การเข้ าร่ วมฟั งสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ เทคโนโลยีดจิ ิทัลพลิกโฉมธุรกิจไฟฟ้ าและ
พลังงาน (Application of Digitalization Disruptive Technologies) จัดโดยสมาคมวิศวกรไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ แห่ งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society –
Thailand Chapter ระหว่ างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้ องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้ าพระยา
ปาร์ ค กรุงเทพฯ

โดย ดร. เกรี ยงไกร วันทอง
ผมได้ เข้ าร่วมฟั งสัมมนาครัง้ นี ้แล้ ว หลายเรื่ องที่ผมเคยคิดว่าไกลตัว ไม่สาคัญ ไม่เกี่ยวอะไรกับผม ตอนนี ้
แนวคิดของผมเปลี่ยนไป เพราะทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมด ทุกเรื่ องจึงมีความสาคัญต่อทุกคน ไม่วา่ จะเป็ นตัว
ผมเอง เพื่อนร่วมงาน ลูกศิษย์ ตลอดจนองค์กรต่างๆ
ในงานนี ้ เรื ออากาศตรี ดร. โตศักดิ์ ทัศนานุตริ ยะ ผู้อานวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟ้า การ
ไฟฟ้านครหลวงและกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter เป็ นผู้ดาเนินการ
สัมมนา ได้ กล่าวถึง Disruptive Technologies ที่จะเข้ ามามีบทบาทต่อกิจการไฟฟ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
รูปแบบการจ่ายไฟฟ้าแบบเดิมที่เป็ น Passive demand ที่แหล่งจ่ายจะจ่ายไฟฟ้าทางเดียวไปสูล่ กู ค้ า จะต้ อง
ปรับเป็ น Intelligent Demand ซึส่ ามารถรองรับแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึง่ กระจายตัวอยูต่ าม
พื ้นที่ตา่ งๆ และลูกค้ าที่เป็ นได้ ทงลู
ั ้ กค้ าและผู้ผลิต เทคโนโลยีทาง Digital ที่จะเข้ ามามีบทบาทในการพัฒนา
ธุรกิจไฟฟ้าประกอบด้ วย 1) Internet of Things (IoT) 2) Big Data 3) Blockchain และ 4) Cybersecurity
นาไปสูโ่ ครงข่ายไฟฟ้าในอนาคตที่เรี ยกว่า smart grid ในงานนี ้มีประเด็นน่าสนใจมากมาย แต่ผมคงไม่สามารถ
กล่าวถึงได้ ทงหมด
ั้
จึงขอยกตัวอย่างบางเรื่ อง

คุณสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อานวยการฝ่ ายภาครัฐและการศึกษา บริ ษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
จากัด ได้ เล่าถึง Chat bot แทนการใช้ App แบบเดิมที่ต้องพัฒนาขึ ้นมามากมายเพื่อทาสิ่งที่ต้องการ แต่
แนวโน้ มวัยรุ่นยุคใหม่จะใจร้ อนมากขึ ้น ไม่อยากดาวน์โหลด App มาใช้ จะขอ chat ให้ ได้ สิ่งที่ต้องการเท่านัน้ มี
แค่ชื่อ ID ที่จะติดต่ออย่างเดียวเพียงพอ คาว่า bot มาจากคาว่า Robot จะเป็ น machine learning หรื อ AI
(นัน่ คือไม่ใช้ มนุษยจริง) ที่อยู่เบื ้องหลังที่สามารถวิเคราะห์ความต้ องการข้ องผู้ใช้ ได้ ตัวอย่าง การการทดลองใช้
