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ตะเกียบไฟฟา้ช่วยเพ่ิมความเค็ม
 ชาวญี่ปุน่มสีถติกิารบรโิภคเกลอืประมาณ 
10 กรมัต่อวนั ซึ่งมากกว่าปรมิาณเกลอืที่ทาง
องค์การอนามยัโลกแนะน�าไว้ 2 เท่า  
 โฮเมอิ มิยาชิตะ รองศาสตราจารย ์  
จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเมจิ ร่วมกับผู ้ผลิตเครื่องดื่ม 
บริษัท คิริน โฮลดิ้งส์ จ�ากัด เปิดตัวตะเกียบ
ไฟฟ้าที่ช่วยเพิ่มรสชาติได้จากการกระตุ ้น
ไฟฟ้าและมินิคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในสายรัด
ข้อมอื 
 ‘ตะเกยีบไฟฟ้าเพิ่มรสเคม็’ ฟังดูเหมอืนเป็น 
สิ่งประดษิฐ์พสิดารจากกระเป๋าของโดราเอมอน 
แต่ว่ามอียู่จรงิและใช้การได้ด้วย โดยใช้กระแสไฟ 
อ่อน ๆ ถ่ายน�าโซเดียมไอออนในอาหารผ่าน
ตะเกียบไฟฟ้า แล้วส่งเข้าปากมนุษย์ ซึ่ง
ประสาทสัมผัสจะสร้างการรับรู้ถึงรสเค็มได้
ในที่สดุ อาจารย์มยิาชติะกล่าวว่า เราจะรบัรู้
รสเคม็ได้เคม็กว่าเดมิถงึ 1.5 เท่า 
 ไอ ซาโตะ นกัวจิยัของบรษิทั ครินิ เสรมิว่า 
การบรโิภคเกลอืเกนิขนาดเป็นสาเหตหุนึ่งของ

โรคความดนัโลหติสงู โรคหลอดเลอืดสมองและโรคภยัอื่น ๆ  ซึ่งวธิหีนึ่ง  
ในการป้องกันโรคก็คือการลดปริมาณการบริโภคเกลือ แต่ท�าได้ยาก 
เพราะต้องหนัไปรบัประทานอาหารรสจดืแทน 
 ตะเกียบไฟฟ้าเพิ่มความเค็มในประสาทสัมผัส แต่ว่าลดปริมาณ
เกลือที่บริโภคจริง ๆ จึงได้รับการคิดค้นพัฒนาขึ้นมา โดยเตรียม      
ผลติจ�าหน่ายช่วงต้นปี 2566 

ทีม่า: https://edition.cnn.com/style/article/japan-researchers-electric-
chopsticks-salty-taste/index.html 
https://www.e-motec.net/sodium-ion-battery-technology 
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เรือ่ง	สภุกัดภิา	พูลทรพัย์

โลกสวยด้วยมือ ‘รา’

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/ 

 การจดัจ�าแนกทางอนกุรมวธิานวทิยาจดัให้ ‘อาณาจกัร
ฟังไจ’ (Kingdom Fungi) เป็น 1 ใน 5 อาณาจกัรหลกัของ 
สิ่งมชีวีติบนโลก โดยฟังไจไม่นบัเป็นพชืหรอืสตัว์ ซึ่งสิ่งมชีวีติ 
ที่อยูใ่นอาณาจกัรฟังไจ ได้แก่ รา เหด็ และยสีต์ ที่ด�ารงอยู่
ได้ในทุกสภาพแวดล้อม ทั้งใต้ดิน ในน�้า ในอากาศ และ 
ในร่างกายของสิ่งมชีวีติชนดิอื่น โดยเจ้าสิ่งมชีวีติเลก็ ๆ  นี้ม ี
บทบาทยิ่งใหญ่ต่อโลก เพราะเป็นตวัช่วยย่อยสลายสสาร
และท�าให้เกดิการหมนุเวยีนธาตอุาหารในระบบนเิวศ  
 นักวิจัยค้นพบการน�า ขยุ้มรา (Mycelium) มาท�าวัสดุ
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โลงศพ ผนังและวัสดุปูพื้น 
บรรจุภัณฑ์ เสา หนังไมโล (Mylo™) ที่เป็นวัสดุทดแทน
หนังสัตว์และหนังเทียม กระทั่งน�าไปบริโภคด้วยการน�า                
ไปท�าเป็นเนื้อสัตว์เทียม เพราะขยุ้มราเป็นแหล่งโปรตีน   
ที่อดุมสมบูรณ์ 
 ความมหัศจรรย์ของขยุ้มราคือน�ามาหมุนเวียนใช้ใหม่
ได้และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ท�าให้มี
การเพาะขยุ้มราในห้องทดลองซึ่งเติบโตได้อย่างรวดเร็ว       
บนวัสดุเพาะราคาถูกอย่างขี้เลื่อยในสภาพอากาศชื้น 
ไม่ต่างจากการเพาะเห็ด โดยใยของขยุ ้มราจะเติบโต
และสานต่อเกาะเกี่ยวกันแน่นไปตามรูปทรงของภาชนะ        
เมื่อจะน�าไปใช้งานก็เพียงน�าไปผ่านความร้อนเพื่อให้     
เชื้อราหยดุการเจรญิเตบิโต

ความเขียวของขยุ้มราสีขาว
 นักวิจัยและนักออกแบบหวังว่าจะดัดแปลงขยุ้มรา 
เป็นวัสดุต่าง ๆ ที่สามารถจ�าหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ 
เพื่อให้ราคาของสินค้าที่ท�าจากขยุ้มรานั้นมีราคาที่ทุกคน 
เข้าถึงได้ เพราะกระบวนการผลิตขยุ ้มราสิ้นเปลือง
ทรพัยากรธรรมชาตน้ิอยมาก อย่าง Bolt Thread ที่ท�าหนงัไมโล 
กใ็ช้พลงัหมนุเวยีนในการผลติ 100 เปอร์เซน็ต์ ส่วนอตุสาหกรรม 
ก่อสร้างกเ็ป็นตวัการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 
40 เปอร์เซน็ต์ ตามรายงานของ Global Status Report for 
Buildings and Construction โดย 1 ใน 4 ของก๊าซเรอืนกระจก 
ที่ปล่อยออกมานั้นเกิดจากกระบวนการผลิตวัสดุก่อสร้าง
และผลติภณัฑ์ต่าง ๆ อาท ิกระจก ซเีมนต์ เหลก็
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จุดระวังไฟฟา้ในบ้านผู้สูงอายุ

ทีม่า: https://caregiver.com/articles/five-simple-steps/

 ตามข้อมูลของสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ หรือ 
National Fire Protection Association (NFPA) ซึ่งเป็น
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร มเีป้าหมายสนบัสนนุกจิกรรม            
ด้านการป้องกนัอคัคภียั มสี�านกังานใหญ่ในสหรฐัอเมรกิา 
ได้เปิดเผยว่า ผู้ที่มอีายเุกนิ 65 ปีขึ้นไป มคีวามเสี่ยงที่จะ
เสยีชวีติจากเพลงิไหม้ และยิ่งอายมุากขึ้นเท่าไร ความเสี่ยง
ก็จะเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุวัย 75 ปีขึ้นไป 
มคีวามเสี่ยงมากกว่าประชากรทกุช่วงวยั 2.8 เท่า นอกจากนี้ 
ผู้สูงอายุที่พักอาศัยในบ้านหลังเดิมมานาน บ้านเก่าที่มี
ระบบไฟฟ้าเก่าก็ยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้าได้ 
บ้านพกัอาศยัที่มผีู้สูงอายจุงึควรตรวจตราจดุต่าง ๆ  เหล่า
นี้เพื่อป้องกนัเพลงิไหม้

เซอร์กิตเบรกเกอร์ : 
 อุปกรณ ์ตัดวงจรไฟฟ ้ าแบบอัต โนมัติ เมื่ อ เกิด              
ความผิดปกติในระบบ เป็นการป้องกันความเสียหายที่
อาจเกดิขึ้นได้ ตรวจสอบว่าอปุกรณ์นี้ท�างานได้ดอียูห่รอืไม่  
 
ไฟรั่ว : 
 ถ้าอยากรู้ว่ามีไฟฟ้ารั่วในบ้านหรือไม่ ตรวจสอบได้        
โดยปิดหลอดไฟและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทกุชนดิในบ้าน โดย       

ไม่ต้องดงึคตัเอาต์หรอืเบรกเกอร์ลง ถ้าแผ่นจานภายใน
มเิตอร์ยงัหมนุอยูแ่ปลว่ามกีระแสไฟฟ้ารั่ว หรอืใช้ไขควง
วัดไฟไปแตะเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า หากแตะแล้ว
แสงสแีดงสว่างกแ็ปลว่ามไีฟฟ้ารั่ว ให้จดัการซ่อมแซมทนัที
 
อุปกรณ์ตรวจจับควันและแก๊ส : 
 หากติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยจากควันไฟหรือแก๊สรั่ว 
แล้ว แต่ใช้งานมานานเกิน 10 ปี ควรตรวจสอบการ
ท�างานและเปลี่ยนแบตเตอรี่ทกุปี   

สายไฟและเต้าเสียบปลั๊ก : 
 ไม่ควรเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิน 2 ชิ้นในเต้าเสียบ
เดียวกัน เพราะจะท�าให้อุปกรณ์ร้อนจนอาจเกิดไฟฟ้า
ลัดวงจรได้ ส่วนสายไฟเก่าในบ้านควรตรวจสอบว่า
จ�าเป็นต้องเปลี่ยนหรอืไม่ และไม่ควรเดนิสายไฟใต้พรม 
ผ้าปูพื้น เฟอร์นิเจอร์ ประตูหรือหน้าต่าง เพราะอาจ
เดินสะดุดสายไฟ หรือสายไฟถูกทับจนอยู่ในสภาพไม่
สมบูรณ์จนอาจเกดิไฟฟ้ารั่วได้
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 เวบ็ไซต์ Our World in Data ก่อตั้งโดย แมก็ซ์ โรเซอร์  
นักเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เพื่อให ้
ข้อมูลภาพรวมและความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึง 
ปัจจบุนัของโลก ซึ่งน�าเสนอข้อมูลเป็นภาพกราฟิกที่เข้าใจง่าย 
ครอบคลมุหวัข้อต่าง ๆ  ตั้งแต่สาธารณสขุไปจนถงึพลงังาน 
 เวบ็ไซต์นี้เรยีบเรยีงข้อมลูในหวัข้อ ‘แหล่งพลงังานชนดิ
ใดสะอาดปลอดภยัที่สดุ’ มสีาระส�าคญัที่ว่า เมื่อ 250 ปีก่อน 
มนษุย์ตระหนกัว่าเมื่อน�าวตัถดุบิบางอย่างมาเผาแล้ว กจ็ะได้ 
เชื้อเพลิง มนุษย์จึงเริ่มใช้ถ่านหินแทนไม้ ต่อมาจึงเผา
ถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งผลให้มนุษย์ก้าวไปสู ่
ยุคอุตสาหกรรมที่ผลิตสิ่งต่าง ๆ ได้มากในเวลาที่สั้นลง 
ทว่าเชื้อเพลงิฟอสซลิมวีนัหมด มนษุย์จงึเดนิหน้าแสวงหา
แหล่งพลงังานใหม่ที่สะอาดกว่าและยั่งยนืกว่ามาทดแทน 
เชื้อเพลงิแบบเก่าสร้างความท้าทายหลกั ๆ  3 ประการ ได้แก่ 
    1. มลพิษ 
 โดยมปีระชากรทั่วโลกเสยีชวีติก่อนวยัอนัควรเนื่องจาก
มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล
และชวีมวล (ไม้ ถ่านไม้ มูลสตัว์) ราว 5 ล้านคนต่อปี 

