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ค ำกล่ำว ในพิธีเปิดโครงกำร Nissan Blue Switch  

อิซำโอะ เซคิกุจิ  

ประธำน นิสสัน มอเตอร ์ประเทศไทย  
และ รองประธำนสำยงำนกำรตลำดและกำรขำย นิสสัน ภูมิภำคอำเซียน 

วันท่ี 27 มกรำคม 2565 

 

• สวสัดีครบั ท่านแขกผูม้เีกยีรติ สภุาพสตรี สภุาพบุรุษ และเพื่อนสื่อมวลชนทุกท่าน 

• นบัเป็นเกียรติอย่างยิ่งครบั ที่ไดอ้ยู่พรอ้มกบัทกุท่านเพื่อเฉลิมฉลองกา้วที่ส  าคญัของนิสสนัในประเทศไทย

ในวนันี ้

• ปี 2565 ถือเป็นวาระครบรอบ 70 ปีของการด าเนินธุรกจิของนิสสนั ในประเทศไทย  เรารูส้ึกขอบคณุส าหรบั

ความรกัและการสนบัสนุนที่ลกูคา้ชาวไทยมอบใหก้บันิสสนัมาโดยตลอด 

• ในขณะที่เราเดินหนา้ขบัเคลื่อนนวตักรรมทีช่่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตของผูค้นในสงัคม นิสสนัรูส้ึกตื่นเตน้ที่

จะไดน้ าเสนอวิสยัทศันด์า้นการขบัเคลื่อนแห่งอนาคตในประเทศไทย โดยอาศยัประสบการณก์ว่า 70 ปีใน

ดา้นยานยนตไ์ฟฟ้าของเรา 

• การขบัเคลื่อนดว้ยพลงังานไฟฟ้าจะเป็นส่วนส าคญัของกลยุทธข์องนิสสนัในประเทศไทยและภูมิภาค

อาเซียน ตามเป้าหมายในระยะยาวของเรา หรือ “Nissan Ambition 2030” 

• ดงัที่ที่โฮชิโนซ่งัไดก้ล่าวไปเมื่อสกัครู่ ถึงวิสยัทศัน ์AMBITION 2030 ที่จะส่งมอบความเป็นเลิศในทุก ๆ 

ดา้น พรอ้มยกระดบัการเดนิทางและสงัคมผ่านยานยนตไ์ฟฟ้าและนวตักรรมทางเทคโนโลยี 
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• เราไดแ้นะน ารถยนตท์ี่ใชพ้ลงังานไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น Nissan 

LEAF รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า 100% ซึ่งไรม้ลพิษที่ขายในเชิงพาณชิยค์นัแรกของโลก ไปจนถึง Nissan 

Kicks e-POWER รถยนตท์ีม่าพรอ้มเทคโนโลยีที่ไดร้บัรางวลัมาแลว้มากมาย 

• Nissan Kicks e-POWER ผลิตขึน้ทีน่ี่ จากโรงงานของเรา โดยใชจุ้ดแข็งและความเชีย่วชาญของพนกังาน

ในประเทศของเรา 

 

• และดว้ยประสบการณข์องนิสสนัในการพฒันาและผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า เราไดล้งทนุเป็นจ านวนหลายพนัลา้น

บาทในปี 2563 เพื่อสรา้งฐานการผลิต Nissan Kicks e-POWER ในประเทศไทย 

• โดยฐานการผลิตในประเทศไทยส าหรบัเทคโนโลยีอี-พาวเวอรใ์นนิสสนั คกิส ์นบัเป็นแห่งแรกของโลกต่อ

จากประเทศญ่ีปุ่ น Nissan Kicks e-POWER ถูกส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น สิงคโปร ์อินโดนเีซีย รวมถงึ

ตลาดอ่ืน ๆ ซึ่งก าลงัศกึษาเพิ่มเติมในขณะนี ้

• การลงทุนของนิสสนั ในประเทศไทย แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อประเทศ และเราหวงัว่าสิ่งเหล่านีจ้ะ

มีส่วนช่วยกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศไทย 

• ในขณะที่เราพยายามท าใหโ้ลกเป็นสถานทีท่ี่สะอาดและปลอดภยัยิ่งขึน้ เรามุ่งมั่นทีจ่ะส ารวจวิธีใหม่ ๆ ใน

การใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า นิสสนัพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหโ้ลกนีส้ะอาดและปลอดภยัมากยิ่งขึน้ พรอ้มคน้หา

วิธีใหม่ ๆ ในการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

• โครงการ Blue Switch จากนิสสนัจึงมุ่งเนน้ไปที่การคน้หาวิธีใหม่ ๆ ในการน าคณุสมบตัิอนัโดดเดน่ของ

รถยนตไ์ฟฟ้ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนต์่อสงัคม ไม่ว่าจะเป็นการท าหนา้ที่เป็นแหล่งพลงังานส าหรบัการจดั

การพลงังาน รวมถึงการบรรเทาภยัพบิตัิ การท่องเที่ยวเชงินิเวศน ์ 
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• นิสสนั ลีฟ เป็นหนึ่งในรถยนตไ์ฟฟ้าไม่กี่รุ่นในตลาดประเทศไทยที่สามารถเชื่อมต่อกบัระบบโครงข่ายไฟฟ้า

และแชรพ์ลงังานจากแบตเตอรี่ความจุสงูใหก้บัอปุกรณไ์ฟฟ้า ที่พกัอาศยั อาคาร หรือแมก้ระทั่งสนบัสนนุ

การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์

• เทคโนโลยีไฟฟ้ามีส่วนส าคญักบัอนาคตธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทส าคญัต่อ

เศรษฐกิจไทย รวมถึงการลดคารบ์อนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งทอ้งถิ่นใหม้ปีระสิทธิภาพสงูสดุ 

• นิสสนั น าเสนอ นิสสนั ลีฟ เพื่อสรา้งระบบ car-sharing ใหก้บัประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานภาครฐั และ

พนัธมิตรทัง้หมด 

• ผมขอยกตวัอย่างความพยายามในการโปรโมทโครงการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน ์Blue Switch ที่ประเทศญ่ีปุ่ น 

รา้นอาหารในเขตภูเขาและป่ายงัสามารถเสิรฟ์เมนูอาหารที่ท าจากวตัถุดิบทอ้งถิ่น 

• นิสสนั ลีฟ มอบพลงังานไฟฟ้าที่จ าเป็นส าหรบัการใหแ้สงสว่างและการท าอาหารของรา้นอาหาร ผูม้ีร่วม

รบัประทานอาหารอยู่กลางป่าถึงแมไ้ม่มีพลงังานไฟฟ้า แต่ยงัสามารถรบัประทานมือ้อาหารไรม้ลภาวะ  

• ในประเทศญ่ีปุ่ น มีผูค้นมากมายไดร้วมการท างานและการพกัผ่อนหย่อนใจไปพรอ้มกนั หรือทีเ่รียกว่า 

WORKATION ไดเ้พิ่มมากขึน้ดว้ยการใช ้นิสสนั ลีฟ   

• มีรา้นอาหารรา้นหนึ่งที่โปรโมทการใช ้WORKATION แขกและลกูคา้สามารถชารจ์คอมพิวเตอรแ์ละ

อปุกรณอ่ื์น ๆ จากพลงังานไฟฟ้าของ นิสสนั ลีฟ ทัง้หมดนีส้ามารถเกิดขึน้ไดด้ว้ยเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า

จากนิสสนั ลีฟ 

• เมื่อไตฝุ้่ นไร ขึน้ฝ่ังประเทศฟิลิปปินสเ์มื่อเดือนธนัวาคม เราไดเ้ขา้ไปช่วยชุมชนเซบูและทาโคลบาน ในการกู้

พลงังานไฟฟ้า ความสามารถในการแชรพ์ลงังานของนิสสนั คือ ส่วนส าคญัของการบรรเทาภยัพิบตัิ นิสสนั 

ลีฟ ใหพ้ลงังานกบัมือถือกว่า 1,000 เครื่อง ดว้ยแบตเตอรี่ความจุสงู  
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• การจดัการพลงังานคือหนึ่งในความพยายามของโครงการ Blue Switch ลกูคา้สามารถใชล้ีฟ เพื่อเกบ็

พลงังานทดแทนเหมือนพลงังานจากโซลาร ์ 

• เขาสามารถใชล้ฟี ในช่วงที่มกีารใชพ้ลงังานสงู ตวัอย่างเชน่ เวลากลางคนื ซึ่งไม่มีพลงังานทดแทนหรือมี

จ ากดั เมื่อไฟฟ้าดบั ลีฟ สามารถเป็นพลงังานส ารองได ้

• เรารูส้ึกตื่นเตน้ที่จะเปิด Nissan Electrification Experience Center แห่งนีซ้ึ่งแสดงศกัยภาพในการจดั

การพลงังานของนิสสนั ลีฟ หรือที่เราเรียกว่า Nissan Energy Share  

• สถานที่แหง่นีจ้ะเป็นศนูยก์ลางการเรียนรูแ้ละสรา้งประสบการณใ์หก้บัทุก ๆ คน เกี่ยวกบัความสามารถที่

เป็นมีเอกลกัษณเ์ฉพาะของนิสสนั ลีฟ และบทบาทที่นอกเหนือจากการเดนิทาง 

• ความคิดริเริ่มนีจ้ะสามารถส าเรจ็ไดด้ว้ยการร่วมมือเชิงกลยุทธร์ะหว่างพนัธมิตรต่าง ๆ เท่านัน้ และนิสสนั

รูส้ึกยินดเีป็นอย่างยิ่งที่ไดร้บัการสนบัสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และพนัธมติรอ่ืน ๆ ของ

เรา ไม่ว่าจะ เดลตา้ อิเล็กทรอนิกส ์ประเทศไทย และ นจิิคอน ประเทศไทย ส าหรบัการสนบัสนนุในครัง้นี ้

• นอกจากนี ้นิสสนัยงัแสดงเจตนารมณใ์นการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้มเกี่ยวกบัการปล่อยก๊าซคารบ์อนดว้ย

การติดตัง้แผงโซลารเ์ซลลบ์นหลงัคาของโรงงานผลิตที่ 2 ของ นิสสนั ประเทศไทย  

• พลงังานหมนุเวียนจากแผงโชลารเ์ซลลบ์นหลงัคาโรงงานของเรา สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดโ้ดยคิดเป็น

สดัส่วนถึง 1 ใน 3 ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทัง้หมดในโรงงานผลิตของเรา 

• ในแต่ละเดือน การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยส์ามารถลดการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดแ์ละมลพิษไดถ้ึง 400 ตนั เทียบเท่ากบัการปล่อยก๊าซจากรถยนต ์86 คนั หรือการปลกู

ตน้ไม ้566 ตน้ 

• แผงโซลารเ์ซลลท์ี่ช่วยประหยดัพลงังานและปล่อยคารบ์อนต ่าเหล่านีจ้ดัท าโดย Impact Solar Group 

Thailand ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพนัธมิตรของเรา 
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• ในอนาคต เทคโนโลยียานยนตไ์ฟฟ้าจะเขา้มามีบทบาทในธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึง่ถือเป็นหนึ่งใน

อตุสาหกรรมหลกัของประเทศ ตลอดจนลดการใชก้๊าซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละเพิ่มประสิทธิภาพของ

เครือข่ายการคมนาคมในประเทศ 

• นิสสนั และพนัธมติรสามารถมีส่วนร่วมไดโ้ดยการสนบัสนนุรถยนตไ์ฟฟ้า นิสสนั ลีฟ และสรา้งระบบ car-

sharing ใหก้บัผูค้นในชุมชน ธุรกิจทอ้งถิ่น และสถานที่ราชการ 

• สดุทา้ยนี ้ดว้ยความมุ่งมั่นเพื่อเดนิหนา้สู่สงัคมที่ขบัเคลื่อนดว้ยพลงังานไฟฟ้า เรามุ่งหวงัการพฒันาความ

ร่วมมือกบัภาครฐัและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายขีดความสามารถของรถยนตไ์ฟฟ้า นิสสนั ลีฟ และ

อ่ืน ๆ เพื่อเป็นประโยชนต์่อสงัคมไทยยิ่ง ๆ ขึน้ไป 

• ขอขอบพระคณุแขกผูม้ีเกียรตทิุกท่านทีเ่สียสละมาร่วมงานกบัเราในวนันี ้ผมหวงัว่าทกุท่านจะรูส้ึกตื่นเตน้

ไปกบั Nissan Electrification Experience Center 

• ขอบคณุครบั 

 