ได้ แก่ line ที่ชื่อ ฟ้า ของการบินไทย พัฒนาโดยบริ ษัทไมโครซอฟประเทศไทยจากัด ทาหน้ าที่ตอบคาถามลูกค้ า
ของการบินไทย 24 ชัว่ โมง ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ 20% อนาคตแล้ ว Internet of thing ควบคุม
เครื่ องจักรด้ วย chat bot ก็มีความเป็ นไปได้
ในงานนี ้มีวิทยากรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันพูดหลายคน มีหลายเรื่ องที่กล่าวถึงได้ แก่
- Mix Reality เป็ นไอเดียหนึง่ ในการสร้ างจาลองซ้ อนทับกับภาพจริงที่เราเห็นผ่านแว่นตา การประยุกต์
ได้ แก่กาสร้ างภาพจาลองการซ่อมเครื่ องจักรใช้ วิศวกรดูก่อนดาเนินการซ่อม โดยระบบจะเชื่อมโยง
ข้ อมูลผ่านระบบ Cloud

- Digital transformation ปัจจุบนั ข้ อมูลทางฟิ สิกส์ตา่ งๆ จากเซนเซอร์ สามารถแปลงเป็ นข้ อมูลจิตลั ได้
ทังหมด
้
เก็บนานๆ ก็จะกลายเป็ น Big data ในระบบ Cloud มีการประมวลผ่าน Machine Learning
แล้ วคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ มีตวั อย่างการใช้ เช่น เครื่ องปั่นไฟที่มีเซนเซอร์ วดั การ
สัน่ สะเทือนตามจุดต่างๆ จะส่งข้ อมูลออกตลอดเวลา มีการประมวลผลแบบ real time โดย Machine
Learning สามารถทานายรูปแบบการสัน่ สะเทือนของเครื่ องที่ใกล้ เสียได้ แล้ วส่งวิศวกรลงซ่อมบารุง
ก่อนเครื่ องจะเสียจริง
- OT/IT ย่อมาจาก Operation Technology และ Information Technology ตามลาดับ ในยุค
อุตสาหกรรมที่ผ่านมาคนทางานทังสองด้
้
านจะเป็ นคน คนละกลุม่ กัน กลุม่ หนึง่ อยูห่ น้ าเครื่ องจักร อีก
กลุม่ อยู่ออฟฟิ ส ในอนาคต OT และ IT อาจจะกลายเป็ นคนเดียวที่สามาถทางานได้ ทงสองด้
ั้
าน
เรี ยกว่า Digital Master
- AI framework เป็ นกรอบในการพัฒนา AI ซึง่ ในแต่ละที่กาหนดไม่เหมือนกัน การพัฒนาให้ AI ในแต่
ละที่ทางานร่วมกันได้ แนวทางหนึง่ คือ Module design
- Cloud computing ผู้ใช้ งานสามารถจ่ายเงินเช่าใช้ ได้ มากน้ อยขึ ้นคือความต้ องการในการใช้ cpu
ประมวลผล มีบริ ษัทให้ บริการหลายบริษัท รวมทังบริ
้ การ Internet of thing
- Edge computing คือ การที่ลดภาระการประมวลผลกลางของส่วนกลางของระบบ cloud มาไว้ ที่
processor หน้ างาน ส่งข้ อมูลที่จาเป็ นเท่านันไปเก็
้
บใน cloud
- Blockchain เป็ นระบบชาระเงินสกุลดิจิทลั มีความเชื่อถือได้ ปลอมแปลงตัวเลขเงินได้ ยากมาก ใน
อนาคตคาดว่าสามารถนามาซื ้อขายไฟฟ้าได้ และเปลี่ยนเป็ นเงินจริงได้
- การขายไฟฟ้ าจากบ้ านที่ตดิ โซล่ าเซลล์ มีความเป็ นไปได้ ในอนาคต หากภาครัฐผ่อนคลาย
ข้ อกาหนด
- ไนจีเรีย วางระบบการสื่อสารครัง้ แรก ก็เป็ นระบบไร้ สายทังหมดเลย
้
- Digital security เป็ นสิ่งที่มีการพัฒนาควบดูก่ บั Internet of things ทาให้ มนั่ ใจได้ ระบบหนึง่ ว่า
เครื่ องจักรหรื อระบบไม่ได้ ถกู hack ได้ ง่ายๆ
- Big Data เป็ นประเด็นที่พดู กันมากในปัจจุบนั ทุกวันนี ้ข้ อมูล 2500 Quadrillion หรื อ 2.5 x 1018 byte
ถูกสร้ างโดยมนุษย์ในโลกในทุกๆ วัน โดยมีข้อมูล 20% ถูกเก็บแบบมีรูปแบบ และ 80% ไร้ รูปแบบ ทา
ให้ เกิดศาสตร์ ใหม่ที่เรี ยกว่า data science ทาหน้ าจัดการข้ อมูล เกิดอาชีพ Data Scientist

- Hadoop เป็ นโปรแกรมดาวน์โหลดฟรี ให้ มาทดลองใช้ จดั การ big data ขนาดเล็ก มีระบบ machine
learning เบื ้องต้ นสาหรับการทานาย

- การใช้ ประยุกต์ ใช้ แบตเตอรี่สาหรับระบบสะสมพลังงาน จุดเริ่มต้ นมาจากงานทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อมาก็มีการใช้ งานในรถยนต์ ในปัจจุบนั มีใช้ การใช้ งานในสถานีสะสมพลังงานไฟฟ้า ซึง่ มีที่มาต่างกัน
ได้ แก่ พลังงานจากโซล่าเซลล์ หรื อไม่ก็พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินของระบบก็สะสมในแบตเตอรี ได้ ใน
เยอรมัน บ้ านเรื อนจานวนมากติดโซล่าเซลล์จะมีแบตเตอรี สาหรับสะสมพลังงานไฟฟ้าไว้ ใช้ ในช่วงเวลา
ที่ไม่มีแสงหรื อไม่ก็สาหรับขายไฟฟ้าออกได้ แบตเตอร์ ที่นิยมใช้ จะเป็ นประเภท Li-ion เนื่องมี ค่า
พลังงานต่อน ้าหนักสูงที่สดุ โดยราคามีแนวโน้ มถูกลงทุกๆ ปี ในปี 2018 นี ้ราคาอยูท่ ี่ประมาณ 400550 ดอลลาร์ สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง แบตเตอรี่ ที่ใช้ ในบ้ าน ขนาดประมาณ 10 kW-Hr จากเยอรมันมี
ราคาอยูท่ ี่ 5,500 ดอลลาร์ แต่นาเข้ าประเทศไทยจะต้ องเสียภาษีศลุ กากรสูงยังไม่ค้ มุ ค่าสาหรับการ
ลงทุน
- Virtual Power Plant หรื อโรงไฟฟ้าเสมือน เป็ นระบบจัดการ ที่เชื่อม ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าในทุกๆ
รูปแบบ ผู้ใช้ งานพลังงานไฟฟ้า และผู้ทาธุรกิจสถานีสะสมพลังงานไฟฟ้า เข้ าด้ วยกัน โดยมีระบบ

ประมวลผลข้ อมูลพยากรณ์การใช้ งานและการผลิตเข้ าด้ วยกันเพื่อให้ ได้ ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้
ข้ อกาหนดและทรัพยากรณ์ที่มี
- Solar PV Rooftop ประสิทธิของเซลล์ที่ติดบนหลังคาขึ ้นอยูก่ บั การเอียงตัวของหลังคา แนวการวางตัว
ของบ้ าน และฤดูการที่วิถีวงโคจรของอาทิตย์เปลี่ยนแปลง การติดเซลล์ไม่จาเป็ นต้ องติดเต็มหลังคา
จุดไหนมีเงาบังเยอะไม่ควรติดเพราะไม่เกิดประโยชน์ ต่ออนุกรมเพิ่มศักย์ ต่อขนานเพิ่มกระแส ความ
เข้ มแสงเพิ่มกระแสไม่มีผลต่อศักย์ ชนิดของโซลาเซลล์มีผลต่อประสิทธิ์ภาพ มีหลายตัวอย่างใน
ต่างประเทศมี ธุรกิจขนาดเล็กๆ เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ เซลล์
- ABB Energy Portfolio Management เป็ นบริ ษัทให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ รวมการผลิตและการใช้
พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพที่สดุ มีกาไรในการธุรกิจไฟฟ้าสูงสุด โดยมีการนาข้ อมูล Big Data
มาประมวลผลผ่าน Neural Network หรื อโครงข่ายประสาทเทียม ซึง่ สามารถเรี ยนรู้มลู ทางสถิตทิ ี่ผ่าน
มาได้ และทานายการผลิตพลังงานหมุนเวียนในอนาคต ควบคูก่ บั การใช้ อลั กอริธึม Mix Linear Integer
Progressing (MLIP) เพื่อทาการ Optimize ให้ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ามีกาไรสูงสุด
- Making Social Media ปัจจุบนั คงปฏิเสธไม่ได้ วา่ Social Media มีบทบาทต่อคนจานวนมาก ทังความ
้
พอใจ และความไม่ชอบใจถูก Post ลงในระบบจานวนมาก เป็ นข้ อมูล Big data ขนาดใหญ่ ที่ไร้
รูปแบบ หลายบริ ษัทจึงให้ ความสาคัญกับสิ่งที่ลกู ค้ า post ลงใน social media มีเครื่ องมือหลายชนิดที่
ใช้ ดงึ ข้ อมูลที่พาดพิงถึงบริษัทนันๆ
้ ออกมาได้ เพื่อวิเคราะห์ความชอบ ไม่ชอบ การถูกค้ น และการเข้ า
เข้ าเยี่ยมชมเวปไซต์ของบริษัท

- รถยนต์ ไฟฟ้ า แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ Hybrid Electric Vehicle (HEV) Plug-in Hybrid Electric
Vehicle (PHEV) และ Battery Electric Vehicle (BEV) สิ่งที่รัฐบาลวางแผน ก็คือ การผลิต BEV และ
ใช้ งานในอนาคต เพื่อลดการปลดปล่อย CO2 ที่การปลดปล่อยไปเป็ นศุนย์ อธิบายได้ ว่า แม้ BEV ไม่มี
การปลดปล่อย CO2 เลย แต่พลังงานไฟฟ้าที่ BEV ใช้ มาจากโรงไฟฟ้าซึง่ ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ วปล่อย
CO2 ออกมา ถ้ าจะให้ การปลดปล่อย CO2 จะต้ องใช้ ควบคูก่ บั พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานจาก
โซลาเซลล์ พลังงานลม เป็ นต้ น ปัญหาที่ยงั มีอยูส่ าหรับรถยนต์ไฟฟ้า ก็คือ มาตรฐานหัวจ่าย มีความ
แตกต่างกัน เช่น ของอเมริกา ของยุโรป ของจีน ของญี่ปนุ่ ใช้ แทนกันได้ บ้าง ไม่ได้ บ้าง ยังไม่มีหวั จ่ายที่
ผลิตโดยคนไทย จึงน่าจะมีความเป็ นไปได้ ที่คนไทยจะวิจยั และพัฒนาหัวจ่ายเพื่อใช้ ในประเทศ โดยหัว
จ่ายทังหมดจะต้
้
องเป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย การชาร์ จจากหัวจ่ายเข้ าสูร่ ถยนต์ มี 2
ประเภท คือ แบบเร็วใน 30 นาที และแบบช้ า 6-7 ชัว่ โมง การชาร์ จแบบเร็ วจะเติมพลังงานให้ แบตเตอรี่
ได้ ประมาณ 80% ของความจุ การชาร์ จแบบนี ้จะทาให้ แบตเตอรี เสื่อมเร็ว การชาร์ จแบบช้ า ใช้
เวลานาน แต่เต็มพลังงานให้ แบตเตอรี่ ได้ ถึง 100%
- สถานีอัดประจุ ในอนาคตมีความเป็ นไปได้ ที่จะมีสถานีบริการอัดประจุให้ แก่รถยนต์ไฟฟ้า กระจาย
อยูท่ วั่ ไป จึง่ มีแนวความคิดของธุรกิจโดยอาศัย Information Technology เข้ าช่วยในส่วนของการ
บริการ เช่น การจองคิว การบอกต่าแหน่งสถานีวา่ งที่อยูใ่ กล้ ที่สดุ การขออนุมตั กิ ารอัดประจุ และการ
ชาระเงินผ่านบัตร
- โครงข่ ายไฟฟ้ า ในปัจจุบนั การไฟฟ้าได้ ใช้ ระบบอัตโนมัตใิ นการถ่ายโอนโหลด ดังนันแล้
้ วในกรณี
ลูกค้ าเชื่อมต่อกับสถานีสง่ 2 สถานี โดยสถานีแรกเป็ นสถานีที่เชื่อมต่อยู่ และสถานีที่สองใช้ เป็ น
แหล่งจ่ายไฟฟ้าสารอง ในอดีต เมื่อสถานีสง่ แรกมีปัญาจ่ายไฟฟ้าไม่ได้ ก็จะต้ องมีการใช้ คนตัดการ
เชื่อมโยงลูกค้ ากับแหล่งจ่ายแรกออกก่อน แล้ วถ่ายโอนโหลดไปสูแ่ หล่งจ่ายที่ 2 ซึง่ ใช้ เวลา ไฟฟ้าจะดับ
นาน เกิดความเสียหายแก่ผ้ ปู ระกอบการได้ ในปัจจุบนั การถ่ายโอนโหลดเป็ นหน้ าที่ของระบบอัตโนมัติ
ซึง่ ใช้ เวลาเพียงเสี ้ยวหนึง่ ของนาที ไม่ร้ ูสกึ ถึงการเกิดไฟฟ้าดับ ในอนาคตโครงข่ายของระบบส่งพลังงาน
ไฟฟ้าที่เรี ยกว่า smart grid จะมีความซับซ้ อนของระบบถ่ายโอนมากยิ่งขึ ้น ซึง่ ยังอยูใ่ นช่วงของการวิจยั
และพัฒนา รวมถึงการวางแผนงานในอนาคต
- อุปกรณ์ IoT (Internet of things) ปัจจุบนั อุปกรณ์ IoT เริ่มแพร่หลายตามบ้ านเรื อน ผู้ใช้ บางคนอาจ
พบเจอว่าอุปกรณ์ตา่ งยี่ห้อทางานร่วมกันไม่ได้ ในอนาคตมีความเป็ นไปได้ ที่อปุ กรณ์จะทางานร่วมกัน

ได้ มากขึ ้น โดยการพัฒนาให้ อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกัน รัฐบาลมีแนวคิดที่จะสร้ างสถาน IoT ขึ ้นเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมในประเทศ ในด้ านต่างๆ เช่น การขนส่ง การเกษตร การรักษาความปลอดภัย เป็ นต้ น
- IoT สาหรับการเกษตร เป็ นตัวอย่างหนึง่ การการประยุกต์ใช้ งาน IoT ซึง่ จะเชื่อมโยงกับหลายๆ เรื่ อง
เช่น sensor, big data analytics และ cloud ในปัจจุบนั มี protocol สาหรับงานนี ้อยู่หลายชนิด โดย
ตัวที่เรี ยกว่า LoRa (Long Range Low Power) เป็ นที่นิยมมากในประเทศไทย สามารถตัง้ gate way
เองได้ มีคา่ บริการ 360 บาทต่อ node จ่ายครัง้ เดียวแล้ วใช้ งานได้ ตลอดชีพ โดยมี CAT เป็ นผู้ให้ บริ การ
- Business Model ของการไฟฟ้าในอนาคตอยูใ่ นช่วงวางแผน เพราะ ในอนาคต จะมีแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนมากขึ ้น หมายความว่าการไฟฟ้าจะขายหน่วยพลังงานได้ น้อยลง แต่ต้องลงทุนทา smart
grid เพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มากขึ ้นในอนาคต และการลงทุนทาระบบสายส่งใต้ ดนิ เพื่อให้
เมืองสวยงามตามคาขอของรัฐบาล นัน่ หมายความว่ากาไรน้ อยลงแต่รายจ่ายมากขึ ้น จนอาจถึงระดับ
ขาดทุนก็เป็ นได้ ต้ องมีการลดการจ้ างงานพนักงาน แล้ วหันมาใช้ ระบบจัดการแบบไร้ มนุษย์ควบคุม
แทน
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