พลังงานที่สะอาดและปลอดภัยที่สุด

 2. อุบัติเหตุที่เกิดจากการท�าเหมือง สกัดและ
ขนส่งเชื้อเพลิงต่าง ๆ 
 เช่น ถ่านหนิ แร่ยูเรเนยีม โลหะหายาก น�้ามนัและก๊าซ
ธรรมชาต ิเป็นต้น 

 3. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 เชื้อเพลงิฟอสซลิ คอื ตวัการหลกัที่ปล่อยก๊าซดงักล่าว 
ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสภาพอากาศ ใน พ.ศ. 2561 
อตุสาหกรรมเชื้อเพลงิฟอสซลิปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ถงึ 87 เปอร์เซน็ต์ของทั้งหมด 
 ฉะนั้น พลังงานใหม่ที่มนุษย์ควรใช้ ต้องค�านึงถึง 
ผลกระทบต่อสขุภาพ ความปลอดภยั และรอยเท้าคาร์บอน 
(Carbon Footprint) ซึ่งพลังงานทดแทนใหม่อย่างพลังงาน 
ลม น�้า และแสงอาทติย์ จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต�่า 
สร้างมลพิษทางอากาศน้อยและเกิดอุบัติเหตุน้อยมาก 
จึงกล่าวได้ว่าเป็นพลังงานที่สะอาดและปลอดภัยที่สุดที่มี
อยู่ในปัจจบุนั  

ทีม่า: https://www.zmescience.com/other/feature-post/
safest-forms-of-energy-05022022/ 
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 Gogoro แบรนด์สกูตเตอร์ไฟฟ้าสัญชาติไต้หวันที่ครอง
ตลาดในบ้านเกดิ โดยสองเดอืนแรกของปี 2565 อ-ีสกตูเตอร์ 
ของ Gogoro ท�ายอดขายเพิ่มขึ้น 132 เปอร์เซน็ต์ เมื่อเทยีบกบั
ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีที่แล้ว ขณะเดยีวกนัการจดทะเบยีน 
สกูตเตอร์ใช้น�้ามันมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ มาตั้งแต่เดือน
มีนาคมปี 2564 อันเป็นสัญญาณว่า ยุคสมัยใหม่ของ 
อ-ีสกูตเตอร์ได้เริ่มต้นแล้ว 
 เบื้องหลงัการเตบิโตของสกตูเตอร์ไฟฟ้ามาจากกลยทุธ์
ของ Gogoro ที่ตั้งสถานีแบตเตอรี่แบบ ‘เปลี่ยนแล้วไป’   
โดยสถานีมีขนาดเท่าตู้น�้าหยอดเหรียญเท่านั้น ผู้ขับขี่  
แค่ถอดแบตเตอรี่เดิมจากรถแล้วดึงแบตเตอรี่อันใหม่จาก
สถานีมาใส่แทน ก็สามารถใช้รถต่อได้ทันทีภายในเวลา
อันรวดเร็ว บริการนี้จึงเหมาะกับสภาพการจราจรที่แออัด
และเร่งรีบในเมืองใหญ่ อีกทั้งสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่          
ของ Gogoro ยงัมมีากถงึ 2,000 จดุทั่วประเทศ โดยมกีาร
เปลี่ยนแบตเตอรี่ถงึวนัละ 265,000 ครั้ง   
 ทั้งนี้ รฐับาลไต้หวนัประกาศว่าผูข้บัขี่รถยนต์และสกตูเตอร์ 
ทกุรายต้องใช้ยานพาหนะที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ภายในปี 2583 โดยรัฐบาลจะจัดงบ 5,800 ล้านดอลลาร์
สหรัฐเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคยานพาหนะไฟฟ้าของ
ประเทศด้วย 
 ด้วยขนาดของสถานีแบตเตอรี่ที่เล็กเท่าตู ้น�้าหยอด
เหรียญนั้น จึงติดตั้งได้ง่ายกว่าสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ

ศักราชใหมข่องอ-ีสกตูเตอร์

รถไฟฟ้ามาก ทาง Gogoro จงึขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ
ที่มผีู้ขบัขี่รถมอเตอร์ไซค์จ�านวนมาก อาท ิจนี อนิโดนเีซยี
และอนิเดยี 
 ความส�าเร็จของสกูตเตอร์ไฟฟ้า Gogoro ท�าให้ได้รับ
ฉายาว่าเป็น ‘Baby Tesla’ และได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ 
Nasdaq ในอเมริกาด้วยมูลค่าประเมินบริษัท 2,350 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐัเมื่อเดอืนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา 
  
ทีม่า: https://www.theverge.com/2021/4/21/22394575/gogoro-
india-hero-motorcorp-electric-scooters-battery-swap-stations 
https://techcrunch.com/2022/04/05/gogoros-public-debut-
could-supercharge-ev-battery-swapping-across-the-globe/ 
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เบือ้งหลงัความส�าเรจ็ขององคก์ร

พลังของ

ก�ำเนิด...Mascot

 สันนิษฐานว่ามีการใช ้ Mascot มาตั้งแต ่สมัยก ่อน
ศตวรรษที่ 19 ในยุคนั้น Mascot จะมีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้าง
น่ากลัว นั่นเพราะโดยรากศัพท์ของค�าว่า Mascotte นั้น
แปลว่า เครื่องรางของหมอผี กระทั่งได้มีการแสดงละคร 
โอเปร่าเรื่อง La Mascotte ซึ่งค�านี้เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่า 
เสน่ห์โชคดี ซึ่งเป็นเรื่องราวของเกษตรกรชาวอิตาลีที่ล้มเหลว 
ในการเพาะปลกูมาตลอด จนได้รบัการช่วยเหลอืจากหญงิสาว 
คนหนึ่ง ท�าให้พืชผลเติบโตเจริญงอกงาม เธอจึงเปรียบ 
เหมอืนผู้น�าสิ่งด ีๆ มาให้ชาวบ้าน นบัจากนั้นค�าว่า Mascotte 
จงึน�าไปใช้แพร่หลายในความหมายของ ‘โชคลาภ ความโชคด ี
หรอืการน�าสิ่งด ีๆ  มาให้’ โดยเฉพาะในวงการกฬีา ที่น�า Mascot 
ไปใช้เป็นสญัลกัษณ์ของทมีหรอืสญัลกัษณ์การแข่งขนักฬีา  

 นานวันเข้า Mascotte ถูกกร่อนค�าจนกลายเป็น Mascot 
เช่นในปัจจบุนั
 ต ่อมามีการน�า Mascot ไปใช ้ในแวดวงธุรกิจ โดย
วตัถปุระสงค์ที่ใช้เปลี่ยนไปจากเดมิ เพราะไม่ได้ต้องการสื่อถงึ
ความโชคดีเช่นในอดีต แต่ใช้เป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของ
แบรนด์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและสร้างการจดจ�ามากกว่า ส�าหรับ
สนิค้าแบรนด์แรกที่ม ีMascot เป็นของตวัเอง ได้แก่ ยางมชิลนิ 
ที่มีการสร้างสรรค์เจ้า Bibendum ให้ปรากฏในแผ่นโฆษณา 
ตัวแรกของยางมิชลินเมื่อ พ.ศ. 2441 จวบจนถึงปัจจุบัน  
Mascot Bibendum ยังคงท�าหน้าที่เป ็นตัวแทนในการ
ประชาสัมพันธ์ยางมิชลินมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพียงแต ่
มกีารปรบัรูปลกัษณ์ให้ทนัสมยัและน่ามองมากขึ้น

Mascot
 ในการท�าธุรกิจนอกจากต้องมีสินค้าหรือบริการที่มี
คุณภาพเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส�าคัญแล้ว ยังต้องอาศัย 
กลยทุธท์างการตลาดทีด่ ีใหทั้นยคุสมยั ทนัสถานการณ์ 
และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริ โภค เพ่ือ
ประชาสัมพันธจุ์ดเดน่ของตวัเอง ครองใจผูบ้ริโภคใหไ้ด้ 
 ทั้งนี้  Mascot ถือเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จ�าเป็น 
และมบีทบาทมากขึน้ในการขบัเคลือ่นธรุกจิหรอืองคก์ร
ในปัจจุบัน เพราะไม่เพียงเป็นตัวแทนแบรนด์หรือ
องคก์รในดา้นภาพลักษณแ์ละการประชาสัมพันธ์เทา่นัน้ 
แต่ Mascot ยังท�าหน้าที่ส่ือสารให้เกิดความเข้าใจ 
ในแบรนด์และเข้าถึงองค์กรได้ง่ายขึ้นด้วย ซึ่งความ 

น่ารักของ Mascot ยังก้าวข้ามก�าแพงภาษาที่อาจเป็น
อุปสรรคหากใช้พรีเซ็นเตอร์ที่เป็นคนอีกด้วย
 ทั้งหมดนี้ท�าให้มาสคอตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคในการเลือกสินค้าหรือบริการนั้น
 GRID ฉบับนี้จึงพามารู้จักกับ Mascot ในแง่มุม 
ต่าง ๆ  พรอ้มกนันีข้อแนะน�า ‘WATT-D’ มาสคอตลา่สุด 
ของการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค (PEA) และบทสัมภาษณค์ณุ
ภาณมุาศ ลิม้สุวรรณ รองผูว้า่การการไฟฟา้ส่วนภูมภิาค 
ซึง่เปน็ประธานคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง Mascot 
เพ่ือเป็น identity ขององค์กร ในการก้าวสู่ PEA 
DIGITAL TRANSFORMATION
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 ในปัจจุบันยังคงใช้มาสคอตเป็นทั้งตัวน�าโชคและ
เป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของแบรนด์สินค้าหรือองค์กร 
ซึ่ง Mascot สามารถมไีด้หลายรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมชีวีติ 
เช่น บุคคล สัตว์ ผลไม้ ต้นไม้ ดอกไม้ หรือสิ่งไม่มีชีวิต 
เช่น สิ่งของ หนิ ภูเขา ธรรมชาต ิโดยมบีทบาทหน้าที่ดงันี้

 1. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการจดจ�าที่ดีสู่สาธารณะ
ด้วยการออกแบบคาแรกเตอร์ที่มเีอกลกัษณ์ สะท้อนตวัตน 
เพื่อช่วยให้จ�าชื่อแบรนด์หรอืชื่อองค์กรได้มากขึ้น

 2. ประชาสมัพนัธ์โครงการหรอืการรณรงค์ต่าง ๆ โดย 
Mascot จะดงึความสนใจจากลกูค้าให้รบัรูข้้อมลูการสื่อสาร
ข่าวสารและกจิกรรมต่าง ๆ ของแบรนด์

  3. สร้างสีสันและเป็นเสน่ห์ให้แบรนด์ได้รับความ
สนใจ จากรูปลักษณ์ของ Mascot ที่สะท้อนถึงตัวตนของ 
แบรนด์ได้ชัดเจน นอกจากนี้ Mascot ยังเป็นพรีเซ็นเตอร ์
ที่ไม่ต้องกังวลถึงความเปลี่ยนแปลงของวัยหรือรูปร่าง 
และการรักษาภาพลักษณ์อีกด้วย เพราะสามารถก�าหนด 
ทกุอย่างให้ Mascot เป็นตามที่ต้องการได้

 4. ปรบัภาพลกัษณ์องค์กรให้เข้าถงึง่ายขึ้น เพราะ Mascot  
จะมีลักษณะเด่นด้านความเป็นมิตรที่ท�าให้อยากเข้าหา 
นอกจากนี้ Mascot ยังปรับตัวอยู่ตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ 
ได้อย่างกลมกลนื ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรอืออฟไลน์ 

หน้ำทีข่อง Mascot

สรา้งการจดจ�า ประชาสมัพันธ์
โครงการ

สรา้งสีสันและเสนห์่
ให้แบรนดไ์ดอ้ย่าง
มัน่คงและยาวนาน

ปรบัภาพลักษณ์
แบรนดใ์ห้
เข้าถึงงา่ย

สรา้งมูลคา่
ทางการตลาด

•	 ส่ือหรอืเช่ือมโยงกบัแบรนดห์รอืองคก์รได้	
•	 สรา้งเรือ่งราวให้	Mascot	เหมือนเปน็สิง่มีชีวติ	 	
	 เพ่ือให้เกดิความรูสึ้กผูกพันและเข้าถงึ
	 กลุ่มเปา้หมายไดม้ากยิง่ข้ึน
•	 ช่วยสรา้งภาพจ�าทีม่คีวามโดดเด่นข้ึน
•	 ตอ้งมีรปูลักษณ์ทีเ่ข้าถึงได	้โดยมกัสรา้ง
	 Mascot	ให้แตกตา่งจากธรรมชาติของสิง่ท่ี	 	
	 เปน็ต้นแบบ	เช่น	หัวใหญ่	ตาโต	ยิม้กว้าง	
	 แขนขาสัน้	ตวัอ้วนกลม	สีสันสดใส	เพ่ือให	้ 	
	 สะดุดตาและจดจ�างา่ย

 5. สร้างมูลค่าทางการตลาด หรือสร้างคุณค่าให้แก่
องค์กรได้ นอกจาก Mascot จะเป็นตัวแทนของแบรนด์ 
ที่สร้างรายได้ทางตรงจากสินค้าหรือบริการที่มีแล้ว ยัง 
ต่อยอดในการสร้างรายได้รูปแบบอื่น ๆ ได้อีก เช่น การ
ออกงานอีเวนต์หรือรายการต่าง ๆ การท�าของที่ระลึก  
สติกเกอร์ LINE การ์ตูนแอนิเมชัน โฆษณา รวมถึงเป็น
สินทรัพย์อย่างหนึ่งขององค์กร หากมีการน�าไปท�า NFT 
(Non-Fungible Token) หรือสินทรัพย์ทางดิจิทัล ซึ่งสร้าง
มูลค่าได้ในอนาคต

ภำรกิจของMascot

คุณสมบัติของ Mascot ทีด่ี
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ชื่อ แบรนด์ Profile นิสัย จุดเด่น ควำมส�ำเร็จ

คุมะมง

ตาวิเศษ

แม่มณี

Ronald  
McDonald

Hello Kitty

รฐับาลทอ้งถิน่
จงัหวัด 

คมุาโมโตะ 
ญีปุ่น่

สมาคม
สรา้งสรรคไ์ทย

ธนาคาร
ไทยพาณชิย์

McDonald’s

บรษัิท ซานรโิอ 
(Sanrio)

ขา้ราชการ	
ต�าแหนง่ 
ผูจ้ดัการ 

ฝา่ยขายของ
จงัหวดั

-

หญงิไทยแตไ่ม่
โบราณ	เปน็	
‘นางกวกั’	

ยคุดจิทิลัส�าหรบั
รา้นคา้	

พนกังาน 
ตอ้นรับ

เดก็ผูห้ญงิ 
ชาวองักฤษ 
ทีฝ่นัอยาก 
เปน็นักเปยีโน 
หรอืกวี

ขีเ้ลน่	ซกุซน	
ชา่งสงสยัใคร่รู้	 
ขยนัท�างาน

สอดส่อง 
ดแูลพิทักษ์
สิง่แวดล้อม

เปน็สาวยคุใหม่
ทีทั่นสมยัด้าน
เทคโนโลยี	

โดยเฉพาะดา้น
การเงิน

ใครเห็นกร็กั

รา่เริง	 
ยิม้แยม้แจม่ใส	 
เปน็มิตร

รา่เริง	อบอุน่	 
และใจด	ีชอบ
สะสมของและ
ท�าขนมหวานเก่ง

มโีซเชยีลมเีดยี
เปน็ของตวัเอง	
ทัง้เฟซบุก๊	

ทวติเตอร	์และ 
บลอ็กไวส้ือ่สาร 
กบัแฟนคลบั 
ทัว่โลก

ตวัสเีขียว	
ดวงตากลมโตท่ีดดูุ	

และไม่มปีาก

ตวัตลกยิม้กวา้ง	
ทาหนา้ขาว
ปากแดง

ผกูโบแดง 
ทีหู่ซา้ย

และไม่มปีาก

สรา้งมลูคา่ทาง 
เศรษฐกิจให้ชุมชน 
จากการขายสนิคา้
ทีมี่รปูคมุะมง	และ
เปน็มาสคอตท่ี

สรา้งแบรนด์เมือง
คมุาโมโตะให้เป็น
ทีรู่จ้กัแพร่หลาย

รณรงคก์ารทิง้ขยะ
ใหเ้ป็นที	่รวมถึง
การงดใชพ้ลาสติก 
และหนัมาใชถุ้งผา้

	รา้นคา้มองตุ๊กตาแม่มณี
วา่เปน็นางกวักท่ีเป็น
ของมงคลประจ�ารา้น	

ท�าให้แมม่ณติีดตลาดเป็น 
ทีนิ่ยม	เชือ่มโยงความ 

เปน็ไทยเขา้กบับริการของ
ธนาคารและเทคโนโลยี 

ใหม่	ๆ	ได้

เปน็ขวัญใจเดก็	ๆ 
	และชว่ยสรา้งยอดขาย 

ใหเ้ติบโตได้

เปน็สัญลกัษณท์างการค้า 
อยูบ่นสนิคา้หลายรปูแบบท่ี
จ�าหนา่ยทัว่โลก	และตอ่ยอด 

เปน็ละครทวี	ีสวนสนุก	รวมถึง
การอยูบ่นรถไฟชนิคันเซ็น	 
สายโอซากา-ฟุกโุอกะ	และ
เครือ่งบนิแอร์บัส	เฮลโล	 
คิตต้ี	รุน่	เอ	33-200

มกีารออกแบบ
แมม่ณ	ีมากถึง	
40	รปูแบบ	แต่
ทกุแบบตอ้ง	‘น่ัง’	
เทา่นัน้	ส่วนชือ่
แมม่ณตีัง้ใจให ้
ออกเสียง 

คลา้ยกบั	Money
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PEA กับกำรใช้ Mascot ในองค์กร
 เรามกีารใช้ Mascot มานานกว่า 15 ปี และ Mascot ปัจจบุนั
ที่เป็นพนักงานชายสวมชุดสีกากีและหมวกสีเหลือง ซึ่งเป็น
ยูนฟิอร์มของช่างไฟฟ้า กใ็ช้มากว่า 10 ปีแล้ว ปัจจบุนั องค์กร
เปลี่ยนแปลงในหลายด้าน Mascot จึงควรปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมและเข้ากบัยคุสมยัมากขึ้น
 ครั้งแรกที่ได ้รับโจทย ์จากท่านผู ้ว ่าการให ้ปรับปรุง 
Mascot ผมรู้สึกว่าเป็นงานที่ยากในการตีโจทย์เพื่อก�าหนด 
รูปแบบของ Mascot แต ่ได ้น�าวิสัยทัศน ์ของท ่าน กับ 
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาวิเคราะห์ 
จนได้บทสรุปว่า บทบาทของ Mascot ในปัจจุบันจะต้องเป็น
ตัวแทนขององค์กร ไม่เจาะจงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ฉะนั้น 
จะไม่มีการระบุเพศ เชื้อชาติ หรือสีผิวของ Mascot เพื่อ 
เป็นตัวแทนของทุกคนในองค์กรอย่างแท้จริง โดยสื่อให้เห็น 
ถึงการเป ็น Digita l Ut i l i ty และการก ้าวสู ่ยุค Digi ta l 
Transformation 

Mascot ล่ำสุดของ PEA
	 ด้วยด�ารจิากคณุศุภชยั	เอกอุน่		ผูว้า่การการไฟฟา้ส่วนภมิูภาค	(PEA)	ในการกา้วสู่	PEA	Digital	Transformation	
จงึพิจารณาปรบัปรงุ	Mascot	เพ่ือเปน็	Identity	ขององคก์ร	โดยแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาปรบัปรงุ	Mascot	
เพ่ือเปน็	Identity	ขององค์กร	ในการกา้วสู	่PEA	Digital	Transformation	เพ่ือรบัผิดชอบดแูลภารกจินีใ้ห้ด�าเนนิไป
ดว้ยความเรยีบรอ้ยและบรรลวุตัถปุระสงคดั์งทีว่างไว้
	 GRID	ได้รบัเกยีรตจิากคณุภาณมุาศ	ลิม้สุวรรณ	รองผู้ว่าการ	การไฟฟา้ส่วนภูมภิาคประธานคณะกรรมการพิจารณา
ปรบัปรงุ	Mascot	เพ่ือเปน็	Identity	ขององคก์ร	ในการกา้วสู่	PEA	Digital	Transformation	เล่าถงึรายละเอยีดและ
กระบวนการท�างานในการปรบัปรงุ	Mascot	ของ	PEA

 ทั้งนี้ เพื่อให้การปรับปรุง Mascot ครั้งนี้ ทันยุค ทันสมัย 
เติมเต็มในหลากมิติและหลายมุมมอง จึงเชิญสายงาน 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นคณะกรรมการ จะได้สะท้อน 
มุมมอง ความคิด และความต้องการจากบทบาทหน้าที่ของ
ตัวเอง แล้วน�ามาผสมผสานเพื่อใช้เป็นไอเดียในการออกแบบ 
Mascot 

