่ายไฟได้
ยาวนานแต่กระแสไฟอ่อนเพยีงไม่กี่ไมโครวตัต์ หรอืแค่ 1 ในล้านของ 1 วัตต์เท่านั้น 

ทีม่า : https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Diamond-batteries-promise-to-
power-space-probes-for-100-years

ท�าไมดาราฮอลลวีูด้ขบัรถอีวไีปบุกนอร์เวย์
 General Motors หรือ GM ค่ายรถยักษ์ใหญ่ของสหรัฐทุ่มเงินมากกว่า 10 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ จ่ายเป็นค่าโฆษณาความยาว 90 วินาทีฉายระหว่างการแข่งขันรอบ 
ชงิชนะเลศิซูเปอร์โบวล์ในปีนี้ เนื้อหาโฆษณามอียู่ว่า Will Ferrell ดาราตลกชื่อดงัพารถ 
GM ขึ้นเรอืข้ามน�้าข้ามทะเลจากสหรฐัไปนอร์เวย์
 นอร์เวย์มอีะไร ท�าไมรถอวี ีGM ต้องไปถงึที่นั่น ค�าตอบกค็อื GM ต้องการบกุตลาด
รถอีวีในนอร์เวย์ เนื่องจากประเทศเล็ก ๆ ในสแกนดิเนเวียนี้กลายเป็นประเทศแรกใน
โลกที่ยอดขายรถพลงังานไฟฟ้าหรอืรถอวีแีซงหน้ารถที่ใช้น�้ามนั แก๊สและเชื้อเพลงิไฮบรดิ 
โดยรถอีวีครองสัดส่วนในตลาดรถยนต์ในนอร์เวย์ 54.3 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กรุงออสโล 
เมอืงหลวงของนอร์เวย์ครองอนัดบัเมอืงที่มกีารใช้รถอวีสีูงเป็นอนัดบัต้น ๆ ของโลก  
 ปัจจยัที่ท�าให้รถอวีคีรองใจชาวนอร์เวย์กค็อื รฐับาลนอร์เวย์ออกมาตรการต่าง ๆ ที่
ท�าให้ชาวนอร์เวย์เข้าถงึรถอวีไีด้ง่ายที่สดุ โดยรฐับาลสนบัสนนุให้บรษิทัผูผ้ลติรถยนต์ของ
ประเทศหนัมาผลติรถอวีมีาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เพื่อลดปัญหามลพษิและวกิฤตขาดแคลน
พลงังาน ไม่เกบ็ภาษรีถอวีนี�าเข้า ฟรคี่าที่จอดรถ ไม่เสยีค่าทางด่วน ขบัในเลนรถประจ�า
ทางได้ ฟรีค่าน�ารถอีวีขึ้นเรือเฟอร์รี่ และในช่วงแรก ๆ ยังไม่เสียค่าชาร์จแบตเตอรี่ตาม
สถานีชาร์จรถอีวีที่กระจายอย่างน้อย 2 สถานีในระยะทางทุก ๆ 50 กิโลเมตรบนถนน
สายหลกั จนถงึปัจจบุนัมสีถานชีาร์จแบตเตอรี่รถอวีทีั่วประเทศกว่า 16,000 แห่ง 
 แม้จะเริ่มเก็บค่าบริการชาร์จแบตเตอรี่เมื่อ พ.ศ. 2561 แต่รัฐบาลเปลี่ยนความคิด
ชาวนอร์เวย์ให้เล็งเห็นว่า รถอีวีราคาถูก เป็นมิตรกับโลก และหาสถานีชาร์จสะดวก 
จงึท�าให้รถอวีกีลายเป็นตวัเลอืกแรกเมื่อชาวนอร์เวย์จะซื้อรถใหม่ 

ทีม่า : https://cleantechnica.com/2021/02/07/ranting-about-gms-electric-vehicle-super-
bowl-ads-ugh/https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/05/electric-cars-record-
market-share-norway



5

แฟลตประหยัดไฟ 
ในราคาเอือ้มถงึ
  ตึก 4 ชั้นสีด�าแวววาวผุดในย ่านโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เลิกกิจการแล้วในเมืองฟิลาเดลเฟีย 
สหรัฐอเมริกา ตึกนี้ชื่อว่า Front Flats ซึ่งพื้นผิวด้าน
นอกและหลงัคาปูด้วยแผงโซลาร์เซลล์ 492 แผ่น เพื่อ
ให้ตกึนี้ผลติกระแสไฟฟ้าใช้เอง และหลงัจากเปิดให้เช่า
เมื่อต้นปีที่แล้ว ปรากฏว่าตกึนี้ผลติไฟฟ้าได้เกนิความ
ต้องการใช้งานเสยีด้วย
 Front Flats เป็นผลงานของ Onion Flats บริษัท
สถาปนกิในเมอืงฟลิาเดลเฟยีที่ตั้งเปา้หมายแตแ่รกว่า 
ต้องการสร้างที่อยู่อาศัยที่ผลิตพลังงานใช้เอง ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็ตั้งราคา
ที่เข้าถึงได้เพื่อให้คนส่วนใหญ่มี ‘บ้าน’ สวยเก๋ฝีมือ
สถาปนิกในราคาที่จ่ายได้ ซึ่งผลลัพธ์เป็นไปตามที่
ตั้งใจเมื่อ Front Flats ที่มีทั้งหมด 28 ห้อง ให้เช่า 
เดอืนละไม่ถงึ 1,400 ดอลลาร์สหรฐั ต�่ากว่าราคาเฉลี่ย
ที่พักในย่านเดียวกันซึ่งอยู่ที่ 1,750 ดอลลาร์สหรัฐ 
ต่อเดอืน และผูเ้ช่าจ่ายค่าพลงังานเดอืนละ 40 ดอลลาร์ 
สหรฐัเท่านั้น 
 แผงโซลาร์เซลล์ที่ตดิตั้งห่างผนงัตกึ 2 ฟตุ นอกจาก
ท�าหน้าที่ผลติกระแสไฟฟ้าแล้วยงัช่วยบงัแดด จงึท�าให้
ตึกเย็นลงในหน้าร้อน รวมทั้งให้ความเป็นส่วนตัวแก ่
ผู้พักอาศัย เพราะคนข้างนอกมองไม่เห็นคนในตึก 
แต่คนในตกึมองเหน็ววิภายนอกได้  
 ที่พกัลดพลงังานกลายเป็นความฝันใหม่ของเหล่า
สถาปนิก อาทิ Sendero Verde คอนโดมิเนียม 709 
ยูนิตในย่านอีสต์ฮาร์เล็มในแมนฮัตตัน ตั้งเป้าว่าจะ
เป็นโครงการที่พักอาศัยแบบรวมหลายครอบครัวที่ใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในโลก รวมไปถึง
คอนโดผู้สูงอายุสูง 10 ชั้น 127 ยูนิตในเมืองพอร์ต
แลนด์ที่ก�าลังก่อสร้าง ก็คาดว่าจะลดการใช้พลังงาน
ลง 60 เปอร์เซน็ต์ 

ทีม่า : https://www.solarpowerworldonline.com/2020/11/
philadelphia-architecture-firm-installs-wild-solar-
project-to-maximize-onsite-power-production/

แอมโมเนยีเปลีย่นโลกครัง้ที ่2 
 เมื่อราว ๆ  ศตวรรษก่อน โลกเผชญิวกิฤตอาหารไม่พอกนิ จากจ�านวน 
ประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ท�าให้เกษตรกรต้องเร่งปลูกพืชผลให้เร็วขึ้น 
จนแบคทเีรยีที่ท�าหน้าที่ผลติไนโตรเจนไม่อาจป้อนสารอาหารเตมิให้พชื
โตได้ทนัความต้องการของมนษุย์ แต่แล้ว Fritz Haber และ Carl Bosch 
นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันก็พัฒนากระบวนการที่ช่วยให้ไฮโดรเจน
และไนโตรเจนในอากาศท�าปฏิกิริยาภายใต้ความร้อน จนได้ผลลัพธ์
เป็นแอมโมเนยี ซึ่งเกษตรกรน�าไปใช้แทนปุย๋ธรรมชาตมิาจนถงึทกุวนันี้ 
 ในยคุที่โลกเผชญิกบัวกิฤตพลงังานและสิ่งแวดล้อม แอมโมเนยีรบั
หน้าที่เป็นเชื้อเพลิงที่ให้พลังงานสะอาด แอมโมเนียมีความหนาแน่น
ของพลงังานที่ 12.7 เมกะจูลต่อลติร ขณะที่ไฮโดรเจนเหลวมคีวามหนา
แน่นของพลังงานที่ 8.5 เมกะจูลต่อลิตรเท่านั้น และไฮโดรเจนเหลว
ยังต้องเก็บรักษาด้วยวิธีแช่เยือกแข็งแบบไครโอจินิก (การแช่แข็งใน 
สภาพของเหลวจดุเดอืดต�่ามาก) ที่ -253 องศาเซลเซยีส แต่แอมโมเนยี 
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -33 องศาเซลเซียสได้ และยังติดไฟได้น้อยกว่า
ไฮโดรเจน 
 ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ท�าให้เราหันไปใช้พลังงานแอมโมเนียได้
สะดวก ทั่วโลกมีการผลิตแอมโมเนียต่อปีสูงถึง 180 ล้านเมตริกตัน 
(180,000 ล้านลติร) จงึมโีรงงานผลติแอมโมเนยีอยู่แล้วมากมาย
 Yara หนึ่งในผูผ้ลติปุย๋และแอมโมเนยีรายใหญ่ที่สดุในโลกประกาศว่า 
จะเปลี่ยนไปผลติกรนีแอมโมเนยีในโรงงานที่นอร์เวย์ เท่ากบัจะลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 800,000 ล้านตนั รฐับาลญี่ปุ่น
ยังประกาศพาประเทศเข้าสู่ ‘ยุคสมัยของพลังงานแอมโมเนียเต็มสูบ’ 
ให้ส�าเร็จภายใน พ.ศ. 2588 ซึ่งไม่น่าจะเป็นเป้าหมายที่ไกลเกินเอื้อม 
เมื่อ Mitsubishi Power ประดษิฐ์เครื่องกงัหนัก๊าซพลงังานแอมโมเนยี 
100 เปอร์เซ็นต์ได้ส�าเร็จแล้ว และเตรียมผลิตขายในอีก 4 ปีข้างหน้า 
ซึ่งจะเป็นเครื่องกังหันก๊าซพลังแอมโมเนียขนาดอุตสาหกรรมเครื่อง
แรกของโลก  

ทีม่า : https://cen.acs.org/business/petrochemicals/ammonia-fuel-
future/99/i8 
https://www.powermag.com/mitsubishi-power-developing-100-
ammonia-capable-gas-turbine/ 
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เทคโนโลยสีีทนรอ้น-ดดูมลพิษ-
ฆา่ไวรสั 
 ผนงัตกึในลอนดอน แมนเชสเตอร์ คาร์ดฟิฟ์ เบอร์มงิแฮม บรสิตอล 
และกลาสโกลว์ ถกูละเลงสสีดใสเป็นรปู ID.3 รถอวีรีาคา 30,000 ปอนด์
จากค่าย Volkswagen ทว่าความน่าสนใจไม่ได้อยูท่ี่รถซึ่งขบัเคลื่อนด้วย
พลงังานสะอาด แต่สทีี่ใช้วาดรปูโฆษณาดงักล่าวคอื Airlite สทีี่ท�าจาก
วัตถุดิบธรรมชาติและมีคุณสมบัติดูดซับมลพิษในอากาศได้ โดยทาง 
Volkswagen กล่าวว่า พื้นที่ 100 ตารางเมตรที่ทาด้วยส ีAirlite สามารถ
กรองมลพษิทางอากาศได้เท่ากบัพชืที่ปลูกในพื้นที่เท่ากนั 
 สี Airlite ท�าจากผลึกไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งเมื่อโดนแสงหรือ
ความชื้นจะมคีณุสมบตัสิลายสารประกอบทางเคมอีย่างก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (หนึ่งในสารตั้งต้นของฝุ่น PM 2.5 ที่เกดิจากกระบวนการ
สันดาปของเครื่องยนต์) แล้วยังเปลี่ยนมลพิษให้กลายเป็นสสารที่ 
ไม่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วย พื้นผิวที่ทาด้วยสี Airlite สามารถ
สลายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศได้ 20 เปอร์เซน็ต์
 นอกจากส ีAirlite ที่ผลติขายในเชงิพาณชิย์แล้วเรยีบร้อย กย็งัมสีี
ที่ช่วยดดูมลพษิในโครงการทดลองด้วย อาท ิENERPAINT ที่คดิค้นโดย
ศาสตราจารย์ Dmitry Shchukin แห่ง University of Liverpool ที่เลง็เหน็
ว่าการใช้พลังงานในบ้านเรือนมี 2 แบบ คือ ท�าให้บ้านอุ่นและท�าให้
บ้านเยน็ เขาจงึพฒันาสทีี่ช่วยปรบัอณุหภมูไิด้โดยดดูซบัความร้อนตอน
กลางวนัช่วยให้บ้านเยน็ลง แล้วปล่อยความร้อนออกมาตอนกลางคนื 
ท�าให้บ้านอุ่นขึ้น ด้วยวิธีนี้จะไม่มีพลังงานสูญเปล่าในบ้านตลอด 24 
ชั่วโมง ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งเท่ากับช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และประหยดัค่าไฟฟ้าไปในตวั 
 ล่าสดุทาง University College London (UCL) ได้ทดลองส ีAirlite แล้ว
พบว่า มคีณุสมบตัฆิ่าเชื้อไวรสัได้หลายชนดิ หนึ่งในนั้นกค็อืเชื้อไวรสั
โคโรนาที่ก่อโรคในคน หรือ Human Coronavirus NL63 (HCoV-NL63) 
ทาง Airlite อยากให้ทดลองกับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 2019 ซึ่งก่อให้
เกดิโรคโควดิ-19 แต่ตดิที่มข้ีอห้ามไม่ให้ทดลอง แต่จากข่าวนี้ท�าให้เกดิ
มุมมองใหม่ว่า สีไม่ได้แค่ช่วยตกแต่งบ้าน แต่ยังมีบทบาทส�าคัญต่อ
สขุภาพ สิ่งแวดล้อมและค่าไฟด้วย  
ที่มา : https://www.msn.com/en-gb/cars/news/vw-promotes-its-new-
%C2%A330000-id3-electric-car-with-billboards-its-claims-can-eat-
roadside-pollution/ar-BB1avDep
https://apnews.com/press-release/business-wire/virus-outbreak-
technology-science-environment-and-nature-england-3e68a46d91f245ee8
0a8c7cc02b4b15f
https://horizon-magazine.eu/article/paints-eat-pollutants-and-heat-
homes.html 

กลัน่สกอตชว์สิกี ้
จากพลงังานลม 
 โรงกลั่นวสิกี้ในหมูเ่กาะทางตะวนัตกของสกอตแลนด์ 
เปลี่ยนไปใช ้กระแสไฟฟ ้าที่ผลิตโดยกังหันพลัง 
น�้าขึ้นน�้าลงจากใต้ทะเล ซึ่ง Nova Innovation บริษัทที่
ดูแลโครงการนี้เตรียมน�ากังหันน�้าลงไปติดตั้งใต้ทะเล
ระหว่างเกาะจูราและเกาะไอเลย์ โดยไฟฟ้าที่ได้จะแจก
จ่ายให้กบัโรงกลั่นวสิกี้ที่อยู่บนเกาะทั้งสองรวม 10 แห่ง  
 ผืนน�้ารอบ ๆ สกอตแลนด์กลายเป็นพื้นที่ผลิต 
พลังงานสะอาดจากท้องทะเลหลายโครงการ อาท ิ
กงัหนัลมลอยน�้าที่ตดิตั้งโดย Equinor บรษิทัน�้ามนัราย
ใหญ่ของนอร์เวย์ ซึ่งคาดกนัว่าจะเป็นตวัเปลี่ยนเกมใน
อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดของโลก เพราะอาจสร้าง
ตลาดใหม่ที่มมีลูค่าสูงถงึ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรฐัได้ 
เพราะปัจจุบันกังหันลมนอกชายฝั่งติดตั้งได้ที่ความลึก 
60 เมตรเท่านั้น แต่ในท้องทะเลลกึนั้นกระแสลมแรงกว่า 
จงึผลติกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า แต่กงัหนัลมแบบลอยน�้า 
มีต้นทุนสูงกว่ากังหันลมแบบฝังเสากับพื้นทะเลเกือบ  
2 เท่า หรอืราคาสงูกว่า 84 ดอลลาร์สหรฐัต่อเมกะวตัต-์ 
ชั่วโมง 
 นอกจากโรงกลั่นสกอตช์วสิกี้แล้ว เกอืบทั้งสกอตแลนด์ 
ยังพร้อมใจกันเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกถึง 90.1 
เปอร์เซน็ต์ เมื่อปี พ.ศ. 2562 เทยีบกบัเมื่อ 10 ปีก่อนที่ทั้ง
ประเทศใช้พลงังานทางเลอืกแค่ 27.2 เปอร์เซน็ต์เท่านั้น 
 การที่สกอตแลนด์ให้ความส�าคญักบัการใช้พลงังาน
สะอาดอย่างจรงิจงั ท�าให้เกดิโครงการพลงังานมากมาย 
โดยเฉพาะพลังงานลมทะเล ซึ่งกลายเป็นแหล่งก�าเนิด
ไฟฟ้าหลกัของประเทศไปแล้ว อาท ิBeatrice โรงไฟฟ้า
พลังงานลมนอกชายฝั่งที่มีกังหันลมขนาด 3 ใบพัด 
ยาว 75 เมตร จ�านวน 84 เครื่อง ซึ่งผลติไฟฟ้าได้เพยีงพอ 
ส�าหรับบ้านเรือน 450,000 หลัง และยังมี Seagreen 
โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างซึ่งมีก�าลัง 
การผลติไฟฟ้าส�าหรบับ้านเรอืน 1.3 ล้านหลงัได้สบาย ๆ  
สมกบัที่ Boris Johnson นายกรฐัมนตรอีงักฤษ กล่าวไว้ 
ว่า “ถ้าซาอุดีอาระเบียคือประเทศแห่งน�้ามัน สหราช
อาณาจักร (ที่รวมถึงสกอตแลนด์ด้วย) ก็คือประเทศ
แห่งพลงังานสะอาด” 
ที่มา : https://www.heraldscotland.com/business_
hq/18998663.bruichladdich-ramps-green-energy-
credentials/ 
https://www.stormgeo.com/solutions/renewables-and-
energy-markets/articles/the-future-is-bright-for-floating-
wind-turbines/ 
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-
politics-54441613 
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ทางเลอืกใหมห่ลงัยคุโควิด
 ยอดขายที่เพิ่มขึ้นของอ-ีไบค์สอดคล้องกบัข้อมูลจาก IQAir ที่ว่า ใน
ช่วงลอ็กดาวน์ เมอืงใหญ่ 9 เมอืงทั่วโลก ได้แก่ เดล ีลอนดอน แอลเอ 
มลิาน มมุไบ นวิยอร์กซติี้ เซาเปาโล โซล อูฮ่ั่น และโรมมสีภาพอากาศ
ดขีึ้น ซึ่งเหน็ได้ชดัในเมอืงที่ปกตแิล้วปกคลมุไปด้วยฝุน่ควนั เช่น เมอืง
เดลใีนอนิเดยีมลพษิลดลง 60 เปอร์เซน็ต์ ตดิต่อกนั 3 สปัดาห์ในช่วง
ลอ็กดาวน์ เช่นเดยีวกบักรงุโซลในเกาหลใีต้ที่มลพษิในอากาศลดลง 
54 เปอร์เซ็นต์ และอู่ฮั่นในประเทศจีน มลพิษลดลง 44 เปอร์เซ็นต์  
เมอืงใหญ่ทั่วโลกจงึพยายามหาทางออกเดยีวกนั ด้วยการหนัมารณรงค์
ให้พลเมอืงใช้จกัรยานกนัมากขึ้น  

ขีอ่-ีไบคแ์ลว้แขง็แรง
 ผลการวจิยัของ University of Boulder ในโคโลราโด สหรฐัอเมรกิา
ตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of Applied Physiology พบว่า 
สขุภาพโดยรวมดขีึ้นเมื่อขี่อ-ีไบค์อย่างสม�่าเสมอ ทั้งช่วยการไหลเวยีน
โลหติ ความดนัโลหติและระดบัน�้าตาลดขีึ้น อ-ีไบค์ยงัส่งผลดตี่อผู้มี
อาการบาดเจ็บและผู้ป่วยในบางโรค เช่น โรคเบาหวานประเภท 2  
ซึ่งจ�าเป็นต้องออกก�าลังกายแบบไม่หักโหมมาก ให้ผู้ป่วยสุขภาพ 
แขง็แรงขึ้น นอกจากนี้อ-ีไบค์ยงัช่วยผ่อนแรงจงึขี่ง่าย ได้ระยะทางไกลขึ้น 
และใช้เวลาบรหิารสขุภาพนานขึ้นโดยไม่รู้ตวั 
 ตวัอย่างที่ยนืยนัค�ากล่าวนี้ กค็อื Sean Yates นกัป่ันชาวองักฤษ 
ผูเ้ป็นต�านาน ซึ่งกวาดทั้งแชมป์ Tour de France, The Tour of Belgium 
และ Vuelta a España เมื่อถงึวยั 60 ปี เขาเป็นโรคหวัใจ ทั้งยงัประสบ
อบุตัเิหต ุจนป่ันจกัรยานธรรมดาได้ยากขึ้น แต่เมื่อฌอนเปลี่ยนมาขี่
อ-ีไบค์ ปัจจบุนัเขาอาย ุ 65 ปี และมคีวามสขุ สขุภาพดจีากการได้อยู่
บนอานจกัรยานได้อกีครั้ง 

ทีม่า : https://www.cyclist.co.uk/in-depth/8919/how-an-e-bike-can-help-you-return-to-fitness
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

รูห้รือไมว่่า เมือ่ปีทีแ่ลว้ ยอดขายจกัรยานไฟฟา้กลบัมาแรงและเพ่ิมขึน้กวา่ 100 เปอรเ์ซน็ตใ์นหลายประเทศ จนผูผ้ลติประกอบชิน้ส่วน
อ-ีไบค์กนัไมท่นัเลยทเีดียว โดยชว่งลอ็กดาวนใ์นเดือนมนีาคมของปทีีแ่ลว้ รา้นจกัรยานยงัไดร้บัอนญุาตใหเ้ปดิกิจการไดอ้ยู ่ชาวยโุรป
และอเมรกินัจงึพากนัไปซือ้อ-ีไบคจ์นรา้นขายจกัรยานตอ้งขึน้ป้าย SOLD OUT กนัเป็นแถบ 

สองลอ้ธรรมดาชดิซา้ย อ-ีไบคม์าแลว้

 VanMoof บรษิทัผูผ้ลติอ-ีไบค์ในเนเธอร์แลนด์เผยว่า ยอดขายอ-ีไบค์
แซงหน้าจกัรยานธรรมดาทั้งในออนไลน์และหน้าร้าน โดยในเยอรมนี
ยอดขายอ-ีไบคเ์พิ่มขึ้น 226 เปอร์เซน็ต์ ในสหราชอาณาจกัรเพิ่มขึ้น  
184 เปอร์เซ็นต์ และในเนเธอร์แลนด์เพิ่มขึ้น 140 เปอร์เซ็นต์ ส่วน 
Lectric eBikes ผู ้จ�าหน่ายจักรยานในสหรัฐก็มียอดขายอี-ไบค ์
เพิ่มขึ้น 140 เปอร์เซน็ต์ 
 เมื่อเปรยีบเทยีบยอดขายอ-ีไบค์ใน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่โลก
จะมโีรคโควดิ-19 อ-ีไบค์ขายได้ 3 ล้านคนัทั่วโลก แต่มกีารคาดการณ์
ว่าต่อจากนี้ไป อ-ีไบค์จะขายได้ปีละ 10 ล้านคนั และจะขายได้ถงึ 17 
ล้านคนัใน พ.ศ. 2573 
 แม้แต่ Google เองกเ็ปิดเผยว่า ค�าค้นหาว่า ‘best electric bike’ เพิ่ม
สงูขึ้นตั้งแต่วนัที่ 22 มนีาคม พ.ศ. 2563 หลงัจากที่องค์การอนามยัโลก
ประกาศว่าโควดิ-19 คอืโรคระบาดใหม่ของโลกไม่ถงึ 2 สปัดาห์ 
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เพ่ิมความมัน่ใจ...เสรมิความมัน่คง...
ใหร้ะบบไฟฟา้

	 นอกจากการให้บริการพลังงานไฟฟา้เพ่ือพัฒนา
คณุภาพชวีติคนไทยแลว้	การไฟฟา้สว่นภมูภิาค	(PEA)	
ยังมีส่วนช่วยสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโต	สามารถ
แขง่ขนัในตลาดการคา้โลกได	้ดว้ยการสง่มอบพลงังาน
ไฟฟา้ที่มีประสิทธิภาพ	มั่นคง	และเชื่อถือได้	โดยเฉพาะ
ส�าหรบัพ้ืนท่ีท่ีมีปรมิาณความตอ้งการพลงังานไฟฟา้สงู	
เช่น	นิคมอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	รวมถึงกลุ่มธุรกิจท่ีมี
ความต้องการพลังงานไฟฟา้สูงขึ้น	และจ�าเป็นต้องมี
สถานีไฟฟา้เป็นของตัวเอง	เพ่ือให้การบริหารจัดการ

ภารกิจสุดท้าทาย
 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว (Modular Substation) เป็น
งานที่ PEA มีความพร้อมทั้งด้านประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 
รวมถงึอปุกรณ์ที่ครบครนั ซึ่งจ�าเป็นส�าหรบัผูใ้ช้ไฟฟ้าในภาคธรุกจิ
ที่ต้องการความมั่นคงของระบบไฟฟ้ามากเป็นพิเศษ เพราะหาก
เกิดข้อขัดข้องที่ท�าให้กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงักลง จะส่ง 
ผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งในส่วนของ
เจ้าของโรงงาน คู่ค้าทางธรุกจิ รวมถงึลูกจ้างด้วย 
 อย่างครั้งนี้ PEA รบัหน้าที่ก่อสร้างสถานไีฟฟ้าชั่วคราวให้บรษิทั 
Western Digital (WD) บริษัทผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบจ่ายไฟฟา้มีเสถียรภาพในทุกสภาวะ	
	 GRID	ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากคุณขจร	 โปร่งฟา้ 
ผูช้ว่ยผูว้า่การ	การไฟฟา้สว่นภมูภิาค	เขต	1	(ภาคกลาง)	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	มาบอกเล่าถึงหนึ่งภารกิจ
ส�าคัญในการส่งมอบพลังงานไฟฟา้ที่มีประสิทธิภาพ	
ผ่านงานให้บริการก่อสร้างสถานีไฟฟา้ระบบแรงดันสูง	
115	กิโลโวลต์	 (kV)	 แก่บริษัท	 เวสเทิร์น	ดิจิตอล	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	หรือ	Western	Digital	(WD)	ณ	
นคิมอุตสาหกรรมบางปะอิน	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	

หรือฮาร์ดไดรฟ์รายใหญ่ของประเทศ ซึ่งส่งออกสินค้าไปทั่วโลก 
และเพื่อให้เกดิผลกระทบต่อธรุกจิน้อยที่สดุ  PEA จงึมเีวลาท�างาน
จ�ากัดให้ต้องเสร็จภายใน 20 วัน ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทาย ดังนั้น 
การเตรยีมการเพื่อรบัภารกจินี้จงึส�าคญัเป็นล�าดบัแรก 
 “ผู้บริหารของเราได้ประชุมวางแผนการท�างานเพื่อส่งมอบ
สถานีไฟฟ้าชั่วคราวให้ได้เร็วที่สุด สุดท้ายก็สรุปมาว่า PEA จะ
เข้าไปก่อสร้างสถานไีฟฟ้าระบบแรงดนัสงู 115 kV แทนระบบก�าลงั
ไฟฟ้าส�ารอง 22 kV เพื่อให้ก�าลังการส่งจ่ายไฟฟ้าของโรงงานนี้
มั่นคงขึ้น และต้องสร้างให้เสรจ็ภายในเวลาที่ก�าหนด”

MODULAR 
SUBSTATION
MODULAR 

SUBSTATION
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กลยุทธ์การท�างาน
 เมื่อเวลาการท�างานค่อนข้างจ�ากดั ทมีงาน PEA ไม่เพยีงต้อง
ท�างานแข่งกบัเวลาที่เดนิหน้าไปทกุขณะเท่านั้น แต่ในทกุขั้นตอน
ของการปฏิบัติงานยังผิดพลาดไม่ได้อีกด้วย คุณขจรได้ให้ข้อมูล
ตรงส่วนนี้ไว้ว่า
 “เราประชุมวางแผนการท�างานให้รัดกุมที่สุด เพื่อให้งาน 
ทกุอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ แต่สิ่งส�าคญัที่ท�าให้งานนี้ประสบ
ความส�าเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ ผมมองว่าเป็นใจมุ่งมั่นของเราที่
ต้องการช่วยผูใ้ช้ไฟฟ้าให้มไีฟฟ้าใช้ได้ตามปกตใิห้เรว็ที่สดุ ซึ่งพวก
เราชาว PEA  ตั้งแต่ผู้บริหาร ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทีมวิศวกรตั้ง
ปณธิานเพื่อเป้าหมายเดยีวกนัครบั
 “ปกติในส�านักงานการไฟฟ้าเขต 1 มีทีมงานที่ท�าหน้าที่
ออกแบบ ก่อสร้าง และทมีวศิวกรตดิตั้งสถานไีฟฟ้าชั่วคราวประจ�า
การอยู่แล้ว เราท�าเองได้ทกุขั้นตอน แต่ด้วยเวลาที่จ�ากดัมาก PEA 
ส�านักงานใหญ่จึงระดมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาเสริมทัพ 
จากนั้นเราก็ท�างานตามแผนที่วางไว้ ผู้ที่มีหน้าที่ออกแบบสถานี
สายส่งไฟฟ้าต้องท�าให้เสร็จในเวลาตามที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้ทีม
ก่อสร้างมารบัช่วงต่อได้ การออกแบบทยอยท�าเป็นส่วน ๆ หรอืที่
เรยีกว่าวาง Conceptual Design เป็นแนวคดิในการออกแบบสถาน ี
เพื่อให้ทีมที่ต้องรับช่วงงานต่อสามารถเริ่มงานได้ในเวลาไล่เลี่ย 
กนัไป”  

ก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรค
 “สิ่งส�าคัญที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือความรอบคอบในการขน
ย้ายอปุกรณ์ของสถานไีฟฟ้าชั่วคราวจากอรญัประเทศมาที่อยธุยา 
เพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักอย่างหม้อแปลง สวิตช์เกียร์ 115 kV 
กับ 22 kV หากได้รับแรงกระแทกกระเทือนจากการเดินทางขน
ย้ายอาจช�ารุดเสียหายได้ ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น สายส่ง ระบบ
จ�าหน่าย สายสวติช์ที่ใช้กบัระบบ 22 kV กต็ดิต่อหาจากคลงัสนิค้า
ในส�านกังานการไฟฟ้าเขตพื้นที่ใกล้เคยีงให้ช่วยส่งมาให้
 “ผมมองว่าที่เราแก้ไขปัญหาและผ่านอุปสรรคครั้งนี้มาได้ 
เพราะทุกหน่วยงานใน PEA ประสานและให้ความร่วมมือกัน 
นอกจากนี้ การท�างานหน้างาน ผู้บริหารของบริษัท WD ก็ช่วย
อ�านวยความสะดวกให้ทีมงานของเราด้วย หน้างานเรามีทีมงาน
ร่วม 30-40 คนลงไปปฏิบัติงาน ฉะนั้น การแบ่งงานและควบคุม
งานในแต่ละจุดให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้จึงส�าคัญมาก ผู้ที่เป็น
โปรเจกต์เมเนเจอร์ต้องบริหารจัดการให้ดี ซึ่งทุกวันหลังเลิกงาน 
แม้ว่าจะสามสี่ทุ่มแล้วกต็าม โปรเจกต์เมเนเจอร์กบัทมีงานยงัต้อง
มาพูดคุยถึงการท�างานในวันนั้น ๆ ว่ามีปัญหาหรือติดขัดในส่วน
ไหนยังไงบ้าง จะได้คิดหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที เพื่อให้งานเดิน
หน้าต่อไปได้ นอกจากท�างานทกุอย่างให้เสรจ็ตามก�าหนดการใน
แผนแล้ว อกีสิ่งที่ส�าคญัไม่น้อยไปกว่ากนักค็อืความปลอดภยัของ
ทมีงานทกุคน”
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ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
 เมื่อถามว่าในภารกิจนี้ได้น�านวัตกรรมใดมาใช้บ้างหรือไม่ 
คุณขจรตอบทันทีเลยว่า “Process Innovation ครับ” ก่อนที่จะ
ขยายความเพิ่มเตมิว่า
 “ผมมองว่าสิ่งที่เราใช้ในการท�างานนี้ก็คือนวัตกรรมด้าน
กระบวนการปฏิบัติงานของทีมงานทุกคนที่ต้องปรับตัวตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นหน้างาน อย่างเช่น การติดตั้งสวิตช์เกียร์ 
ตามปกติต้องใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ แต่กรณีนี้เรามีเวลา
ให้ได้เพียง 2 วันเท่านั้น ซึ่งในการท�างานจริง เราวางแผนทุก 
ขั้นตอนไว้แล้วก็จริง แต่ก็ต้องท�าไปปรับไปตามสถานการณ์ 
นอกจากท�างานให้ได้ตามก�าหนดเวลาแล้ว อย่างที่ผมกล่าว
ไปตอนต้นว่าอีกสิ่งที่ท�าให้งานส�าเร็จตามเป้า ก็คือการ ‘ปรับ’ 
กระบวนการท�างานให้เริ่มไปพร้อม ๆ กนัทกุส่วน 

 “ถ้าเป็นด้าน Product Innovation นอกจากเรามีทีมงานที่มี
ความเชี่ยวชาญและช�านาญในด้านต่าง ๆ  แล้ว เครื่องไม้เครื่องมอื 
และเทคโนโลยทีี่เราใช้กท็นัสมยั ช่วยให้ออกแบบ ก่อสร้าง และ
ติดตั้งได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ด�าเนินการ
ทดสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้
สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้อย่างมีเสถียรภาพ ช่วยแก้ไข
ปัญหาให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเรว็ ปลอดภยั และมมีาตรฐาน”
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ศักยภาพ PEA 
 ภารกิจครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดีตามแผนงาน ผู้บริหารของบริษัท WD ชื่นชมทีมงาน 
PEA ที่ให้ความช่วยเหลอือย่างทนัท่วงท ีทั้งยงับอกด้วยว่า ไม่เคยเหน็การก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าชั่วคราวขนาด 50 MVA ที่ใช้เวลาก่อสร้างเสรจ็เพยีง 20 วนัมาก่อน
 “ต้องอธบิายว่า กระบวนการท�างานตามปกตขิอง PEA เราจะม ีKey Account ที่ดูแล
รบัผดิชอบผู้ใช้ไฟฟ้าระบบ 115 kV แต่ละรายอยู่แล้ว และมกีรุ๊ปไลน์ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มนี้
สามารถตดิต่อกบัศูนย์ที่ควบคมุการจ่ายไฟได้โดยตรง หรอืพูดง่าย ๆ  ว่า เราเฝ้าดูแลและ
สงัเกตการท�างานของระบบไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทกุรายอยู่ตลอดเวลา แค่เกดิแรงดนัไฟฟ้า
ตกก็แจ้งเข้าได้ เรามีทีมงานสแตนด์บาย พร้อมเข้าไปดูแล ส�าหรับภารกิจครั้งนี้ ผมขอ
ชื่นชมทมีงาน PEA ที่สงัเกตเหน็ความผิดปกติในระบบจงึตดิต่อเข้าไปสอบถามทาง WD 
และเข้าไปให้การช่วยเหลอืได้อย่างทนัท่วงที
 “การที่ PEA เข้าไปดแูลจดัการให้ผูใ้ช้ไฟฟ้าได้กลบัมาใช้ไฟฟ้าได้ตามปกตโิดยเรว็ที่สดุ
นั้น ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารู้สกึอุ่นใจว่าเราดูแลใส่ใจเขาด ี น�าไปสู่ความเชื่อมั่นในแบรนด์ PEA 
เหนอืสิ่งอื่นใด ผมมองว่านี่คอืการแสดงศกัยภาพของ PEA ให้เป็นที่ประจกัษ์ว่า นอกจาก
เราอยู่คู่ผู้ใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง มายาวนานเข้าสู่ปีที่ 61 แล้ว องค์กรเรามคีวามพร้อม
ในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในหน้าที่ต่าง ๆ อีกทั้งผม
เชื่อมั่นว่าด้วยศกัยภาพของ PEA ทั้งด้านบคุลากร วสัดอุปุกรณ์ รวมทั้งเทคโนโลย ีระบบ
บรหิารจดัการ สามารถให้บรกิารลูกค้าที่ต้องการให้เราก่อสร้างสถานไีฟฟ้าชั่วคราวได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ ทนัก�าหนด จากความพร้อมของวสัดอุปุกรณ์ และประสบการณ์
การท�างานของทมีงาน”
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ไปสู่ ‘เป้าหมาย’ ที่วางไว้ 

 “PEA มกีองบรกิารลูกค้าเป็นตวัขบัเคลื่อนธรุกจิเสรมิ แต่ความ
ที่ PEA เป็นรัฐวิสาหกิจ ตาม พ.ร.บ.ก็มีข้อก�าหนดกฎเกณฑ์และ
ระเบียบข้อบังคับให้ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน เราจึงไม่สามารถ
ท�าธุรกิจได้เต็มตัวอย่างเอกชน ผู้ใช้ไฟฟ้าหลายคนอาจคิดว่า 
PEA แค่จ่ายกระแสไฟฟ้ากับจดมิเตอร์ค่าไฟเท่านั้น ทั้งที่จริงแล้ว 
เรามบีรกิารทั้งงานก่อสร้างและงานบ�ารงุรกัษา ด้วยจดุแขง็ของเรา 
ทั้งความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความพร้อมด้านบุคลากร 
เครื่องมอื และเทคโนโลย ีถ้าเปรยีบให้เหน็ภาพกเ็หมอืนกบัเราเป็น
หมอ แล้วตรวจร่างกายให้คนไข้ เพื่อดูว่ามีส่วนไหนของร่างกาย
ที่จ�าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาหรือไม่ เมื่อเราเข้าไปส�ารวจ 
ประมาณการ หากพบสิ่งที่สามารถแก้ไขเพื่อท�าให้การจ่ายไฟฟ้า
หรอืการใช้ไฟฟ้ามเีสถยีรภาพมากขึ้นได้ กจ็ะน�าเสนอให้ผูใ้ช้ไฟฟ้า
พจิารณาว่าจะใช้บรกิารธรุกจิเสรมิของ PEA หรอืไม่ เป็นทางเลอืก
ให้ผูใ้ช้ไฟฟ้า อย่างน้อยกไ็ด้มคู่ีเทยีบในการตดัสนิใจ เพราะแต่เดมิ
ผูใ้ช้ไฟฟ้าไม่ทราบว่า PEA มบีรกิารเหล่านี้ แต่เมื่อทราบแล้วกถ็อืว่า
ได้มขี้อมูลประกอบการตดัสนิใจมากขึ้น”
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หลายคนอาจคิดว่า PEA แค่
จ่ายกระแสไฟฟา้กับจดมิเตอร์
ค่าไฟเท่านั้น ทั้งที่จริงแล้วเรา 
มีบริการทั้งงานก่อสร้างและ
งานบ�ารุงรักษา ด้วยจุดแข็ง
ของเรา ทั้งความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ ความพร้อม
ด้านบุคลากรเครื่องมือ และ
เทคโนโลยี
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ใช้ ‘ใจ’ เข้าถึง ‘ใจ’ ผู้ใช้ไฟ
 “ทุกวันนี้ ความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่หลากหลายมากขึ้น 
ดังนั้น วิธีการท�างานของเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน อย่างกรณีไฟฟ้าดับ การท�างานที่ดีที่สุด
ไม่ใช่การหาวิธีท�าให้ไฟฟ้าที่ดับกลับมาใช้งานได้เร็ว แต่คือการท�าอย่างไรให้ไฟฟ้าไม่ดับต่างหาก 
ซึ่งความจรงิแล้วผู้ใช้ไฟฟ้าจะเป็นผู้ที่มโีอกาสเหน็ความผดิปกตขิองการใช้ไฟฟ้าก่อน ฉะนั้น ผู้ที่อยู่
หน้างานต้องเข้าใจลกูค้า รบัฟังปัญหา และมวีธิกีารสื่อสารกบัลกูค้า ในมมุมองผมคดิว่าการเข้าไป
ป้องกนัไม่ให้เกดิเหตไุฟฟ้าขดัข้องจะช่วยให้ปัญหาต่าง ๆ ลดลง
 “ในแต่ละปี PEA ใช้งบประมาณสูงในการเพิ่มเสถียรภาพด้านไฟฟ้า และจะมีวาระในการเข้า
เยี่ยมผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ เพื่อเข้าไปสื่อสาร ขอทราบปัญหาและรบัฟังข้อเสนอแนะที่ลูกค้าต้องการ
ให้เราทราบ ในทางเดียวกัน เราก็ใช้โอกาสนี้แนะน�าบริการต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่ลูกค้า 
ทั้งนี้ การเข้าพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้าอยู่บนแนวทางว่า ท�าอย่างไรก็ได้ให้การสื่อสารของเราเข้าใจ
และเข้าถงึความต้องการของลูกค้าให้ได้”

 ก่อนจบการสนทนา ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัด
พระนครศรอียธุยา ยงัได้ย�้าชดัถงึความผูกพนัระหว่าง PEA กบัผู้ใช้ไฟฟ้าอกีด้วยว่า
 “ผู้ใช้ไฟฟ้าจะรู้สึกเป็นทุกข์เหมือนกันหมดในยามที่ไฟฟ้ามีเหตุขัดข้อง เมื่อเราเข้าไปช่วยเหลือ 
กจ็ะได้ใจลูกค้า เมื่อก่อนหากเป็นลูกค้ารายใหม่มายื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้า จะต้องช�าระเงนิก่อน เราถงึ
จะส่งทมีช่างเข้าไปตดิตั้งให้ แต่ปัจจบุนัต่อให้เป็นการสร้างสถานไีฟฟ้าชั่วคราวทั้งสถาน ีลูกค้าแค่
ท�าหนงัสอืรบัสภาพมา เรากพ็ร้อมเข้าไปด�าเนนิการให้ก่อนเลย เพราะเราเข้าใจถงึความจ�าเป็น และ
ผลกระทบที่จะเกดิขึ้นกบัลูกค้า นี่คอืตวัตนความเป็น PEA ที่ให้ความส�าคญักบัลูกค้าก่อนเสมอ”
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	 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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MODULAR SUBSTATION
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เรือ่ง	กองบรรณาธกิาร

เมื่อคาเฟแ่ละปั๊ มน�้ามัน

ใชพ้ลงังาน 
แสงอาทติย์
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 หนึ่งในลกูค้าที่เชื่อมั่นและมั่นใจในศกัยภาพของ PEA กค็อื บรษิทั ปตท. น�้ามนั
และการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน) หรือ OR เจ้าของธุรกิจสถานีบริการน�้ามัน PTT 
Station และร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ซึ่งมเีจตนารมณ์ในการด�าเนนิธรุกจิให้มั่นคง
ควบคูไ่ปกบัการดแูลชมุชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยนื ผ่านการจดัการพลงังาน
ทางเลอืกเฉกเช่นเดยีวกบั PEA 
 GRID ได้รบัเกยีรตจิากคณุสชุาต ิระมาศ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ธรุกจิค้า
ปลกี OR ที่จะมาเล่าถงึการใช้บรกิารตดิตั้งโซลาร์รูฟทอ็ปกบัทาง PEA 

การด�าเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวของ OR
 การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดโดยขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้
สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไป OR จึงก�าหนดนโยบายด�าเนินธุรกิจตาม
แนวทางบซีจี ี(BCG : Bio-Economy Circular-Economy Green-Economy) ที่ให้ความ
ส�าคญักบัการดแูลสิ่งแวดล้อมควบคู่กบัการด�าเนนิธรุกจิ โดยใช้ทรพัยากรธรรมชาติ
ที่มี นั่นก็คือแสงแดด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเบื้องต้นบริษัทได้คัดเลือกสถานี
บรกิารน�้ามนั พทีที ีสเตชั่น และร้านคาเฟ่ อเมซอน เป็นสถานที่ต้นแบบในการตดิ
ตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์รูฟท็อป) เพื่อกักเก็บพลังงาน
แสงอาทติย์น�าไปผลติพลงังานไฟฟ้า เป็นทางเลอืกให้เราได้ใช้พลงังานสะอาด ช่วย
ลดมลภาวะและได้ดแูลสิ่งแวดล้อมไปในตวั รวมทั้งยงัเป็นการตอบรบันโยบายการ
ด�าเนนิธรุกจิอย่างยั่งยนืของบรษิทัอกีด้วย

 ปัจจุบันนี้ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาค
ประชาชนต่างหันมาสนใจและต้องการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
แสงอาทิตย์กันมากขึ้น การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (PEA) ซ่ึงเป็น 
ผู้ให้บริการด้านพลังงานไฟฟา้ระดับประเทศจึงริเริ่มโครงการ 
ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา หรือโซลาร์รูฟท็อป (Solar 
Rooftop) ที่ไม่เพียงช่วยประหยัดค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟา้เท่านั้น 
แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักษาดูแลส่ิงแวดล้อมด้วย
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โครงการติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์ในธุรกิจของ OR 
วางเป้าไว้อย่างไร
 ช่วงน�าร่องนี้ได้ตดิตั้งที่หลงัคาร้านคาเฟ่ อเมซอน โดยพจิารณาจากสาขาที่
มคีวามพร้อมในด้านสถานที่ตั้งและทศิทางการรบัแสงอาทติย์เพื่อน�าไปใช้ผลติ
กระแสไฟฟ้า ซึ่งได้ตดิตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไปแล้ว 5 สาขา ได้แก่ กรมชลประทาน 
สามเสน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สถาบันพัฒนาการชลประทาน 
วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย และส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล และจะขยาย
การติดตั้งไปที่สถานีบริการน�้ามัน พีทีที สเตชั่นด้วยในปี พ.ศ.2564 นี้ โดย 
ตั้งเป้าไว้ที่ 50 สถานี

ผลที่ได้รับหลังการติดต้ังโซลาร์รูฟท็อป
 ผมขอยกตัวอย่างร้านคาเฟ่ อเมซอนสาขากรมชลประทานที่ติดตั้งโซลาร์
รูฟท็อปจ�านวน 18 แผ่น ผลิตไฟฟ้าได้ 6 กิโลวัตต์ ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ได้น�ามาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในร้าน ทั้งการให้แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ 
และเครื่องชงกาแฟ ช่วยให้เราประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 20% หรือเฉลี่ย 
ประมาณ 3,000 บาทต่อสาขา นี่คือผลที่ได้รับโดยตรงคือการประหยัด 
ค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน ส่วนผลพลอยได้กค็อืการได้ใช้พลงังานอย่างคุม้ค่าและ
เพิ่มประสทิธภิาพในการใช้พลงังานให้มากขึ้น และที่ส�าคญัไม่น้อยไปกว่ากนัคอื
การได้ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม เพราะพลงังานแสงอาทติย์เป็นพลงังานสะอาดที่ไม่
ก่อให้เกดิมลภาวะในการผลติไฟฟ้า ท�าให้เราช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้

เหตุผลในการเลือกใช้บริการการ
ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปจาก PEA
 เราเล็งเห็นว่า PEA เป็นองค์กรที่มีความรู ้ 
ความช�านาญ ด้านการจดัการพลงังานไฟฟ้าระดบั
ประเทศ อีกทั้งยังให้ความส�าคัญและส่งเสริมการ 
ใช้พลังงานสะอาด มีบริการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 
โดยค�านึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภยัของพลงังานไฟฟ้าที่ผลติได้อกีด้วย ความ
เป็นมืออาชีพและประสบการณ์ของ PEA ช่วยให้
เรามั่นใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
กับธุรกิจของเรา ในการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน อีกทั้งยังท�าให้เกิดการใช้พลังงาน
ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการลดผลกระทบที่จะ
เกดิกบัสิ่งแวดล้อม

	 ความร่วมมือกันระหว่าง	PEA	และ	OR	
ในภารกิจส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดน้ี	
แสดงถึงการหันมาให้ความส�าคัญกับพลังงาน
ทางเลือก	ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับภาคส่วน 
อืน่	ๆ 	ต่อไป	เพือ่ให้คนไทยได้มีพลงังานไฟฟ้า
ใช้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
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ท�าน้อยได้มาก เพ่ือผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
80/20

กฎ

เรือ่ง	วชิชุ



วิธีการน�ากฎ 80:20 มาใช้ 
 • จัดล�าดับความส�าคัญ
 เพราะเราไม่มีเวลามากพอที่จะท�า
ทุกอย่าง จึงควรเลือกท�าสิ่งที่ส�าคัญ 
จรงิ ๆ  กอ่น ซึง่จะท�าใหไ้ดผ้ลลพัธเ์พิม่ขึน้ 
ซึ่งกฎ 80:20 นี้จะช่วยจัดล�าดับความ
ส�าคัญของสิ่งต่าง ๆ และท�าให้เราเลือก
ทุ่มเทและโฟกัสกับงานได้ถูกจุด
 • ก�าจัดส่ิงที่ฉุดรั้งหรือไม่จ�าเป็น
ออกไปก่อน
 เปน็ประโยชนม์ากส�าหรบัผูท้ีต่อ้งการ
เพิ่มเวลาให้ตัวเองมากขึ้น เพื่อใช้เวลา
อย่างคุ้มค่า
 •  จัดระบบเวลาและมุ่ ง ไปที่ 
เป้าหมาย 
 ลดงานที่ไม่จ�าเป็นหรือสิ่งรบกวนที่ 
ส่งผลต่องานหลักที่ส�าคัญ เพื่อเหลือ
เพียงแก่นที่ส�าคัญจริงๆ 
 • มองหาความช่วยเหลือ
 หากเปน็งานทีไ่มถ่นดั อยา่ลงัเลทีจ่ะ
มองหาความชว่ยเหลอืจากคนทีถ่นดัหรอื
มีเวลามากกว่า โดยแจกจ่ายงาน ตามท�าน้อยได้มาก เพ่ือผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

มารู้จักกับกฎ 80:20 ของพาเรโต หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘หลักการพาเรโต’ (Pareto Principle) ถูกคิดค้นขึ้นโดย 
‘วิลเฟรโด พาเรโต’ (Vilfredo Pareto) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีที่ค้นพบสถิตินี้ ในการอธิบายถึงผลลัพธ์ของสิ่ง
ตา่ง ๆ ทีว่า่ “80% ของผลลพัธท์ีไ่ด ้มกัมาจากเพียง 20% ของการกระท�าหรอืสิง่ทีใ่สเ่ขา้ไป” หรอืถา้อธบิายแบบไทย ๆ 
อาจสอดคล้องกับส�านวนที่ว่า “ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว” ซึ่งจริง ๆ แล้วหลักการพาเรโต หมายถึง ท�างานอย่าง

ฉลาด เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพเพ่ือจะได้เหลือเวลาไว้ไปท�าอย่างอื่นที่มีประโยชน์นั่นเอง

80/20
ที่มา 
• 80-20 Rule
• The 80 20 Rule Explained
• How You Can Apply the 80/20 Rule   
 in Your Life and Work
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 สิ่งที่ส�าคัญที่สุดของหลักการ 80:20 
กค็อื ความสามารถในการวางเปา้หมาย
และท�าใหไ้ด ้แตข่ัน้ตอนในการท�านีแ่หละ
คือสิ่งที่ส�าคัญว่าจะท�าอย่างไรที่ไม่ต้อง
ท�าถงึ 100% หรอื 80% แตผ่ลลพัธท์ีไ่ดน้ัน้ 
ได้มากถึง 80-100% ซึ่งวิธีการที่ว่า 
ก็คือ 20% ของการท�างานนั่นเอง “การ
วางแผนจึงเป็นสิ่งส�าคัญมากส�าหรับ
หลักการ 80:20”
.
ตัวอย่างหลักการพาเรโตที่มักจะ
เกิดขึ้นบ่อย ๆ
 • 80% ของปัญหามาจากโปรเจกต์
เลก็ ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ส�าคญั 20%
 • 90% ของค�าบ่นและค�าวจิารณ์มา
จาก 10% ของผู้ใช้งานจรงิ
 • 80% ของโครงการที่ส�าเรจ็แล้วมา
จาก 20% ของความพยายามในตอนแรก
 • 85% ของข้อมูลที่ส�าคัญมาจาก
แหล่งข้อมลูเพยีง 15% ไม่กี่แหล่งเท่านั้น

ความเหมาะสมและความถนดัของแตล่ะ
คน เพราะการร่วมมือกันนั้น ท�าให้งาน
เสร็จไวขึ้น และลดข้อผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้มากกว่า วิธีนี้จะท�าให้งานเดิน
ไปข้างหน้าได้เร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นด้วย
 ดังนั้น แนวคิดของหลักการนี้คือ 
‘ส�าคญัจ�านวนนอ้ย  และไมส่�าคญัจ�านวน
มาก’ (Vital Few and Trivial Many) กฎนี้ 
ไม่ ได้ เป็นสูตรคณิตศาสตร์ตายตัว 
สามารถน�าไปใช้อย่างยืดหยุ่น พลิก
แพลงกลับไปกลับมาได้บนพื้นฐานของ
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบสองชดุ และกฎนีก้เ็อา
ไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัแทบทกุเรือ่ง อยา่งไร
กต็าม ผลลพัธท์ีไ่ดไ้มส่ามารถรบัประกนั
ออกมาเป็นตัวเลขเป๊ะ ๆ เพราะขึ้นอยู่
กับปัจจัย และตัวแปรต่าง ๆ ตามแต่ละ
สถานการณ์
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เรือ่ง	โอเมกา้
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ต้นแบบเมืองแห่งอนาคต

WOVEN
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 ญีปุ่่นเปน็ประเทศทีข่ึน้ช่ือเรือ่งความไฮเทคมาแตไ่หนแตไ่ร เทคโนโลยี
และผลติภัณฑ์สุดล�า้มากมายภายใต้แบรนด์ ‘Made in Japan’ กเ็ปน็
ทีรู่จ้กัทัว่โลก เชือ่วา่หลาย ๆ  คนทีไ่ดอ้า่นบทความนีก้น็า่จะมสิีนคา้ของ
ญีปุ่น่อยูใ่นบา้นอยา่งนอ้ยสัก 1 ช้ิน 
 ลา่สุดญีปุ่น่ก�าลังจะมโีครงการตน้แบบ ‘เมอืงแหง่อนาคต’ ทีจ่ะรองรบั
ผูอ้ยู่อาศัยราว ๆ 2,000 คน เพ่ือรว่มทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยี
ส�าหรบัเมอืงอจัฉรยิะ โดยแบง่เปน็ท่ีพักอาศัยราว 360 ครวัเรอืน ส่วน
ใหญ่เปน็ประชากรสูงอาย ุครอบครัวทีม่เีดก็ รวมถงึทมีงานวจิยั และ
พนกังานของโตโยตา้ อาจเรยีกไดว้า่นีเ่ปน็ ‘หอ้งปฏบิตักิารทีม่ชีวีติ’ 
ซึง่เปิดใหค้นได้อยูอ่าศัยจรงิ และทดลองใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ ภายใต้
ส่ิงแวดล้อมของสมาร์ตซตีิเ้ต็มรูปแบบ

Woven City เมืองแห่งอนาคต
 เมืองแห่งนี้มีชื่อว่า Woven City ริเริ่มโดย ‘โตโยต้า’ บริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่น ซึ่งเพิ่งเริ่ม
ตอกเสาเข็มก่อสร้างบนพื้นที่ 442 ไร่ บนที่ตั้งโรงงานเดิมของโตโยต้าบริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิ 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
 โดยในเมืองต้นแบบแห่งนี้มีจุดเด่นในการสร้างระบบนิเวศขึ้นใหม่ แบบที่มีคนอยู่อาศัย
จรงิ ๆ  เพือ่ใหส้ามารถน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีม่ศีกัยภาพมาใชแ้กป้ญัหาและตอบโจทย์
การใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ การเชื่อมต่อภายในบ้าน
อัจฉริยะ (สมาร์ตโฮม) และยานพาหนะขับขี่อัตโนมัติ 
 ภายใต้แผนแม่บท ภายในเมืองนี้จะออกแบบการใช้ถนนเป็น 3 ประเภท รองรับการ 
ใช้งานที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1. ยานพาหนะอัตโนมัติที่ใช้ความเร็ว 2. ยานพาหนะส่วนบุคคล 
เชน่ สกตูเตอร ์และ 3. ถนนเฉพาะคนเดนิ สว่นการขนสง่สนิคา้จะใชเ้สน้ทางถนนใตด้นิ และ
การเดินทางภายในเมืองก็จะใช้รถอัตโนมัติที่ไม่ปล่อยมลภาวะ โดยเฉพาะรถพลังงานทาง

เลือกจากโตโยต้าที่จะได้เมืองแห่งนี้เป็นเวที
ทดสอบ เช่น โตโยต้า e-Pallete
 นอกจากนี ้Woven City ยงัจะใชพ้ลงังาน 
อย่างยั่งยืน 100% ทั้งการสร้างอาคารจาก
ไม้เป็นส่วนใหญ่ เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน  
ฟุตปรินต์ รวมทั้งบางส่วนจะใช้หุ่นยนต์ใน
การก่อสร้าง หลังคาก็จะติดตั้งแผงโซลาร์
เซลล์ เพื่อผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ 
และใชพ้ลงังานจากเซลลเ์ชือ้เพลงิไฮโดรเจน 
 สว่นผูอ้ยูอ่าศยัจะไดใ้ชง้านเทคโนโลยี
ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้มนุษย์ ตั้งแต่
หุ่นยนต์ในบ้านส�าหรับช่วยงานต่าง ๆ รวม
ไปถงึการใช ้AI ผา่นเซน็เซอรท์ีต่ดิตัง้ในบา้น 
ส�าหรับตรวจสอบสุขภาพของผู้อยู่อาศัย  
ดูแลความต้องการพ้ืนฐาน อ�านวยความสะดวก 
ในการใชช้วีติประจ�าวนั และการเชือ่มตอ่กบั
อุปกรณ์ต่าง ๆ
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’Smart Home’ ตอบโจทย์ชีวิต
 เทรนด์ที่อยู่อาศัยแบบ ‘Smart Home’ จะกลายเป็นกระแสหลัก
ในอนาคตอันใกล้ ถ้าใครนึกภาพไม่ออก ลองคิดถึงการใช้สมาร์ต
โฟนสัง่เปดิไฟหรอืเครือ่งปรบัอากาศตัง้แตย่งัเดนิทางอยูบ่นถนน พอ
ถึงบ้านก็ไม่ต้องอยู่กับความมืด และพร้อมเดินเข้าบ้านที่เย็นฉ�่า 
 ทุกวันนี้ ความฉลาดของ Smart Home ไปไกลกว่าการรับค�าสั่ง
ของมนุษย์ แต่มันสามารถตัดสินใจแทนได้จากข้อมูลมากมาย เช่น 
อุณหภูมิในบ้านควรอยู่ที่เท่าไร การปรับความสว่างและแสงของไฟ
ในหอ้งอตัโนมตั ิระบบรดน�า้ตน้ไมท้ีค่�านวณปรมิาณน�า้ใหเ้หมาะสม
กับสภาพอากาศ
 แมแ้ตตู่เ้ยน็กฉ็ลาดล�า้ เพราะมเีซน็เซอรส์�าหรบัวดัอณุหภมูแิละ
ความชื้น ท�าให้สามารถค�านวณได้ว่าของสดในตู้เย็นใกล้หมดอายุ
หรอืยงั รวมถงึตรวจสอบผา่นมอืถอืไดว้า่อาหารทีต่นุไวใ้กลห้มดหรอื
ยงั และสัง่เพิม่ไดผ้า่นหนา้จอทีต่ดิตัง้บนตูเ้ยน็ หรอืถา้ใครอยากลอง
ท�าอาหารเมนูใหม่ ๆ ที่ไม่ถนัด ก็สามารถเปิดคลิปช่วยสอนได้จาก
หน้าจอบนตู้เย็น
 อุปกรณ์ไฮเทคภายในบ้านไม่ใช่แค่ของเล่นสุดล�้าอีกแล้ว แต่
จะเป็นผู้ช่วยที่ท�าให้แต่ละบ้านใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนค่าไฟลง และช่วยรักษ์โลกไปในตัว
 ส�าหรับอุปกรณ์ที่ท�างานได้อัตโนมัติและสั่งงานได้จากระยะ
ไกลที่ช่วยให้บ้านธรรมดากลายเป็นสมาร์ตโฮม มีทั้งกล้องวงจรปิด 
อปุกรณล์อ็กบา้น หลอดไฟ เครือ่งใชไ้ฟฟา้ เครือ่งเลน่วดิโีอและเสยีง 
ระบบรดน�า้ตน้ไม ้เครือ่งควบคมุอณุหภมู ิเครือ่งปรบัอากาศ พดัลม 
เครื่องท�าความร้อน แผงพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบแบตเตอรี่

S H O W C A S E

อุปกรณ์ไฮเทคภายในบ้านไม่ใช ่
แค่ของเล่นสุดล�้าอีกแล้ว แต่จะ
เป็นผู้ช่วยที่ท�าให้แต่ละบ้านใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุน 
ค่าไฟลง และช่วยรักษ์โลกไปในตัว

’Internet of Things-AI’ 
ขับเคลื่อนความ Smart
 Internet of Things หรือ IoT เป็นพื้นฐานในการเชื่อมโยง 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
ประเมินว่า ใน พ.ศ. 2563 จ�านวนอุปกรณ์ไฮเทคที่เชื่อมต่อ 
ผ่าน IoT ทั่วโลก น่าจะมีจ�านวนราว 5 หมื่นล้านชิ้น หรือมากถึง 
2 แสนล้านชิ้น 
 เช่นเดียวกับ AI ที่ท�างานควบคู่ไปกับ Machine Learning ท�าให้
มีอัลกอริธึมในการแยกแยะและวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลได้อย่าง
แม่นย�ามากขึ้น 
 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
 แมจ้ะยงัไมเ่ปน็รูปรา่งชดัเจนในขณะนี ้แตอ่ยา่งนอ้ยเมอืงแนวคดิ 
สมาร์ตแห่งใหม่ก็ได้เริ่มถักทอความฝันตามชื่อ Woven City แล้ว 
‘อากิโอะ โตโยดะ’ บิ๊กบอสโตโยต้ากล่าวไว้ตอนเปิดตัวโครงการว่า 
โตโยต้ามีจุดเริ่มต้นจากธุรกิจทอผ้า ก่อนจะผลิตรถยนต์ และพร้อม
จะใช้เทคโนโลยีทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อถักทอให้เกิดเมืองแห่งใหม่ และ
วิถีใหม่ในการใช้ชีวิต
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	 Japan	recently	welcomed	a	new	prototype	‘city	of	
the	future’	that	aims	to	host	around	2,000	residents	who	
will	 test	 and	 develop	 technology	 for	 a	 fully- 
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.	

Woven City
Prototype City of the Future

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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• มุ่งมั่น ให้บริการพลังงานไฟฟา้และ
ด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง	 ไม่ว่าจะ
เกิดสถานการณ์ใดมากระทบ

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (PEA) ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะ 
มุง่มัน่ใหบ้รกิารพลงังานไฟฟา้ได้อย่างตอ่เน่ือง โดยไม่หยุดชะงกั จงึจดัท�า
แผนป้องกันและการเตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะวิกฤต เพ่ือ
บรรเทาผลกระทบทีเ่กิดขึน้และใหมี้การตอบสนองอยา่งมีประสิทธผิล ดว้ย
การน�าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management System : BCMS) มาใช้ ดังนี้

	 คือ	การรับรองมาตรฐานองค์กรให้มีความพร้อมในการ
รับมือกับสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	ทันท่วงที	และทันสถานการณ์	โดยมีระบบการ
จัดการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกิจอยา่งเปน็ขัน้ตอน	ไดแ้ก่
การวิเคราะห์	จัดท�าแผน	ฝกึซ้อม	ทดสอบแผน	และประเมิน
ประสิทธิภาพ

การบริหารความตอ่เนือ่ง
ทางธุรกิจของ PEA

มาตรฐาน ISO 22301

• มุ่งเน้น	การปฏิบัติตามมาตรฐาน
สากล	ISO	22301	ในการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ	ได้แก่	การวางแผน	
การน�าไปปฏิบัติ	 การรักษา	และการ
ปรับปรุง

• ส่งเสริม	 ให้ทุกหน่วยงานทบทวน 
ฝึกซ้อม	 และปฏิบัติตามระบบการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจนเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร

• สนับสนุน	 ให้บุคลากรมีความรู้และ
เข้าใจ	รวมถึงให้ความส�าคัญกับระบบ
การบรหิารความต่อเนือ่งทางธุรกิจ	ดว้ย 
การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
รวบรวม	ตดิตาม	และเขา้ถงึขอ้มลูอยา่ง
มีประสิทธิภาพ

• มีส่วนร่วม	เพ่ือให้การด�าเนินการตาม
ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เป็นไปอย่างยั่งยืน	บุคลากรทุกระดับใน
องค์กรจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

การบริหารจัดการระบบบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจของ PEA 

1. การป้องกันและการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ 
(Prevention and Preparedness) 

คอื	การประเมนิโอกาสและผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จาก
ภัยพิบตัหิรอืภาวะวกิฤต	โดยพิจารณาจากขอ้มลูในอดตี
ถึงปัจจุบัน	

ผลการประเมนิความเส่ียงทีอ่าจจะเกดิขึน้ แบง่ได ้ดงันี้
ระดับปานกลางระดับต�า่ ระดับสูงมาก

ยอมรับได้ จัดท�าแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
(Emergency Response Plan : ERP)

และจัดท�ามาตรการควบคุมเพ่ิมเติม

G R I D  S P E C I A L

เรือ่ง	กองบรรณาธกิาร



2 7

3. การจัดการหลังภัยพิบัติ
(Rehabilitation and Reconstruction)

มาตรการรองรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ของ PEA

BCMS BCPERP RTO RP
BUSINESS 

CONTINUITY 
MANAGEMENT 

SYSTEM
ระบบการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ

• ไม่อนุมัติให้ไปอบรม 
สัมมนา หรือดูงาน 
ในประเทศกลุ่มเส่ียง
และไม่เชิญบุคลากร 
จากต่างประเทศ

• จัดตั้งศูนย์อ�านวยการ
ตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ (ศอฉ.)
โดยมีผู้ว่าการ (ผวก.) 
เป็นผู้อ�านวยการศูนย์

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

• จดัตัง้จดุตรวจคดักรอง
พนักงาน ลกูจา้ง บุคคล
ภายนอก และประชาชน
ทีเ่ข้ามาใช้บริการ และ
ก�าหนดมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing)

• ลด/ยกเลิก การ
ประชุม และหลีกเล่ียง
การจดังาน/จดัประชมุ 
หากจ�าเป็นใหด้�าเนนิการ
ผา่น Video Conference

• จดัหาหนา้กากอนามยั 
สเปรยแ์อลกอฮอล์ เจล
แอลกอฮอล์ เครือ่งวดั
อุณหภมู ิฉากกัน้เชือ้โรค 
(Counter Shield) และ
อุปกรณป์อ้งกนัตา่ง ๆ 
เพ่ือใชใ้นส�านกังาน

• น�าแอปพลิเคชัน LINE 
PEA COVID-19 มา 
ใช้งาน เพ่ือให้พนักงาน
ประเมนิสุขภาพและ 
ความเส่ียงในการติด
เช้ือโควิด-19 ประจ�าวัน 
และลงเวลาการปฏิบัติ
งานขณะ WFH

• จัดท�าแผนและฝึกซ้อม
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ เพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19

• ประชาสัมพันธ์ชอ่งทาง 
การใหบ้รกิารผ่านทาง
อเิลก็ทรอนกิส์เพ่ือ 
ลดการใชบ้รกิาร ณ 
ส�านกังาน

แผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ

ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้
ในการฟื้ นคืนสู่
กระบวนการปกติ

แผนตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน

แผนฟื้ นฟู

BUSINESS
CONTINUITY 

PLAN

EMERGENCY
RESPONSE PLAN

การท�างาน

การป้องกัน

RECOVERY TIME 
OBJECTIVE

RECOVERY
PLAN

2. การจัดการในภาวะวิกฤต
   (Crisis Management)

•	ทุกหน่วยงานใน	PEA	ต้อง
จัดท�าแผนความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจเพ่ือให้กระบวนการ
ท�างานฟื้ นกลับมาด�าเนินได้
อย่างต่อเนื่องทันกับระยะเวลา
ที่ก�าหนดไว้	(Recovery	Time	
Objective	:	RTO)	

เมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ	คณะท�างาน	BCM	
แต่ละหน่วยงานต้องพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น	
เพ่ือก�าหนดแนวทางในการฟื้ นฟูสิ่งที่เสียหายให้กลับสู่
สภาพเดิมโดยเร็ว

รู้จักค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

•	กรณีที่เกิดเหตุการณ์รุนแรง	
หรือมีโรคระบาดข้ามพรมแดน	
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟา้ใน
วงกว้าง	PEA	จะจัดตั้งศูนย์
อ�านวยการช่วยเหลือสนับสนุน
กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ	(ศอส.)	

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

•	แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์	
ติดตามวิเคราะห์ผลการ 
ด�าเนินงาน	และรายงานผลต่อ 
ผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

• ท�าความสะอาด/ฉดีพ่น
น�า้ยาฆา่เชือ้โรคในพ้ืนที่
ทีม่กีารใชง้านบ่อยและ
บรเิวณทีใ่หบ้รกิารลกูค้า
เปน็ประจ�า
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เรือ่งและภาพ	กุลบตุร	จนินัทยุา	 	
PEA	Creator

ความหวังของคนทั้งห้วยต้า
 ถา้ลองจนิตนาการวา่ วนัหนึง่เรามไีฟฟา้ใชเ้พียง 7 ชัว่โมงต่อวนัจะเปน็อยา่งไร แนน่อนวา่ชวีติคณุจะเปลีย่น 
ไปโดยส้ินเชิง การบริหารเวลาในการใช้ไฟฟา้จะเป็นอย่างไร เชื่อว่าคนเมืองอย่างเราคงแทบจะขาดใจกัน 
ทุกคน พฤติกรรมการใช้ไฟฟา้ที่เราใช้จนเคยชิน ท�าให้ทุกช่วงเวลาในชีวิต ขาดไฟฟา้ไม่ได้เลย อย่างตู้เย็น
หรอืตูแ้ช่ทีต่อ้งใชไ้ฟฟา้ตลอดเวลา ขนาดตอนนอนหลบั ทกุบ้านยงัตอ้งเปิดแอร ์พัดลม เครือ่งฟอกอากาศ 
ชาร์จแบตเตอรี่ สมาร์ทโฟน หรือ Gadget ต่าง ๆ กันทุกบ้านไป 
 ทว่า ‘7 ชั่วโมง’ นั้นคือช่วงเวลาในแต่ละวันที่กว่า 500 ชีวิต 150 หลังคาเรือนในห้วยต้าจะมีไฟฟา้ใช้ 
ซึ่งแบ่งการใช้ไฟเป็นสองช่วงเวลา คือ 14.00 - 16.00 น. และ 18.00 - 23.00 น. โดยมีผู้ชายเพียง 
คนเดียวที่ดูแลเรื่องไฟฟา้ให้ชาวห้วยต้ามาตลอด 18 ปีเต็ม อย่างไม่มีวันหยุดเลย
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หมู่บ้านที่ (เกือบ) ถูกลืม
 ‘ห้วยต้า’ ชุมชนที่โดดเดี่ยวอยู่กลางเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนดินที่ใหญ่
ที่สดุในประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ตั้งอยู่ใน อ.ท่าปลา 
จ.อตุรดติถ์ ไร้ซึ่งเขตตดิต่อกบัชมุชนต่าง ๆ  ถนนไม่ได้ถูกเชื่อมต่อกบั
ถนนเส้นอื่น ๆ  การเดนิทางจงึจ�าเป็นต้องสญัจรทางน�้า แม้ในปัจจบุนั
การเดนิทางไปหมู่บ้านแห่งนี้กย็งัต้องเหมาเรอืไปเท่านั้น 
 การเวนคนืที่ดนิเพื่อสร้างเขื่อนด�าเนนิไปอย่างถกูระเบยีบ ชาวบ้าน 
บริเวณดังกล่าวย้ายไปตั้งรกรากใหม่ตามที่ภาครัฐได้จัดสรรไว้ให้ 
แต่ชาวบ้านกลุม่หนึ่งจ�านวน 13 หลงัคาเรอืนยงัคงยนืยนัที่จะปักหลกั
ท�ามาหากนิบนที่ดนิผนืเดมิที่บรรพบรุษุสร้างมา ด้วยความผูกพนักบั
หมู่บ้านและไร่นาที่ได้ลงทนุลงแรงไปมากโข พวกเขายอมถูกน�้าจาก
แม่น�้าน่านโอบล้อม ท�าให้ต้องตดัขาดการคมนาคมจากโลกภายนอก 
ต้องเปลี่ยนวิถีการด�าเนินชีวิต จากการท�าไร่ท�านา มาท�าประมง 

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

ยังยืนหยัดแม้ต้องขาดทุน
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เข้าส�ารวจพื้นที่และวางระบบ
โรงจักรปั่นไฟ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้านห้วยต้า ทั้งที่ 
รู้ว่าการลงทนุครั้งนี้ นอกจากจะไม่มกี�าไรแน่นอนแล้ว ยงัจะขาดทนุ
ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานอีกด้วย เพราะต้องใช้น�้ามันเป็นเชื้อเพลิง
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เนื่องจากไม่สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้า



3 0 L I F E

จากชมุชนอื่นเข้าไปได้ เพราะไม่สามารถขยายเขตปักเสาไฟฟ้าผ่าน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตป่าสงวนมากมายได้ ครั้นจะน�าระบบ
พลงังานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์มาใช้ กไ็ม่สามารถตดิตั้งได้ เพราะ
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ท�าให้ PEA ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต้นทุนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยน�้ามันนี้มาตั้งแต่ พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน 
โดยใน พ.ศ.2563 ค่าน�้ามันเฉลี่ยส�าหรับการปั่นไฟอยู่ที่เดือนละ 
1 แสนบาท ขณะที่รายได้จากการเก็บค่าไฟอยู่ที่เดือนละ 1 หมื่น
บาท แต่ PEA กย็งัคงตั้งใจให้บรกิารกระแสไฟฟ้ากบัชาวบ้านต่อไป
อย่างไม่สิ้นสดุ

หน้าที่และผูกพัน
 พี่อ�านวย แสนวใิจ พนกังานช่างคนเดยีวของ PEA ที่ดูแลระบบ
ไฟฟ้าและโรงจักรปั่นไฟให้กับชาวห้วยต้ามาตลอด 18 ปี เล่าให้ฟัง
ถงึความยากล�าบากในการท�างานว่า “การท�างานคนเดยีว หมายถงึ
ต้องท�าทกุอย่างเองหมด ตั้งแต่เดนิเครื่องจกัร บ�ารงุรกัษาเครื่องจกัร 
เตมิน�้ามนั ท�าความสะอาด รวมถงึดูแลสายไฟทกุเส้น เสาไฟทกุต้น 
ท�างานโดยไม่มีวันหยุด และเวลาท�างานก็มากกว่าคนท�างานปกติ
ทั่วไป ทุกวันชาวบ้านจะตั้งตารอให้ถึงเวลาจ่ายกระแสไฟฟ้า ผมก็
เหมือนเป็นความหวังของคนทั้งหมู่บ้าน ต้องบริการกระแสไฟฟ้าให้
เขาได้ด�ารงชวีติกนั 
 “เมื่อก่อนผมต้องขึ้นฝั่งเพื่อไปเอาน�้ามันทุกอาทิตย์ เพราะมี
แต่เรือเล็กที่บรรทุกน�้ามันได้เพียงไม่กี่ถัง แต่ 8 ปีมานี้สบายหน่อย 
ชาวบ้านซื้อเรอืล�าใหญ่มา ท�าให้ขนน�้ามนัมาได้มากขึ้น ขนมารอบนงึ
ใช้ได้ทั้งเดือนเลย ช่วงที่ล�าบากหน่อยก็คือช่วงฤดูฝนและหน้ามรสุม 
เพราะการเดินทางล�าบากกว่าเดิมสองเท่าตัว พอเรือเจอพายุฝนฟ้า
คะนองเข้า ลมพดัแรง กต้็องจอดเรอืขนน�้ามนัแอบที่เกาะไหนสกัเกาะ

หนึ่งก่อน เพราะไปต่อไม่ได้เลย บางทตีดิฝนทั้งวนั ชาวบ้านกร็อใช้ไฟ 
ถงึเวลาไฟไม่มาสกัท ีเขากเ็ริ่มเป็นห่วง คอยโทร.หาผม แต่พวกเขาก็
เข้าใจนะว่าต้องรอให้ฝนหยดุ ผมถงึจะกลบัได้ 
 “ครั้งไหนที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวบ้านช้าไปเยอะ ผมก็ตามไป
ขอโทษเขาทกุบ้าน ซึ่งเขากเ็ข้าใจนะ ทกุคนเป็นห่วงเป็นใย บางครั้ง 
เครื่องป่ันไฟเสยีจนผมซ่อมไม่ได้ กไ็ล่บอกทกุบ้านว่าใช้ไฟกนัประหยดั
หน่อยนะ ช่วงนี้เครื่องบางตัวใช้การไม่ได้ ต้องรอช่างจากกรุงเทพฯ 
มาซ่อมให้ ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ เปลี่ยนจากหุงข้าวด้วย
หม้อไฟฟ้าไปหงุข้าวด้วยเตาฟืนแทน 
 “เมื่อก่อนผมปั่นไฟเฉพาะช่วงหกโมงถงึห้าทุ่ม (18.00 - 23.00 น.) 
เท่านั้น เพื่อให้ชาวบ้านได้มไีฟฟ้าใช้ท�ากบัข้าว ให้เดก็ ๆ  ได้ท�าการบ้าน 
อ่านหนงัสอื รวมถงึได้เปิดวทิยฟุังข่าวสารบ้านเมอืงบ้าง บางบ้านมี
โทรทศัน์ กไ็ปดูด้วยกนั จอเลก็ ๆ ดูกนั 30-50 คน แต่เมื่อ พ.ศ.2562  
ผู ้อ�านวยการโรงเรียนก็มาขอให้ PEA จ่ายกระแสไฟฟ้าเวลา 
14.00 - 16.00 น. เพื่อให้เดก็ ๆ  ได้เรยีนคอมพวิเตอร์ตามภาควชิาบงัคบั 
ผมกท็�าเรื่องถงึผูบ้รหิาร ซึ่งกไ็ด้รบัอนมุตัมิา ชาวบ้านกด็ใีจกนัใหญ่โต 
เพราะพลอยได้อานิสงส์จากเด็ก ๆ ได้เวลาใช้ไฟฟ้าเพิ่มไปด้วย 
ที่นี่อยู่กันอย่างสามัคคีครับ เข้าอกเข้าใจกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน
ตลอด ผมก็คนพื้นเพที่นี่ ก็ไม่อยากทิ้งพวกเขาไปไหนหรอกครับ 
มนัผูกพนั แล้วเขากข็าดผมไม่ได้เหมอืนกนั”
 หลงัจากการเดนิทางมาเยอืนห้วยต้าของผู้เขยีนจบลง นอกจาก
ความสุขที่ได้มาเยือนสถานที่ใหม่ ๆ แล้ว ยังได้สิ่งดี ๆ กลับไปอีก
เยอะมากเลยครบั เป็นความประทบัใจ รู้สกึอิ่มอกอิ่มใจ จนอดไม่ได้ 
ที่จะน�าเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดจากการคิดดี ท�าดี เสียสละเพื่อส่วนรวม 
มาเล่าให้ได้อ่านกนัครบั
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	 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.

from	 other	 power	 stations	 
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	 vi llagers 
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.

THE HOPE OF 
HUAY TA VILLAGE

	 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.	
Mu l t i p le 	 facto r s 	 made 	 i t	 
impossible	 for	 PEA	 to	 send	 
electricity	 to	Huay	Ta	village	 
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	 ผู้ใหญ่มักกงัวลและเป็นหว่งเสมอเม่ือนกึถงึ 
‘เด็ก’	กบั	‘ไฟฟา้’	วา่อาจเกดิอนัตรายขึน้ได้
	 การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค	(PEA)	จึงน�า 
เครือ่งเล่นมาสรา้งหอ้งเรยีนแสนสนกุให้เดก็ๆ	
ได้ท�าความเขา้ใจวธิกีารใชไ้ฟฟา้อย่าง	‘ประหยดั’	
และ	‘ปลอดภยั’
	 ในสนามเด็กเล่น	‘PEA	THE	POWER	
PLAYGROUND’	ณ	สวนสาธารณะเพ่ือสง่เสรมิ
การท่องเทีย่วหาดบางแสนล่าง	จังหวดัชลบุรี
ใหส้มกบัคอนเซ็ปต์	‘สนุกเล่น	สนกุคดิ	สนกุใช ้
ไฟฟา้แบบ	Safe	Save’

The Power Playground



www.gridmag.co

แหลง่รวมเรือ่งราวความรู้
ดา้นพลังงาน เทคโนโลย ีและนวตักรรม

จาก

ทีเ่ตมิเตม็ไลฟส์ไตลช์วีติยุคดิจทิลัใหแ้กค่ณุ



นิตยสารฉบับนี้ใช้กระดาษรีไซเคิล	100%		ที่ผ่านกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน	 
และได้รับการรับรองมาตรฐาน	FSC	และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง


