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หนึ่งภาพประทับใจ 
แทนค�าพูดนับพันค�า



 รู ้หรือไม่ว่าในการเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกฤดูหนาวประสบกับวิกฤติ
ขาดแคลนหมิะหนกัขึ้นเรื่อย ๆ  ท�าให้ต้องใช้หมิะเทยีมมาช่วยสร้างบรรยากาศ 
เช่น โซชิเกมส์ที่รัสเซียเมื่อปี 2557 ใช้หิมะเทียม 80% ‘พยอวงชาง’ เกมส์  
ที่เกาหลีใต้เมื่อปี 2561 ใช้หิมะเทียม 98% จนมาถึงปักกิ่งเกมส์ในปีนี้ ทั้งนี้ 
กรงุปักกิ่งเองไม่ค่อยมหีมิะตกในฤดหูนาว ทว่าต้องรบัหน้าที่เป็นเมอืงเจ้าภาพ
จัดกีฬาฤดูหนาว 109 รายการ ส่งผลให้ผู้จัดงานต้องใช้เครื่องเป่าหิมะเกือบ 
400 เครื่องมาช่วยสร้างหมิะเทยีม 100%
 ในสถานการณ์การขาดแคลนหมิะในฤดหูนาวอย่างต่อเนื่องนี้ มาดเดอลนี ออร์ 
(Madeleine Orr) นักนิเวศวิทยาการกีฬาแห่งมหาวิทยาลัยแห่งลัฟบะระห์ 
ในสหราชอาณาจักรแสดงความคิดเห็นว่า การพึ่งพาหิมะเทียม 100% นี้ 
สะท้อนว่าการจัดโอลิมปิกฤดูหนาวไปจัดในเมืองที่มีสภาพภูมิอากาศ 
ไม่เหมาะสม กล่าวคอืเป็นเมอืงที่อากาศไม่หนาวพอจะมหีมิะตกตามธรรมชาติ
ในปรมิาณมาก 
 งานวจิยัจากมหาวทิยาลยัแห่งวอเตอร์ลใูนประเทศแคนาดายงัเปิดเผยว่า 
ในอนาคตจะมีเมืองที่หนาวพอจะจัดโอลิมปิกฤดูหนาวได้น้อยลงไปเรื่อย ๆ 
หากปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทั้งโลกยงัไม่ลดน้อยลง โดยในบรรดา 
21 เมอืง ที่เคยเป็นเจ้าภาพจดัโอลมิปิกฤดหูนาวจะมเีพยีงเมอืงเดยีวเท่านั้นที่
อณุหภูมเิอื้อให้เป็นเจ้าภาพได้อกีครั้ง คอืเมอืงซปัโปโร ประเทศญี่ปุ่น 

โอลิมปิกฤดูหนาวที่ไม่มีหิมะจริง

 ไมเคลิ เมย์เออร์ (Michael Mayr) ตวัแทนจาก 
TechnoAlpin ผู้ผลิตปืนเป่าหิมะจากอิตาลีที่ใช้ใน
การผลิตหิมะเทียมที่ปักกิ่งเกมส์ในปีนี้ กล่าวว่า 
เครื่องท�าหมิะเทยีมใช้วตัถดุบิแค่น�้ากบัอากาศโดย
ไม่ใช้สารเคมใีด ๆ  เท่ากบัว่ามส่ีวนผสมไม่ต่างจาก 
หมิะตามธรรมชาตเิท่าไรนกั ขณะที่โยฮนันา ทาลฮิาร์ม 
นกักฬีาไบแอธลอนจากเอสโตเนยีกล่าวถงึหมิะเทยีม 
ว่าเป็นเกล็ดน�้าแข็งมากกว่าหิมะจริง จึงลื่นกว่า
และอนัตรายกว่าหมิะจรงิไปด้วย
 ทั้งนี้ การพึ่งหมิะเทยีมยงัถอืเป็นการสิ้นเปลอืง 
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ตั้งแต่งบประมาณ โดย
ประเทศจีนอาจจ่ายเงินไปมากกว่า 60 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐกับเครื่องท�าหิมะเทียม แม้จะใช้
พลงังานลมและพลงังานแสงอาทติย์ แต่ต้องใช้น�้า 
มากกว่า 49 ล้านแกลลอนหรือราว ๆ 223 ล้าน
ลติร ในการผลติหมิะเทยีมในปักกิ่งเกมส์ ในขณะที่ 
ประชากร 21 ล้านคนในกรงุปักกิ่งเผชญิกบัวกิฤติ
ขาดแคลนน�้ามานับทศวรรษ โดยข้อมูลจาก
กระทรวงทรัพยากรน�้าเปิดเผยว่า กรุงปักกิ่งมีน�้า
ใช้ 31,000 แกลลอนหรือ 141,000 ลิตรต่อหัวต่อ
ปีเท่านั้น 
   
ทีม่า: https://time.com/6146039/artificial-snow-
2022-olympics-beijing/ 
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เรือ่ง	สภุกัดภิา	พูลทรพัย์

พุ่งทะยานจากเชื้อเพลิง 
 ในแต่ละฤดูกาลจะมกีารแข่งขนัรวม 23 ครั้ง ในแต่ละ
สนามมรีถแข่ง 20 คนั จาก 10 ทมีลงชงิชยักนั โดยรถแข่ง 1 
คนัเผาผลาญเชื้อเพลงิแก๊ส 110 กโิลกรมั หรอื 3,880 ออนซ์
ต่อการแข่งขนั 1 ครั้ง รวมแล้วรถแข่งทั้ง 20 คนัเท่ากบัใช้
เชื้อเพลงิ 1,784,846 ออนซ์ในหนึ่งฤดูกาล 
 ผู้จัดการแข่งขันเปิดเผยรายงานตัวเลขว่าในฤดูกาล 
แข่งประจ�าปี 2561 มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ที่มาจากการขนส่งทมีงานและอปุกรณ ์256,551 ตนั เทยีบ
เท่าก๊าซเรือนกระจกจากรถที่วิ่งบนท้องถนน 55,795 คัน
ต่อปี ยังไม่รวมถึงก๊าซเรือนกระจกอีก 1.64 ล้านตันต่อปี 
ที่มาจากการเดินทางทั้งทางอากาศและพื้นดินของคณะ 
ผู้จัดงานและอีเวนต์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการแข่งขัน
แต่ละครั้งด้วย 
 ส่วน DHL ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ
ฟอร์มูล่าวนั เปิดเผยว่า พ.ศ. 2564 ทาง DHL ขนส่งรถแข่ง 

ฟอร์มูล่าวัน: เหยียบคันเร่งไปรักษ์โลก

 การแข่งรถฟอร์มูล่าวนัเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2489 ทว่า เพิ่งได้ 
รับความนิยมอย่างท่วมท้น หลังจากร่วมมือกับ NETFLIX 
ท�ารายการเรียลิตี้โชว์ Formula One: Drive to Survive 
ใน พ.ศ. 2562 
 สงครามจิตวิทยาระหว่างนักแข่งรถทีมต่าง ๆ ความ
กดดันของผู้จัดการทีม และการแข่งขันกันด้านเทคโนโลยี
ความเรว็ที่ไม่เคยเปิดให้ใครเหน็มาก่อน สิ่งเหล่านี้คอืเสน่ห์
ที่ดงึดูดผู้ชมทั่วโลกให้ตดิตาม จนมยีอดผู้ชมอยู่ที่ 50 ล้าน
คนเมื่อ พ.ศ. 2564  ส่วนยอดขายสนิค้าของที่ระลกึเพิ่มขึ้น
ถงึ 200% ผลตอบรบัที่ดเียี่ยมจากผูช้มท�าให้มซีซีั่นที่ 4 เมื่อ
เดอืนมนีาคมที่ผ่านมา  
 ค�าถามที่ตามมาคือ รถแข่งที่พุ่งทะยานด้วยความเร็ว
ราว ๆ 360 กิโลเมตรต ่อชั่วโมง ส ่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมมากน้อยเพยีงไร และนั่นคอืจดุที่ท�าให้ผู้จดัการ
แข่งขันเร่งผลักดันให้ฟอร์มูล่าวันเป็นการแข่งรถที่กรีน 
100% ในทศวรรษหน้า 
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อุปกรณ์เชื้อเพลิงและยางรถให้ทั้ง 10 ทีม คิดเป็นระยะ
ทางทั้งสิ้น 120,000 กโิลเมตร เท่ากบัเดนิทางรอบโลกได้ 3 
รอบ ส่วนการแข่งขนัที่สนามฮาร์ดรอ็ก สเตเดยีมในไมอาม ี
สหรัฐอเมริกา อยู่สูงจากระดับน�้าทะเลเพียง 3.05 เมตร
เท่านั้น 

ความเร็วที่สะอาด
 ช่วง พ.ศ. 2563 ที่โรคโควดิ-19 แพร่ระบาด ผูจ้ดัการแข่งขนั
ฟอร์มูล่าวันเร่งแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยใน
การเดนิทางของทมีงานลดลง 36% และในการขนส่งอปุกรณ์
ลดลง 34% ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ 
ไปได้ 1,190  ตนั จากการแข่งขนั 17 ครั้งในฤดูกาลนั้น โดย
ส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนเครื่องบนิขนส่งจากโบอิ้ง 747 
ไปเป็นโบอิ้ง 777 ที่ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพกว่า 
ร่วมกับการขนส่งทางรถไฟ ถนนและทะเลที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าทางอากาศ และยังปลูกต้นไม้
เพื่อชดเชยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
แข่งขนัด้วย 
 ผู้จดัฟอร์มูล่าวนัยงัประกาศว่า ภายใน พ.ศ. 2573 จะ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ และแต่เดิมรถ
แข่งฟอร์มูล่าวันใช้น�้ามันออกเทนสูง แต่ในปีนี้ได้เปลี่ยน
ไปใช้น�้ามัน E 10 อีกทั้งยังมีการคิดค้นเชื้อเพลิงรุ่นใหม่ที่
ไม่ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลดลง 65% ซึ่งคาดว่าอาจจะใช้

เทคโนโลยีดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เครื่องยนต์ปล่อย
ออกมาแล้วน�ากลับไปใช้ใหม่ หรืออาจท�าจากเชื้อเพลิง
ชีวมวลที่ได้จากสาหร่าย ตะไคร่น�้า หรือของเหลือทิ้งจาก
การเกษตร โดยจะน�ามาใช้ 100%ในอกี 4 ปีข้างหน้า 
 ส�าหรับเหตุผลที่การแข่งขันฟอร์มูล่าวันไม่เปลี่ยนไป
ใช้รถพลังงานไฟฟ้าเหมือนที่ใช้ในการแข่งขันฟอร์มูล่าอ ี
เนื่องจากรถพลังงานไฟฟ้าไม่อาจท�าความเร็วเทียบเท่า
รถฟอร์มูล่าวัน ซึ่งท�าความเร็วสูงสุดระหว่างการแข่งขันที่ 
372.5 กโิลเมตรต่อชั่วโมง และความเรว็สูงสดุระหว่างการ
ทดสอบรถอยู่ที่ 397.36 กโิลเมตรต่อชั่วโมง 
 นอกจากนี้ ใน พ.ศ. 2573 จะมีรถ 1.8 พันล้านคันวิ่ง
บนท้องถนน โดยมีเพียง 8% เท่านั้นที่จะเป็นยานยนต์
ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ ดังนั้น การคิดค้นเชื้อเพลิงใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่าน�้ามันเชื้อเพลิงแต่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ใช่ที่สุดส�าหรับรถแข่งที่
ต้องการความเรว็ระดบัน้อง ๆ เครื่องบนิเจต็แบบนี้  

ทีม่า: https://www.dw.com/en/how-much-longer-can-formula-
1-drive-to-survive/a-59722750 
https://corp.formula1.com/wp-content/uploads/2019/11/
Environmental-sustainability-Corp-website-vFINAL.pdf 
https://www.caranddriver.com/news/a37872650/formula-1-
auto-racing-sustainable-fuel/#:~:text=Formula%201%20has%20
announced%20that,zero%20net%20carbon%20dioxide%20
emissions. 
https://www.topgear.com/car-news/formula-one/f1-will-use-
fully-sustainable-fuel-2026 
https://www.autosport.com/f1/news/how-fast-is-an-f1-car-
top-speeds-of-f1-indycar-motogp-and-more-
4980734/4980734/#:~:text=While%20372.5km%2Fh%20
(231.4,F1%20car%20is%20much%20higher.
https://racingspot.pirelli.com/global/en-ww/race/three-stars-
for-pirelli-from-fia-to-help-the-environment
https://www.autosport.com/f1/news/how-much-fuel-does-a-
formula-1-car-use-f1-nascar-more-
compared-4980266/4980266/ 
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 NFT ย่อมาจาก Non-Fungible Token ซึ่งเป็นโทเคน (หรือ
โฉนดแสดงความเป็นเจ้าของ) สนิทรพัย์ดจิทิลัประเภทที่ต้นฉบบั
ของจรงิมเีพยีงชิ้นเดยีวในโลก จงึไม่สามารถท�าซ�้าหรอืคดัลอกได้ 
คณุสมบตัขิอง NFT จงึเหมาะกบัสนิทรพัย์ที่มคีวามเฉพาะตวัสงู
อย่างงานศลิปะ แม้กระทั่งแบรนด์แฟชั่น ศลิปินแขนงต่าง ๆ  ไป
จนถงึนกัสร้างเกม จงึหนัมาสร้างงานศลิปะดจิทิลัเพื่อซื้อขายใน
รูปแบบของ NFT อย่างมากมาย 
 แม้แต่องค์กรนานาชาตเิพื่อสตัว์ป่าโลก (World Wide Fund 
for Nature-WWF) ยังจ�าหน่าย NFT ที่เป็นรูปสัตว์ป่าที่ใกล้จะ 
สูญพันธุ์ 13 ชนิด แต่แล้วกลับตัดสินใจหยุดกิจกรรมจ�าหน่าย 
NFT ทั้งหมด เพื่อพจิารณาอย่างถี่ถ้วนอกีครั้งถงึผลกระทบของ 
NFT ที่มต่ีอสิ่งแวดล้อม และยอมรบัในการขาดวจิารณญาณของ
ตนต่อตลาดใหม่อย่าง NFT
 เนื่องจากการซื้อขาย NFT อยู่ภายใต้เทคโนโลยีบล็อกเชน
ที่เปิดโอกาสให้สามารถซื้อขายถ่ายโอนกรรมสทิธิ์ได้โดยไม่ต้อง
ผ่านคนกลาง ทั้งยงัมคีวามปลอดภยัสงูมาก ทกุธรุกรรมสามารถ
ตรวจสอบได้และแทบจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลไม่ได้เลย 
ขณะเดยีวกนับลอ็กเชนกใ็ช้พลงังานไฟฟ้าอย่างมหาศาล 
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WWF หยดุขาย NFT เพราะผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม

แรกทีเดียวทาง WWF เลือกใช้บริการบล็อกเชนที่เรียกว่า 
Polygon เนื่องจาก 1 ธุรกรรมบน Polygon ก่อให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เพียง 0.206587559 กรัมเท่านั้น จึงจัด
ว่าเป็นบล็อกเชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ Digiconomist  
เว็บไซต์วิเคราะห์เทคโนโลยีค�านวณแล้วพบว่า การท�าธุกรรม
บน Polygon ทิ้งรอยเท้าคาร์บอน 430 กรัม เป็นปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่มากกว่าข้อมูลของ WWF เกือบ 2,100 
เท่า ขณะเดยีวกนั Polygon ยงัถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนบัสนนุการ
ท�างานของ Ethereum อีกหนึ่งเครือข่ายบล็อกเชนที่ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 124.34 กโิลกรมัในการท�าธรุกรรมแต่ละครั้ง 
 ก่อนที่จะประกาศหยุดขาย NFT ทาง WWF สามารถขาย
งานโทเคนศลิปะดจิทิลัไปแล้ว 174 อดิชิั่น คดิเปน็มลูค่า 46,000 
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทาง WWF เปิดให้ผู้ซื้อขอคืนเงินได้ ทั้งนี้ 
โทเคนที่มีมูลค่าสูงที่สุดคือรูปดิจิทัลของอุรังอุตังตาปานุลิที่ท�า
ราคาได้เกือบ 2,700 ดอลลาร์ โดยเป็นอุรังอุตังสายพันธุ์ที่มี
วิวัฒนาการเก่าแก่ที่สุดในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย 
ที่ปัจจบุนัเหลอืประชากรลงิสายพนัธุ์นี้ราว ๆ 800 ตวัเท่านั้น 

ทีม่า: https://www.independent.co.uk/climate-change/news/
wwf-nfts-crypto-environment-ethereum-b2012184.html 
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ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่สามารถผลิตน�้าร้อนได้ตั้งแต่อุณหภูม ิ
40 - 70 องศาเซลเซยีส ร่วมกบัการใช้พลงังานแสงอาทติย์  
 มกีารตดิตั้ง Blue Roof ที่กกัเกบ็น�้าฝนได้ 50,000 ลติรเพื่อ
ช่วยลดน�้าท่วมขงัในท้องถิ่นได้ส่วนหนึ่ง และตดิตั้ง Green Roof 
ที่ปลูกพืชพรรณต่าง ๆ บนหลังคาได้ เพื่อช่วยเพิ่มความหลาก
หลายทางชวีภาพให้แก่ท้องถิ่น มถีงัขยะรไีซเคลิภายในห้องพกั
แต่ละห้องเพื่อช่วยคดัแยกขยะอาหาร ขยะที่น�าไปรไีซเคลิได้และ
ขยะอื่น ๆ ได้ตั้งแต่ต้นตอ ใช้ระบบกรองน�้าที่ติดตั้งเทคโนโลยี
ใช้พลังงานต�่าที่สามารถลดอุณหภูมิในการท�าน�้าร้อนลงได้ 
ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมอิออนแบบรีไซเคิลเพื่อช่วยป้อนและกักเก็บ
พลงังานไฟฟ้าภายในอาคาร 
 room2 Chiswick Hometel ยงัเลอืกพาร์ตเนอร์และซพัพลายเออร์ 
ที่มนีโยบายด้านความยั่งยนื และสั่งท�าเฟอร์นเิจอร์ใหม่ทั้งหมด
จากไม้ที่ได้ใบรบัรองจาก Forest Stewardship Council หรอื FSC 
องค์กรพทิกัษ์ป่าไม้ ที่เข้ามาดแูลจดัการส่งเสรมิการจดัการป่าไม้ 
อย่างถูกต้องทั่วโลก และปลูกต้นไม้ 4,478 ต้น เพื่อชดเชย
คาร์บอนอกีด้วย   

ทีม่า: https://www.hospitalitynet.org/news/4106980.html

 room2 Chiswick Hometel โรงแรมใหม่ในชิสวิก ในย่าน 
เวสต์ลอนดอน ประเทศอังกฤษเพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อเดือน 
ธนัวาคม 2564 แต่น�าหน้าใครด้วยการเป็นโรงแรมแห่งแรกในโลก
ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ตั้งแต่ขั้นตอน
การออกแบบ การก่อสร้าง ไปจนถึงการด�าเนินการเมื่อเปิดให้
บรกิาร และยงัใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพมากกว่าโรงแรม
ในประเทศองักฤษถงึ 89% 
 สิ่งที่ room2 Chiswick Hometel ไปถงึเป้าหมายนั้นได้มาจาก 
การออกแบบให้เป็นอาคารอจัฉรยิะ มห้ีองแลบ็ 2 ห้องในโรงแรม 
ที่มรีะบบเกบ็ข้อมูลการใช้พลงังานไฟฟ้า การใช้น�้า คณุภาพของ
อากาศและพฤตกิรรมของแขกที่เข้าพกั ทั้งยงัเปิดโรงแรมให้เป็น
เหมือนห้องทดสอบการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านพลังงานของ
มหาวทิยาลยัต่าง ๆ 
 พลงังานไฟฟ้าทั้ง 100% ที่ใช้ภายในโรงแรมมาจากพลงังาน
หมุนเวียน ส่วนระบบให้ความร้อน การท�าความเย็นและระบบ
ท�าน�้าร้อนมาจาก Heat Pump เครื่องท�าน�้าร้อนประหยดัพลงังาน

โรงแรมท่ีทิง้รอยเท้าคารบ์อนเปน็ศูนยแ์หง่แรกในโลก
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 Clean Motion ผู้ผลิตรถสามล้อส่งของสวีเดนน�ากระแส 
Micro Mobility ยานพาหนะขนาดเลก็น�้าหนกัเบาที่ท�าให้เดนิทาง
ได้ด้วยความเร็วมาตั้งแต่ 10 ปีก่อนที่เปิดตัว Zbee รถสามล้อ
ส่งของพลังงานไฟฟ้าที่คว้ารางวัลมาแล้วมากมาย อาทิ WWF 
Climate Solver and Zennströom Green Mentorship Award และ
ยงัใช้ขบัส่งของได้จรงิในทวปีแอฟรกิามาแล้ว 
 ในช่วงที่โรคโควดิ-19 แพร่ระบาด สิ่งที่เกดิขึ้นคอืท้องถนนที่
ร้างผูค้น แต่จ�านวนรถส่งของกลบัเพิ่มขึ้น เนื่องจากคนหนัไปซื้อ
ของออนไลน์แทน โดยผลการศกึษาของ Rensselaer Polytechnic 
Institute ในนิวยอร์ก พบว่า มีการใช้บริการส่งของช�าถึงบ้าน 
เพิ่มขึ้น 113% และมีแนวโน้มว่าผู้คนยังจะใช้บริการเดลิเวอรี่  
ต่อไป แม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดจะซาลงแล้วกต็าม ท่ามกลาง
การส่งของจ�านวนมาก หลายครั้งที่รถส่งของคนัใหญ่แต่บรรทกุ
ของในปรมิาณที่ใส่ท้ายสามล้อได้สบาย ท�าให้ทรพัยากรสญูเปล่า 
ไปอย่างไร้ประสทิธภิาพ 
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สามลอ้ส่งของพลงัไฟฟา้จากสวเีดน 

 Clean Motion เห็นว่านี่คือช่องว่างทางการตลาดและเป็น
โอกาสที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ จงึปรบัเปลี่ยนดไีซน์
ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า Re:volt เป็นรถสามล้อส่งของพลงังานไฟฟ้ารุน่
ใหม่ที่มปีระสทิธภิาพมากกว่า มพีื้นที่จขุองมากกว่าและซอกแซก
ไปได้ทกุเส้นทางได้ดกีว่า Zbee 
 Re:volt ติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมแบตเตอรี่ 
จุไฟขนาด 2.5 ที่วิ่งได้ระยะทาง 70 กิโลเมตร ส่วนแบตเตอรี่
ขนาด 10 กโิลวตัต์ วิ่งได้ระยะทางถงึ 180 กโิลเมตร ส่วนพื้นที่
ท้ายรถบรรทุกของน�้าหนัก 350 กิโลกรัม และวิ่งด้วยความเร็ว
สงูสดุที่ 60 กโิลเมตรต่อชั่วโมง เหมาะใช้ส่งของในท้องถิ่นหนึ่ง ๆ  
ได้สบาย ทั้งยงัน�าไปให้บรกิารในพื้นที่ห่างไกลที่มปีั๊มน�้ามนัหรอื
ป๊ัมแก๊สจ�านวนน้อยได้ด้วย เพราะใช้พลงังานไฟฟ้า โดยสามล้อ
ส่งของรุน่ใหม่ล่าสดุนี้จะใช้ในยโุรปเป็นครั้งแรกภายในปี 2565 นี้
ทีม่า: https://cleantechnica.com/2022/02/15/swedish-firm-clean-
motion-is-adding-the-revolt-delivery-van-to-its-line-of-light-
electric-3-wheeled-vehicles/ 
https://www.newswise.com/articles/increase-in-home-delivery-
service-usage-during-covid-19-pandemic-unlikely-to-last
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 ในงานมหกรรมจดัแสดงรถยนต์และจกัรยานยนต์ระดบัประเทศ 
(มอเตอร์โชว์) ครั้งที่ 43 เมื่อเดอืนเมษายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา เป็น 
การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน 
สูเ่ทคโนโลยขีบัเคลื่อนพลงังานไฟฟ้า ส่งผลให้มยีอดจองรถยนต์
ไฟฟ้าสงูถงึประมาณ 3 พนัคนั แสดงให้เหน็ว่าผูบ้รโิภคสนใจและ 
หนัมาให้ความส�าคญักบัยานยนต์พลงังานสะอาดมากขึ้น ส่วนหนึ่ง 
น่าจะมาจากราคาน�้ามนัที่ปรบัสงูขึ้นในช่วงนี้ อนัเป็นผลกระทบ
จากวกิฤตการณ์รสัเซยี-ยูเครน 
 ทั้งนี้ ภาครฐักม็นีโยบายส่งเสรมิอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
โดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) 
ออกนโยบาย 30@30 เพื่อผลกัดนัไทยให้ก้าวเข้าสูส่งัคมคาร์บอนต�่า 
(Low Carbon Society) ด้วยการเป็นฐานการผลติยานยนต์ไฟฟ้า 
และชิ้นส่วนที่ส�าคญัของโลก หรอืศนูย์กลางของภูมภิาค (EV Hub) 
ซึ่งมเีป้าหมาย ดงันี้
 • การผลติรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรอืยานยนต์ที่
ปล่อยมลพษิเป็นศนูย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลติยานยนต์
ทั้งหมดใน พ.ศ.2573 (ค.ศ.2030) จงึเป็นที่มาของนโยบาย 30@30 
 • การผลติยานยนต์ไฟฟ้า แบ่งเป็น รถยนต์นั่งและรถกระบะ 
725,000 คนั รถจกัรยานยนต์ 675,000 คนั รถบสัและรถบรรทกุ 
34,000 คนั ส่งเสรมิการผลติรถสามล้อ เรอืโดยสาร และรถไฟ
ระบบราง
 • การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์นั่งและรถ
กระบะ 440,000 คนั รถจกัรยานยนต์ 650,000 คนั รถบสัและ 

 หนึ่งในสิ่งดึงดูดใจให้อยากมีรถยนต์ไฟฟ้าไว้ใช้ คือการ 
สามารถอัดประจุไฟฟ้าให้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านได้ออก 
จากบ้าน เพื่อเริ่มต้นกิจวัตรในแต่ละวันด้วยรถยนต์ที่ชาร์จไฟ 
เตม็เป่ียมพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ โดยไม่ต้องเครยีดกบัราคาน�้ามนั
ที่ผนัผวนอกีต่อไป
 แต่ก่อนที่จะตดิตั้งเครื่องอดัประจไุฟฟ้าในบ้าน (EV Charger) 
จ�าเป็นต้องเตรยีมความพร้อมด้วยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าใน
บ้านก่อนว่าเหมาะสมกับอัตราการอัดประจุไฟฟ้าของรถยนต์
ไฟฟ้ารุน่หรอืยี่ห้อที่คณุเลอืกหรอืไม่ ซึ่งสามารถตดิต่อเจ้าหน้าที่ 
ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (PEA) ด�าเนนิการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ให้ได้ ว่าจะต้องเพิ่มขนาดมเิตอร์ตวัเดมิที่มอียู่ หรอืจ�าเป็นต้อง 
ตดิตั้งมเิตอร์เครื่องที่ 2 เพื่อแยกระบบไฟฟ้า

ตัวแปรที่ชี้ชะตา ‘ยานยนต์ไฟฟา้’

รู้ไว้...ก่อนติดตั้ง EV CHARGER 

รถบรรทกุ 33,000 คนั
 • ส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ แบบ 
Fast Charge 12,000 หวัจ่าย สถานสีบัเปลี่ยนแบตเตอรี่ส�าหรบั 
รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า 1,450 สถานี
 • มาตรการส่งเสรมิ ZEV ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
 1. การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและ 
ชิ้นส่วน เพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลติยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน
 2. การส่งเสรมิการใช้ยานยนต์ฟ้า ทั้งมาตรการทางภาษแีละ
ที่ไม่ใช่ภาษ ีเช่น การลดภาษสีรรพสามติรถยนต์เป็น 0% การ
ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัรถยนต์ที่ผลติในประเทศ รวมถงึการ
สนบัสนนุเงนิอดุหนนุสงูสดุถงึ 1.5 แสนบาทต่อคนั ท�าให้ราคา
รถยนต์ไฟฟ้าผู้บรโิภคเข้าถงึได้มากขึ้น
 3. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานรองรบัยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ 
สถานอีดัประจไุฟฟ้า การพฒันากฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
กบัการอดัประจ ุเทคโนโลยสีมาร์ทกรดิ ส่งเสรมิให้เกดิอตุสาหกรรม 
การผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า การใช้แบตเตอรี่ในประเทศ 
การจดัการแบตเตอรี่ใช้แล้ว และการพฒันาก�าลงัคน
 อย่างไรกด็ ีความกงัวลถงึความสะดวกในการอดัประจไุฟฟ้า 
ยงัคงเป็นประเดน็ส�าคญัที่ผูบ้รโิภคค�านงึถงึ ทั้งก่อนและหลงัการ
ตดัสนิใจใช้รถยนต์ไฟฟ้า GRID by PEA ฉบบันี้จงึชวนมารูจ้กัเรื่อง
ราวต่าง ๆ  เกี่ยวกบัการอดัประจไุฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้
คณุผู้อ่านได้เตรยีมความพร้อมส�าหรบัรถคนัต่อไปของคณุที่อาจ
เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

 เตรียม (บ้านให้) พร้อม
ก่อนติดตั้ง EV CHARGER

1.	ตรวจสอบขนาดมเิตอร์
ไฟฟา้ทีบ่า้นวา่เหมาะสมกับ
การอัดประจไุฟฟา้รถยนต์
ไฟฟา้หรือไม่	จ�าเป็นต้อง
เพ่ิมขนาดมิเตอรห์รอืเปลา่

2.	ตดิตัง้มเิตอรเ์ครือ่งที	่2 
หากการแกไ้ขปรบัปรงุระบบ 
ไฟฟา้ภายในบา้นเปน็เรือ่ง
ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูง

1 1
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มิเตอร์ไฟฟา้ที่บ้าน...ท�าอย่างไร?

• ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟา้ที่บ้าน
 ปัจจบุนั ที่พกัอาศยัส่วนใหญ่ตดิตั้งมเิตอร์ไฟฟ้าแบบ 15 (45) A แบบ 1 เฟส 2 สาย 
ซึ่งเพียงพอต่อการจ่ายกระแสไฟในการอัดประจุไฟฟ้าให้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า 
หากบ้านใดยงัใช้มเิตอร์แบบ 5 (15) A ก�าลงัไฟจะไม่เพยีงพอต่อการใช้อดัประจไุฟฟ้า 
เพื่อความปลอดภยัจงึควรต้องเปลี่ยนขนาดมเิตอร์เป็นแบบ 1 เฟส 30 (100) A หรอื 
3 เฟส 15 (45) A 
 ทั้งนี้ ข้อมลูขนาดมเิตอร์เบื้องต้นสามารถตรวจสอบได้จากป้ายที่ตดิบนตวัมเิตอร์
หน้าบ้าน หากพบว่าขนาดมเิตอร์ไม่สมดลุกบัการใช้งาน เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าจะ
ตรวจสอบและให้ค�าแนะน�าได้ โดยแบ่งได้เป็น 2 กรณ ีได้แก่
 1. การเพิ่มขนาดมเิตอร์ ส�าหรบับ้านที่ปรบัปรงุระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้ ซึ่งต้อง
เปลี่ยนสายเมนและลูกเซอร์กติให้มขีนาดสอดคล้องกบัมเิตอร์ด้วย
 2. การขอตดิตั้งมเิตอร์เครื่องที่ 2 หากไม่สะดวกในการปรบัปรงุระบบไฟฟ้า เพื่อ
แยกระบบไฟฟ้าตามการใช้งาน
• มิเตอร์เครื่องที่ 2 จ�าเป็นไหม
 หากรถยนต์ไฟฟ้ารุน่และยี่ห้อที่คณุเลอืกใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้กระแส
ไฟฟ้าปริมาณสูงในการอัดประจุไฟฟ้า การต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 
ทั้งสายไฟและมเิตอรถ์อืเปน็ค่าใชจ้า่ยค่อนข้างสงู ฉะนั้น การตดิมเิตอรแ์ยกต่างหาก
จะดีกว่า นอกจากประหยัดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านแล้ว 
ยงัช่วยให้ทราบถงึค่าใช้จ่ายในการอดัประจไุฟฟ้าส�าหรบัรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ ที่ส�าคญั
ช่วยให้การใช้เครื่องอดัประจไุฟฟ้ามคีวามปลอดภยัมากขึ้น

ขอติดตัง้มิเตอร์เครื่องที ่2 
ท�ำได้ง่ำย ๆ เพียง 3 ขัน้ตอน

1.	ยืน่เอกสารและช�าระเงนิที	่PEA	

2.	นดัวนัตรวจสอบมาตรฐานการ
ตดิตัง้ระบบไฟฟา้

3.	PEA	ตดิตัง้มเิตอรเ์ครือ่งที	่2	
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• ขั้นตอนการขอติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2 
 ส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็กที่จะมีการอัดประจุ
รถยนต์ไฟฟ้า โดยไม่มวีตัถปุระสงค์ในเชงิพาณชิย์ สามารถตดิต่อ PEA ด้วยขั้นตอน
ง่าย ๆ เพยีง 3 ขั้นตอน ดงันี้

 1. ยื่นเอกสารและช�าระเงินที่ PEA 
 • เอกสารที่ใช้ ได้แก่ บตัรประจ�าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทาง (Passport) 
 • ทะเบยีนบ้าน หรอืทะเบยีนอาคารของสถานที่ที่จะขอตดิตั้งมเิตอร์ 
 • เอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า 
(หากไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะต้องมีหนังสือยินยอมให้ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2 จาก
เจ้าของกรรมสทิธิ์)
 • รายละเอยีดทางเทคนคิอปุกรณ์ (Specification) ของเครื่องอดัประจไุฟฟ้ารถยนต์
ไฟฟ้า หรอืของรถยนต์ไฟฟ้า
 *** กรณมีอบอ�านาจ ผู้รบัมอบอ�านาจจะต้องมหีนงัสอืมอบอ�านาจ พร้อมส�าเนา
บตัรประจ�าตวัประชาชน หรอืส�าเนาหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบอ�านาจ และบตัรประจ�า
ตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของผู้รบัมอบอ�านาจ

 2. นัดวันตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟา้ สถานที่ใช้ไฟฟา้ 
ดังกล่าวจะต้องมีการด�าเนินงานเพ่ือรองรับการอัดประจุไฟฟา้โหมด 2 
หรือโหมด 3 ตามมาตรฐานของ PEA ไว้พร้อมแล้ว ดังนี้
 1) ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน โดยระบบไฟฟ้าภายในของมิเตอร์เครื่องที่ 1 และ
มเิตอร์เครื่องที่ 2 จะต้องแยกจากกนัโดยเดด็ขาด
 2) ตดิตั้งเครื่องอดัประจไุฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้า หรอืเต้ารบัส�าหรบัการอดัประจไุฟฟ้า
โดยเต้ารบัต้องไม่ใช่ชนดิหยบิยกได้

 3. PEA ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2 
 เมื่อผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าของ PEA แล้ว จะติดตั้ง 
มเิตอร์ให้ตามมาตรฐานคณุภาพบรกิาร ภายใน 2 - 5 วนัท�าการ

ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟา้ตามขนาดมิเตอร์
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน

ขนาดมิเตอร์ เฟส ค่าใช้จ่าย

15 (45)

30 (100)

15 (45)

30 (100)

1

1

3

3

700

700

1,500

1,500
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ช�าระค่าไฟฟา้อย่างไร
 PEA จะค�านวณค่าไฟฟ้าและออกใบแจ้งค่าไฟฟ้าแยกราย
มิเตอร์ สามารถตรวจสอบค่าใช้ไฟฟ้าได้ โดยแต่ละใบแจ้ง 
ค่าไฟฟ้าทั้งมเิตอร์ที่ 1 และ 2 จะระบชุื่อ ที่อยู ่ประเภทผูใ้ช้ไฟฟ้า 
วนัที่จดหน่วย และพมิพ์ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเป็นวนัเดยีวกนั แต่จะ
ต่างกนัที่หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าและรหสัเครื่องวดั 
ช่องทางการช�าระค่าไฟของ PEA
 • ส�านกังาน PEA
 • ศูนย์การค้าชั้นน�า (PEA Shop)
 • รถ Mobile Front Office
 • ตวัแทนเกบ็เงนิ
 • ตวัแทนจดุบรกิารรบัช�าระเงนิ
 • PEA Smart Plus
 • PEA e-Pay
 • หกับญัชเีงนิฝากธนาคาร
 • บญัชบีตัรเครดติ

 • Mobile Application
 • Website ผู้ให้บรกิารภายนอก
 • ตู้เตมิเงนิ
TOU ช่วยประหยัดค่าไฟฟา้ได้
 TOU หรือ Time of Use เป็นอัตราค่าไฟฟ้าทางเลือก
ส�าหรับผู ้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย กิจการหรือธุรกิจ 
และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้ามากในช่วง Off-Peak 
คือระหว่างเวลา 22.00 - 09.00 น. ในวันจันทร์ - ศุกร์ และ 
วนัพชืมงคล รวมถงึเวลา 00.00 – 24.00 น. วนัเสาร์ - อาทติย์ 
วันแรงงานแห่งชาติ ที่ตรงกับวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุด
ราชการตามปกต ิ(ไม่รวมวนัหยดุชดเชย) 
 ดังนั้น หากสามารถบริหารจัดการช่วงเวลาในการอัด
ประจุไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าให้อยู่ในช่วงกลางคืนที่เป็นช่วง Off-
Peak ได้ แนะน�าให้ยื่นค�าร้องที่ PEA เพื่อขอใช้อัตราค่าไฟฟ้า
แบบ TOU ซึ่งถูกกว่าอัตราค่าไฟฟ้าปกติ จะช่วยให้ประหยัด 
ค่าไฟฟ้าในการอดัประจไุฟฟ้าได้

ค่าพลังงานไฟฟา้ของ TOU

แรงดันไฟฟ้า (กิโลโวลต์) Peak (บาท/หน่วย) Off-Peak (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน)

22 - 33
ต�ำ่กว่ำ 22

5.1135
5.7982

2.6037
2.6369

312.24
38.22

มารู้จักมิเตอร์ TOU
กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าประสงค์จะเลือกใช้อัตรา TOU กับมิเตอร์เครื่องที่ 2 จะต้องช�าระ 
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เลือกใช้อัตรา TOU อีกส่วนหนึ่ง ดังนี้

อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์กับผู้ใช้ไฟฟา้ที่เลือกใช้อัตรา TOU

ขนาดมิเตอร์ เฟส ค่าใช้จ่าย

15(45)
30(100)
15(45)

30(100)

1
1
3
3

3,740
3,740
5,340
5,340
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 ประเภทของการอัดประจุไฟฟา้

 EV Charger ท�าหน้าที่เป็นตัวชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้กับ
แบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้พลงังานไฟฟ้า สามารถแบ่งการชาร์จออก
เป็น 2 ประเภท คอื Normal Charge และ Quick Charge
 Normal Charge เป็นการชาร์จด้วยไฟกระแสสลบั (AC) 
จากที่บ้าน โดยชาร์จผ่าน On Board Charger ที่อยูใ่นตวัรถยนต์
ไฟฟ้า ท�าหน้าที่แปลงกระแสสลบัไปเป็นกระแสตรง (DC) ขนาด
ของตวั On Board Charger จะขึ้นอยู่กบัยี่ห้อรถยนต์ ซึ่งขนาด
ของ On Board Charger จะมีผลต่อระยะเวลาในการชาร์จไฟ
ของแบตเตอรี่รถยนต์
 Quick Charge เป็นการชาร์จโดยใช้ตู้ EV Charger หรอื
สถานีอัดประจุไฟฟ้า ที่แปลงไฟ AC เป็นไฟ DC แล้วจ่ายไฟ 
DC เข้าแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งจะใช้เวลาในการ
ชาร์จน้อยกว่าแบบ Normal Charge ทั้งนี้ หัวชาร์จของสถานี
ชาร์จจะมทีั้งแบบ AC และ DC  ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าจะใช้หวัชาร์จ
ประเภทใดนั้นขึ้นอยู่กบัมาตรฐานของผู้ผลติรถยนต์

TOU (Time of Use) 

Peak

Off-Peak

09.00	–	22.00	น. วันจันทร์	-	ศุกร์	และ
วันพืชมงคล

วันจันทร์	-	ศุกร์	และ
วันพืชมงคล
วันเสาร์	-	อาทิตย์
วันแรงงานแห่งชาติ
วันพืชมงคลที่ตรงกับ 
วันเสาร์	–	อาทิตย์	และ
วันหยุดราชการตามปกติ	
(ไม่รวมวันหยุดชดเชย)

ช่วงที่มีความต้องการ 
ใช้ไฟฟา้ต�า่	การไฟฟา้
สามารถเลือกใช้เชื้อเพลิง
ราคาต�า่กว่ามาผลิต 
ไฟฟา้ได้	ต้นทุนจึงต�า่กว่า

22.00	-	09.00	น.
00.00	–	24.00	น.

คือ การคิดอัตราค่าใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่

ช่วงที่มีความต้องการใช้
ไฟฟา้สูง	การไฟฟา้ต้อง
จัดหาเชื้อเพลิงทุกชนิด 
เพ่ือมาผลิตไฟฟา้ให้ 
เพียงพอต่อความต้องการ
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 บ้านพกัอาศยั การหาพื้นที่หรอืบรเิวณที่จะตดิตั้งเครื่องอดัประจไุฟฟ้า ควรพจิารณาจาก
 • ระยะหา่งจากตวัเครื่องกบัจดุที่จะเสยีบเข้ากบัตวัรถไมค่วรเกนิ 5 เมตร เพราะสายจากเครื่องอดั
ประจไุฟฟ้าโดยทั่วไปยาวประมาณ 5 – 7 เมตรเท่านั้น
 • เลือกจุดที่สามารถเดินสายไฟจากตัวเครื่องไปยังตู้เมนไฟฟ้าในบ้านได้สะดวก หากเป็นโรงรถ 
กไ็ม่ควรอยู่ไกลกบัตู้เมนไฟฟ้ามากนกั ไม่เช่นนั้นจะเสยีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในการเดนิสายไฟ
 • ตดิตั้งเครื่องในพื้นที่ที่อยู่ในร่ม หรอืในอาคารที่มหีลงัคากนัแดดกนัฝน เพื่อยดือายกุารใช้งาน
 สถานอีดัประจไุฟฟ้า เครื่องอดัประจไุฟฟ้ารวมทั้งอปุกรณ์ต้องได้มาตรฐานของส�านกังานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) และต้องตดิตั้งระบบความปลอดภยัของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
(วสท.) ด้วย ส�าหรบัพื้นที่ที่จะสร้างสถานอีดัประจไุฟฟ้า ต้องมลีกัษณะดงันี้
 • มคีวามเหมาะสมและสะดวกในการเข้าใช้บรกิาร เช่น อยู่ตดิถนนเข้าออกสะดวก
 • มีป้ายสัญลักษณ์แสดงสถานีอัดประจุไฟฟ้า อัตราการให้บริการ และป้ายแสดงรายละเอียด
ประเภทหวัจ่ายให้ชดัเจน
 • พื้นที่ในการจอดรถส�าหรับการอัดประจุไฟฟ้าต้องมีความกว้างเพียงพอต่อปริมาณหัวจ่าย 
ที่ตดิตั้งในสถานตีามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด
 • ช่องจอดรถยนต์ไฟฟ้าต้องตเีส้นจราจรชดัเจนและใช้สถีูกต้องตามกฎหมายก�าหนด
 • เป็นพื้นที่ในร่มหรอืในอาคาร หากอยู่นอกอาคารควรมหีลงัคากนัแดดกนัฝน
 • มพีื้นที่ส�าหรบัตดิตั้งตูค้วบคมุไฟฟ้า หวัจ่ายประจไุฟฟ้าซึ่งต้องสะดวกส�าหรบัให้เจ้าหน้าที่มาซ่อม
บ�ารงุอปุกรณ์

ติดตั้ง EV CHARGER อย่างไรให้ปลอดภัย

โครงการน�าร่อง โครงการระยะที่ 1 โครงการระยะที่ 2 
จ�านวน 11 สถานี (ก่อสร้างแล้ว

เสร็จ) ครอบคลุมพ้ืนที่ 9 จังหวัด
ตามเส้นทางหลักทุก 100 
กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที ่

42 จังหวัด

ตามเส้นทางรองและ 
แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ  

ครอบคลุมพ้ืนที่ 75 จังหวัด

เป้าหมายในการติดตั้งสถาน ี
อัดประจุไฟฟ้าของ PEA คือ  
263 สถำนี ครอบคลุมพ้ืนที ่ 
75 จังหวัด โดยแบ่งเป็น

PEA VOLTA  
Charging Station

เปิดให้บริการแล้ว 
พ.ศ.2564 : 73 สถานี
เปิดให้บริการ พ.ศ.2566 
: 190 สถานี
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 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ท�าให้ PEA ด�าเนินธุรกิจด้านยานยนต์ 
ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีกลยุทธ์ดังนี้
 1. ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อให้บริการอัดประจุไฟฟ้าส�าหรับรถวิ่งระหว่างเมือง
 2. พัฒนาแพลตฟอร์มส�าหรับให้บริการการอัดประจุไฟฟ้าทั้งสถานีของ PEA และของ
พันธมิตร
 3. อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟที่ต้องการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า ทั้งแบบใช้งาน
ส่วนบุคคลและใช้ในเชิงพาณิชย์
 4. ให้บริการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า และการบ�ารุงรักษา
 5. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการให้บริการ
• การตดิตัง้ PEA VOLTA Charging Station
 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคที่สนใจใช้รถยนต์ไฟฟ้า PEA จึงก�าหนดเป้าหมาย 
ในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้าไว้ 263 สถานี ครอบคลุมพื้นที่  
75 จังหวัด ภายใน พ.ศ.2566 โดย PEA พัฒนาแอปพลิเคชัน PEA PEA VOLTA เพื่อ
อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่จะใช้บริการจากสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
 ส�าหรับการติดตั้ง PEA VOLTA Charging Station แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้
 โครงการน�าร่อง จ�านวน 11 สถาน ีก่อสร้างแล้วเสรจ็ พ.ศ.2564  ครอบคลมุพื้นที่  
9 จงัหวดัในเส้นทางหลกัสู่เมอืงใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวส�าคญั ได้แก่ กรงุเทพฯ ปทมุธาน ี
พระนครศรอียธุยา นครปฐม สมทุรสาคร เพชรบรุ ีนครราชสมีา ชลบรุ ีและประจวบครีขีนัธ์ 
 โครงการระยะที ่1  ตดิตั้งสถานอีดัประจไุฟฟ้าจ�านวน 62 สถาน ีก่อสร้างแล้วเสรจ็
พ.ศ.2564 ครอบคลุมพื้นที่ 42 จังหวัด โดยก�าหนดว่าทุก 100 กิโลเมตร จะมีสถาน ี
อัดประจุไฟฟ้าไว้บริการ โดยแบ่งเป็น 5 เส้นทาง คือ สายเหนือ สายใต้ สายตะวันออก 
สายตะวนัตก และสายตะวนัออกเฉยีงเหนอื รองรบัการให้บรกิารอดัประจแุก่ยานยนต์ไฟฟ้า
แบบ Quick Charge และตดิตั้งหวัชาร์จตามมาตรฐานนานาชาต ิ3 แบบ (CHAdeMO, CCS 
Combo2, AC Type2) เพื่อรองรบัรถยนต์ไฟฟ้าจากหลากหลายค่าย
 โครงการระยะที่ 2  จัดให้มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าตามเส้นทางรอง และในพื้นที่ 
แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญอีก 190 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัด โดยจะติดตั้งสถาน ี
อดัประจไุฟฟ้าเพิ่มเตมิอกี 90 สถาน ีภายใน พ.ศ.2565 และจะตดิตั้งสถานอีดัประจไุฟฟ้า
เพิ่มเตมิอกี 100 สถาน ีภายใน พ.ศ.2566

PEA กับธุรกิจยานยนต์ไฟฟา้

อัตราค่าบริการอัด
ประจุไฟฟา้ของ  

PEA VOLTA Station

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  
พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 

หรือจนกว่าจะม ี
การเปลี่ยนแปลง 

คิดค่าบริการตามหน่วย 
พลังงาน ตามช่วงเวลา 
ของการใช้ (TOU) ดังนี้

บาท/หน่วย

บาท/หน่วย

ประเภทกระแสตรง
และกระแสสลับ 

Peak

7.9778 

4.5952 
Off Peak

1. PEA ส�านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2. PEA พระนครศรีอยุธยา
3. PEA รังสิต
4. PEA สระแก้ว
5. PEA พัทยาใต้
6. PEA ชลบุรี
7. PEA สมุทรสาคร
8. PEA นครชัยศรี
9. PEA ร้อยเอ็ด
10. PEA อุบลราชธานี
11. PEA ปากช่อง
12. PEA นครราชสีมา
13. PEA เขาย้อย 
14. PEA หัวหิน 
15. PEA พะเยา
14. PEA แพร่ 
15. PEA หล่มสัก

รู้หรือไม่ว่า 
ปัจจุบันมีสถานีในส�านักงานของ PEA 17 แห่ง

4

17
8 3

2

5
6

4

9

10
11 

12

13

14

17

16

15
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เต้ารับส�าหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟา้ 
จาก PEA iHub

 ใน พ.ศ.2563 PEA Innovation Hub (PEA iHub) ของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคพัฒนานวัตกรรม ‘เต้ารับส�าหรับธุรกิจยานยนต์ 
ไฟฟ้า’ โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ PUPAPLUG เพื่อเพิ่มจ�านวนสถานี
อัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า เหมาะส�าหรับบุคคลหรือธุรกิจที่มี
พื้นที่ว่างและประสงค์จะท�าธุรกิจร่วมกับ PEA ด้วยการเปลี่ยน 
พ้ืนท่ีว่างเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้า ซ่ึงจะท�างานร่วมกับระบบบริหาร 
จัดการในรูปแบบของ Web Application (www.pupaplug.com) 
เพื่อให้เจ้าของสถานที่รับรู้ถึงรายได้ ผลก�าไร ปริมาณการ 
อัดประจุไฟฟ้าจากที่มีผู้มาใช้บริการได้อย่าง Real Time 

 PUPAPLUG ออกแบบให้ใช้งานง่าย ด้วยลักษณะของการ 
เป็นเต้ารับที่เราคุ้นเคยกันดี เมื่อเห็นปุ๊บก็ใช้งานได้ทันทีโดย 
ไม่ต้องเสียเวลาศึกษาการใช้งาน นอกจากนี้ ยังอ�านวย 
ความสะดวกให้ผู้ใช้ เพียงสแกน QR Code ที่หน้าเครื่อง ระบบ
ก็จะค�านวณระยะเวลาและปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับ 
ซึ่งระหว่างที่รอการอัดประจุไฟฟ้า สามารถท�ากิจกรรมอื่นได้ 
ถือเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจของเจ้าของสถานท่ี 
ที่ติดตั้งเครื่อง PUPAPLUG ได้อีกทางหนึ่ง

ขั้นตอนการเติมเงินเพ่ือใช้งาน	PEA	VOLTA

1

1 2 3 4 5

2 3 4 5 6

แอปเดียวครบ จบทุกเรื่องการชาร์จ

กดปุม่ ‘เตมิเงิน’  
ทีแ่ถบด้านลา่ง จากนัน้

คลกิ ‘เตมิเงนิ’

สามารถเตมิเงนิไดโ้ดย 
การเติมเงนิ ผา่นการสแกน 

Thai QR Code ผา่น 
Internet Banking

เลอืกมลูคา่การเตมิเงนิ 
200 / 500 / 1,000 
บาท และกดเติมเงนิ

ระบบจะสรา้ง QR Code 
ใหต้ามมลูคา่ทีเ่ลอืกเตมิเงนิ  
และน�า QR Code นีไ้ปช�าระ

ผา่นระบบ Internet Banking

ยอดเงนิคงเหลอื  
คอืมลูคา่เงนิคงเหลอื 
ในแอปพลิเคชนัที่

สามารถใชไ้ด้

ขั้นตอนการชาร์จไฟฟา้ท่ีสถานี	PEA	VOLTA

กดปุม่ QR Code 
ทีแ่ถบด้านลา่ง

สแกน QR Code ที่
แสดงหน้าเครือ่งชาร์จที่
สถาน ีเพ่ือเริม่ตน้ชารจ์

เลอืกประเภท 
หวัชารจ์

กด ‘เริม่การชารจ์’ ขณะชารจ์
แอปพลิเคชนัจะ
แสดงขอ้มลูการ

ชารจ์

เมือ่ตอ้งการหยุดให ้
กดปุม่ ‘หยุดการชาร์จ’ 
ระบบจะสรุปผลการ
ชารจ์ และค่าใชจ้า่ย
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	 While	consumers	are	 ready	 to	embrace	
electric	vehicles,	they	are	still	concerned	about	
the	availability	of	EV	charging	stations	which	
is	a	determining	factor	for	EV	enthusiasts	in	
deciding	to	make	the	switch	to	EVs.
	 Before	purchasing	EVs,	drivers	should	ensure	
that	the	electricity	system	in	their	home	is	
compatible	with	the	EV	charger	that	will	be	
installed,	and	PEA	officers	can	visit	the	property	
to	check	the	meter	for	home	owners.	 If	the	
electricity	system	is	 incompatible	with	the	
charger,	the	main	line	and	the	circuit	must	be	
upgraded	prior	to	installing	the	EV	charger.	
Alternatively,	 if	 the	cost	 is	too	high,	home	
owners	may	install	a	second	meter	separate	
from	the	existing	electricity	system	specifically	
for	the	EV	charger.	
	 Meanwhile,	EV	owners	should	be	aware	of	
their	charging	periods:	if	they	aim	to	charge	the	
EVs	during	off-peak	times	according	to	PEA’s	
guideline,	they	may	apply	for	the	TOU	(Time	of	
Use)	meter	to	further	save	electricity	costs.
	 There	are	three	types	of	EV	Chargers:	Normal	
Charge	which	uses	AC	from	homes	to	switch	to	

DC	using	the	one	board	charger	which	is	built	
in	EVs	and	is	the	cheapest	type	of	charger;	
Double	Speed	Charge	which	 is	a	 type	of	
charging	through	the	Wall	Box	Charge	that	
comes	with	EVs	and	allows	for	faster	charging	
compared	to	the	first	method;	and	Quick	Charge	
which	sends	the	electrical	current	directly	to	
the	batteries	and	is	mostly	offered	at	charging	
stations	to	offer	quick	charges	suitable	for 
long-distance	trips	as	this	method	is	the	least	
cost	effective	and	not	yet	widely	available.	
	 PEA	has	set	a	target	to	establish	a	total	of	
263	PEA	VOLTA	Charging	Stations	in	75	provinces 
while	developing	the	PEA	VOLTA	application	to	
facilitate	EV	users	who	will	use	the	PEA	VOLTA	
Charging	Stations.	PEA	is	also	developing	the	
PUPAPLUG	innovation	which	is	a	receptacle	for	
the	EV	business	in	order	to	add	more	charging	
stations	that	can	be	operated	together	with	
owners	who	are	 interested	 in	 becoming	
business	partners	with	PEA	by	turning	their	
empty	space	into	charging	stations	that	will	be	
controlled	via	web	application.

EV CHARGING STATION
The Determining Factor for ‘Electric Vehicles’
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CHANGE 
SPACE TO SPARK
นวัตกรรม PUPAPLUG เต้ารับส�าหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟา้

GRID by PEA ฉบบันีข้อพามารู้จักกบัทมีงานทีพั่ฒนานวตักรรมเตา้รบัส�าหรบัธรุกจิยานยนตไ์ฟฟา้ ภายใตช้ือ่ผลติภณัฑ์ 
Pupaplug ซึง่เป็นเตา้รบัส�าหรบัธรุกจิยานยนตไ์ฟฟา้ โดยมผู้ีรับผิดชอบโครงการนี ้3 ทา่น จากฝ่ายพัฒนาระบบดจิทัิล 
ส�านกัดิจทิลั การไฟฟา้ส่วนภมิูภาค (PEA iHub)  ไดแ้ก่ คุณดีน - ชาตชิาย โสบญุ วิศวกร ระดบั 6 ต�าแหนง่ CEO & 
Co – Founder Pupaplug คณุเมย ์- ปจัฉิมาพร กุลสิงห์ วิศวกร ระดบั 5 ต�าแหนง่ CTO & Co – Founder Pupaplug 
และคณุทางดว่น - เตชวัฒน ์แชม่ช้อย นกับรหิารงานทัว่ไป ระดบั 5 ต�าแหนง่ CMO & Co – Founder Pupaplug
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เรือ่ง	กองบรรณาธกิาร
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จุดเริ่มต้นซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนา
นวัตกรรม PUPAPLUG
 คณุปัจฉิมาพร เราสงสยัว่าท�าไมยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นเมกะ 
เทรนด์ แต่กลบัไม่แพร่หลายในเมอืงไทย ท�าให้พบว่า สาเหตมุา
จากความกงัวลถงึสถานอีดัประจไุฟฟา้ที่ยงัไม่ครอบคลมุพื้นที่ 
และการใช้เวลาอัดประจุไฟฟ้าค่อนข้างนาน จึงเป็นไอเดียให้
เราคิดพัฒนานวัตกรรมที่ให้บริการด้านการอัดประจุไฟฟ้าให้
แพร่หลาย ในราคาที่จับต้องได้ เลยเลือกออกแบบเป็นเต้ารับ
ซึ่งใช้ได้กบัรถยนต์ไฟฟ้าทกุยี่ห้อ
 คณุชาตชิาย โครงการนี้เริ่มจาก PEA Innovation Hub เมื่อปี 
2563 ขณะนั้นนอกจากกระแสยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว กย็งัมปีระเดน็
เรื่องฝุ่น PM 2.5 เรารวมตัวกันเพื่ออยากพัฒนานวัตกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกบัสองเรื่องนี้ ซึ่งผลติภณัฑ์ PUPAPLUG ตอบโจทย์
สิ่งที่เราอยากท�า และเราก็ตั้งเป้าอยากเป็นผู้น�าในการสร้าง
ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
 คุณเตชวัฒน์ เราไม่ได้อยู่หน่วยงานเดียวกันและไม่เคย
รูจ้กักนัมาก่อน การมาท�างานด้วยกนัต้องปรบัแนวคดิให้เข้ากนั
ให้ได้ ถ้าคดิเหน็ต่างกนั จะไม่ปฏเิสธว่าความคดิใครผดิหรอืถูก 
แต่เราจะพสิูจน์เพื่อหาข้อสรปุว่าวธิไีหน ไอเดยีใครลงตวั ด้วย
การให้ลูกค้าเป็นผู้ตดัสนิ

การแบ่งหน้าที่ในทีม
 คุณชาติชาย เราท�ากันเองทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบ 
การบริหาร และการขาย น้องเมย์ดูแลงานด้านเทคโนโลยี
ทั้งหมด ไม่ว่าจะฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบ 
หาฟีเจอร์ใหม่ ๆ  รวมถงึการดแูลระบบให้ใช้งานได้ด ีส่วนทางด่วน 
ดูแลด้านมาร์เกต็ติ้งทั้งหมด การวางแผนการตลาด การน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า บริการหลังการขาย และดูแลการบริหาร
จัดการที่เกี่ยวข้องกับการท�างานของ PEA ส่วนผมมีหน้าที่ 
ผลกัดนัทมีไปสู่เป้าหมายเดยีวกนัที่เราวางไว้ ดูภาพรวมธรุกจิ
ว่าจะต้องไปทศิทางไหน มกีลยทุธ์อะไร นอกจากนี้ ผมดูแลงาน
ด้านดไีซน์ของผลติภณัฑ์ด้วย

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้าง
 คุณปัจฉิมาพร หลังจากที่เราพัฒนาตัวต้นแบบแล้วก็มี 
การน�าไปติดตั้งเพื่อให้มีการทดลองใช้งานจริง แล้วเก็บเสียง 
ตอบรบัจากผูใ้ช้งานมาวเิคราะห์ว่ามปัีญหาการใช้งานอย่างไรบ้าง 
เพื่อน�ามาปรบัปรงุ อย่างเช่น ผวิหน้าของเครื่องที่เป็นอะครลิกิ 
หลังจากโดนแดด ก็มีการแตกร้าว เราเลยเพิ่มการเคลือบ
กนัแสงยูว ี
 คุณชาติชาย อย่างรูปทรงของเครื่องกม็กีารปรบัมาหลาย
เวอร์ชั่น กว่าจะมาลงตัวในรูปทรงปัจจุบัน เพื่อให้เข้ากับชื่อ 

PUPA หรอืดกัแด้ ความโค้งของเครื่องยงัมขี้อดคีอืหากโดนฝน 
กช่็วยให้น�้าไม่กกัขงัที่ตวัเครื่อง และถอืว่าการไหลของน�้ายงัช่วย
ชะล้างฝุน่ละอองที่อาจเกาะตวัเครื่องด้วย ส่วนฝาปดินอกจาก
ไว้กันน�้าเข้าตัวเครื่องแล้ว ยังออกแบบให้รับกับทรงของเครื่อง
ด้วย ผมมองว่ารูปทรงและโทนสดี�าของตวัเครื่องเมื่อตดิตั้งบน
ผนงัแล้วจะกลายเป็นของแต่งบ้านได้ 

คู่แข่งในตลาดเครื่องอัดประจุไฟฟา้ของไทย
 คุณเตชวัฒน์ ผมขอแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ คู่แข่งทาง
ตรง คู่แข่งทางอ้อม และคู่แข่งทางเลอืก 
 1. คู่แข่งทางตรง คอื คู่แข่งที่มสีนิค้าหน้าตาเหมอืนกนักบั 
PUPAPLUG ได้แก่ ตระกูลสมาร์ตปลั๊กต่าง ๆ ที่วดัพลงังานได้ 
แต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่ออัดประจุรถไฟฟ้า เพราะเอาไว้วัด 
ค่าไฟในห้อง วดัแอร์ว่ากนิไฟเท่าไหร่
 2. คูแ่ข่งทางอ้อม พวกตระกลู Charger ทั้งหมด วตัถปุระสงค์
เดียวกันคือชาร์จรถ แต่ผลิตภัณฑ์คนละแบบกัน กลุ่มนี้มี
จ�านวนมากที่สดุ เพราะมทีั้งแบรนด์ไทย ยโุรป อเมรกิา เอเชยี 
เปรยีบเหมอืนเป็น Red Ocean  ที่มกีารแข่งขนัสูง ต้องยอมรบั
ว่า ในปัจจุบันยังไม่มีใครเป็นเจ้าตลาด หรือถือส่วนแบ่งมาก
ที่สุดในตลาด Charger ท�าให้แต่ละแบรนด์ต่างเร่งแข่งขัน 
พฒันานวตักรรม และส่งเสรมิโปรโมชั่นเพื่อชงิความได้เปรยีบ
และครอบครองส่วนแบ่งทางตลาดให้ได้มากที่สดุ
 3. คู่แข่งทางเลือก คือ การให้พลังงานรถด้วยวิธีอื่น นอก
เหนือจากการอัดประจุ เช่น การเปลี่ยนแบตเตอรี่ ท�าให้ไม่
ต้องเสียเวลาอัดประจุไฟฟ้า ในบ้านเราบริการนี้จะใช้กับรถ
จกัรยานยนต์มากกว่า  
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จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ PUPAPLUG
 คณุปัจฉมิาพร ความแตกต่างท�าให้ผลติภณัฑ์เราโดดเด่น 
ขึ้นมา อย่างแรกคือรูปแบบของการเป็นเต ้ารับที่ท�าให้ 
ใช้งานง่าย เพราะทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว อย่างที่สองคือ
เป็นเต้ารับที่ท�าธุรกิจได้ด้วย เพราะเรามีแพลตฟอร์มที่เป็น
เว็บแอปพลิเคชันให้ด้วย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนของ 
ผู้ประกอบการ โดยให้สิทธิ์เจ้าของสถานที่ตั้งราคาค่าบริการ
เองได้ตามมูลค่าพื้นที่ สามารถดูยอดรายรับได้ว่าแต่ละวันมี
ผู้มาใช้บรกิารมากน้อยแค่ไหน ซึ่งถอนโอนเข้าบญัชสี่วนตวัได้
แบบ Real Time จงึเหมาะกบัการท�าเป็นธรุกจิเสรมิ ในส่วนของ 
ผู้ใช้บริการ เน้นการใช้งานที่ง่ายและสะดวก เพียงสแกน QR 
Code ที่ติดหน้าเครื่องแล้วเลือกฟังก์ชันตามต้องการได้เลย 
โดยเครื่องจะค�านวณระยะเวลาและจ�านวนหน่วยไฟฟ้าจาก
จ�านวนเงินที่จ่าย ซี่งออกแบบการจ่ายเงินไว้ 3 รูปแบบ คือ 
สแกนจ่าย จ่ายผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต และจ่ายด้วย 
True Money Wallet เมื่อช�าระแล้วกส็ามารถไปท�ากจิกรรมอย่าง
อื่นได้ระหว่างรอการอดัประจไุฟฟ้า

เสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างไรบ้าง
 คณุเตชวัฒน์ ขึ้นอยูก่บัลกัษณะพื้นที่ของสถานประกอบการ
นั้น ถ้าเป็นคอนโดฯ มผีูอ้ยูอ่าศยัเยอะ อตัราการคนืทนุหลงัการ
ตดิตั้ง Pupapug จะเรว็มาก ประมาณ 3 เดอืน เพราะผู้ใช้จะใช้
งานเป็นประจ�าทกุวนั แต่กม็ปัีญหาในการตดัสนิใจว่าจะตดิตั้ง
หรอืไม่ หลายคอนโดฯ ต้องท�าประชามตลิูกบ้านก่อน ในขณะ
ที่โรงแรมมผีู้ที่มอี�านาจตดัสนิใจชดัเจน แต่จะกงัวลกบัจ�านวน
ผู้ใช้งานมากกว่า 
 คุณชาติชาย แม้ยานยนต์ไฟฟ้าจะอยู่ในกระแสที่ผู้ขับขี่
ให้ความสนใจ แต่ถอืว่ายงัเป็นสิ่งใหม่ส�าหรบับ้านเรา คนส่วน
ใหญ่จะนกึถงึ Charger ในการอดัประจไุฟฟ้าให้แบตเตอรี่ แต่
พอแนะน�าว่าผลติภณัฑ์เราเป็นเต้ารบัเพื่อใช้อดัประจไุฟฟ้า จะ
ต้องอธบิายว่าใช้งานอย่างไร แล้วในแง่ธรุกจิเขาจะคุ้มทนุและ
ได้ก�าไรได้อย่างไร

เป้าหมายทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าที่วางไว้
 คุณชาติชาย ในปัจจบุนัเรามยีอดขายอยู่ที่ประมาณ 950 
เครื่อง วางเป้าหมายที่ 1,000 เครื่อง ภายในไตรมาส 2 ทั้งนี้ 
ในด้านราคา 6,500 บาท ไม่มผีูป้ระกอบการรายไหนรูส้กึว่าแพง
เลย เพยีงแตต่อ้งเข้าใจการท�างานของเครื่องว่าจะสรา้งรายได้ 
ให้อย่างไร แม้ Charger อื่นอาจจะอัดประจุไฟฟ้าได้เร็วกว่า 
Pupaplug 2 เท่า แต่ด้วยราคาเครื่องเขาสามารถน�ามาติดตั้ง 
Pupaplug ได้มากเครื่องกว่า จึงให้บริการลูกค้าได้มากกว่าใน
เวลาเดยีวกนั

 คุณเตชวัฒน์ ด้านการประชาสัมพันธ์มี 3 ช่องทาง คือ 
1) เฟซบุก๊แฟนเพจของเรา ให้ข้อมลูผลติภณัฑ์และข้อมลูที่เป็น 
ประโยชน์เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า 2) Line Official มีข้อมูล
ต่าง ๆ เช่นเดียวกับเฟซบุ๊ก และ 3) การประชาสัมพันธ์ผ่าน
ส�านักงานสาขาต่าง ๆ ของ PEA ซึ่งมีอยู่ประมาณ 900 แห่ง
ทั่วประเทศ ด้วยความที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่รู้จักและคุ้นเคยกับ
กลุ่มลูกค้าอยู่แล้ว เมื่อแนะน�า PUPAPLUG ว่าเป็นผลติภณัฑ์
ของ PEA ลูกค้าจะมั่นใจและตัดสินใจง่ายขึ้น ถือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ที่มาถูกทางเพราะเข้าถึงลูกค้าได้ดี โดยดูจาก
ยอดขายช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมา ที่เติบโต
มากเมื่อเทยีบกบัช่วงปลายปี 2564 
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PUPAPLUG เป็นฟนัเฟอืง 
เล็ก ๆ ที่ช่วยขับเคลื่อน 
สังคมยานยนต์ไฟฟา้ให้
เติบโตขึ้น เป็นทางเลือก 
ส�าหรับผู้ประกอบการ  
ในการเริ่มต้นธุรกิจสถาน ี
อัดประจุไฟฟา้

 ส�าหรบักลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของเรา ม ี3 กลุ่ม ได้แก่ 
 1. โรงแรม รสีอร์ต คอนโดฯ เป็นสถานที่ที่ผูค้นยนิดทีี่จะจอด
รถไว้เป็นเวลานาน การลงทนุตดิตั้ง PUPAPLUG 6,500 บาท ถอืว่า 
ได้เพิ่มบรกิารพเิศษเป็นสถานอีดัประจไุฟฟ้าให้ผู้มาใช้บรกิาร 
 2. ส�านักงาน อาคารพาณิชย์ เป็นสถานที่ที่มีจอดรถเป็น
เวลานาน จงึเหมาะที่จะอดัประจไุฟฟ้าในช่วงระหว่างวนัได้
 3. สถานที่ท่องเที่ยว หา้งสรรพสนิคา้ เป็นสถานที่ที่ใชเ้วลา  
2-3 ชั่วโมง ซึ่งนานพอจะอัดประจุไฟฟ้าได้ เพียงแต่ต้องมี 
สิ่งอ�านวยความสะดวกหรือกิจกรรมอื่นเตรียมไว้บริการลูกค้า
ในช่วงที่รอการอดัประจไุฟฟ้า

ส่ิงที่อยากบอกเกี่ยวกับ PUPAPLUG
 คุณชาติชาย ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับผู้ที่อยากเริ่มต้นท�า
ธุรกิจ หรือต้องการสร้างความแตกต่างให้แก่ธุรกิจที่ท�าอยู่ 
เพราะโรงแรม รีสอร์ต หรือคอนโดฯ ส่วนใหญ่ยังไม่มีการติด
ตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้ามากนัก หากที่ไหนมีการติดตั้งแล้ว 
ในอนาคตจะเป็นปัจจยัที่ดงึดูดผู้คนให้มาใช้บรกิาร
 คุณปัจฉิมาพร ในการใช้งาน PUPAPLUG จ�าเป็นต้องใช้ 
Wifi แต่หากช�าระเงนิแล้วแต่สญัญาณอนิเทอร์เนต็ไม่เสถยีร กไ็ม่
ต้องกงัวล เพราะเครื่องจะอดัประจไุฟฟ้าต่อไปจนกว่าพลงังาน 
จะครบตามจ�านวนเงนิที่ช�าระไป นอกจากนี้ เรายงัมซีอฟต์แวร์
ในการตรวจสอบเครื่อง หากมปัีญหาทางเทคนคิจะมเีจ้าหน้าที่
แก้ปัญหาให้ทันที ฉะนั้น ขอให้มั่นใจและหายห่วงได้ว่ามี 
ทมีงานคอยดูแลและให้บรกิารตลอด 24 ชั่วโมง
 คุณเตชวัฒน์ เราท�างานหนักในการพัฒนานวัตกรรม 
PUPAPLUG ขึ้นมา ด้วยวตัถปุระสงค์ส�าคญัเพยีงอย่างเดยีวคอื 
อยากให้ผูใ้ช้ยานยนต์ไฟฟ้ามวีถิชีวีติที่สะดวกสบายไม่ต่างจาก
ตอนใช้รถพลงังานน�้ามนั โดยหวงัให้ PUPAPLUG เป็นฟันเฟือง
เลก็ ๆ ที่ช่วยขบัเคลื่อนสงัคมยานยนต์ไฟฟ้าให้เตบิโตขึ้น และ
เป็นทางเลอืก 
 ใครสนใจผลติภณัฑ์ PUPAPLUG อยากท�าธรุกจิร่วมกบั PEA 
ด้วยเงนิลงทนุน้อยเพยีง 6,500 บาท คนืทนุเรว็ การตดิตั้งสะดวก 
ใช้งานง่าย พร้อมงานบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง 
นอกจากเป็นธรุกจิเสรมิแล้ว การตดิตั้งสถานอีดัประจไุฟฟ้ายงั
ช่วยสร้างความแตกต่างให้ธรุกจิหลกัของคณุ และได้ร่วมรกัษา
สิ่งแวดล้อมดูแลโลกใบนี้ไปด้วยกนั

Add line: @pupaplug
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เรือ่ง	โอเมกา้
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ตอบโจทย์โลกยุครถ EV
ระบบชาร์จอจัฉรยิะ

 การใช้รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle-EV) ยงัคงเป็นกระแส
นยิมอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้คนมองหายานพาหนะยคุใหม่ที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อโลก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานใน
ระยะยาว และดูแลรกัษาง่าย
 แต่อกีด้านของเหรยีญ ความนยิมในรถ EV ที่เกดิขึ้นทั่วโลก  
ท�าให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ เพื่อรองรับการใช้งานตาม
มา รวมถึงปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับรถ EV เช่น 
สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน และความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมหาศาล ท�าให้เกิดปัญหา
ขาดแคลนพลงังานไฟฟ้าตามมา
 ความกังวลว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะท�าให้เกิดการ
ขาดแคลนพลงังานไฟฟ้า เป็นที่มาของแนวคดิเรื่องระบบชาร์จ
ไฟอจัฉรยิะ (Smart Charging) เพื่อลดปัญหาพลงังานไฟฟ้าไม่
เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงลดภาระด้านการลงทุนเพื่อ
ปรบัปรงุโครงข่ายไฟฟ้า หากทั้งโลกเตม็ไปด้วยรถ EV บนท้อง
ถนน

รู้จัก Smart Charging
 ระบบชาร์จอจัฉรยิะ (Smart Charging) เป็นระบบการชาร์จ
ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อข้อมูลกันระหว่างรถ EV สถานีอัดประจุไฟฟ้า 
และผู้ให้บริการ ซึ่งสถานีอัดประจุไฟฟ้าจะติดตาม บริหาร
จดัการ และควบคมุการใช้อปุกรณ์ชาร์จ เพื่อให้เกดิประโยชน์
สูงสดุในการใช้พลงังานไฟฟ้า
 นอกจากนี้ ระบบชาร์จอัจฉริยะยังช่วยลดการใช้ไฟฟ้าใน
ช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง (Peak) โดยเลี่ยงการชาร์จไฟ

ของผู้ใช้รถ EV ไม่ให้ตรงกับช่วงเวลา Peak ของการใช้ไฟฟ้า
ด้านอื่น ๆ ทั้งยงัท�าให้มกีารใช้พลงังานหมนุเวยีนเพิ่มขึ้น และ
ช่วยประหยดัรายจ่ายของผูข้บัขี่ได้มากกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ระบบชาร์จแบบปกติ

เทคโนโลยีการชาร์จแห่งอนาคต
 เมื่อรถ EV ได้รบัความนยิมมากขึ้น ระบบชาร์จอจัฉรยิะก็
ส�าคญัขึ้นเช่นกนั เพราะช่วยเอื้อให้การใช้งานรถ EV ขยายใน
วงกว้าง และลดต้นทุนในการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้า (Grid)
มีการประเมินว่า เฉพาะในยุโรปจะมีรถ EV ราว 65 ล้านคัน 
ภายในปี 2573 และเพิ่มเป็น 130 ล้านคัน ภายในปี 2578 
หากไมม่รีะบบชารจ์อจัฉรยิะ เจา้ของรถ EV หลายล้านคนัต้อง
ชาร์จไฟช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั่นคือช่วงหลังเลิกงาน ซึ่งจะท�าให้
โครงข่ายการจ่ายไฟฟ้าท�างานหนกัเกนิไป อาจเกดิไฟฟ้าดบัได้
Connected Kerb เป็นตัวอย่างหนึ่งของระบบชาร์จอัจฉริยะที่
สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ซึ่งก�าหนด
ความเร็วในการชาร์จ เวลาที่ใช้ และราคาที่อยู่ในระดับต�่าได้ 
โดยหากใช้โหมดการชาร์จแบบประหยัด จะจ่ายค่าไฟราว 26 
เซนต์ต่อกโิลวตัต์
 นอกจากนี้ ยงัมเีทคโนโลยกีารชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 2 ทศิทาง 
(Bidirectional) หรอืยานยนต์กบัระบบไฟฟ้า (Vehicle-to-Grid) ที่
เจ้าของรถ EV สามารถขายพลังงานส�ารองในแบตเตอรี่กลับ
เข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามาก แต่
ขณะนี้ยงัมรีถจ�านวนไม่มากที่รองรบัเทคโนโลยนีี้
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ภาครัฐ-เอกชนมุ่งสนับสนุน
 นอร์เวย์เป็นประเทศอนัดบัต้น ๆ  ของโลกที่ผลกัดนันโยบาย
รถ EV และจากการสนบัสนนุของรฐับาลท�าใหปั้จจบุนัมรีถ EV 
3 ใน 4 ของยอดขายรถใหม่ในกรุงออสโล ซึ่งได้รับการขนาน
นามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งรถ EV ทั้งนี้ เนื่องจากสถานีไฟฟ้า
ย่อยบางส่วนของประเทศสร้างมาตั้งแต่ทศวรรษ 1950 ถ้า
ต้องปรบัปรงุโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ จะเป็นการปรบัระบบ
สายส่งไฟฟ้าครั้งใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณสูง ท�าให้รถ EV ใน
นอร์เวย์จงึใช้ระบบชาร์จอจัฉรยิะเป็นหลกั 
 ส�าหรับเนเธอร์แลนด์มีการส่งเสริมการใช้รถ EV มากขึ้น 
โดยมีสัดส่วนรถ EV ราว 20% ของยอดขายรถใหม่ทั้งหมด 
ส่วนอังกฤษมีสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าแบบที่ใช้แบตเตอรี่ 12% 
ในปี 2564 
 Rightcharge บรษิทัจดัการด้านการชาร์จแบตเตอรี่รถ EV ใน
องักฤษ ประเมนิว่า ระบบชาร์จอจัฉรยิะจะช่วยให้ชาวองักฤษ
ประหยัดเงินได้ประมาณ 1 หมื่นล้านปอนด์ ภายในปี 2573 
และตวัเลขนี้อาจเปลี่ยนไป หากยอดขายรถ EV เพิ่มขึ้น ทว่า 
แม้ในอังกฤษจะมีการใช้ระบบชาร์จอัจฉริยะแบบติดตั้งที่บ้าน
แพร่หลายขึ้นแต่ถอืว่ายงัมีจ�านวนน้อยอยู่เมื่อเทียบกบัจ�านวน
รถ EV 
 ระบบชาร์จอัจฉริยะและเทคโนโลยีการชาร์จไฟฟ้า 2 
ทศิทางจะมบีทบาทส�าคญัมากขึ้น เมื่อมกีารใช้รถ EV มากขึ้น 

และถอืว่าเป็นวธิทีี่ดกีว่าการอปัเกรดสายส่งไฟฟ้าที่มค่ีาใช้จ่าย
สูงกว่ามาก
 ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันกรุงออสโลของนอร์เวย์จึงให้ความ
ส�าคัญกับการลงทุนโครงการเทคโนโลยีการชาร์จไฟฟ้า 2 
ทศิทาง ส่วนภาคเอกชนในประเทศต่าง ๆ  กห็นัมาพฒันาเรื่องนี้ 
มากขึ้น อาท ิNuvve Holding Corp ในรฐัแคลฟิอร์เนยีของสหรฐั
ที่ร่วมทนุกบั Stonepeak เพื่อให้เจ้าของรถสามารถขายพลงังาน
คนืไปยงัโครงข่ายไฟฟ้าได้ 
 ทั้งนี้ การที่รถ EV จะขายพลงังานกลบัเข้าโครงข่ายไฟฟ้า 
ได้อยู่ที่จิกซอว์ส�าคัญอีกชิ้นคือผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งยังไม่ผลิตรถ 
EV ที่จ่ายไฟคืนโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าได้ออกมามากนัก แต่
ค่ายรถบางแห่งเริ่มด�าเนนิการแล้ว เช่น ฟอร์ด มอเตอร์ ที่จบัมอื 
กับผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ Sunrun Inc ท�าให้รถปิกอัพ 
รุ่น F-150 Lightning สามารถจ่ายไฟจากแบตเตอรี่รถ EV ให้
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเราได้

ตลาดรถ EV เติบโตมากอย่างต่อเนื่อง
 ตลาดรถ EV ยงัคงเตบิโตต่อเนื่องทั่วโลก ข้อมูลจากบรษิทั
วิจัย Canalys ระบุว่า ในปี 2564 ยอดขายรถ EV ทั่วโลกทั้ง
แบบแบตเตอรี่ล้วนและไฮบริดแบบเสียบปลั๊กอยู่ที่ประมาณ 
6.5 ล้านคนั เพิ่มขึ้น 109% จากปี 2563 
 ตลาดรถ EV เติบโตมากถึง 9% ของยอดขายรถทั้งหมด 
เมื่อเทียบกับตลาดรถยนต์ทั้งหมดที่ขยายตัวเพียง 4% ในปี 
2564 หลงัเจอกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 และ
ปัญหาขาดแคลนชปิ 
 ทั้งนี้  85% ของรถ EV ที่ขายทั้งหมดในปี 2564 อยู่ในจนี
และยโุรป โดยจนีมยีอดขายรถ EV 3.2 ล้านคนั คดิเป็น 15% 
ของรถยนต์ใหม่ที่ขายได้ทั้งปี ส่วนในยโุรปมยีอดขายรถ EV ที่ 
2.3 ล้านคนั คดิเป็น 19% ของรถใหม่ที่ขายได้ทั้งหมด
 Canalys ประเมินว่า ตลาดรถ EV ยังคงมีโอกาสขยายได้
อกีมากในจนี ทั้งในปี 2565 และหลงัจากนี้ เช่นเดยีวกบัตลาด
รถ EV ในยุโรปที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยหลายประเทศใน
ยโุรปมสีดัส่วนรถ EV มากว่า 1 ใน 4 ของยอดขายรถยนต์ใหม่ 
แม้ลูกค้าจะต้องใช้เวลานานหลายเดอืนกว่าจะได้รบัรถกต็าม

 เมือ่โลกขับเคลือ่นเข้าสูย่คุรถ EV ระบบชาร์จอจัฉรยิะ
จงึเป็นหนึง่ทางเลอืกทีต่อบโจทย์การใช้ยานยนต์รกัษ์โลก
ทีไ่ม่เป็นภาระกบัโครงข่ายไฟฟ้า และช่วยประหยดัเงนิใน
กระเป๋าเจ้าของรถได้ด้วย

ที่มา:
• https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_charging
• https://www.reuters.com/markets/europe/smart-charging- 
 may-be-key-saving-power-grid-world-evs-2022-02-14/
• https://www.canalys.com/newsroom/global-electric-vehicle- 
 market-2021?ctid=2627-70a8050e26f41f72baaf6b38e200993a
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	 Electric	Vehicle	or	EVs	are	constantly	in	high	
demand	among	car	owners	as	these	vehicles	are	
eco-friendly,	 cost-saving,	 and	do	not	 require 
extensive	maintenance.	However,	there	must	be	
changes	to	the	existing	infrastructure	for	EVs	to	
become	widely	used,	while	smart	charging	systems	
can	help	address	the	potential	 lack	of	electric	
power	and	alleviate	the	costs	of	grid	improvement.
	 The	 smart	 charging	 system	connects	data 
between	EVs,	charging	stations,	and	service	providers. 
Charging	stations	monitor,	manage,	and	control	the	
charging	equipment	to	optimize	the	use	of	electric	
power	while	 the	 smart	 charging	 system	can 
decrease	the	use	of	electricity	during	peak	hours	
by	selecting	the	charging	times	for	EV	users	which	

Smart	Charging	System
For the EV Era

do	not	clash	with	peak	hours.	Moreover,	this	system	
promotes	the	use	of	renewable	energy	and	can	
significantly	save	costs	for	vehicle	owners	when	
compared	with	other	charging	systems.
	 Moreover,	EV	owners	may	adopt	the	bidirectional 
or	vehicle-to-grid	technology	to	sell	 the	excess	
energy	in	the	vehicle’s	battery	back	to	the	grid	
during	peak	hours.	However,	at	the	moment	few	
EVs	are	compatible	with	this	technology.	 In	the	
future,	 if	 there	are	more	EVs,	 the	bidirectional	
technology	may	play	a	larger	role	in	the	ecosystem	
as	this	method	is	much	more	convenient	for	users	
when	 compared	with	 upgrading	 the	 electric	 
charging	lines	which	require	much	higher	invest-
ments.

2 7
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กรณัฐ	ธรรมศิร	ิ	 	
PEA	Creator

หลงัเกดิกระแสข้าวเหนียวมะม่วงชัว่ข้ามคนืจากการแสดงของศิลปนิแรปเปอรส์าวชาวไทยบนเวทคีอนเสิรต์
ระดับโลกแล้ว ค�าว่า Soft Power กลายเป็นค�าที่ใช้กันแพร่หลายในหลากหลายแวดวง ย่ิงแปลเป็นไทย 
‘อ�านาจอ่อน’ เหมือนจะเข้าใจแต่ก็อธิบายไม่ได้ ยิ่งคิดยิ่งสงสัย ความอยากรู้ก่อก�าเนิดขึ้นมาเป็นค�าถามว่า 
“แท้จริงแล้วอะไรคือ Soft Power”

Soft Power 101
วิชาพ้ืนฐานที่สอนให้รู้จักพลังของอ�านาจอ่อน
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บทที่ 1 
ปฐมบทแห่ง Soft Power
 ในช่วงปลายปี 2532 โจเซฟ ไน (Joseph Nye) นกัวชิาการ
ด้านรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด และอดตีผูช่้วยรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมสหรฐั ฝ่ายความมั่นคงระหว่างประเทศ 
ได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับ Soft Power ไว้ว่า ‘ความสามารถ
ในการโน้มน้าวให้ประเทศอื่นเห็นพ้องและท�าในสิ่งที่ตนเอง
ต้องการ โดยปราศจากการใช้ก�าลงัหรอืบบีบงัคบั’ ตรงกนัข้าม
กับ Hard Power ที่ใช้วิธีการบังคับขู่เข็ญและจบลงด้วยความ
แขง็กร้าว นั่นคอืการใช้อ�านาจทางการทหารและความเข้มแขง็
ทางเศรษฐกิจ และในยุคนั้นมีการประเมินว่าสหรัฐอเมริกา
ก�าลังเสื่อมอ�านาจลง ท�าให้สหรัฐโต้แย้งต่อมุมมองดังกล่าว 
และชี้ให้เห็นว่ายังคงเป็นประเทศที่แข็งแกร่งที่สุด ไม่เพียงแต่
ในด้านการทหารและเศรษฐกิจ แต่ยังรวมถึงมิติที่สามที่เรียก
ว่า ‘Soft Power’ อกีด้วย
 Soft Power เป็นแนวคดิที่แพร่หลายในแวดวงวชิาการและ
การก�าหนดนโยบายต่างประเทศของสหรฐั รวมถงึประเทศต่าง ๆ  
จวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีวิธีการสร้าง Soft 
Power ที่แตกต่างกันออกไปในแบบฉบับของตัวเอง หากพูด
ในทางการตลาดก็เปรียบเสมือนกับการสร้างแบรนด์ให้ลูกค้า
นยิมแล้วตดิตาม ซึ่งประเทศที่ใช้ Soft Power ได้อย่างแยบยล
คงหนไีม่พ้น ‘เกาหลใีต้’

 
บทที่ 2 
ถอดรหัส Soft Power แดนกิมจิ
 ผ่านมากว่า 20 ปี กับวลีฮิตติดปากของสาว ๆ หลายคน 
‘พี่ชาย ฉันหนาว’ จากสุดยอดซีรีส์รักรันทดของสองพี่น้องคู่
พลดัพราก Autumn In My Heart ถอืเป็นซรีสี์ยคุเเรกที่เบกิทาง
ให้แก่เรื่องต่อ ๆ มาที่เข้ามาในไทย
 ย้อนไปช่วงกลางปี 2540 เกาหลีใต้ประสบกับภาวะวิกฤติ
ทางการเงนิครั้งใหญ่ที่เริ่มต้นมาจากประเทศไทย ชาวเกาหลใีต้
เรียกว่า ‘วิกฤติไอเอ็มเอฟ’ ท�าให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องด�าเนิน
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน และต่อมาในปี 2551 
- 2556 สมยัประธานาธบิดลีเีมยีงบคั (Lee Myung-bak) หนัมา
ให้ความส�าคัญกับ Soft Power ด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าวัฒนธรรมสมัยนิยม (Korean Pop Culture หรือ K-Pop) 
เช่น เพลง ละคร หนงั เกม นยิาย การ์ตูน แอนเิมชนั เครื่อง
ส�าอาง ฯลฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกจิ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
แก่นหลักของนโยบายต่างประเทศ จากความส�าเร็จของคลื่น
วัฒนธรรม K-pop ที่แพร่หลายไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ท�าให้
เกาหลีใต้ฟื้นตัวและขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็น
ประเทศอตุสาหกรรมก้าวหน้าที่มรีายได้สูง
 เพยีงแค่วงบอยแบนด์ ‘BTS’ วงเดยีวกท็�าหน้าที่เหมอืนกบั 
‘โรงไฟฟ้าทางเศรษฐกิจ’ เพราะตามรายงานของกระทรวง
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ ประเมินว่า 
วง BTS อาจจะสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกจิของเกาหลใีต้สูงถงึ 
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1.7 ล้านล้านวอน หรอืประมาณ 43,000 ล้านบาท จากเพลง 
Dynamite ที่ท�ายอดขายถล่มทลายหลังถูกปล่อยออกมาเมื่อ
เดอืนสงิหาคม ปี 2563 ทางกระทรวงวฒันธรรมฯ ยงักล่าวว่า 
วง BTS เป็นชยัชนะทางเศรษฐกจิที่มาทดแทนอตุสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ซึ่ง
ส่งผลให้นกัท่องเที่ยวต่างชาตหิายไป รวมถงึการยกเลกิการจดั
คอนเสริ์ตต่าง ๆ ในเกาหลใีต้

บทที่ 3 
ข้าวเหนียวมะม่วงกับค�าว่า Soft Power
 ดนภุา คณาธรีกลุ หรอืที่รูจ้กัในนาม มลิล ิแรปเปอร์สาวชาว
ไทยคนแรกที่ได้ไปแสดงบนเวท ีCoachella ในปีนี้ เธอไม่เพยีง
โชว์ร้องแรปเล่าเรื่องเมืองไทย แต่ยังน�าขนมหวานอย่าง ‘ข้าว
เหนยีวมะม่วง’ ขึ้นไปกนิโชว์กลางเวทเีทศกาลดนตรแีละศลิปะ
ระดบัโลก จนเกดิเป็นกระแสข้าวเหนยีวมะม่วงที่ช่วยชาวสวน
ได้ในช่วงที่จังหวะราคามะม่วงก�าลังอยู่ในช่วงตกต�่าในรอบ 
10 ปี 
 ด้วยความกลมกล่อมลงตวัของข้าวเหนยีวมูน รบัประทาน
คู่กบัมะม่วงสกุ ราดด้วยน�้ากะท ิเป็นอกีขนมหวานรสเลศิของ
ไทยที่ทาง CNN ส�านกัข่าวชื่อดงั เคยจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 50 
ขนมอร่อยจากทั่วโลกมาแล้ว ผนวกกับปรากฏการณ์ ‘ข้าว
เหนยีวมะม่วงฟีเวอร์’ จากกระแส Soft Power ของมลิล ิท�าให้
กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมผลักดันให้ทั่วโลกรู้จักอัตลักษณ์
ความเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย สอดรับ
กบันโยบายสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกจิด้วยวฒันธรรม 5 F

บทที่ 4 
Soft Power และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 ตามหลักแนวคิดของโจเซฟ ไน จ�าแนกองค์ประกอบ
ส�าคญัของ Soft Power ไว้ 3 ส่วน ได้แก่ วฒันธรรม ค่านยิม
ทางการเมอืง และนโยบายต่างประเทศ ดงันั้น หากประเทศใด  
มองเห็นศักยภาพการสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่า
ทางพาณิชย์ของตนเอง ก็จะลงทุนในการพัฒนา Soft Power 
ผ่านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม รวมถึงความคิดสร้างสรรค์
เพื่อให้กลายเป็นอาวุธส�าคัญที่ท�าให้เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
(Creative Economy) เตบิโต
 ประเทศไทยน�าแนวคิดเรื่อง Soft Power มาปรับใช้ 
กับ Creative Economy โดยมีสองหน่วยงานหลักท�าหน้าที่ 
รบัผดิชอบร่วมกนัในการผลกัดนันโยบายสนบัสนนุ Soft Power  
และอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้กลายเป็นที่รูจ้กัไปทั่วโลก 
ได้แก่ 
 กระทรวงวฒันธรรมมุ่งส่งเสรมิวฒันธรรม 5 F ที่เป็น Soft 
Power ของไทย ให้กลายเป็นสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ
ตั้งแต่ต้นน�้าถงึปลายน�้า ประกอบด้วย อาหาร (Food) ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ (Film) การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) ศิลปะ
การป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) และเทศกาลประเพณีไทย 
(Festival)
 กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ตั้งเป้าหมายผลักดันการส่งออกใน 4 กลุ่มสินค้าเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย อาหาร ดจิทิลัคอนเทนต์ สขุภาพความงาม และ
สนิค้าสร้างสรรค์อตัลกัษณ์ไทย 
 ทั้งหมดนี้ต้องมกีารสนบัสนนุตลอดทั้งห่วงโซ่อปุทาน ผ่าน
การศึกษาที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ให้ความเป็นอิสระ วาง
เป้าหมายอย่างชดัเจน และท�าให้เกดิขึ้นได้จรงิในทางปฏบิตัิ
 ส�าหรับประเทศไทยเราคงต้องจับตามองกันต่อว่าภาครัฐ
และเอกชนจะร่วมมือกันขับเคลื่อน Soft Power ให้ Creative 
Economy ของประเทศเตบิโตได้เพยีงใด...

 - จบคอร์สวิชา Soft Power 101 -

ที่มา:
• https://www.egat.co.th/images/information/pubdocs/2560/ 
 EGAToverview-th.pdf
• http://km-ir.arts.tu.ac.th/files/original/e3435a05a28c10352f9 
 72ffdeb1c1fb3e0d11515.pdf
• http://www.library.polsci.chula.ac.th/dl/60da7b7a3b6f8d5bba 
 faa4b71b2af763
• https://thainews.prd.go.th/th/news/print_news/   
 TCATG220421131843109
• https://thestandard.co/cnn-world-50-best-desserts
• https://voicetv.co.th/read/es6OIgIhk
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	 The	term	‘Soft	Power’	has	recently	become	a	
catchphrase	across	several	industries.	However,	many	
people	are	still	unsure	of	 the	word’s	meaning. 
Therefore,	 this	article	aims	to	provide	a	simple	
fundamental	on	Soft	Power.
  Lesson 1	Introduction	to	Soft	Power	Joseph	Nye,	
a	political	scientist	at	Harvard	University	and	former	
Assistant	Secretary	of	Defense	for	 International	
Security	Affairs	developed	the	concept	of	Soft	
Power	as	‘The	ability	to	influence	the	behavior	of	
others	to	get	the	outcomes	you	want	without	the	
use	of	force’.
 Lesson 2	The	Secret	 to	South	Korea’s	Soft	
Power	In	1997,	South	Korean	faced	a	severe	financial	
crisis	and	decided	to	turn	to	Soft	Power	to	promote	
and	develop	Korean	Pop	Culture	or	K-Pop,	such	as 
music,	series,	games,	novels,	cartoons,	animation,	
and	cosmetics,	in	order	to	add	value	to	the	economy. 

Soft Power 101
The	 initiative	successfully	helped	South	Korea 
to	quickly	 recover	and	 increased	 the	nation’s 
revenue,	propelling	the	country	into	a	high-income	
industrialized	nation.
 Lesson 3	Mango	Sticky	Rice	and	Soft	Power	
Milli,	the	first	Thai	rapper	to	perform	at	Coachella,	
brought	along	mango	sticky	rice	to	eat	onstage	and	
started	a	mango	sticky	rice	fever.
 Lesson 4	Soft	Power	and	Creative	Economy	The	
Ministry	of	Culture	has	been	promoting	Thailand’s	
5F	for	Soft	Power	to	become	quality	products	are	
services	from	upstream	to	downstream,	from	Food,	
Film,	Fashion,	Fighting,	to	Festival.
	 Meanwhile,	the	Ministry	of	Commerce,	via	the	
Department	of	International	Trade	Promotion,	has	
set	a	target	to	promote	the	export	of	four	related	
product	groups:	food,	digital	content,	beauty	and	
wellness,	and	unique	Thai	products.
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ไมป่ลอ่ยใหส้ิน้แสง
ในสถานการณ์เรง่ดว่นทีร่ะดบัน�า้ขึน้สูงอยา่งรวดเรว็
รมิแมน่�า้มลู	อ�าเภอทา่ตมู	จงัหวดัสรุนิทร	์การระดมทมี 
ยกระดบัมเิตอรใ์หส้งูพ้นระดบัน�า้คอืภารกจิเร่งดว่น	 
เพ่ือให้ประชาชนมไีฟฟา้ใช้อยา่งปลอดภัย	และอุ่นใจไดเ้สมอว่า 
แมแ้สงตะวนัจะหมดไป	แตแ่สงไฟจะยงัคงสวา่งไสวในทกุค�า่คนื 

ภาพชนะเลศิ 
จากการประกวด	
PEA	Photo	Challenge	2021	
หวัขอ้	PEA	ใส่ใจบริการ

โดย  
คณุวโรดม มากมูล
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