คณะกรรมกำรพิจำรณำปรับปรุง 
Mascot
1. สายงานยทุธศาสตร์
2. สายงานธรุกจิและการตลาด
3. ส�านกัดจิทิลั
4. ชมรมผู้จดัการ
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Identity ของ Mascot ทีต้่องกำรสือ่สำร
 เรามองเป็น 2 ด้านใหญ่ ๆ  คอื บคุลกิภายนอกและลกัษณะ
นสิยัใจคอของ Mascot 
 จากการประชุมของคณะกรรมการหลายครั้งได้บทสรุปว่า 
บุคลิกภายนอกของ Mascot จะต้องทันสมัย พร้อมรับ
ความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ด ี
ดังนั้น การแต่งกายของ Mascot ที่เป็นตัวแทนพนักงานและ
หน้าตาขององค์กร จงึปรบัเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ 
 ส่วนลักษณะนิสัยใจคอ อยากสื่อถึงความใจดี ความเป็น
มิตร น่าคบหา พร้อมท�างานหรือให้บริการทุกคน มีความ 
ฉลาดคิด ฉลาดพูด ฉลาดแสดงออกผ่านกิริยาท่าทางที่
แสดงออกมา

บทบำทของ Mascot ทีเ่ชือ่มโยงกบักำร
เป็น Digital Transformation
 การใช้บคุคลเป็นพรเีซน็เตอร์มกัเกดิการยดึตดิในตวับคุคล
มากกว่าที่จะนึกถึงความเป็น PEA นอกจากนี้ พฤติกรรม 
ส่วนตัวของพรีเซ็นเตอร์ โดยเฉพาะในด้านลบยังส่งผลกระทบ 
ต่อองค์กรด้วย แต่การใช้ Mascot ท�าหน้าที่แทนบุคคล 
เราสามารถก�าหนดได้ทกุอย่าง ตั้งแต่รูปลกัษณ์ ลกัษณะนสิยั 

บุคลิกภาพ และการแสดงออกเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่ 
วางไว้ ที่ส�าคัญ Mascot ท�าให้สังคมเห็นว่า PEA มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น สร้างความสนใจให้อยากรู ้ว่าองค์กร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ต้องการให้เห็นว่าเราก้าวสู่การเป็น
องค์กรที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการมากขึ้น หรือที่ 
เรียกว่า Digital Utility ตามนโยบายการปรับโครงสร้างองค์กร
เข้าสู่ยคุ Digital Transformation ที่มมีาตั้งแต่ปี 2562 เราจงึเป็น
องค์กรที่เติบโตอย่างเข้มแข็ง และพร้อมที่จะก้าวอย่างมั่นคง
ต่อไปในอนาคต

ทีม่ำของชือ่ ‘วัตตด์’ี WATT-D ส�ำหรบั 
Mascot ลำ่สดุ 
 PEA เป็นหน่วยงานที่ให้บรกิารด้านสาธารณปูโภคเกี่ยวกบั
พลังงานไฟฟ้า ชื่อ‘วัตต์ดี’ มาจาก วัตต์ (Watt) ที่เป็นหน่วย
วัดก�าลังไฟฟ้า รวมกับค�าว่า ดี ให้ความหมายถึง พลังงาน
ไฟฟ้าที่ดี ทั้งยังพ้องเสียงกับค�าทักทายในภาษาไทยว่า 
‘หวดัด’ี หรอืสวสัดี
 นอกจากนี้ หากลงลึกถึงความหมายของค�าว่าวัตต์ ใน
ภาษาไฟฟ้า คือ หน่วยวัดไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้า
ของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า วัตต์ หมายถึง การควบรวม 
เพราะวัตต์มาจากค่ากระแสคูณด้วยค่าความต้านทาน อีกมิติ
หนึ่ง วตัต์ยงัสื่อถงึการควบรวมความรกัความสามคัคขีองคนใน
องค์กร เมื่อรวมกบัค�าว่าด ีพ้องเสยีงกบัค�าว่า สวสัด ีท�าให้รูส้กึ
ถึงความเป็นมิตร เข้าถึงง่าย หากมองในทางธุรกิจ เป็นการ
ประกาศความพร้อมของ PEA ในการเป็นพันธมิตรที่ร่วมงาน
กบัหน่วยงานอื่นได้ จงึได้ชื่อว่า ‘วตัต์ด’ี
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ชื่อ : มาจาก ‘วัตต์’ (Watt) ที่เป็นหน่วยวัดก�าลังไฟฟา้ บวกกับค�าว่า ‘ดี’  
มีความหมายว่า ‘พลังงานไฟฟา้ที่ดี’ และชื่อยังพ้องกับค�าทักทาย ‘หวัดดี’ (สวัสดี)
• สี : สีม่วงมีความโดดเด่นและสื่อถึงองค์กรได้อย่างชัดเจน	 เป็นสีแห่งพลังอ�านาจ	ความสง่า	
และศักดิ์ศรี	ซึ่งเป็นสีของ	PEA	
• รูปทรง :	 ส่วนหัวและล�าตัวมาจากรูปทรงของหลอดไฟ	มีความโค้งมน	สื่อถึงความเป็นมิตร	
ความปลอดภัย	และยังเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจ�าวันของเรา
• คิ้ว :	เป็นรูปสายฟา้	สื่อถึงพลังงานไฟฟา้	ใช้สีทองซึ่งเป็นสีประจ�าองค์กร	และเป็นสีแห่งความ
เจริญรุ่งเรือง
• ใบหน้า :	เลือกใช้สีขาวแทนแสงของหลอดไฟ	LED	ที่ประหยัดพลังงาน
• ลวดลาย :	ลายเส้นวงจรไดอะแกรมบนตัว	สื่อถึงความทันสมัย	พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	
(Digital	Transformation)	และการเป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคต

รู้จักกับ ‘WATT-D’

PEA Mascot
 PEA ต้องการปรับปรุง Mascot ให้ทันกับยุคสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ โดยให้ Mascot มรีูปแบบ ลกัษณะ 
และบคุลกิภาพที่สอดคล้องกบัความเป็น PEA ได้แก่ น่าเชื่อถอื 
(Trustworthy) มั่นใจ (Confident) มองโลกในแง่ด ี(Optimistic) 
เป็นผูน้�า (The Hero) และเป็นผูค้ดิและสรรค์สร้าง (The Creator)
 ทีมออกแบบมอง PEA ว่าเป็นองค์กรใหญ่ที่มีภาพลักษณ์ 
ในการเป็นผู้น�าด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีความเข้มแข็ง Mascot 
ที่ออกแบบต้องสื่อถึงความฉลาด (Smart) ในขณะเดียวกัน 
เราค�านึงถึงการให้บริการที่อบอุ ่นกับผู ้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับ 
ซึ่งแสดงถงึความเป็นมติร (Friendly) ที่ต้องสมัผสัได้จาก Mascot 
นอกจากนี้ Mascot ยังต้องเป็นที่จดจ�าได้ง่าย เราจึงเลือก
ใช้สีม่วงซึ่งเป็นสีขององค์กร และให้มีสัญลักษณ์ของไฟฟ้า 
ความยากคอืการรวมสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ใน Mascot ให้ได้

แรงบันดำลใจในกำรออกแบบ
 ส�าหรับไอเดียในการตั้งต้นการออกแบบ Mascot มาจาก
ค�าขวญัขององค์กรที่ว่า ‘สว่างทั่วทศิ สร้างคณุภาพชวีติทั่วไทย’ 
โดยน�าค�าว่าสว่างและคุณภาพชีวิตมาตีความให้เป็นรูปธรรม 
นั่นก็คือ หลอดไฟและไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่
จ�าเป็นในชวีติ และอยูใ่กล้ตวัทกุคน ดงันั้น แสงสว่างและไฟฟ้า
จึงเป็นสิ่งที่อยู่เคียงข้างเราเสมอมา ทีมออกแบบจึงมองว่า 
เป้าหมายของ PEA ไม่ใช่แค่การน�าแสงสว่างไปสู่ทกุครวัเรอืน 
แต่ยงัเป็นการพาทกุคนไปสู่การมคีณุภาพชวีติที่ดี

 หลอดไฟ คอื อปุกรณ์จ�าเป็นที่ให้แสงสว่างแก่ทกุครวัเรอืน 
ในการออกแบบได้น�ารูปทรงของหลอดไฟ LED มาใช้เป็นโครง
ร่างหลกัของ Mascot เพราะเป็นหลอดไฟที่ไม่มกีารเผาไส้หลอด 
มีอายุการใช้งานนาน ใช้ก�าลังวัตต์น้อย แต่ให้แสงสว่างมาก 
และไม่มสีารยูวจีงึเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม
 ไฟฟ้า นอกจากเป็นพลงังานส�าคญัที่ช่วยยกระดบัคณุภาพ
ชวีติผู้คนแล้ว ยงัเชื่อมโยงไปยงัองค์กรอกีด้วย 

ขัน้ตอนกำรออกแบบและวำงคำแรกเตอร์ 
ของ WATT-D 
 หลังจากเก็บข้อมูลที่ได้จากการค้นหาแล้ว ก็น�ามาจ�าแนก
และวิเคราะห์ เพื่อให้ได้แนวคิดหลักในการออกแบบ จากนั้น 
จึงพัฒนาไอเดีย แล้วหารูปทรง Mascot ดึงจุดเด่น และ 
หาเอกลักษณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างรูปทรงกับสัญลักษณ์ทาง
ไฟฟ้า แล้วจงึเขยีนแบบร่างในแบบต่าง ๆ ประมาณ 60 แบบ
ก่อนคดัเลอืกแบบที่ตรงกบัแนวทางของ PEA มากที่สดุ 
 ที่สุดได ้ เลือกคาแรกเตอร ์ ‘เจ ้าหนูฮีโร ่ ’ ที่มีรูปทรง 
เรียบง่ายไม่ซับซ้อน แต่ดูทันสมัย มีใบหน้าและคิ้วสายฟ้าที่
เป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมอืนใคร โดดเด่นด้วยสมี่วง ช่วยให้จดจ�า 
ได้ง่าย ส่วนนิสัยจะมีความเป็นมิตร อบอุ่น อ่อนโยน ร่าเริง 
และเข้าถึงง่ายโดยที่ไม่ระบุเพศ เชื้อชาติ และวัย แต่ให้มี
ความเป็น Global Citizen ที่เข้าได้กับคนทุกกลุ่ม สามารถ
ปรบัตวัรบัสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ด ีนอกจากนี้ ยงัขยนั มุ่งมั่น 
กระตอืรอืร้น ใส่ใจดูแล คอยให้ก�าลงัใจ พร้อมให้บรกิารลูกค้า
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ทกุคนด้วยการเป็นเพื่อนร่วมเดนิทางของทกุคนเป็นตวักลางใน
การสื่อสารด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและพลังงานสะอาด 
ทั้งยงัมคีวามคดิสร้างสรรค์เฉลยีวฉลาด คล่องแคล่ว ฉบัไวและ
พร้อมสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเปรียบตัวเอง 
เป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ เพื่อรองรับ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ ๆ ในอนาคต

ควำมคำดหวังของ PEA
 PEA มุ่งหวงัให้ WATT-D เป็นตวัแทนองค์กรในการสื่อสาร
กบัผูใ้ช้ไฟฟ้าและสงัคมได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น ด้วย 
รูปลักษณ์ของตัว Mascot ที่ดึงดูดความสนใจ น�าไปสู่ความ
รู้สกึผูกพนั ผ่านการรบัรู้ข่าวสารและตดิตามสิ่งที่ WATT-D จะ 
น�าเสนอในโอกาสต่าง ๆ อยากให้ WATT-D เป็นที่ชื่นชอบของ 
ทกุคน และอนาคตอยากเหน็ WATT-D ในทกุพื้นที่ทั่วประเทศไทย 
รวมถงึการมแีฟนคลบัคอยตดิตามความเคลื่อนไหวของ WATT-D 
หรือสะสมคอลเลกชันต่าง ๆ ของ WATT-D ซึ่งสามารถ 
ปรับเปลี่ยนจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้

	 Mascots	have	become	a	necessity	for	
businesses	and	play	a	key	role	in	driving	
organizations,	as	mascots	do	not	simply	
represent	brands	or	organizations	in	the	
aspect	of	 brand	 image	and	public	
promot ion , 	 but	 they	 a lso	 he lp	
communicate	the	brand	message	to	
audiences	and	make	organizations	more	
relatable.	Most	importantly,	the	cuteness	
of	mascots	can	break	language	barriers	
that	may	occur	in	cases	when	people	
act	as	representatives	of	the	organization.	
Thus,	mascots	can	affect	the	decision-
making	process	of	Customers	in	choosing	
a	certain	product	or	service.	
	 Originally,	mascots	symbolize	 luck	
and	were	 therefore	mostly	used	as	
symbols	of	teams	or	sporting	events.	
Later,	 mascots	 were	 adopted	 by	
businesses	 to	 represent	 brands	 in	
communicating	the	brand	message	to	
target	audiences.	Mascots	are	now	known	
to	create	a	good	impression	that	can	
attract	the	customers’	attention	while	
enhancing	marketing	value	and	positively	
promoting	the	organization.
	 Meanwhile,	PEA	has	modernized	its	
mascot	to	represent	everyone	in	the	
organization.	 Today,	 PEA’s	mascot 
focuses	on	its	role	as	a	provider	of	digital	
utility	and	its	commitment	to	digital	
transformation,	and	its	latest	mascot	is	
called	WATT-D.	This	catchy	name	comes	
from	watt	which	is	a	unit	of	power,	while	
‘D’	in	Thai	means	good,	thus,	the	name	
symbolizes	 good	 energy	 and	 is	
pronounced	the	same	way	as	the	Thai	
greeting	‘Hello’	or	‘Sawasdee’.

THE POWER 
OF ‘MASCOTS’
Behind the Success 
of Organizations
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การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน LED Expo Thailand +SMARTECH ASEAN 2022 
ที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการใช้ไฟ LED ซึ่งเป็นแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ งานน้ีจัดขึ้นด้วยแนวคิด 
“การเชื่อมต่อนวัตกรรมไฟฟา้และแสงสว่างเพ่ือชีวิตที่ยั่งยืน” โดยมีการแสดงสินค้า LED การเจรจาธุรกิจด้านพลังงาน
และแสงสว่างอัจฉริยะ จากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ 150 แบรนด์ชั้นน�า รวมทั้งกลุ่มผู้เจรจาธุรกิจและสัมมนา
รวมกว่า 3,000 คนเข้าร่วมงานนี้ เพ่ือสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านงานสัมมนาวิชาการแนวโน้ม
ล่าสุดของอุตสาหกรรม LED ในประเด็นส�าคัญต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 
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เรือ่ง	กองบรรณาธกิาร
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 ในยุคที่หลายประเทศทั่วโลกกระตุ ้นให ้หันมาใช ้รถ
พลงังานไฟฟ้าแทนเครื่องยนต์สนัดาป ประเทศญี่ปุ่น จนี และ
สหรัฐอเมริกาประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าจะลดคาร์บอนให้
เป็นศูนย์ และงดการใช้เครื่องยนต์สนัดาป ซึ่งเป็นสาเหตทุี่น�า
ไปสู่ภาวะโลกร้อน ประเทศไทยก็เช่นกัน มีการตั้งเป้าผลักดัน
ให้เปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 1 ล้านคนัภายในปี 2568
 ทว่า การซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ ทั้งที่รถคันเก่ายังใช้ได้ดี 
อาจไม่ใช่ทางออกส�าหรับทุกคน ทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ
ส�าหรับคนงบน้อย แต่มีใจรักษ์โลก คือ การน�ารถคันเก่ามา
เปลี่ยนให้เป็นรถพลังงานไฟฟ้า โดยถอดชุดเครื่องยนต์เดิม
ออก แล้วใส่มอเตอร์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และที่ชาร์จไฟเข้าไปแทน 
นอกจากจะช่วยประหยัดเงิน ไม่ต้องซื้อรถคันใหม่แล้ว ยัง
เป็นการก�าจัดขยะยานยนต์ หรือรีไซเคิลรถเก่าให้กลับมาใช้
งานได้ใหม่อย่างชาญฉลาดอกีด้วย

ที่มาของรถ EV DIY และชมรมสล่ายนต์
ล้านนาเชียงใหม่
 ไอเดยีของการแปลงรถคนัเก่าให้เป็นรถพลงังานไฟฟ้าหรอื 
‘EV DIY’ เป็นหนึ่งในผลงานต้นแบบของ ‘ชมรมสล่ายนต์ล้านนา 
เชยีงใหม่’ ที่ก่อตั้งโดย คณุนล ีอนิทรนนัท์ หรอืครูเบลล่า ด้วย
จุดประสงค์ให้เป็นพื้นที่สาธารณะในการรวมตัวกันของช่าง
หรอื ‘สล่า’ (ภาษาเหนอื แปลว่า ผู้เชี่ยวชาญทางด้านใดด้าน
หนึ่ง) ที่มจีติสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม และอยากสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้แก่สงัคมเชยีงใหม่ 
 ปัจจบุนั มชี่างประจ�าของชมรมฯ คอื คณุเจษฎา วงศ์ไชย 
อดตีวศิวกรในบรษิทัยานยนต์ที่หนัหลงัให้ระบบทนุนยิมแล้วหนั
มาท�างานจติอาสา
 ครเูบลล่าเล่าว่า ปัญหาฝุน่ควนัในเชยีงใหม่ที่เรื้อรงัยาวนาน 
เกิดจากสองสาเหตุหลัก ได้แก่ ‘ภาคดินน�้าป่าบนดอย’ และ 
‘ภาคเมือง’ เธอจึงเข้าไปท�างานร่วมกับ ‘สภาลมหายใจ
เชียงใหม่’ ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ 
มุ่งแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นควัน PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ โดย 
ครเูบลล่าดแูลการแก้ปัญหาฝุน่ควนัจากภาคเมอืง ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับพฤติกรรมของผู้คนโดยตรง เช่น การใช้รถเครื่องยนต์
สนัดาปในเมอืง ซึ่งปัจจบุนัมรีถยนต์ที่จดทะเบยีนในเชยีงใหม่ 
คดิเป็น 1,563,609 คนั (ข้อมลูวนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 อ้างองิ
จากกลุ่มสถติกิารขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก)
 “ในเมืองมีรถเยอะเกินไป ขนส่งสาธารณะก็ไม่มี เราเลย
ต้องร่วมมือแก้ไขทุกวิถีทางที่จะท�าให้จ�านวนรถน้อยลง ก่อน
หน้านี้พยายามผลกัดนัให้มขีนส่งสาธารณะ แต่กข็ึ้นอยูก่บัการ
ลงทุนของนักลงทุนด้วย จึงท�าได้ค่อนข้างยาก ส่วนการเพิ่ม
พื้นที่สเีขยีวกล็�าบาก เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่มเีจ้าของ แม้แต่การ
ขอให้บ้านแต่ละหลงัช่วยกนัปลูกต้นไม้ ยิ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ 
ต้องขออนญุาตจากกรมเจ้าท่า จากเทศบาล ดงันั้น ต้นไม้สาม
แสนต้นที่เราหวังว่าเชียงใหม่จะเป็นแหล่งโอโซนจึงเป็นเรื่อง
ยาก โชคดีที่การเปลี่ยนรถเก่าให้เป็น EV ก�าลังเป็นเทรนด์
ด้วย จึงเป็นโอกาสดีที่ได้จัดการขยะยานยนต์ที่มีอยู่ทั่วเมือง
เชยีงใหม่ไปด้วย” 

ทางเลือกใหม่ของคนงบน้อย...แต่หัวใจรักษ์โลก

รถ EV DIY
เปลี่ยนรถเก่าให้เป็นเครื่องยนต์ไฟฟา้
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รถ EV DIY ท�าได้ทุกขนาด 
 ครูเบลล่าจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งของบ้านให้เป็นส�านักงานของ
ชมรมสล่ายนต์ฯ และแหล่งเรยีนรู้ ‘โอเอซสิ กรนี เอนจเินยีรงิ 
เลิร์นนิง เซ็นเตอร์’ (The Oasis Green Engineering Learning 
Center) ซึ่งเปิดกว้างเป็นพื้นที่สาธารณะส�าหรบัผูค้นที่สนใจงาน
ไฟฟ้าและงานเกษตรกรรม สามารถเข้ามาศึกษาดูงานหรือใช้
เป็นสถานที่ค้นคว้า ทดลองปฏิบัติ ตลอดจนท�างานวิจัยของ
นกัเรยีนนกัศกึษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 
 ภายในชมรมสล่ายนต์ฯ มรีถกระบะสเีขยีวอ่อนจอดเด่นอยู่ 
ครูเบลล่าตั้งชื่อรถคนันี้ว่า ‘ตองอ่อน’ เป็นรถ EV DIY คนัแรก
ของชมรมฯ มขีนาดเลก็และน�้าหนกัเบา ปัจจบุนัใช้เป็นพาหนะ
รบั-ส่งนกัท่องเที่ยวที่เดนิทางมายงั ‘กาดต๋องตงึ บ้านรมิน�้า’ 
 “รถ EV DIY กเ็หมอืนกบัรถไฟฟ้ายี่ห้ออื่น ๆ ที่เป็นรถใหม่ 
ระบบเดยีวกนั แต่ชิ้นส่วนอปุกรณ์อาจจะไม่แพงเท่ารถไฟฟ้าคนั
ใหม่ วิธีการของเราคือถอดเครื่องยนต์และเกียร์เดิมออก เพื่อ
ให้รถเบาที่สดุ แล้วใส่มอเตอร์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และที่ชาร์จไฟ 
ส่วนระบบของรถยงัเป็นระบบเดมิ เช่น ระบบเบรก ระบบไฟฟ้า 
ฯลฯ 
 “รถ EV DIY ท�าได้ตั้งแต่รถเลก็ไปจนถงึรถบรรทกุเลย ข้อดี
ของรถไฟฟ้า ถ้าวิ่งระยะใกล้ หรอืขบัแบบผ่อนเร่ง ๆ หรอืผ่อน
บ่อย ๆ  จะประหยดัแบตเตอรี่ ต่างจากรถที่ใช้น�้ามนั ถ้าขบัผ่อน 
เร่ง ๆ จะเปลอืงน�้ามนัมาก การท�างานของมอเตอร์ไฟฟ้าจะมี
แรงเยอะตอนออกตวั ซึ่งเครื่องยนต์ท�าไม่ได้ แต่พอลอยตวัไปแล้ว 
ความเร็วของรถไฟฟ้าจะไม่เท่ากับรถเครื่องยนต์สันดาป และ
หากวิ่งทางไกล รถไฟฟ้าจะเปลอืงแบตเตอรี่มากกว่า 
 “เพราะฉะนั้น รถไฟฟ้าจงึเหมาะส�าหรบัวิ่งระยะใกล้ วิ่งใน
เมอืง และถ้าสามารถชาร์จไฟได้บ่อย ถอืว่าคุม้ค่ามาก แต่ปัจจบุนั 
ที่ชาร์จไฟยงัมน้ีอย ชมรมเราเองยงัท�าแบบเลก็ ๆ  และพยายาม
จะสร้างที่ชาร์จไว้ให้ เช่น บรเิวณหน้าตลาดที่อยูใ่นระหว่างการ
ด�าเนนิงาน และจะค่อย ๆ ขยายออกไปเรื่อย ๆ เพื่อสนบัสนนุ
ให้คนหันมาใช้รถไฟฟ้า เราเชื่อว่าถ้ามีที่ชาร์จแบตเตอรี่เยอะ 
คนจะตดัสนิใจมาใช้รถไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น” คณุเจษฎาอธบิาย

‘ท�าใหม่ ง่ายกว่า’ นิยามของรถ EV DIY
 ก่อนหน้านี้ คณุเจษฎาเคยท�างานในบรษิทัยานยนต์ที่กรงุเทพฯ 
เขาเชื่อตามระบบทุนนิยมตลอดมาว่า ‘สร้างใหม่ ง่ายกว่า 
ซื้อใหม่ ง่ายกว่า’ จนวันหนึ่งมีโอกาสท�างานร่วมกับครูเบลล่า 
มุมมองของเขาจึงเปลี่ยนเป็นความใส่ใจ และตระหนักถึง 
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 “สร้างใหม่ ง่ายกว่ายังไง เคยลองนั่งคิดเหมือนกัน สร้าง
ใหม่ ต้องไปขดุภูเขา ตั้งเครื่องจกัรใหญ่ ๆ ที่ชาวบ้านตั้งไม่ได้ 
เช่น เครื่องเทสต์บอดี้รถ ซื้อมา 300 ล้าน กว่าจะตั้งได้ต้องใช้

เวลา 1-2 เดอืน แต่ระบบทนุนยิมไม่ได้เอาตรงนี้มาบอก พอได้
ท�างานกบัครู เรานกึถงึสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แล้วกค็ดิหาค�ามา
หักล้างกันได้ว่า ‘ท�าใหม่ ง่ายกว่า’ เราสามารถหาวัตถุดิบได้
ในพื้นที่ของเรา ไม่ต้องมีเครื่องจักรขนาดมหึมาก็ได้ เราถอด 
ชิ้นส่วนที่ยงัใช้งานได้ เอามาใช้ใหม่ โดยใช้ความรูค้วามสามารถ
จากงานช่างที่ม ีอนัไหนยงัใช้ได้กเ็กบ็ไว้ อนัไหนใช้ไม่ได้กท็ิ้งไป 
และค�าว่าใช้ได้คอืต้องปลอดภยัตามที่บรษิทัขนาดใหญ่ท�ากนั
 “การน�ารถเก่ามาท�าใหม่ ไม่ยาก แต่ใช้เวลาเยอะในการถอด
ชิ้นส่วนมาขัด ท�าสี ซ่อมใหม่ให้ใช้ได้เหมือนเดิม เราวางแผน 
กระจายงานให้ช่างในเชียงใหม่ท�า เพื่อที่เขาจะได้มีงานเพิ่ม
ขึ้น และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัว คุณจะท�านานเท่าไร
กไ็ด้ ค่อย ๆ  ท�าไป ท�าให้ชิ้นส่วนเหล่านี้พร้อมใช้งาน และถ้าใน 
อนาคตเครือข่ายเรามีเยอะขึ้น การได้รถเก่ามา 1 คัน เราให้
เขารื้อเลย ชิ้นส่วนไหนใช้ได้คุณก็เก็บไว้ ก็จะกลายเป็นช็อป
ให้เราเดินไปเลือกอะไหล่ได้เลย แล้วก็เอามาประกอบที่นี่” 
คณุเจษฎา เล่าถงึความมุ่งมั่น
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ปัญหาของรถ EV DIY
 ปัจจบุนั ชิ้นส่วนที่น�ามาประกอบเป็นรถ EV DIY ของชมรม 
สล่ายนต์ฯ นั้น มีทั้งที่น�าเข้าจากต่างประเทศและจากร้าน
จ�าหน่ายอะไหล่ในจงัหวดัเชยีงใหม่และล�าพูน 
 “ปัญหาที่พบตอนนี้ คอืสนิค้าที่สั่งจากต่างประเทศควบคมุ
คณุภาพได้ยาก เราไม่สามารถดจูากขนาดได้ เช่น ซื้อแบตเตอรี่
ขนาด 3,000 มิลลิแอมป์ แต่พอใช้ทดสอบผ่านเครื่อง เหลือ
เพยีง 1,500 มลิลแิอมป์ แบตเตอรี่พวกนี้ถกูถอดมาจากรถไฟฟ้า
เก่าของต่างประเทศที่ใช้มาแล้ว 5 ปี จงึมทีี่เสื่อมบ้าง ไม่เสื่อม
บ้าง เสื่อมมาก เสื่อมน้อย ร้านที่รบัซื้อเยอะ ๆ  กจ็ะคดัของด ีๆ  
ไปก่อน ของที่ดรีองลงมาจะถกูวนอยูใ่นตลาด ถ้าเราเป็นตลาด
ท้าย ๆ  ของด ีๆ  ถกูคดัไปหมดแล้ว ถ้าเป็นไปได้ อยากให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเรื่องการลดภาษนี�าเข้าแบตเตอรี่
 “อีกเรื่องคือการต่อทะเบียนรถ EV DIY ซึ่งยังถือว่าเป็น
เรื่องใหม่ส�าหรบัประเทศไทย และขนส่งทางบกกย็งัไม่มข้ีอสรปุ 
ที่ชัดเจนว่ารถสเปกไหนบ้างที่จะให้ต่อได้หรือไม่ได้ อย่าง 
‘ตองอ่อน’ มปัีญหาเรื่องน�้าหนกัรถเบา ท�าใหต้อ่ทะเบยีนไมไ่ด้ 
อันนี้จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งส�าหรับคนสนใจและลังเลที่จะเอารถ
มาท�า เขาก็ไม่อยากท�าเพราะอาจต่อทะเบียนไม่ได้ แต่ด้วย
ความที่เราอทุศิตวัให้เป็นสาธารณะ เราจงึต้องสร้างความมั่นใจ 
ให้เขา และเรื่องนี้เราจะต่อสู้ให้” คณุเจษฎาย�้าหนกัแน่น

 ส�าหรบัผลงานของชมรมสล่ายนต์ฯ ที่ผ่านมา มทีั้งเครื่องเป่า
ลมไฟฟ้าที่เป็นชิ้นงานต้นแบบส�าหรับใช้ในสวนสัตว์เชียงใหม ่
และก�าลังอยู่ในระหว่างการด�าเนินการแปลงรถ EV DIY คัน
ที่สอง ซึ่งเป็นรถจี๊ปขนาดใหญ่ รวมไปถึงในอนาคต มีแผนที่
จะเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์คันเก่าให้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส�าหรับ
ให้นกัศกึษามหาวทิยาลยัเช่าขบัในระหว่างการศกึษาอกีด้วย 
 “จริงๆ อะไรก็ตามที่สามารถเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า ไม่จ�าเป็น
ต้องเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ ทุกอย่างที่จะเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม สามารถน�ามาท�าโปรเจกต์ที่นี่ได้เลย เราอยากให้ 
ทุกคนใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ ขอแค่มีใจ และอยากสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้แก่เชียงใหม่” ครูเบลล่า ทิ้งท้ายด้วย
รอยยิ้ม 



2 2 S H O W C A S E

เรือ่ง	โอเมกา้
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 ช่วงหลงัมกีารกล่าวถงึพลงังานไฮโดรเจนมากขึ้น ในฐานะ
แหล่งพลังงานแห่งอนาคตที่ไม่ท�าร้ายโลก และสามารถใช้ได้
ไม่มีวันหมดสิ้น แตกต่างกับพลังงานจากฟอสซิลที่ปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก และมวีนัหมดไปจากโลก
 ความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมของพลังงานไฮโดรเจน เห็น
ได้จากการที่ค่ายรถต่างพัฒนายานยนต์พลังงานไฮโดรเจนที่
เริ่มใช้งานได้จรงิแล้วในหลายประเทศ รวมไปถงึเครื่องบนิที่ใช้
พลงังานจากไฮโดรเจน

มาท�าความรู้จัก ‘ไฮโดรเจน’
 ‘ไฮโดรเจน’ เป็นธาตลุ�าดบัแรกในตารางธาต ุและพบมาก
ที่สุดในเอกภพ เมื่อไฮโดรเจนเผาไหม้จะสร้างพลังงานในรูป
ของความร้อน โดยมีน�้าเป็นผลพลอยได้ นั่นหมายความว่า 
พลังงานจากไฮโดรเจนจะไม่สร้างคาร์บอนไดออกไซด์ที่ท�าให้
โลกร้อน และไฮโดรเจนยงัเป็นองค์ประกอบของน�้าที่มมีากสดุ

บนโลก จงึเป็นพลงังานที่ไม่มวีนัหมดสิ้น
 ส�าหรบัการผลติไฮโดรเจนเชงิพาณชิย์มาจาก 4 แหล่งหลกั 
ได้แก่ ก๊าซธรรมชาต ิน�้ามนั ถ่านหนิ และการแยกน�้าด้วยไฟฟ้า 
(Electrolysis) ซึ่งหากอยูใ่นรปูก๊าซธรรมชาตจิะใช้วธิที�าปฏกิริยิา
กบัไอน�้า (Steam Methane Reforming-SMR) จนได้ออกมาเป็น
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กบัไฮโดรเจน  ส่วนในรปูของแขง็ อาท ิ
ถ่านหนิ จะท�าปฏกิริยิากบัก๊าซออกซเิจนและไอน�้า (Gasification) 
ได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับไฮโดรเจน ซึ่งทั้ง 2 วิธีดังกล่าว
จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วย ท�าให้ยังไม่ใช่
พลงังานที่สะอาดนกั
 นอกจากนี้ ยงัมกีารผลติไฮโดรเจนผ่านกระบวนการแยกน�้า
ด้วยไฟฟ้า (Electrolysis) ซึ่งหากไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตมาจาก
พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานนิวเคลียร์ ไฮโดรเจนที่ผลิตได้
จะเป็นพลงังานสะอาด แต่กม็ตี้นทนุสูงกว่าวธิอีื่น

‘ไฮโดรเจน’ พลงังานแห่งอนาคต

2 3
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ไฮโดรเจนหลากเฉดสี
 การผลิตไฮโดรเจนแบ่งออกได้เป็นประเภทตามเชื้อเพลิง
ที่ใช้และการปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผลิต ซึ่งใช้สีระบุ
ความแตกต่าง ดงันี้
  ไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) เป็นการผลิต
ไฮโดรเจนผ่านกระบวนการแยกน�้าด้วยไฟฟ้า ซึ่งไฟฟ้าที่ใช้มา
จากพลังงานหมุนเวียน เช่น ลม น�้า และแสงอาทิตย์ ท�าให้
ไม่มกีารปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลติ ถอืเปน็เทคโนโลยี
ที่ส�าคัญในการช่วยให้โลกบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสทุธเิป็นศูนย์ (Net Zero)
 ไฮโดรเจนสีฟ้า (Blue Hydrogen) เป็นการผลิตแบบ 
SMR โดยใช้ก๊าซธรรมชาติ แต่จะเพิ่มการดักจับและกักเก็บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ใต้ดนิ ท�าให้เป็นกลางคาร์บอน แต่
กย็งัมกีารรั่วไหลของก๊าซเรอืนกระจก (Fugitive Emissions) 
 ไฮโดรเจนสีเทา (Grey Hydrogen) เป็นไฮโดรเจนที่ได้
จากกระบวนการ SMR โดยใช้ก๊าซธรรมชาติ คล้ายกับ Blue 
Hydrogen แต่ไม่มกีารดกัจบัคาร์บอนไดออกไซด์
 ไฮโดรเจนสชีมพ ู(Pink Hydrogen) มาจากกระบวนการ
แยกน�้าด้วยไฟฟ้า แต่ใช ้พลังงานนิวเคลียร ์ที่ไม ่ปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ แม้จะมีกากกัมมันตรังสีที่ต้องจัดเก็บ
อย่างปลอดภยั 
 ไฮโดรเจนสีเหลือง (Yellow Hydrogen) มาจาก
กระบวนการแยกน�้าด้วยพลงังานไฟฟ้าจากสายส่ง 
 ไฮโดรเจนสีฟ้าน�้าทะเล (Turquoise Hydrogen) เป็น 
กระบวนการแยกมเีทนออกเป็นคาร์บอนและไฮโดรเจน ซึ่งวธินีี้
เพิ่งเริ่มต้น และยงัไม่ได้ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์

 ไฮโดรเจนสีน�้าตาล (Brown Hydrogen) ผลิตโดยใช้
ถ่านหนิผ่านกระบวนการท�าปฏกิริยิากบัก๊าซออกซเิจนและไอน�้า 

โลกเร่งเครื่องการพัฒนา
 รายงานของ ‘ไฮโดรเจน ยโุรป’ ระบเุมื่อปลายปี 2564 ว่า 
กว่า 30 ประเทศทั่วโลกได้เริ่มวางกลยทุธ์ไฮโดรเจนของตนเอง
แล้ว ซึ่งมีเป้าหมายหลักอยู่ที่ลดการปล่อยมลพิษ โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ยาก และ
บางประเทศมีแผนชัดเจนในการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวเพิ่มขึ้น
ภายในปี 2583 
 ทว่า ขณะนี้ยงัไม่มโีครงสร้างพื้นฐานรองรบั รวมไปถงึตลาด
ซื้อขาย และกฎระเบยีบควบคมุ ไฮโดรเจนส่วนใหญ่ยงัถกูใช้ใน
การผลติเคมภีณัฑ์ เช่น แอมโมเนยี และเมทานอล
 ด้าน ‘GlobalData’ ชี้ว่า ก่อนเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน 
ม ี3 ประเทศที่เป็นผูน้�าด้านนี้ ทั้งรสัเซยี ยเูครน และออสเตรเลยี 
ขณะที่สถานการณ์ในปัจจบุนัมคีวามไม่แน่นอนสูง
 ผลพวงจากสงครามยงัท�าให้บางประเทศ เช่น เยอรมนหีนั
มาเร่งเครื่องพฒันาพลงังานทางเลอืกที่รวมถงึไฮโดรเจน เพราะ
ได้รบัผลกระทบจากการพึ่งพาพลงังานจากรสัเซยีอย่างมาก

 แม้ไฮโดรเจนจะมีข้อดีมากมาย แต่ก็มีข้อจ�ากัดที่ท�าให้ยัง
ไม่สามารถใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งต้นทุนสูง จัดเก็บและขนส่ง
ยาก ความไม่พร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน แต่ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ประกอบกับความพยายามผลักดันของหลาย
ประเทศ ท�าให้ยังมีความหวังว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงาน
แห่งอนาคตชนดินี้จะอยู่ไม่ไกล

ทีม่า :
• https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_production
• https://www.cnbc.com/2022/01/06/what-is-green-hydrogen-
vs-blue-hydrogen-and-why-it-matters.html 
• https://www.energymonitor.ai/tech/hydrogen/the-future-of-
hydrogen-what-does-the-data-say
• https://www.bbc.com/news/business-61406077
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The Energy for the Future
Hydrogen
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	 Hydrogen	is	the	first	element	in	the	periodic	
table	and	is	the	most	abundant	chemical	substance	
in	the	universe.	When	heated,	hydrogen	will	release	
energy	in	the	form	of	heat	and	produce	water.	
Therefore,	energy	derived	from	hydrogen	will	not	
create	carbon	dioxide	which	contributes	to	global	
warming,	and	as	hydrogen	is	where	most	of	the	
water	on	earth	is	found,	this	substance	has	the	
potential	to	provide	infinite	energy.
	 There	are	four	main	sources	for	commercial	
production	of	hydrogen:	natural	gas,	oil,	coal,	and	
electrolysis.	In	its	natural	gas	form,	hydrogen	reacts	
with	steam	(Steam	Methane	Reforming-SMR)	and	
produces	carbon	dioxide	and	hydrogen.	In	its	solid	
state	such	as	coal,	hydrogen	reacts	with	oxygen	and	
steam	(gasification)	and	produces	carbon	dioxide	
and	hydrogen.	However,	these	two	methods	also	
release	carbon	dioxide	and	thus	are	not	considered	
clean	energy.
	 Another	method	is	electrolysis,	using	electricity	

to	split	water	 into	hydrogen	and	oxygen.	 If	 the	 
electricity	used	for	this	method	is	derived	from	
renewable	energy	or	nuclear	energy,	the	hydrogen	
produced	will	be	considered	clean	energy,	though	
this	method	requires	higher	costs	compared	to	others.
	 Meanwhile,	 hydrogen	 production	may	 be	 
categorized	according	to	the	fuel	used	and	carbon	
released	from	the	production	method	which	 is	
separated	by	colors:	Green	Hydrogen,	Blue	Hydrogen,	
Grey	Hydrogen,	Pink	Hydrogen,	Yellow	Hydrogen,	
Turquoise	Hydrogen,	and	Brown	Hydrogen.
	 While	there	are	many	advantages	of	hydrogen,	
several	limitations	such	as	high	production	costs,	
difficulty	in	storage	and	transportation,	and	the	lack	
of	basic	infrastructure	means	that	these	methods	
may	not	be	used	widely.	However,	with	technological	
advances	and	the	determination	of	many	nations,	
many	still	hope	that	the	transformation	towards	
using	this	energy	of	the	future	is	just	within	our	
reach.
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    ทางม้าลาย (Zebra Crossing) ถือก�าเนิดขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. 2494  ที่ประเทศองักฤษ แต่เดมิมกีารทดลองใช้หลายสี 
ทั้งเหลอืง-น�้าเงนิ ขาว-แดง ก่อนจะมาลงตวัที่สขีาว-ด�า ซึ่ง
ตดักบัสถีนนได้ดแีละมองเหน็ชดัทั้งผู้ขบัขี่และคนเดนิข้าม 
ทางม้าลายแห่งแรกของโลกอยู่ที่ถนน Abbey ในประเทศ
อังกฤษ ซึ่งโด ่งดังและเป ็นที่รู ้จักไปทั่วโลก เมื่อวง 
The Beatles มาถ่ายปกอัลบั้มที่ทางม้าลายแห่งนี้ ต่อมา 
ทางม้าลายได้ใช้กันแพร่หลายไปทั่วโลก อันเนื่องมา
จากเป็นยุคล่าอาณานิคมของอังกฤษ จึงน�าแนวคิด
และวัฒนธรรมของตัวเองไปเผยแพร่ในประเทศที่เป็น
อาณานิคม และกลายเป็นสัญลักษณ์จราจรแบบสากล
ในปัจจบุนั
    ต่อมาประเทศต่าง ๆ ต่อยอดนวตักรรมและเทคโนโลย ี
เพื่อพัฒนา ‘ทางม ้าลายอัจฉริยะ’ เพื่อปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพของการจราจรและเพิ่มความปลอดภัยของ
ผู ้คนมากขึ้น ซึ่งต่างเน้นการออกแบบที่ดี เพื่อจะช่วย       
ลดอบุตัเิหตทุี่เกดิบนท้องถนนได้ 
    อังกฤษ ออกแบบ Starling Crossing (STigmergic 
Adaptive Responsive LearnING Crossing) เป็นทางม้าลาย
เปลี่ยนพื้นถนนให้กลายเป็นจอ LED แบบอนิเตอร์แอก็ทฟี 
สามารถแสดงกราฟิกบนพื้นถนนได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถ 

ใช้ถนนสามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของคนที่ก�าลังจะ 
ข้ามถนนได้แบบเรียลไทม์ มีระบบปรับแสงสว่างของ 
หน้าจอให้มองเหน็ได้ทั้งกลางวนัและกลางคนื
  โปแลนด์ ติดตั้งระบบ Smartpass ที่อัปเกรด
ทางม้าลายให้ฉลาดขึ้น โดยใช้ระบบอินฟราเรดตรวจจับ
คนข้ามถนน แล้วส่งสัญญาณไปยังไฟบนพื้นและที่ป้าย
เตอืนเหนอืศรีษะให้สว่างขึ้นเพื่อแจ้งเตอืนคนขบัรถ
  รัสเซีย ใช้การยิงเลเซอร์ สร้างวงกลมนิรภัยแก่ผู้ใช้
ท้องถนน  
  เกาหลใีต้ ม ีSmart Crosswalk ตดิตั้งไฟที่พื้นพร้อม    
มีเสียงเตือนให้รู้ว่าเป็นทางม้าลาย นอกจากนี้ ยังติดตั้ง
กล้องวงจรปิดและจอ LED ส�าหรับแสดงป้ายทะเบียนรถ
ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรและจอดล�้าเส้นอกีด้วย
  ฝรั่งเศส นอกจากเพิ่มไฟหรือกล้องเพื่อจับความ
เคลื่อนไหวแล้ว ยงัออกแบบให้ทางม้าลายยกขึ้นมากั้นรถ
ให้หยุดเมื่อมีคนข้าม นอกจากแก้ปัญหาเรื่องรถไม่ชะลอ
ความเร็วและป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับคนข้ามแล้ว      
ยงัแก้ปัญหารถจอดล�้าเส้นได้อกีด้วย

Go Safety ‘ทางมา้ลายอจัฉรยิะ’
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จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทีม่า : https://tomorrow.city/a/smart-zebra-crossing
https://www.youtube.com/watch?v=tOy0wT1X_9g&t=90s
https://edition.cnn.com/2017/11/29/tech/gallery/starling-
crossing/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=BCFgCiI7Yoc
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ณภชัช	ชาตรปูระชีวนิ   
PEA	Creator

นา่รักศาสตร์

 นอกจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว ประเทศไทยเองก็น�าศาสตร์
และศิลป์ของการ์ตูนกับความน่ารักมาช่วยสร้างแบรนด์ ยิ่ง
ในยุคสมัยแห่งข้อมูลที่ต้องถ่ายทอดคอนเทนต์ให้เห็นภาพ 
เข้าใจง่าย การ์ตูนถอืเป็นวธิทีี่ดใีนการช่วยประชาสมัพนัธ์และ
สื่อสารแบรนด์ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในช่วงนี้ ได้แก่ ภาพวาด
การ์ตูนจากบุคคลจริงของคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ช่วงหาเสียง
เลอืกตั้งผู้ว่าฯ กทม. Mascot ที่ออกแบบเชงิแฟนตาซ ี(คน ฮโีร่ 
สตัว์ ที่มพีลงัพเิศษเหนอืโลกความจรงิ) ของแบรนด์ต่าง ๆ  และ 
Mascot การ์ตูนที่เข้ากบัสื่อสมยัใหม่ยิ่งขึ้น ลบมายาคตเิก่า ๆ 
ที่การ์ตูนโดนมองว่าไร้สาระ เพราะแท้จรงิแล้วการ์ตูนส่งผลถงึ
จติวทิยาต่อผู้พบเหน็ได้ดยีิ่ง 
 มงีานวจิยัระบวุ่าการ์ตนูที่น่ารกั นอกจากดงึดดูความสนใจ
ได้แล้ว ผู้เห็นยังใจดีขึ้น ใจอ่อนขึ้น ให้ความสนอกสนใจและ
จดจ่อมากขึ้น การสื่อสารผ่านการ์ตูนที่มลีกัษณะโค้งมนน่ารกั 
จึงช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่แบรนด์ ท�าให้ผู้รับสารซึมซับ
เนื้อหาที่น�าเสนอได้ดยีิ่งขึ้น 
 แน่นอนวา่การสร้าง Mascot ของแบรนด ์และน�าไปปรบัใช้ 
ในสื่อต่าง ๆ เช่น ภาพประกอบ หุ ่นคนสวม งานวิชวล 
เป็นต้น ในยุคนี้ย่อมแตกต่างจากสมัยก่อนที่แบรนด์ไหนมีตัว 
Mascot ก็โดดเด่นกว่าองค์กรคู่แข่ง เพียงวางภาพแปะกับ 
คอนเทนต์ ยืนประดับตอนถ่ายรูปหมู่ หรือให้คนสวมหุ่นไป 
เต้นตามงานต่าง ๆ แต่แบรนด์ต้องน�า Mascot ไปวางแผน
กลยุทธ์การสื่อสารด้วยตัวอย่างแบรนด์ที่น่าจับตามองใน
การใช้ Mascot ช่วยสื่อสารแบรนด์ ท�าประชาสัมพันธ์ และ
การตลาด อาทิ

 หากพูดถึง Mascot น่ารัก ๆ ที่สร้างชื่อเสียง 
ภาพลักษณ์ และรายได้ให้แบรนด์ เชื่อว่า Kumamon 
ยงัครองต�าแหนง่ในใจหลายคนอยู ่เมือ่เหน็เจา้หมดี�าตวันี้
ก็ท�าให้นึกถึงจังหวัดคุมาโมโตะและประเทศญี่ปุ่นทันที 
แมช้นิตาจากภาพวาดการต์นู แอนเิมชนั หรอืหุน่คนสวม
มานาน แตค่วามน่ารกัน่าหยิกยงัคงสรา้งรอยยิม้ใหพ้วก
เราได้จนถงึวันนี้

Mascot
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 • ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ สร้างตัวการ์ตูนชื่อฟูมิ เป็น 
Virtual Brand Ambassador ที่เป็น Vtuber ในช่อง Fumi Hausu 
(ออกเสียงภาษาญี่ปุ่น คล้ายค�าว่าฟาร์มเฮ้าส์) สื่อสารด้วย
ความสนุกสนาน มีดีไซน์สีแดงขององค์กรชัดเจน น�้าเสียง 
น่ารกั พูดภาษาญี่ปุ่นได้ คอนเทนต์อยู่ในกระแส Pop Culture 
ที่ส�าคญัน้องฟมูมิเีพื่อนเป็นน้อง Doughkun แป้งโดที่แสนน่ารกั 
และยงัมเีพื่อน ๆ ขนมปังที่ออกแบบได้น่ารกัน่ากนิอกีด้วย  
 • Godji ที่เปิด Facebook Fangage แยกจาก PTT 
หน่วยต่าง ๆ โดยใช้ภาพการ์ตูนก็อตจิท�างานอย่างเต็มที่ทุก 
คอนเทนต์ พูดคุยด้วยโทนเสียงที่เป็นกันเอง ซุกซนเล็กน้อย 
แต่เป่ียมด้วยความห่วงใย บรรยากาศในเพจอบอุน่จากผูต้ดิตาม 
แสดงความคดิเหน็ด้วยความเอน็ด ูภาพข่าวของ PTT ที่น�าเสนอ 
มกัม ีMascot ร่วมอยู่ในภาพ หรอืเป็นภาพประกอบ 

 • Kumamon แห่งจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น 
ที่เห็นว่าเป็นหมีจอมกวน ชอบหยอกผู้คน แต่แท้จริงแล้วเจ้า
หมีด�าท�างานไม่หยุด เบื้องหลังความเกรียน เขาคือฮีโร ่ 
ผู้โอบอ้อมอาร ีในยามที่เกดิภยัพบิตั ิเช่น แผ่นดนิไหว กค็อยให้
ก�าลงัใจและลงพื้นที่ช่วยเหลอืผู้คนอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ทั้งยัง
ออกแบบให้ปรากฏอยู่ในสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 • PEA ล่าสดุเปิดตวัเจ้าหนูฮโีร่ WATT-D  Mascot บคุลกิ
ปราดเปรยีว ว่องไว มคีวามเป็นผูน้�า ทนัสมยั โดย PEA น�าน้อง 
WATT-D มาใช้ในการสื่อสารองค์กร 
 ปัจจบุนั พื้นที่สื่ออยูใ่นมอืทกุคน ผูค้นสร้างคอนเทนต์รายวนั 
ที่มคีวามน่าสนใจเองได้ ไม่มใีครรอตดิตามข่าวแจกจากองค์กร
อีก การประชาสัมพันธ์แบบเดิมกลายเป็นคอนเทนต์นิ่ง ๆ ใน
เพจ ระบบอัลกอริทึมบนโซเชียลมีเดียไม่แนะน�าขึ้นบนไทม์
ไลน์ให้กลุม่เป้าหมายเหน็ง่ายดงัเดมิ เพราะขาดการมส่ีวนร่วม 
ในคอนเทนต์ ในขณะที่ธรรมชาติของการ์ตูนสามารถสร้าง
ปฏสิมัพนัธ์ร่วมกบัคนในไทม์ไลน์ได้อย่างไม่ขดัเขนิ โดยแบรนด์
ต้องดงึคาแรกเตอร์ Mascot ออกมาแล้วน�าไปท�ากจิกรรมต่าง ๆ  
ร่วมกบัสนิค้า บรกิาร หรอืตวับคุคลของแบรนด์ให้ได้ 
 การดึงคาแรกเตอร์และน�ามาใช้งานอย่างกลมกล่อม 
จงึน่าจบัตามองยิ่ง ส�าหรบัองค์กรที่ต้องรกัษาภาพลกัษณ์มั่นคง 
มมีาตรฐาน น่าเชื่อถอื ว่าจะจบัใจกลุม่เป้าหมายได้ นอกจากนี้ 
ยังมีเรื่องความคล่องตัวในการใช้ Mascot ซึ่งควรอยู ่ใน 
ดุลยพินิจของทีมงานที่มีความเข้าใจในธรรมชาติของการ์ตูน 
ศาสตร์ของเกม การละเล่น และความน่ารักเพื่อให้ Mascot 
สามารถเข้าถงึผูค้น และเสรมิความโดดเด่นให้แบรนด์ได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ 
 

อ้างอิง 
https://archive.researchworld.com/building-character-why-
every-brand-needs-a-mascot/
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The Secret  
Behind ‘Cuteness’

Mascot

					In	Thailand,	artists	have	combined	the	art	and	
science	of	cartoons	and	‘cuteness’	to	build	brands.	
Meanwhile,	in	this	age	of	information,	content	must	
be	communicated	in	a	way	that	is	clear	and	easy	
to	understand,	 thus,	cartoons	are	an	excellent	
method	for	brands	to	carry	out	public	relations	
activity	and	communicate	with	customers.
						Research	have	indicated	that	cute	cartoons	can	
attract	attention	of	audiences	while	persuading	
audiences	 to	 also	become	kinder	 and	more													
attentive.	Therefore,	communicating	through	cute	

cartoons	will	allow	audiences	to	better	absorb	the	
content	that	is	presented.
						While	the	cuteness	of	mascots	does	a	good	job	
of	attracting	the	attention	of	 target	audiences,	
brands	must	 remember	 to	communicate	with						
strategy	to	engage	their	target	customers	and	design	
the	mascots	in	line	with	the	purpose	of	each	media	
channel	in	the	future.	Brands	must	also	understand	
the	nature	of	cartoons	as	well	as	the	art	behind	
gamification,	play,	and	cuteness,	in	order	to	fully	
benefit	from	their	mascots.	
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ฤดกูาล
นอกจากแผงโซลารเ์ซลลแ์ละถงัเกบ็น�า้ที	่	PEA	สรา้งให้ชุมชน
แลว้	ยงัสรา้งโรงอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบเรอืนกระจก	
ใหก้ลุ่มแปรรูปผลผลติทางการเกษตร	บา้นไฮตาก	อ�าเภอภูเรอื	
จงัหวดัเลย	ในภาพแมเ้ป็นยามค�า่คนืทีไ่รแ้สงอาทิตย์	แตช่าวบา้น
กเ็ขา้มาเตรยีมแผงกลว้ยตากส�าหรับอบไวก้อ่น

ภาพชนะเลศิ 
จากการประกวด	
PEA	Photo	Challenge	2021	
หวัขอ้	PEA	พร้อมเคยีงขา้งคณุ

เรือ่งและภาพโดย 
คณุจรีศกัด์ิ ซุน่ไร้



ครอบคลมุทัว่ไทย
ชาร์จมัน่ใจทุกเสน้ทาง



นิตยสารฉบับนี้ใช้กระดาษรีไซเคิล	100%		ที่ผ่านกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน	 
และได้รับการรับรองมาตรฐาน	FSC	และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง


