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 ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดานความคิด ในการตระหนักถึง 
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะตางๆของโลก ทั้งวิกฤติภาวะสิ่งแวดลอม 
เส่ือมโทรมและภูมิอากาศที่ เปล่ียนแปลงซึ่งสงผลกระทบตอประเทศตางๆ  
อยางมากมายในขณะน้ี ปจจัยหลักอีกปจจัยหนึ่งสำคัญคือ ปจจัยดานพลังงาน 
จะเปนตัวการขับเคลื่อนในธุรกิจอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งทุกฝายตางรับทราบ 
วาพลังงานหลักที่เคยไดรับจากน้ำมันกำลังจะหมดไป และยังสงผลเสียตอ 
สภาวะแวดลอมอยางมากมาย ประเทศชั้นนำในดานอุตสาหกรรมของโลกจึง 
เริ่มมีการปรับเปล่ียนเพื่อการพัฒนานโยบายสรางความมั่นคงในพลังงาน  
โดยการมุงเนนนำเอาพลังงานทางเลือกเปนทางเลือกหน่ึงเพ่ือนำไปสูทิศทาง 
ที่ยั่งยืน
 การท่ีนาง ฮิลลาร่ี คลินตัน ประกาศนโยบายในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง 
ที่จะมีขึ้นในป 2559 วาจะตั้งเปาแกไขปญหาสิ่งแวดลอมวาจะทำใหสหรัฐฯ  
หันมาใชพลังงานหมุนเวียนอยางพลังงานแสงอาทิตยแทน โดยตั้งเปาหวังสราง 
พลังงานแสงอาทิตยใหได 1 ใน 3 ของพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เปนส่ิงที่สะทอนให 
เห็นถึงสภาวะวิกฤติในดานพลังงานที่แมแตประเทศผูนำดานอุตสาหกรรมตางเรง 
ตระหนักในการเตรียมพรอมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
 ในสวนของประเทศไทย ซึ่งถือไดวาเปนประเทศชั้นนำดานเกษตรกรรม  
และยังเปนประเทศท่ีอยูใกลเสนศูนยสูตรอันอุดมสมบูรณในดานวัตถุดิบในการผลิต 
พลังงานทดแทนอ่ืน นับแตแสงแดด ลมและอื่นๆ 
 สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) โดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานไดมีการ 
เสนอโครงการสงเสริมการติดตั้งโซลารรูฟอยางเสรี (ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสง 
อาทิตยสำหรับบานและอาคาร) หรือ SOLAR PV ROOFTOPS FOR RESIDENT 
AND GENERAL BUILDINGS ใหกับรัฐบาล ซึ่งคาดวาผลท่ีไดรับจะสามารถทำใหเกิด 
ประโยชนใหกับทุกภาคสวน ทั้งประชาชน ผูที่ติดตั้ง ทั้งชุมชนและรวมถึงผูประกอบ 
การตางๆ
 ประโยชนที่สำคัญของโครงการสงเสริมการติดตั้งโซลารรูฟเสรีก็คือ การที่ให 
ประชาชนท่ัวไปไดมีโอกาสชวยกันรณรงคประหยัดพลังงานกันอยางจริงจัง นี่คือ 
การเรียนรูในเรื่องการอนุรักษพลังงานอยางแทจริง เพราะเรื่องพลังงานจะเปนเรื่อง 
ใกลตัวของเขาเหลานั้น และเขาจะเปนผูกำหนดการใชพลังงานอยางแทจริงโดย 
สามัญสำนึกจะเปนตัวกำหนดใหชวยกันประหยัดพลังงานอยางจริงจัง ทำใหมีการ 
วางแผนการใชพลังงานกันมากขึ้น และพยายามท่ีจะใชงานพลังงานที่ไดอยาง 
คุมคามากขึ้น 
 สิ่งที่จะตองใหความสนใจตอโครงการสงเสริมการติดตั้งโซลารรูฟเสรีตอ 
ไปก็คือ การใหความรูแกประชาชนและผูเกี่ยวของใหเขาใจ และเห็นความสำคัญ  
มกีารกำหนดแนวทางทีเ่ปนรปูธรรม รวมถงึการทีจ่ะตองมเีกณฑมาตรฐานการควบคมุ 
คุณภาพ ทั้งในสวนของคุณภาพของสินคา และการติดตั้งท่ีจะตองมีผลตอการปฏิบัติ  
ซึง่จะสรางความมั่นใจใหกบัผูทีเ่ขารวมโครงการมากข้ึน เราจะตดิตามโครงการน้ีตอไป 
 จนกวาจะพบกันใหม สวัสดี

บทบรรณาธิการ
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โดยกองบรรณาธิการ

Cover Story

 สบืเน่ืองจาก พล.อ.ประยุทธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรี  
ไดสั่งการใหกระทรวงพลังงานทำการศึกษารวมกันกับภาค 
เอกชนในการสงเสริมรถยนตไฟฟาใหเกิดขึ้นในอนาคต   
โดยความคืบหนาขณะนีก้ระทรวงพลังงานไดทำงานรวมกบั 
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยคาดวาผูผลิตรถยนตใน 
ประเทศไทยจะสามารถลงทุนผลิตและประกอบรถยนต 
ที่ขับเคลื่อนดวยระบบไฟฟาไดในอีก 5 ปขางหนา
 ในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรม 
ของประเทศที่มีพล.อ.ประยุทธเปนประธานเม่ือวันที่ 11 พ.ค.
ทีผ่านมาไดเหน็ชอบการสงเสริมใหประเทศไทยเปนศนูยกลาง 
การผลิตยานยนตไฟฟาแบบแบตเตอรี่ (BEV) โดยนายกฯได 
มอบหมายใหเอกชนของไทยเรงผลิตรถยนตตนแบบออก
มาพิจารณาในป 2558 นี้ ซึ่งก็เชื่อกันวา เอกชนของไทย 
สามารถทำได เพราะประเทศไทยเปนเจาแหงอุตสาหกรรม 
ชิ้นสวนยานยนตอยูแลว ซึ่งรถยนตที่ผลิตออกมาก็ตองเปน 
ของดี ใชงานไดจริง มีคุณภาพ ไมใชแคราคาถูก รัฐเองก็ตอง 
พรอมท่ีจะสนับสนุนใหเร่ืองการผลิตรถยนตไฟฟาน้ันเปนนวัตกรรม 
ของเอกชนไทย โดยไมตองนำเขาจากตางประเทศ ซึ่งไทยมี 
ศักยภาพที่จะทำไดและจะชวยใหเศรษฐกิจดีขึ้นอีกดวย
 ขณะที่ทั่วโลกก็กำลังนิยมรถยนตที่ใชพลังงานไฟฟา 

มากขึ้น และประเทศไทยก็ตองมีนโยบายสนับสนุนในเรื่องนี้ 
อยางจริงจัง ทั้งการใชเปนพาหนะวิ่งไปมาในเมืองหลวง และ 
การวิ่งในระยะทางไกลใหได และจะตองวางแผนรองรับ 
เรื่องตางๆ โดยรัฐบาลจะหามาตรการเพื่อจะสงเสริมใหเกิด 
การลงทนุผลิตและสามารถใชงานไดจรงิ ซึง่กต็องเตรยีมพรอม 
ในเรือ่งของสถานีบรกิารชารจไฟฟา (Charging Station) เหมอืน  
สถานีบริการน้ำมัน หรือเรื่องของธุรกิจรับเปล่ียนแบตเตอรี่ 
 โดยอาจจะมีความจำเปนการแกไขกฎหมายเกี่ยวกับ 
การจำหนาย หรือการตั้งสถานีบริการน้ำมันใหสามารถ 
จดัตัง้เปนสถานบีรกิารทีช่ารจไฟฟาสำหรบัรถยนตไฟฟา เพือ่ 
เปดทางใหบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทน้ำมัน 
รายอื่นๆ เขามาลงทุนไดตอไป
 ทางดานแหลงขาวระดับสูงจาก บริษัท ปตท. จำกัด  
(มหาชน) เปดเผยวา หนวยงานรัฐควรมีกฎระเบียบที่ชัดเจน 
ในการเปดใหผูประกอบท่ัวไปสามารถใหบริการประจุไฟฟา 
สำหรับยานยนต เน่ืองจากปจจุบันกฎระเบียบกำหนดใหเฉพาะ  
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถจำหนาย 
ไฟฟาใหกับผูใชไฟฟารายสุดทาย (End User) ไดเทาน้ัน และ 
ควรจดัใหมกีารกำหนดฐานอุปกรณและความปลอดภัยสถานี 
ประจไุฟฟาสำหรบัยานยนต เน่ืองจากประเทศไทยยงัไมมกีาร 

อนาคตยานยนตไฟฟาไทย
สปช. ชงโรดแม็พ 5 ขอ เสนอ ครม.

ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ทองฉัตร หงสลดารมภ โชคดี แกวแสง
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กำหนดมาตรฐานอุปกรณ และดานความปลอดภัยของสถานี 
ประจุไฟฟาสำหรับยานยนต
 นายโชคดี แกวแสง รองเลขาธิการสำนักงานคณะ 
กรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กลาววา ขณะน้ีบีโอไอ 
ไดตั้งคณะทำงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งกระทรวง 
พลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ผูผลิตรถยนต เพื่อหารือถึง 
แนวทางดังกลาวแลว คาดวาไมเกิน 2 เดือนขางหนาจะไดขอ 
สรุปเพื่อนำเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการสงเสริมการ 
ลงทุน (บีโอไอ) โดยกอนหนานี้บีโอไอเคยหารือกับผูผลิต 
รถยนตหลายคาย ซึ่งบางคายก็สนใจท่ีจะลงทุน 
 ทั้งนี้ คาดวาในระยะแรกความเปนไปไดในการผลิต 
คอื รถยนตไฟฟาควรเปนแบบปลัก๊อนิไฮบรดิ (Plug-in Hybrid)  
คือ เสียบปลั๊กเพื่อชารจไฟฟาไดเมื่อมีความตองการเหมือน 
โทรศัพทมือถือในขณะนี้ เพื่อใหผูบริโภคมีทางเลือกในการ 
ใชเชื้อเพลิง ภาครัฐควรกำหนดนโยบายแผนงานเพื่อพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐานรองรับการใชงานยานยนตไฟฟา และแผนการ 
จัดพลังงานไฟฟา มาตรการสนับสนุนตางๆ เพื่อสรางความ 
เชื่อมั่นแกผูบริโภค และควรสนับสนุนใหมีการทดสอบ 
ยานยนตไฟฟาในสภาพการใชงานจรงิเพือ่ใหสอดคลองกบัสภาพ 
ภูมิประเทศของไทย

 นายณัฐพล รังสิตพล รองผูอำนวยการสำนักงาน 
เศรษฐกจิอตุสาหกรรม (สศอ.) กลาววายทุธศาสตรอตุสาหกรรม 
รถยนตของประเทศไทยในอนาคตภายหลังการสงเสริม 
โครงการรถยนตอีโคคาร ก็จะเปนการสงเสริมการลงทุนผลิต 
รถยนตไฟฟา แตการที่จะเปลี่ยนจากยุครถยนตสันดาป 
ภายในที่ใชเชื้อเพลิงน้ำมันไปสูการใชพลังงานไฟฟาที่ขับเคลื่อน 
โดยมอเตอรก็ไมใชเรื่องที่เกิดขึ้นไดงาย เพราะเปนการปฏิวัต ิ
วงการอุตสาหกรรมรถยนตทั้งหมด
 ทั้งน้ีการที่จะปฏิวัติไปสูรถยนตไฟฟาจะตองเปลี่ยน 
ผานไปสูการผลิตรถยนตลูกผสม หรือไฮบริดปล๊ักอินที่ใชได 
ทั้งเชื้อเพลิงน้ำมันและแบตเตอรี่แบบชารจไฟฟา เพราะจะ 
ตองพัฒนาไปพรอมกับสถานีบริการชารจไฟฟา ซึ่งตองใช 
เวลาปรับเปล่ียนยาวนานพอสมควรสำหรับการที่จะมีรถยนต 
ไฟฟาออกมาใชในเชิงพาณิชย ในขณะน้ีประเทศไทยก็เริ่ม 
ตอรถบัสไฟฟากอน เพราะไมตองใชเทคโนโลยีที่ยุงยากจาก 
นั้นคอยๆไปสูการผลิตรถยนตไฟฟาในอนาคต
 นอกจากนี้ การที่จะพัฒนารถยนตเชื้อเพลิงทางเลือก 
รวมไปถึงรถยนตไฟฟาจะตองรอดูจังหวะการขึ้นลงของ 
น้ำมัน ซึ่งหากราคาน้ำมันโลกตกต่ำเหมือนในขณะนี้รถยนต 

โดยในแผนปฏิบัติการอนุรักษพลังงานไดมีการกำหนดกลยุทธ

การผลักดันยานยนตทางเลือกไดแก  Electric Vehicle และ Fuel cell Vehicle 

ไวในแผนกลยุทธการอนุรักษพลังงานในภาคขนสง เพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงาน

ในภาคขนสงที่เปนรูปธรรม โดยมีเปาหมายลดการใชพลังงานข้ันสุดทาย 15,100 ktoe 

และลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเทากับ 53 ลานตันตอปภายในป 2573

ปลอดภัยของสถานี
ั ั ิ  ำ ำ ั
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ไฟฟากเ็กดิขึน้ไดยากโดยราคานำ้มนัท่ีเหมาะสมในการพฒันา 
รถยนตพลังงานทางเลือกอื่นๆควรจะอยูในระดับ 80 เหรียญ 
สหรัฐฯตอบารเรลขึ้นไป และย่ิงราคาน้ำมันสูงการผลิตรถ 
ไฟฟาเชิงพาณิชยก็จะเกิดไดรวดเร็วมากข้ึน
 สำหรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตรถยนตใหมที่จะ 
เริ่มใชในปหนาก็จะเปนสวนหนึ่งในการผลักดันรถยนตไฟฟา  
เพราะจะคิดภาษตีามอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  
ซึ่งรถยนตไฮบริดน้ำมันและชารจไฟฟา และรถไฟฟาก็มีการ 
ปลอยคารบอนไดออกไซดนอยมากก็จะไดรับประโยชนใน 
โครงสรางภาษีใหมนี้ดวย ซึ่งภาครัฐจะปลอยใหตลาดเปนผู 
กำหนดทิศทางของรถยนตวาจะไปในทางใดและรัฐบาลจะ 
ออกมาตรการสนับสนุนตามมา
 ในสวนของการประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) 
โดยนายทองฉัตร หงสลดารมภ ประธานคณะกรรมาธิการ 
ปฏิรูปพลังงานกลาวถึงรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูป 
พลังงาน เรื่อง “การสงเสริมยานยนตไฟฟาในประเทศไทย”  
วา รายงานดังกลาวเปนการผลักดันใหสงเสริมยานยนตไฟ
ฟาในประเทศไทย โดยใหภาครัฐกำหนดนโยบายที่ชัดเจน  
สนับสนุนการใหเกิดยานยนตไฟฟาที่แพรหลายในอนาคต  
เพ่ือลดการพ่ึงพาเชื้อเพลิงนำเขาจากตางประเทศ เพิ่มทาง 
เลือกการใชพลังงานใหประชาชนและลดผลกระทบตอ 
สิง่แวดลอม โดยโครงการปฏริปูจะเนนการสงเสรมิยานยนตไฟฟา 
จากแบตเตอร่ี เนื่องจากไทยมีศักยภาพ มีการวิจัยและพัฒนา  
พรอมทั้งมีอุตสาหกรรมยานยนตที่เปนพื้นฐานรองรับอยูแลว 
 โดย สปช.ไดเสนอใหคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา 
ดำเนินการใน 5 ประเด็นคือ 1.พิจารณากำหนดนโยบาย 

สนับสนุนสงเสริมยานยนตไฟฟาในประเทศไทยและสงเสริม 
ใหประเทศไทย เปนศูนยกลางยานยนตไฟฟาในอาเซียน 
(Asean Bev Hub) 2.กำหนดมาตรการสงเสริมการใชงาน 
ยานยนตไฟฟาในแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป และแผนพัฒนา 
กำลังการผลิตไฟฟาระยะยาว (PDP 2558-2579) ใหเกิด 
มาตรการสงเสริมการใชงานของยานยนตไฟฟาที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคตและกำหนดมาตรการปรับปรงุแกไขกฎ ระเบยีบ เพือ่ให  
มมีาตรฐานทีป่ลอดภยัและการใชงานอยางเหมาะสมกบัการใช 
ยานยนตไฟฟาบนถนนท่ัวไปและบนถนนในทองถิน่ ตลอดจน 
เตรียมพรอมของระบบสายสง สายจำหนายไฟฟา นอกจากนี้ 
ในชวงตนควรกำหนดพื้นที่การใชยานยนตไฟฟาใหชัดเจน  
เพื่อวัตถุประสงคในการบรรเทาปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม
 3.กำหนดมาตรการสงเสริมการผลิตยานยนตไฟฟาที่ 
ใชงานบนถนนท่ัวไปและบนถนนในทองถิ่น โดยสงเสริมให 
มีการลงทุนในการผลิตยานยนตไฟฟา รวมถึงชิ้นสวนที่เกี่ยวของ  
เพือ่การใชงานในประเทศไทยและสงออกไปตางประเทศ รวม 
ทั้งจัดทำมาตรฐานยานยนตไฟฟาและสถานีประจุไฟฟา  
จัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพการใชพลังงานขั้นต่ำของยานยนต 
ที่ใชงานบนถนนทั่วไปและบนถนนในทองถิ่น ตลอดจนออก 
มาตรการในการจัดการแบตเตอร่ี ซึ่งหมดอายุจากการใชงาน 
หรือไมสามารถใชงานได 
 4.กำหนดมาตรการสงเสริมการวิจยัและพฒันายานยนต 
ไฟฟาและช้ินสวนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะมอเตอร แบตเตอรี่  
และสถานีประจุไฟฟาอยางครบวงจร โดยสถาบันการศึกษา 
และหนวยงานวิจัยรวมกับผูประกอบการไทย เพื่อใหสามารถ 
นำมาใชและผลิตจริงขึ้นในประเทศ  และ 5.กำหนดมาตรการ 
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สงเสริมดานภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได 
และภาษีอื่นๆ เพื่อสงเสริมยานยนตไฟฟาในประเทศไทยให 
สามารถดำเนินไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย 
คำนึงถึงการพัฒนาและตอยอดอุตสาหกรรมยานยนตที่ใช 
งานบนถนนทั่วไปและบนถนนในทองถิ่นเดิมที่มีอยูในประเทศ
 ครม.ไดมีมติเมื่อวันท่ี 7 พ.ค.2558 รับทราบรายงาน 
ของคณะกรรมาธิการปฏริปูพลงังานเรือ่งการสงเสรมิยานยนต 
ไฟฟาในประเทศไทยตามที่ สปช.ไดเสนอ และไดมอบหมาย 
ใหกระทรวงพลังงานเปนหนวยงานหลักรับรายงานของ 
คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานไปประชุมหารือรวมกับ 
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อกำหนดวิธีการและแนวทาง 
ในการปฏิบัติในการสงเสรมิยานยนตไฟฟาในประเทศไทย
 กระทรวงพลังงานโดยสำนักงานนโยบายและแผน 
พลังงาน (สนพ.) ไดดำเนินการตามมติดังกลาว โดยไดจัด 
ประชุมหารือกับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของเม่ือวันที่ 11  
มิถุนายน 2558 เพื่อกำหนดวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติ 
ในการสงเสริมยานยนตไฟฟาในประเทศไทย และจะรายงานผล 
การดำเนินการให ครม.รับทราบตอไป
 โดยในแผนปฏิบัติการอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 
2554-2573) ไดมีการกำหนดกลยุทธการผลักดันยานยนต 
ทางเลือกไดแก  Electric Vehicle และ Fuel cell Vehicle  
ไวในแผนกลยุทธการอนุรักษพลังงานในภาคขนสง เพื่อให 
เกิดการอนุรักษพลังงานในภาคขนสงท่ีเปนรูปธรรม โดยมี 
เปาหมายลดการใชพลังงานขั้นสุดทาย 15,100 ktoe (พันตัน 
เทียบเทาน้ำมันดิบ)  และลดปริมาณการปลอยกาซคารบอน-
ไดออกไซดเทากับ 53 ลานตันตอปภายในป 2573 ซึ่งภาครัฐ 

ไดบรรจุแผนที่จะสงเสริมการใชยานยนตไฟฟาจนถึงป 2568 
 การสงเสริมยานยนตไฟฟานั้นเปนสวนหนึ่งของการ 
พัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ในการเขาสูการจัดการ 
พลังงานในอนาคต  โดยมีโครงการศึกษาการเตรียมความ 
พรอมรองรับการใชงานยานพาหนะไฟฟาในอนาคตสำหรับ 
ประเทศไทยมี 2 กิจกรรมคือ 1.กิจกรรมเตรียมความพรอม 
ดานนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และ 2. กิจกรรม 
แนวทางการเตรียมความพรอมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
สำหรับสถานีอัดประจุใหกับยานพาหนะไฟฟาในเขตพื้นที่ 
กรงุเทพฯ และไดมขีอเสนอแนะเชงินโยบาย เชน การพจิารณา 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสรางพื้นฐานของระบบไฟฟา 
ของประเทศ ผลกระทบตอกลุมอุตสาหกรรมยานยนตใน 
ประเทศที่ใชน้ำมัน กลุมโรงกลั่นน้ำมัน และ Value Chain  
การกำหนดสัดสวนประเภทรถยนตไฟฟาในประเทศไทย  
การทับซอนนโยบายอีโคคาร และมาตรการทางภาษี
 นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผูอำนวยการ  
สนพ.กลาวเกี่ยวกับเรื่องนี้วา การสงเสริมยานยนตไฟฟาใน 
ประเทศไทยตามขอเสนอของ สปช. ที่เสนอใหมีการกำหนด 
มาตรการสงเสริมทั้งดานวิจัยและพัฒนา มาตรการดานภาษี  
รวมถึงการพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่ 
เกี่ยวของใหเหมาะสมเพื่อเพิ่มทางเลือกการใชพลังงานของ 
ประเทศ และเปนผลดีตอส่ิงแวดลอม เชน ขอจำกัดทางขอ 
กฎหมายตางๆ หากเกดิธรุกจิการใหบรกิารดานสถานีอดัประจ ุ
หรือบริการเสริมอื่นๆ ซึ่งก็สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
 ทั้งนี้ จากการตรวจสอบขอมูลจากกรมการขนสง 
ทางบก ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2557 พบวา มกีารจดทะเบยีน 
ยานยนตไฟฟาทั้งสิ้น 2,544 คันเทานั้น แบงเปนรถจักร-
ยานยนตไฟฟา 2,461 คัน รถยนตไฟฟา 48 คัน รถโดยสาร  
27 คัน และรถบรรทุก 9 คัน
 สำหรบัสาเหตุหลกัทีไ่มสามารถขยายผลใหมกีารใช 
งานรถยนตไฟฟาอยางกวางขวางและเปนรูปธรรมคือ ภาครัฐ 
ไมมนีโยบายท่ีชดัเจนและไมมมีาตรการสนับสนนุอยางเปน 
รปูธรรม ยานยนตไฟฟาในระดบัใชงานทัว่ไปยงัมีการนำเขา 
ในราคาท่ีสูง ประชาชนยังไมมีความม่ันใจในการใชรถยนต 
ไฟฟาและผูประกอบการในกลุมยานยนตเองกย็งัไมมคีวาม 
มั่นใจที่จะลงทุนผลิตยานยนตไฟฟาในประเทศไทย 

(ภาพจาก upload.wikimedia.org,  i.ytimg.com,  www.automo-
torblog.com, i0.wp.com, www.toyota.com, /s3.caradvice.
com.au, www.autoblog.com, www.motortrivia.com  และ 
www.eurocarnews.com)
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โดยกองบรรณาธิการ

Electric Vehicle Update

ลาสุด Solar Team Eindhoven จากมหาวิทยาลัยไอนดโฮเฟนก็พรอมแลว
ที่จะทำการทดสอบรถยนตพลังงานแสงอาทิตยนามวา “Stella” 

ถูกออกแบบรูปทรงใหลูลม ดานบนติดตั้งแผงโซลารเซลล สามารถทำความเร็วได 120 กม./ชม. 
และหากประจุไฟเต็มก็สามารถวิ่งไดเกิน 506 กม. ถือเปนรถยนตพลังงานไฟฟาที่วิ่งไดไกลท่ีสุดในโลก

โดยการชารจเพียงครั้งเดียว

ดยกยกององบรบ รณาธิการ

 รถยนตเปยมพลังที่ขับเคลื่อนดวยน้ำมันคงตอง 
หลบไปชั่วคราว เพราะมีรถยนตหลายรุน หลายแบรนด 
ตางผงาดขึ้นมาครองความเปนเจาทองถนน ดวยบทบาท 
โดดเดน ขับเคลื่อนดวยพลังงานทางเลือกที่เปนมิตรตอ 
ส่ิงแวดลอมหรือเปนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
 การลงทนุเพือ่อนาคตนบัเปนความรับผดิชอบตอสังคม 
ในอีกรูปแบบหนึ่งของการไฟฟานครหลวง ( กฟน.) ในฐานะ 
ผูใหบริการและจำหนายกระแสไฟฟาแกประชาชนดวย 
ความมุงมั่นตั้งใจของ กฟน. ในการสานตอโครงการรถยนต 
ไฟฟาท่ีมีสถานีชารจไฟฟามากท่ีสุดในประเทศไทยรวม 
ถึงฐานขอมูลดานการใชงานรถยนตไฟฟาและการชารจไฟ 
ทุกประเภท 
 รถยนตไฟฟา (Electric Vehicle : EV) เปนรถยนตที่ 
ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟาที่ใชพลังงานแบตเตอรี่เปนหลัก  
โดยใชการชารจไฟจากระบบไฟฟาภายนอกผานเคร่ืองชารจไฟ 
สามารถชารจไฟได 2 แบบคือ แบบปกติ ชารจในท่ีพักอาศัย 

ดวยแรงดัน 230 โวลต ใชเวลา 6-8 ชั่วโมง และแบบเร็วคือ 
ชารจผานตูชารจไฟฟา ใชระบบไฟฟา 3 เฟส ใชเวลาไมเกิน  
30 นาที ซึ่งปจจุบัน กฟน.ไดสงเสริมและสนับสนุนการใช 
รถยนตไฟฟาดวยการสรางสถานีชารจไฟฟาสำหรับรถยนต 
ไฟฟาแหงแรกไวที่สำนักงานใหญ กฟน. และอีก 9 สถานีที่ 
การไฟฟาเขตตางๆ ซึ่งนอกจากจะตอบโจทยไลฟสไตลของ 
คนยุคใหม ยังถือวาเปนจุดเริ่มตนที่ดีเพื่อตอบสนองนโยบาย 
ดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับ 
วิสัยทัศนขององคกร (แหลงอางอิง: www.mea.or.th)
 โดยความสำเร็จดังกลาวเปนความรวมมือกับบริษัท  
นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัดที่ไดแสดงศักยภาพดาน 
เทคโนโลยีผลิตรถพลังงานไฟฟา “นสิสนั ลฟี (Nissan LEAF)”   
ในการพัฒนาสถานีชารจไฟเพ่ือรองรับความตองการในอนาคต  
รวมทัง้ไดมกีารนำรถนสิสัน ลฟี จำนวน 5 คนัออกไปใชงานจรงิ 
ในกิจการของ กฟน. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสถานี 
ชารจไฟ เพื่อรองรับความตองการในอนาคต

รถยนตพลังงานไฟฟา
    เทคโนโลยียนตรกรรมสีเขียว

¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡

Alt
er
na

tiv
e 

 E
ne

rg
y

10 ¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡



 ปลายป 2015 นี้จะมีโอกาสไดยลโฉม  

Stella รถยนตพลังงานแสงอาทิตยแบบ 4 ที่นั่ง  

ซึง่เหมาะสำหรับใชงานประจำวนัอยางเต็มรปูแบบ  

พลังงานแสงอาทิตยนับเปนพลังงานสะอาดท่ีมี 

ศักยภาพสูง ปราศจากมลพิษ ใชเปนพลังงานหมุนเวียน 

ได แมวาในปจจุบันรถยนตพลังงานแสงอาทิตย 

จะยังไมสามารถนำมาใชงานในชีวิตประจำวันได  

เพราะโดยสวนมากจะมาในรูปแบบเพื่อการแขงขัน  

แตลาสุดโซลารทมี ไอนดโฮเฟน (Solar Team Eind-

hoven) จากมหาวิทยาลัยไอนดโฮเฟนก็พรอมแลว 

ที่จะทำการทดสอบรถยนตพลังงานแสงอาทิตยนาม 

วา “สเตลลา (Stella)” ถูกออกแบบรูปทรงใหลูลม  

ดานบนติดตั้งแผงโซลารเซลล สามารถทำความเร็ว ได  

120 กม./ชม. และหากประจุไฟเต็มก็สามารถว่ิงได 

เกิน 506 กิโลเมตร ถือเปนรถยนตพลังงานไฟฟาที่ 

วิ่งไดไกลท่ีสุดในโลกโดยการชารจเพียงครั้งเดียว โดย 

พรอมทีจ่ะใหยลโฉมเจารถพลังงานแสงอาทิตยไดในงาน 

แขงขัน World Solar Challenge ชวงปลายป 2015 น้ี

รถพลังงานแสงอาทิตย
รอนแรง & รวดเร็ว

 การพัฒนา นิสสัน ลีฟ เปนไปตามพันธกิจในการนำเสนอ 

นวัตกรรมที่สรางความตื่นเตนเราใจหรืออินโนเวชั่น แดท เอ็กไซตส  

(Innovation that Excites) ทามกลางความต่ืนตัวของทั่วโลกใน 

ดานส่ิงแวดลอม ทำใหนิสสัน ลีฟไดรับความสนใจและตอบรับอยางดี 

จากคนรุนใหม และคนท่ีตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดลอมจากทั่วโลกนับ 

ตั้งแตเปดตัวในประเทศญี่ปุนเม่ือป 2009  เริ่มวางจำหนายในญี่ปุน 

และสหรัฐอเมริกาชวงปลายป 2010 ปจจุบันนิสสันไดจำหนาย 

นิสสัน ลีฟไปทั่วโลกแลวกวา 182,000 คัน เรียกวากวา 50% ของ 

รถไฟฟาที่ใชทั่วโลกเปนนิสสัน ลีฟ และลาสุดเปดตัวเจเนอเรชั่น 

ที่ 2 ไปแลวที่ญี่ปุนดวย 

 นิสสัน ลีฟเปนรถขนาดกลางแบบ 5 ประตู แฮตชแบกทายตัด  

5 ที่นั่ง ตัวถังกวาง 1,770 มม. ยาว 4,445 มม. และสูง 1,550 มม.  

ระยะฐานลอ 2,700 มม. แปลกตาดวยการไมมีทอไอเสียและ 

มลพษิเปนศนูย (Zero-Emission) ขบัเคลือ่นลอหนาดวยมอเตอรไฟฟา 

กระแสสลับ 3 เฟส แบบซิงโครนัส (Synchronous) 109 แรงมา  

แรงบิด 28.6 กก.-ม. อัตราเรง 0-100 กม./ชม. ใน 11.9 วินาที 

    โดยมีความเร็วสูงสุดกวา 140 กม./ชม. และทำระยะ 

ทางไดประมาณ 160 กม.ตอการชารจ 1 ครั้ง แบตเตอร่ีเปน 

แบบลิเธียม-ไอออน 24 กิโลวัตต 1 แพคมี 48 โมดูล แตละโมดูล 

มี 4 เซลลไฟฟา นอกจากนี้มีพอรตสำหรับชารจดานหนา 

รถ 2 แบบคือ 1.แบบชารจชา-พอรตมาตรฐาน SAE J1772 

สำหรับไฟบาน 110-220 โวลต ชารจไดเต็ม และ  2.แบบชารจ 

เร็ว-พอรตไฟฟาแรงดันสูง พอรตมาตรฐานของชาเดโม  

(CHAdeMO) ใชไฟจากตูพิเศษ 480 โวลต แตชารจไดแค  

80% ทั้ง 2 พอรตมีรูปแบบที่ตางกัน (แหลงอางอิง : www.

matichon.co.th)

Nissan LEAF 
ตอบโจทยคนรุนใหม
ใสใจสิ่งแวดลอม
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จะไดสัมผัสการขับขี่ที่สะดวกสบาย และขับไดในระยะทางที่ไกล รวมถึงใช 

เวลาในการเติมพลังงานเช้ือเพลิงไฮโดรเจนแค 3 นาที ซึ่งทำใหใชงานได 

สะดวกไมตางจากการเติมน้ำมันเลย ซึ่งหวังวา หากเทคโนโลยีมีการพัฒนา 

ที่ล้ำหนา ระบบการบริการเชนปมเฉพาะทางก็ควรมีเตรียมไวใหพรอม 

เชนกัน (แหลงอางอิง: www.autoblog.com)

  นอกจากนั้นโตโยตาจะผลิตและจำหนายพริอุส ปล๊ักอินไฮบริด 

เจนเนอเรชัน่ใหมใหสามารถโลดแลนดวยพลงัไฟฟาลวนๆ ไดไกลถงึ 48-56 กม.  

หรือราวสามเทาของรุนเดิมเลยทีเดียว และยังใกลเคียงกับเชฟโรเลต โวลตที่ 

มีระยะทางขับขี่ดวยไฟฟาอยูที่ราว 61 กม. เนื่องจากโตโยตา พริอุส ปลั๊กอิน 

ไฮบริดรุนทีจ่ำหนายอยูในปจจบุนัไมสามารถสรางความประทับใจใหลกูคาได 

มากเทาใดนัก เพราะมีระยะทางขับเคล่ือนดวยพลังงานไฟฟาเพียง 18 กม.

 พลังงานไฮโดรเจนมีแหลงตนกำเนิดท่ี 

หลากหลาย อาทิ พลังงานลม พลังงานแสง 

อาทติย เมือ่ไดรบัแรงอดั มวลความหนาแนนของ 

พลังงานไฮโดรเจนจะสูงกวาแบตเตอรี่ที่ใชใน 

รถขับเคล่ือนพลังงานไฟฟาเสียอีก และเม่ือตนป 

2558 ทางโตโยตาไดเปดตัวรถรุนใหม “โตโยตา  

มริาอ”ิ (Toyota Mirai) โดย “มไิร” ในภาษาญีปุ่น 

แปลวา อนาคตรถยนตพลังงานเซลลเชื้อเพลิง 

ไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell Vehicle-FCV) 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมประหยัดพลังงานกวา 

ระบบเคร่ืองยนตเผาไหมและไมปลอยกาซ 

คารบอนไดออกไซด แตปลอยไอเสียเปนน้ำ เน่ืองจาก 

มันขับเคล่ือนดวยปฏิกิริยาทางเคมีระหวาง 

ไฮโดรเจนกบัออกซิเจน และสิง่ทีข่บัออกมาก็เปน 

เพียงสสารที่ดีตอสิ่งแวดลอมอยางน้ำ โดยผูขับขี่ 

Mirai 
ยานยนตไฮโดรเจน 
รุนไมตองงอน้ำมัน

 บริษัท NanoFlowcell ผูผลิตรถยนตสัญชาติเยอรมัน สราง 

ปรากฏการณสะเทือนวงการรถยนตและพลงังานอีกครัง้ ดวยการนำเทคโนโลย ี

แหงอนาคต สรางสรรครถยนตที่มาพรอมกับระบบผลิตพลังงานจาก 

น้ำเกลือ “Quant e-Sportlimousine” หากสงสัยวา น้ำเกลือจะสราง 

พลังงานไดอยางไร รถลิมูซีนคันนี้ถูกออกแบบมาใหขับเคล่ือนดวยระบบ 

ไฟฟาแบบ flow-cell หรือ “flow batteries” จะใชเซลลไฟฟาเคมี  

ซึ่งอาศัยความสามารถของอิเล็กโทรไลต หรือสารที่มีสถานะเปนของ 

เหลวมาเปนตวันำไฟฟาหรอืนำนำ้เกลอืมาใช โดยรถพลังงานน้ำเกลอืนีม้า 

พรอมขุมกำลัง 920 แรงมา (เทียบเทาเฟอรรารี่ขุมพลังไฮบริดได 1 คัน 

เลยทีเดียว) อัตราเรง 0-62 ไมลตอชั่วโมงใน 2.8 วินาที และมีความเร็ว 

สูงสุดอยูที่ 217.5 ไมลตอชั่วโมง ศักยภาพของเทคโนโลยีนี้มีประโยชน 

เปนอยางมาก สำหรบัอตุสาหกรรมอืน่ๆ ในแงของการใชพลงังานในประเทศ  

เชน อุตสาหกรรมการเดินเรือ รถไฟ และเทคโนโลยีการบินที่เปน มิตรตอ 

สิง่แวดลอมซึง่สอดคลองกบัวสิยัทศันขององคกร  (แหลงอางองิ : นติยสาร 

MEALife)

ลิมูซีนระบบผลิตพลังงานจากน้ำเกลือแรง



โดยสุริยะ  คชินทร

Smart Grid
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 แนวคิดเรื่องโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ หรือ Smart  
Grid เร่ิมเขามาเมืองไทยเมื่อประมาณ 5 ปที่แลวตาม 
เทรนดของตางประเทศที่หันไปพ่ึงพิงพลังงานหมุนเวียน 
ในการผลิตไฟฟามากขึ้นทดแทนการใชเชื้อเพลิงจาก 

ฟอสซิล (Fossil Fuel) ซึ่ง Smart Grid  จะทำใหการผลิต 
ไฟฟา การจายไฟมีประสิทธิภาพสูงสุด และระบบไฟฟา 
ของประเทศไทยจะมีความมัน่คงในอนาคต สามารถรองรับ 
AEC ที่จะเกิดขึ้นในปลายป 58
 ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทาง 
เลือก 21 ป (2558-2579) หรือ AEDP 2015 ของกระทรวง 
พลังงานระบุวา “การพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart  
Grid)” หมายถึง โครงขายไฟฟาที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารมาใชในการบริการจัดการ การควบคุมการ 
ผลิต การสง และการจายพลังงานไฟฟา รวมถึงการใชใน 
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานที่กระจายอยู 
ตามแหลงตางๆ  และสนับสนุนการทำงานซ่ึงกันและกัน
 นายธวัชชัย  สำราญวานิช หัวหนากองวางแผน 
ระบบสงไฟฟา ฝายวางแผนระบบไฟฟาของการไฟฟา 
ฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ กฟผ. กลาวกับวารสาร  
“พลังงานทางเลือก” ถึงแนวทางการพัฒนาโครงการ Smart 
Grid  ของ กฟผ.วา โครงการ Smart Grid ของ กฟผ.  
จะชวยสงเสริมนโยบายภาครัฐเรื่องพลังงานหมุนเวียนใน 
ระยะยาว แมวาปริมาณไฟฟาในขณะน้ีจะยังมีเพียงพอ  
แตหากในอนาคตไมมีอะไรเพิ่ม ไมวาจะเปนโรงไฟฟา หรือ 

กฟผ.เดินหนา 
Smart Grid
เสริมความมั่นคงระบบไฟฟาไทย

เรารูดีวา มีความผันผวน
จากกระบวนการผลิตไฟฟา  
วิธีจัดการกับความผันผวน

ก็มีแนวคิดพึ่งพาการประยุกตใช
ในเรื่อง Smart Grid  และตามแผน PDP 2015 
มีเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาอยางชัดเจน 
จึงตองมีคียเวิรดสำหรับพลังงานหมุนเวียน

คือ จะตองมีการลดความผันผวน

ธวัชชัย  สำราญวานิช
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การพัฒนาระบบสงก็จะมีความเสี่ยงไมสามารถรองรับ 
ปริมาณการใชไฟฟาในอนาคตได
 ปจจุบันพบวาประเทศไทยผลิตไฟฟาจากกาซ 
ธรรมชาติประมาณ 65-67%  ที่เหลือเปนพลังงานน้ำ  
ถานหิน พลังงานแสงอาทิตยและพลังหมุนเวียนอื่นๆ รวมถึง 
การใชไฟจากประเทศเพื่อนบาน เราจึงยังมีความเส่ียงจาก 
การพ่ึงพาเช้ือเพลงิดานเดยีว เมือ่เปรยีบเทียบกบัตางประเทศ 
ที่ลดการพ่ึงพาเช้ือเพลิงใดเชื้อเพลิงหน่ึงโดยเฉพาะแลวหันไป 
สงเสริมเชื้อเพลิงอื่น รวมทั้งการใชพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น
 “ดังนั้นจะเห็นวา เทรนดตางประเทศพยายาม 
เสาะหาพลังงานใหม อยางจีนมีทรัพยากรหรือ Resource  
จำนวนมาก  ญี่ปุนไมมี Resource แตญี่ปุนไดเปรียบตรง 
เขาพัฒนาเร่ืองเทคโนโลยแีละพยายามสงเสรมิเรือ่ง โซลารรฟู 
ท็อป ผมวาคอนเซ็ปตดีนะ ใชเพื่อประหยัดไฟจากระบบ 
โดยเนนผลิตใชในบาน แตบานเราจะผลิตแลวขายเขาสูระบบ 
กอนแลวคอยซื้อจากระบบกลับเขามา เพื่อเรงใหเกิดการผลิต
ไฟฟาจากแสงอาทิตยกอน” 
 ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา (PDP 2015) นั้น  
พยายามลดการพึ่งพิงเชื้อเพลิงกาชโดยลดสัดสวนกาซ 

ธรรมชาติในการผลิตไฟฟา แลวตองเพิ่มการผลิตไฟฟา 
จากพลังงานดานอ่ืนไมวาจะเปนถานหนิทีใ่ชเทคโนโลยสีะอาด  
โรงไฟฟาชีวมวล โรงไฟฟาพลังงานจากขยะ จากของเดิม 
ในสัดสวน 20%  เพิ่มเปน 25%  ในป 2579 และการซื้อ 
ไฟฟาจากตางประเทศก็เปนอีกทางเลือกหน่ึงการลดการ 
พึ่งพากาซธรรมชาติ
 ตามแผน AEDP 2015 กำหนดใหพึ่งพาพลังงาน 
แสงอาทิตย 6,000 เมกะวัตต พลังงานลม 3,002 เมกะวัตต  
พลังงานน้ำขนาดใหญ 2,906 เมกะวัตต กาซชีวภาพ (น้ำเสีย/ 
ของเสีย)  600 เมกะวัตต  กาซชีวภาพ (พืชพลังงาน) 680  
เมกะวตัต  พลังงานน้ำขนาดเลก็ 376 เมกะวตัต  พลังงานขยะ  
500 เมกะวัตต รวมเปน 19,634  เมกะวัตตที่จะผลิต 
พลังงานหมุนภายในป 2579  ซึ่งถาดูตัวเลขตามกรอบนี้ 
จะมีการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมและแสงอาทิตยรวมกับ  
9,000 เมกะวัตต หรือสัดสวนเกือบครึ่งของพลังงาน 
หมุนเวียนทั้งหมด
 “นโยบายภาครัฐในสวนของกระทรวงพลังงานมีแนว 
ทางสงเสริมนโยบายพลังงานหมุนเวียนประเทศก็คือ ตอง 
มีแผนหลักก็คือ PDP 2015 ที่ปรับเปน 21 ปคือ พ.ศ. 2558-
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2579  ซึ่งถือเปนแผนแมบท เปนเรื่องของการวางแผนใน 
การพัฒนา ทั้งในสวนกำลังการผลิต หมายถึงโรงไฟฟาที่เปน 
ถานหิน กาซธรรมชาติ และพลังงานหมุนเวียน และวางแผน 
เร่ืองของการพัฒนาระบบสงเพื่อใหรองรับในสวนนี้ เนื่อง 
จากตามการคาดการณปริมาณความตองการใชไฟฟาสูงสุด 
จาก 27,300 เมกะวัตตในป 2558 จะเพิ่มเปน  49,000 
เมกะวัตตในป 2579”
 ทั้งนี้ แผนในสวนโรงไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานหมุน 
เวียน ซึ่งมีขอดีคือเราใชทรัพยากร ภายในประเทศ โดยไม 
ตองนำเขาจากตางประเทศ และเปนมิตรกบัสิง่แวดลอม แตยงั 
มีความผันผวนในแงการผลิตตอเนื่องอยูศัพทเทคนิคที่ใชกัน 
ใชคือ “Dependable Capacity” หมายถึง การพ่ึงพา  
สมมุติเรามีโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 100 เมกะวัตต   
แตไมสามารถผลิตตอเนื่องไดทั้งป อยางโซลารเซลลผลิต 
ไดเต็มท่ีตอนแดดแรงสัก 4 ช่ัวโมง เม่ือวันฝนตกก็ผลิตไดลดลง
 สวนตัวที่มีประสิทธิภาพหรือ Dependable มาก 
ที่สุดก็คือ Biogas (แกสชีวภาพ) Biomass (ชีวมวล) เน่ือง 
จากเราสามารถคุมเรื่องการผลิตทางดานเชื้อเพลิงทำให  
Dependable Capacity สูง แตเราเปนประเทศเกษตรกรรม 

จึงมีเช้ือเพลิงเหลือใชพวกแกลบ ชานออยจำนวนมาก ทำ 
ใหไมมีปญหาเรื่องวัตถุดิบการในผลิต เหลือแคการบริหาร 
จัดการไมใหเกิดการทับซอนของพื้นที่การใชเชื้อเพลิง
 “เรารูดีวา มีความผันผวนจากกระบวนการผลิตไฟฟา   
วิธีจัดการกับความผันผวนก็มีแนวคิดพ่ึงพาการประยุกตใช 
ในเร่ือง Smart Grid  และตามแผน PDP 2015 มีเช้ือ 
เพลิงหลักในการผลิตไฟฟาอยางชัดเจน จึงตองมีคียเวิรด 
สำหรับพลังงานหมุนเวียน คือจะตองมีการลดความผันผวน  
ซ่ึงผูท่ีมีแนวคิดเร่ิมจากทางยุโรป สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน เพราะ 
เขามีความเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยี” นายธวัชชัยกลาว
 คำวา “Grid” คือระบบไฟฟา  เราตองการใหมีความ 
ชาญฉลาดมากข้ึน จึงเติมคำวา “Smart” ซึ่งจะทำอยางไรให 
ระบบไฟฟามีความสมารทหรือชาญฉลาดมากข้ึน แนวคิด 
เรื่อง Smart Grid  นี้จะมาชวยบริหารจัดการพลังงาน 
หมุนเวียนที่คอนขางผันผวนใหดีขึ้น มีความน่ิง สามารถคาด 
การณได เชน ผลิตไฟฟาเทาไหรหรือจายไดเทาไหร
 แนวคดิเรือ่ง Smart Grid  เขามาในเมอืงไทยประมาณ 
ป 2553  ตอนนั้นมีการศึกษากันวา ระบบ Smart Grid   
จะทำใหระบบการไฟฟามีความมั่นคง มีการสงเสริมใน 
เรื่องรองรับพลังงานหมุนเวียนไดอยางไร และจัดการพลังงาน 
หมุนเวียนไดมากนอยแคไหน จึงมีการศึกษาจากภาครัฐ 
โดยกระทรวงพลังงานให 3 การไฟฟาคอื กฟผ. การไฟฟาสวน 
ภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟานครหลวง (กฟน.) ศึกษา 
รวมกันผานคณะทำงานและประสานแผนรวมกัน
 ที่ผานมากระทรวงพลังงานก็ไดทำ Thailand Smart 
Grid  Master Plan หรือแผนแมบทการพัฒนาสมารท 
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กรดิของประเทศไทยแลวเสรจ็ ซึง่แผนนีไ้ดจดัทำใหสอดคลอง 
กับแผน PDP ดวย  เนื่องจากในแผน PDP มีการสงเสริม 
ในเร่ืองพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตไฟฟา

สมารทกริดหนุนแผน 
PDP ใหมีความม่ันคง
 เนื่องจาก Thailand Smart Grid  Master Plan  
สนับสนุนแผนใหญคือ PDP 2015 ซึ่งมองยุทธศาสตร 
การพัฒนาเปน 3 ดานคือ ความม่ันคง  ระบบไฟฟา และการ 
ใชอยางประสิทธิภาพ เชน ในการผลิตไฟฟาจากกังหันลม 
ขนาด 100 เมกะวัตต หากรูกอนวาลมไมเขาหรือฝนตก  
เราจะไดใหโรงงานไฟฟาอยางอื่นมาแกปญหาได รวมทั้ง 
ในกรณีที่พายุหมุนแรง โรงงานไฟฟาพลังงานลมก็ตองหยุด 
หรือลมนอยกังหันลมก็ไมหมุน เนื่องจากเทคโนโลยีออกแบบ
ไวอยางนั้น ไมฉะนั้นอาจจะทำลายตัวเบรกใบพัดพลังงานลม 
ซึ่งทำใหเกิดความเสี่ยง 
 Thailand Smart Grid  Master Plan มี 
องคประกอบหลักท่ีสำคัญ 3 อยางคือ Smart System,  
Smart Life  และ Green Society โดย Smart System 
จะทำใหรูกอนไดไหม หากมีความฉลาดและรับรูกอน ก็ตอง 
วางแผนทำใหเกดิการรูของความผนัผวน ตวัทีท่ำใหรูไดกอนคอื 
Information  ซึง่ออกแบบเทคโนโลยใีหรองรบัได ทางภาครัฐ 
เปนคนทำโดยการดึง 3 การไฟฟามาทำแผนของตัวเอง ผสาน 
รวมกับแผนของภาครัฐเพื่อการลงทุนดานไอซีทีใหสามารถ 
ลิ้งคกันและจะบริหารจัดการได
 ในเรื่องของการมีสวนของผูใชไฟจะเขามามีบทบาท 

เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต เนื่องจากผูใชไฟสามารถจะเลือกใช 
ไฟในชวงที่คาไฟถูกได เรียกไดวาเปน Smart Life ที่ชีวิต 
การใชไฟสามารถเลือกไดอยางคุมคา จะใชมากนอยแคไหน 
สามารถเลือกไดในลักษณะเรียลไทม แตก็ตองลงทุนเพิ่ม 
ในเรื่องมิเตอรที่ชาญฉลาดหรือ Smart Meter ซึ่งผูใชไฟ 
สามารถเขามามีสวนรวมในกรณีที่ระบบไฟฟามีปญหาจริงๆ  
ก็มีความจำเปนในการลดการใชไฟฟา 
 ทั้งนี้ หากรับรูวามีปญหาก็ลดการใชไฟจากกรณีสาย 
สง หมอแปลงในระบบมีปญหาหรือเกิดระเบิด ไฟจะจายได 
นอยลง แตหากคนไมรับรูก็จะใชไฟเทาเดิม ซึ่งระบบตองเซ็ต 
ไววา ผูใชไฟยินดีลดการใชไฟ หากระบบมีปญหา ซ่ึงเราตอง 
ใหประโยชนหรือใหผลตอบแทนสำหรับคนเขารวมโปรแกรม 
หรือเรียกวา Demand Response ซึ่งสามารถทำได ประเทศ 
อื่นก็ทำกันแลวหรือเทรนดในอนาคตไปทางน้ีแลว
 สำหรบั Green Society นัน้รองรบัพลงังานหมุนเวยีน 
พลังงานสะอาดพวกพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย 
พลังงานน้ำขนาดเล็ก ชีวมวล และชีวภาพ ฯลฯ จะตองเกิด
การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่ และพลังงานหมุนเวียน 
ในอนาคตจะตองมีระบบเก็บกักพลังงาน (Energy Sto- 
rage System) เนือ่งจากความผันผวนของพลงังานหมนุเวยีน  
ทำใหเราอาจจะตองมีแบตเตอรี่เก็บสวนที่ไมไดใชเอาไว   
ซึ่งเรื่องนี้เปนส่ิงที่สำคัญและจำเปนตองมี แมวาขณะนี้ตนทุน 
อาจแพงอยูก็ตาม โดยมีอายุการใชงานประมาณ 10-15 ป  
สมมุติติดตั้งแผงโซลารเซลลมีอายุ 25 ป พอถึงปที่ 15  
จำเปนตองเปล่ียนแบตเตอรี่ทดแทน
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ผุด Smart Grid  
นำรองที่แมฮองสอน
 กฟผ.มีการจัดทำโครงการ Smart Grid นำรองที่ 
แมฮองสอน (Mae Hong Son Pilot Project)  ซึ่งมีแผนจะ 
พัฒนา 4 ดานคือ 1.ภาคการผลิต Smart Energy ดวย 
พลังงานสะอาด  2.Smart System เปนตัวระบบไฟฟาที่มี 
ความชาญฉลาด เราอาจจะตองติดตั้งระบบไมโครเอ็นเนอ- 
รีเ่มเนจเมนท  ซสิเตม็ ( Micro-EMS)  แตทัง้หมดก็ตองมีระบบ 
ไอซีทีมาเก่ียวของ (ICT Integration) ซึ่งหลกัของสมารทกริด 
ยังอยูที่ระบบไอซีทีเปนสำคัญ 3. การมีสวนรวมของภาค 
ประชาชนคือ Smart City  จะมีโปรแกรมในเรื่อง Demand  
Response และมีเรื่องของรถยนตไฟฟา (Electric Vehicle)  
และ 4.Smart Learning  
 เนื่องจาก กฟผ. ไมไดศึกษาวิจัยอยูคนเดียว เรา 
พยายามจะเรียนรูรวมกัน โดยมีการวาจางทีมวิจัยของ 
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั กไ็ดรบัความอนเุคราะหจากอาจารย 
เขามาใหขอคิดเห็นแนะนำโครงการนำรองที่แมฮองสอน 
โดย กฟผ. มีแผนจัดทำศูนยเรียนรูสมารทกริดในโครงการนี้ 
ป 2559-61 ที่โรงไฟฟาพลังน้ำผาบอง จังหวัดแมฮองสอน
 สำหรับเหตุผลที่ทำโครงการ Smart Grid  นำรองที่ 
แมฮองสอนคือ เนื่องจากแมฮองสอนเปนจังหวัดที่สายสง 
ของ กฟผ. ไปไมถึง เพราะติดเรื่องเปนพื้นที่ที่หามไมใหกอ 
สรางสายสงเขาไป เรียกวา เปนพื้นที่อุทยานและพื้นที่ลุมน้ำ 
คุณภาพชั้นหนึ่ง ซึ่งตามกฎหมายหามไมใหมีการกอสราง  
 “ทั้ง 77 จังหวัดเราจายไฟฟาให กฟภ.และกฟน. 

ไดหมดยกเวนจังหวัดแมฮองสอน  ไมสามารถเอาสายสง 
เขาไปในตัวจังหวัดเพื่อจายไฟฟาใหกับ กฟภ. ได กฟผ.  
จึงตองสงไฟใหที่ชายแดนในจังหวัดเชียงใหม  แลว กฟภ. 
ก็ลากสายไปตามถนนไปถึงแมฮองสอน ซึ่งสายสงของ กฟภ. 
ที่สงเขาไปแมฮองสอนก็ประสบปญหาเนื่องจากระยะทาง 
คอนขางยาว (จากอ.แมแตงไป อ.เมืองแมฮองสอนระยะ 
ทางประมาณ 190 กม.) และเสนทางยังคดเค้ียว  อีกทั้ง 
พบวามีกิ่งไมมาแตะสายไฟ ทำใหสายสงมีปญหาบอย”   
 ในสวนของแมฮองสอนเขาก็มีโรงไฟฟาพลังงานน้ำ 
ขนาดเล็กอยู 2 แหง แหงหนึ่งเรียกวา โรงไฟฟาพลังงานน้ำผา 
บองมีกำลังผลิตไมถึง 1 เมกะวัตต และโรงไฟฟาพลัง 
น้ำแมสะงามีขนาด 10 เมกะวัตตที่สรางโดยกรมพัฒนา 
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) จะผลิตไฟฟาใน 
หนาแลงไดเต็มที่ไมถึง 10 เมกะวัตต  เพราะวาขึ้นอยูกับ 
ปริมาณน้ำ บวกกับ กฟผ.มีโรงไฟฟาโซลารเซลล อ.เมือง 
แมฮองสอนขนาด 0.50 เมกะวัตต นอกจากน้ันที่ผาบอง 
ยังมีเครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลที่จะสตารตเครื่องปนไฟจายไฟ 
เขาระบบให กฟภ.ไดอกี 5.4 เมกะวัตต  ในขณะท่ีปรมิาณการ 
ใชไฟฟาในตัวเมืองแมฮองสอนมีประมาณ 8-9 เมกะวัตต 
 “จึงพบวา แมฮองสอนเปนจังหวัดที่มีคาความนา 
เช่ือถือของไฟฟาต่ำ จึงเปนเหตุผลหรือคอนเซ็ปตในการเกิด 
“Green Province” ทัง้ยงัอยูในภาพใหญคอื Green Society  
ซึง่เปนตวัไฮไลทของจงัหวดัแมฮองสอนดวย กเ็ลยจะพฒันาทัง้ 
4 ดาน Smart Energy,  Smart System  และ Smart City   
ดวยการใสเทคโนโลยีสมารทกริดเขาไป รวมท้ัง Smart Learning”
 ทั้งนี้ เปาหมายของ กฟผ.จะดำเนินการกอสรางในป  
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2559 คาดวาจะไดรับการอนุมัติงบประมาณในไตรมาสแรกป  
2559  โดยกรอบงบประมาณ 700 ลานบาทท่ีจะตองลงทนุใน  
Mae Hong Son Pilot Project ในชวงป 2559-61  
ซึ่งเปนโครงการที่ กฟผ .นำเสนอโดยมีเปาหลักเพ่ือให 
แมฮองสอนมีความมั่นคงทางการไฟฟามากข้ึน ซึ่งนำ 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสมารทกริดมาสนับสนุน
 “ตนทุนเทคโนโลยีสมารทกริดตอนนี้ที่คอนขางแพง  
เชน แบตเตอร่ี  เราตองมีการทดสอบเทคโนโลยีเหลานี้ใน 
โครงการนำรองใหทราบถงึการเขากันไดกบัความผนัผวนในระบบ   
จงึเปนทีม่าของแนวคดิสาธิต วจิยัและพฒันา เพราะพบวาบาง 
เทคโนโลยีเราสามารถพัฒนาหรือทำเองไดในอนาคต” 
 ทาง กฟผ.ตองการใหมีการทดสอบ การสาธิตเรียนรู  
วิจัยและพัฒนา  เพื่อใหเกิดการตอยอดขยายผลไปใชที่ 
อื่นได ซึ่ง กฟผ. ไมไดทำเองทั้งหมด ภาคการศึกษาชวยไดใน 
เร่ืองการเขียนซอฟทแวรสนับสนุนในการ Renewable  
Energy Forecast System หรือ ระบบการคาดการณผลิต 
พลังงานหมุนเวียน  เชน โซลารเซลลจะผลิตไดชวงไหน ซึ่ง 
จำเปนตองมีซอฟทแวรเขามาชวย  

บทบาทการรวมมือ
กับชุมชนหรือเทศบาล 
 ปจจุบันเทศบาลหรือชุมชนแมฮองสอนเขาติดตั้ง 
โซลารเซลลกันอยูแลว ซึ่ง กฟผ. มีแผนจะทำใหดวยในระยะ 
ที่ 2 ที่เกี่ยวของกับชุมชน เชน เทศบาล โรงพยาบาล ตลาด  
โดยการติดตั้งโซลารรูฟท็อปใหเพิ่มเติม  ซึ่งทีมวิจัยของจุฬาฯ 
ไดสำรวจและเก็บขอมูลสำรวจแลว  ซึ่ง Mae Hong Son  
Pilot Project ในระยะท่ี 1 จะเริ่มดำเนินการตนป 2559 เปน 

ตนไป หากไดรบัการตอบรบัดกีจ็ะเรงระยะที ่2 ใหขนานกนัไป 
โดยไมตองรอถึงป 2561
 สำหรับระยะที่ 1 ที่แมฮองสอนในสวน Smart  
Energy นั้นจะติดตั้งโซลารเซลลเพิ่มจาก 0.5 เมกะวัตตเปน 
1 เมกะวัตต  และหาพื้นที่ใหมเพื่อผลิตเพิ่มอีก 2 เมกะ 
วัตต รวมแลวเปน 3 เมกะวัตต กฟผ.จะทำ Micro-EMS  เพื่อ
ชวยในการควบคุมบริหารจัดการพลังงานที่แมฮองสอนดวย
 นอกจากนั้น กฟผ.ยังมีแผนจะติดตั้งแบตเตอรี่  เนื่อง 
จากโซลารเซลลสามารถผลิตไดเฉพาะชวงเวลากลางวัน  
แตไมสามารถเก็บพลังงานไวใชได เราจึงเก็บพลังงานในแบต-
เตอรี่เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาในชวงหัวค่ำ หรือ 
ชวงที่สายสงจาก กฟภ. ที่รับไฟจากเชียงใหมเขาแมฮองสอน 
เกิดมีปญหา แบตเตอร่ีจะชวยเสริมความม่ันคงโดยจายไฟฟา 
แทนไดประมาณ 15-30 นาที ซึ่งเปนระยะเวลาที่ไมนานนัก  
แตเพียงพอให กฟภ. เขาไปแกไขไฟฟาในระบบได
 ทั้งนี้ แบตเตอรี่อาจจะนำเขาจากตางประเทศ ซึ่ง 
ผูประกอบการในไทยก็นำเขาอยู แตยังมีปริมาณไมเยอะ 
ขณะที่ กฟผ. ทำจะเปนเจาแรกที่ใชแบตเตอรี่เพื่อเอามา 
เชื่อมเขากับระบบใน
 ป 2561 ซึ่งตอนที่เราจัดหาแบตเตอร่ีอาจจะใหผูผลิต 
เสนอทางเลือก (options) เชน รีไซเคิล (recycle) แบตเตอร่ี 
ตัวเดิมจะทำอยางไรหรือขายกลับแลวนำกลับมาใชใหม  
(reuse) ไดไหม แตกถ็อืวาใชคุมแลวสำหรบัการใชงานได 15 ป   
โดย กฟผ. จะตองทดสอบการทำงานของแบตเตอรีด่วยวาสามารถ 
สนับสนุนการใชไฟฟาไดจริงเพื่อประยุกตใหมีประสิทธิภาพ 
ในการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟาที่แมฮองสอนได   
ในสวนของรถบัสไฟฟา กฟผ. ก็จะทำในโครงการน้ี โดย 
การทดลองเอารถบัสไฟฟารับสงคนที่จะมาศูนยเรียนรู 
ที่แมฮองสอน ซึ่งจะไปจอดรอท่ีตัวอำเภอเมืองแมฮองสอน 
เพื่อเดินทางจากหมูบานผาบอง ซึ่งหางจากจังหวัดมาทางใต 
ประมาณ 10 กม. โดยเปนรถบัสไฟฟาขนาด 20-25 ที่นั่ง  
เพื่อใหคนที่สนใจเขามาแวะเย่ียมชมศูนยการเรียนรูไดเดิน 
ทางสะดวกสบาย
 “โครงการของเราจะรองรับการกาวเขาสู ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ท่ีจะเปดในวันท่ี 31 ธันวาคม  
2558 โดยในป 2559-60 เราจะเรงทำในหลายองคประกอบ 
(components) เราจะเร่ิมไดใชงานจริงเม่ือเขาสูป 2561  
หลังจากน้ันจะมีการเก็บและวิเคราะหขอมูล แลวเราจะพัฒนา 
ตอยอดตอ โดยสามารถแชรขอมูลใหกับทุกภาคสวนท่ี 
เก่ียวของนำเอาไปใชได” นายธวัชชัยกลาว 



โดยกองบรรณาธิการ

Energy CSR

 เม่ือวันที่ 15-23 สิงหาคม 2558  ที่ผานมามี 

การจัดงาน “นวัตกรรมทางดานพลังงานทดแทนจากแสง 

อาทิตย (Solar Cell Expo 2015)” ณ  Hall 2 ศูนยแสดง 

สินคาเมืองทองธานี นอกจากน้ันยังไดชมนิทรรศการ 

ดานพลังงานแสงอาทิตย สินคานวัตกรรมจากตางประเทศ 

นวัตกรรมปมน้ำทางการเกษตรระบบ Solar Cell กับ 

น้ำบาดาล ตลอดจนสินคาที่ประยุกตใชกับ Solar Cell 

รวมทั้งมีบริษัทติดตั้งระบบ Solar Cell และบริษัทจัด 

จำหนายรถจักรยานยนตไฟฟามากมายมารวมออกบูธ 

แสดงสินคาในครั้งนี้

 นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่อง “พลังงานทดแทน”  

ดวยนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตยดวยระบบ Smart Grid,  

จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทยและการเตรียมความพรอม 

รองรบัการเตบิโตธุรกจิพลังงานแสงอาทิตยระบบ Solar Cell    

และนวัตกรรมยานยนตไฟฟา & เจาะลึก “กวาจะเปนแผง  

Solar  PV” โดยผูเชี่ยวชาญแตละดาน ฯลฯ

Solar Cell Expo 2015
งานนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย

กลุมบริษัทเทคโนโลยี LED และแผงโซลารรวมออกบูธ บรรยากาศทั่วไปภายในงาน

¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558

Alternative  Energy

19 ¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡



สหรัฐ “มุงมั่นสงเสริม”
พลังงานแสงอาทิตย

โดยวรวุฒิ สารพันธ

Clean Energy

 สหรัฐเปนประเทศแรกที่ผลิตไฟฟาระดับอุตสาหกรรม 

จากแสงอาทิตย โดยบริษัท NextEra Energy Resources 

ประเดิมโครงการพลังงานแสงอาทิตย Solar Energy 

Generating Systems (SEGS) ที่ทะเลทรายโมฮาเว 

รัฐแคลิฟอรเนีย

 SEGS เปนโครงการพลังงานแสงอาทิตยเกาแกที่สุด 

ในโลก ดำเนินงานมาแลว 31 ป (เริ่มป 1984) ปจจุบันเปน  

“โรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย” ใหญอันดับ 2 ของโลก รองจาก  

Ivanpah Solar Electr ic Generat ing System 

ตั้งอยูใกลกันในทะเลทรายโมฮาเว

ผูนำสหรัฐประกาศ

เมื่อไมนานที่ผานมาวา 

จะเปดโครงการใหผูมีรายไดนอย

มากกวา 300,000 ครัวเรือน

ยื่นขอแผงพลังงานแสงอาทิตยไดฟรี 

โดยใหผอนชำระระยะยาวภายหลัง

ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย
บนหลังคาบานท่ีแคลิฟอรเนีย
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สำหรับใชระดับครัวเรือน จากราคา 6 ดอลลาร/วัตต เหลือ  

1.50 ดอลลาร/วัตต สวนระดับพาณิชยไดสวนลดจาก  

5 ดอลลาร/วัตต เหลือ 1.25 ดอลลาร/วัตต

 นอกจากนั้น ประธานาธิบดีบารัค โอบามายังเพิ่ม 

มาตรการเขมขนขึ้นอีกระดับในการกระตุนการผลิตไฟฟา 

จากธรรมชาติประเภทนี้ 

 ทั้งน้ี ผูนำสหรัฐประกาศเมื่อไมนานที่ผานมาวา จะ 

เปดโครงการใหผูมีรายไดนอยมากกวา 300,000 ครัวเรือน 

ยื่นขอแผงพลังงานแสงอาทิตยไดฟรี โดยใหผอนชำระระยะ 

ยาวภายหลัง 

 จดุประสงคของโครงการนี ้เพือ่ใหชาวบานไดใชไฟฟา

ราคาถูก และชวยควบคุมไมเพิ่มปรมิาณปลอยไอเสีย

 ในชวงใกลเคียงกัน กระทรวงมหาดไทยไดอนุมัติ 

ใหกอสรางโครงการ Blyth Mesa Solar ที่เขตริเวอรไซด  

รัฐแคลิฟอรเนีย มีกำลังการผลิต 485 เมกะวัตต สามารถ 

ใหบริการผูใชไฟฟาไดมากกวา 145,000 ครัวเรือน 

 ดานกระทรวงพลังงาน ไดเพิ่มงบเงินกูดอกเบี้ยต่ำอีก  

1,000 ลานดอลลาร (35,500 ลานบาท) ใหภาคเอกชนกูไปลงทุน 

 ทำใหงบสงเสริมโครงการผลิตไฟฟาปลอดมลภาวะ 

ประเภทน้ี เพ่ิมเปน 11,000 ลานดอลลาร (390,500 ลานบาท)

 สหรัฐตั้งเปาลดปริมาณปลอยมลภาวะสูอากาศภาย 

ในป 2025 ใหไดต่ำกวาระดับป 2005 ระหวาง 26-28%  

ตามแผนลดภาวะโลกรอน 

 ปริมาณกระแสไฟฟาของสหรัฐที่ผลิตจากพลัง 

แสงอาทิตย ตรวจสอบถึงเดือนมิถุนายนปนี้ (2015) อยูที่ 

22.68 เทราวัตตตอชั่วโมง (Terawatt-hour)  คิดเปน   

0.65% ของไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดของประเทศ

 สำหรับบานและที่อยูอาศัยที่ติดตั้งแผงพลังงาน 

แสงอาทิตยบนหลังคา ขอมูลลาสุดรวมส้ินป 2013 มี 

ประมาณ 400,000 หลัง

 ขณะกระทรวงพลังงานคาดวา ยอดจะเพ่ิมเปน 3.8 

ลานหลังในอีก 5 ป หรือในป 2020 

 จากความจริงจังในการสงเสริมของภาครัฐ ทำให 

สหรัฐเปนอีกหนึ่งประเทศตัวอยาง ที่นาศึกษาเกี่ยวกับ 

โครงการผลิตไฟฟาประเภทน้ี

(ภาพจาก en.wikipedia.org, www.kurzweilai.net, www.
popsci.com, fortune.com, www.magic-photographer.
com, gigaom.com, blogs.scientificamerican.com)

 โครงการ Ivanpah Solar Electric Generating  

System มีกำลังผลิตไฟฟาไดมากสุด 392 เมกะวัตต  

สวน SEGS ผลิตได 354 เมกะวัตต

 ประเทศพี่ใหญของโลกเปนผูริ เริ่มวิธีผลิตไฟฟา 

ปลอดมลภาวะประเภทนี ้และสานตอโครงการดวยการพฒันา 

เทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามลำดับ ขณะภาครัฐ 

ก็สงเสริมภาคเอกชนและครัวเรือนใหหันมาทำธุรกิจน้ีมากข้ึน 

 ทำใหมีอัตราเติบโตอยางตอเน่ืองจากจุดเริ่มตนในวง 

แคบเพียงไมกี่โครงการ ขยายสูวงกวางทั่วประเทศ 

 ป  2008  ภาครฐัเพิม่ระดบัการสงเสรมิ ดวยมาตรการ 

หลายอยางประกอบดวยการลดภาษ ี 30% ใหครัวเรือนและ 

บริษัท ที่ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย 

 ตั้งงบ 17.6 ลานดอลลาร (625 ลานบาท) อุดหนุน 

บริษัทพัฒนาชุดเซลลแสงอาทิตย (Photovoltaic panel)  

ใหมีประสิทธิภาพขึ้น และราคาถูกลง

 และลดคาไฟฟาที่ไดจากแผงพลังงานแสงอาทิตย 

โครงการ Ivanpah Solar Electric Generating System

แผงพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาตึกที่นิวยอรก
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โดยคเชนทร

Energy Scoop

 คณะกรรมาธกิารปฏริปูพลงังานของ สปช. เหน็ชอบ 

แนวทางปฏิรูป 18 ประเด็น เสนอแกไขกฎหมาย 5  

ฉบับและออกกฎหมายอีก 3 ฉบับตอรัฐบาล หวังใหสราง 

ความมั่นคงดานพลังงาน ยกเคร่ืองใหมหมดทั้งระบบ- 

ลดผูกขาด-ปรับสูตรราคาใหม  “อลงกรณ” เปดโมเดล  

โครงการสงเสริมการติดตั้งโซลารรูฟอยางเสรี  จี้บรรจุ 

โครงการไวในแผน PDP 2558-2579  ลุนกระแสปลุกให 

“อลงกรณ” 
กระทุงรัฐบาล

หนุนโซลารรูฟเสรี

เปดโมเดล
ปฏิรูปพลังงาน 18 ดาน

อลงกรณ  พลบุตร
ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทนฯ

ภายใตเสนอของกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สปช.
ยังมีการเสนอใหออกกฎหมายใหมจำนวน  3 ฉบับ

คือ รางพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง 
รางพระราชบัญญัติสำนักงานขอมูลพลังงานแหงชาติ 

รางพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน 
และปรับปรุงกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันอีก 5 ฉบับ

ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานและลดการ 

ลงทุนในการสรางโรงไฟฟาขนาดใหญ

ลั่นเปา โซลารรูฟ
ผลิตไฟฟาได 10,000 เมกะวัตต
ใน 20 ปขางหนา  
 นายอนุสรณ แสงนุมนวล โฆษกคณะกรรมาธิการ 

ปฏิรูปพลังงาน  สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) เปดเผย 

ในงานแถลงผลงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน 

สภาปฏิรูปแหงชาติ เรื่อง “แนวทางและขั้นตอนการปฏิรูป 

ระบบพลังงาน” วา สปช.ไดหมดวาระในตนเดือนกันยายนท่ี 
ผานมา ดงันัน้จงึไดเหน็ชอบขอเสนอการปฏิรปูระบบพลังงาน 
ทั้ง 18 ประเด็น ซึ่งไดมีการกำหนดแนวทางการปฏิรูปไว  
8 แนวทาง คือ 1.ปฏิรูประบบพลังงานและกองทุนน้ำมัน เพื่อ 
การแขงขันเสรีในราคาท่ีเปนธรรม  
 “โดยเฉพาะการยกเลิกกำหนดราคาหนาโรงกลั่น  
ราคากลางนำ้มนัทีอ่างองิราคานำ้มนัเขาตลาดสงิคโปรซึง่ใชมา 
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นาน เปนสูตรโบราณท่ีบวกคาประกันราคา คาปรับคุณภาพ  
ซึ่งสวนนี้โรงกลั่นตางคืนทุนไปในการลงทุนชวงแรกแลว  
หากรัฐบาลสามารถยกเลิกสวนน้ีได ทำใหการแขงขันเปน 
ไปตามตนทุนจริง จะทำใหตนทุนราคาน้ำมันทุกชนิดลดลง 
ทันที 20-30 สตางคตอลิตร ประชาชนผูใชน้ำมันไดประโยชน  
คิดเปนมูลคาประมาณมากกวา 10,000 ลานบาทตอป”
  2.ลดการผูกขาดในกิจการไฟฟา กาชธรรมชาติ และ 
น้ำมัน ตลอดสายตั้งแตการผลิตจัดหา การบริหารระบบ 
โครงขายสายสงไฟฟา/ทอสงกาซธรรมชาติ และการจัดจำหนาย  
เพ่ือใหมีการผลิตและซ้ือขายไฟฟา กาซธรรมชาติ และน้ำมัน 
อยางเสรี  3.ใหประชาชนและชุมชนติดตั้งโซลารรูฟ เพื่อ 
ผลิตไฟฟาใชเองอยางเสรี และสามารถขายสวนท่ีเหลือเขา 

ระบบไดในราคาท่ีเปนธรรม

 นอกจากนีภ้ายใตเสนอของกรรมาธกิารปฏิรปูพลังงาน  
สปช.ยังมีการเสนอใหออกกฎหมายใหมจำนวน  3 ฉบับคือ  
รางพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รางพระราช 
บัญญัติสำนักงานขอมูลพลังงานแหงชาติ รางพระราชบัญญัติ 
พลังงานทดแทน และปรับปรุงกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน 
อีก 5 ฉบับคือ พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ 
พลังงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง กรม พ.ศ.2545  พระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการ 
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติ 
ปโตรเลียม พ.ศ.2514 ใหมีความทันสมัยและสอดคลอง 
กับสถานการณปจจุบันมากขึ้น
  ดานนายมนูญ ศิริวรรณ รองประธานกรรมาธิการ 
ปฏิรูปพลังงาน สปช.กลาววา ในการปฏิรูปกองทุนน้ำมัน 

 4.เสนอใหผูแทนทุกภาคสวน รวมเปนกรรมการใน 
คณะกรรมการทำหนาที่กำหนดนโยบายและกำกับกิจการ 
พลังงาน ทำหนาที่วางแผนการใชเชื้อเพลิงและการพัฒนา 
กำลังการผลิตไฟฟา และทำหนาที่จัดตั้งบริหารศูนยขอมูล 
พลังงานแหงชาติ 5.ใหชุมชนรวมบริหารกองทุนพัฒนา 
ไฟฟา และสนับสนุนใหผูประกอบการจัดตั้งกองทุนพลังงาน 
เพ่ือสังคม 6.ปฏิรูประเบียบและโครงสรางหนวยราชการ 
ในการอนุรักษพลังงานในภาครัฐและเอกชน 7.ใหประเทศ 
ไทยเปนศูนยกลางเช่ือมโยงระบบเครือขายสายสงไฟฟาใน 
กลุมประชาคมอาเซียนและภูมิภาคขางเคียง และ 8.และ 
สงเสริมการผลิตและใชยานยนตไฟฟาในประเทศ
  “หลังจากนี้จะนำขอเสนอในเร่ืองการปฏิรูปพลังงาน 
ทั้งหมดตอรัฐบาล เพื่อนำไปพิจารณาปฏิรูปพลังงานของ 
ประเทศตอไป โดยเชือ่วาหากรฐับาลดำเนินการตาม จะทำให 
ประเทศมีความม่ันคงดานพลังงานมากขึ้น ลดการผูกขาด 
จากผูประกอบการบางราย” นายอนุสรณกลาว

เชื้อเพลิงไดใหมีการจัดตั้ง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  
จากปจจุบันเปนเพียงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให 
การดำเนินงานของกองทุนเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว 
คือ  รักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเมื่อราคาเกิดความผันผวน  
โดยราง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะชวยใหไมสามารถนำเงินจากกองทุน 
ไปอุดหนุนราคาพลังงานไดอีก รวมทั้งชวยกำหนดกรอบ 
วงเงินของกองทุนไมใหสูงหรือต่ำจนเกินไป ซึ่งจะสงผล 
ตอเนื่องใหเกิดความเปนธรรมแกผูใชพลังงานทุกประเภท
 ขณะเดยีวกนั สปช. ยงัเสนอใหคณะกรรมการนโยบาย 
พลังงานแหงชาติ (กพช.) และคณะกรรมการบริหารนโยบาย 
พลังงาน (กบง.) มีตัวแทนจากทุกภาคสวนเขามารวมแสดง 
ความคิดเหน็ดวย  จากปจจบุนัทีม่เีพยีงตวัแทนจากหนวยงาน 
ภาครัฐเทาน้ัน ซึ่งทำใหการบริหารนโยบายพลังงานที่ผานมา 
เกิดประโยชนแกคนเพียงกลุมเดียว
 ในรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน เร่ือง 
วาระปฏิรูปที่ 10 : ระบบพลังงาน (รอบ 2) มีการสรุปผล 
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การศึกษาวิเคราะห ขอเสนอปฏิรูปและแนวทางดำเนินการ  
ผลลัพธที่คาดวาจะได และตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลลัพธ 
ของขอเสนอการปฏิรูประบบพลังงานทั้ง 18 ประเด็นที่ 
ประกอบดวย 
  1.ระบบราคาเชื้อเพลิงที่มีการแขงขันเสรีและเปนธรรม
  2. บทบาท หนาที่ และการใชประโยชนกองทุนน้ำมัน 
เชื้อเพลิง
  3. การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการกำหนด 
นโยบาย และการกำกับกิจการพลังงาน
 4. การพัฒนาศูนยขอมูลกลางทางดานพลังงาน (NEIA)
  5. การกำกับกิจการพลังงานทุกประเภทที่มีลักษณะ 
ผูกขาดโดยธรรมชาติ หรือ มีอำนาจเหนือตลาด
  6. การจัดตั้งกองทุนพลังงานเพื่อสังคม
  7. การจัดทำคาพยากรณความตองการไฟฟา
 8. การจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา (PDP)
  9. การผลิตและซ้ือขายไฟฟาเสรี
 10. การบริหารกิจการขายสงและศูนยควบคุมระบบ 
โครงขายไฟฟา (System Operator) และตลาดการซ้ือขาย 
ไฟฟาภายในแผน PDP 2015-2036
 11. โครงขายระบบสายสงไฟฟาในกลุมประชาคม 
อาเซียนและภูมิภาคขางเคียง

 12. กองทุนพัฒนาไฟฟา
 13.การปฏิรูปการอนุรักษพลังงานในอาคารภาครัฐ 
และเอกชนในระบบ ESCO และ BEC
 14. การปฏิรปูกฎหมายดานพลงังานทดแทนและพลัง 
งานหมุนเวียน
  15. การปฏิรูปพลังงานชีวภาพ
 16. การแยกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ 
พลงังานออกเปนกรมพฒันาพลังงานทดแทน และกรมอนรุกัษ 
พลังงาน
 17. โครงการสงเสริมการติดตั้งโซลารรูฟอยางเสรี
 18. โครงการสงเสริมยานยนตไฟฟาในประเทศไทย
 อยางไรกต็าม จากการตรวจสอบในชวงทีผ่านมา จาก 
ขอเสนอรัฐบาลทั้งหมดมีบางสวนไดดำเนินการไปแลว  
อาทิ การปรับโครงสรางพลังงาน และลดการผูกขาดตลาด 
นำ้มนัของคายนำ้มนัรายใหญ และการสงเสรมิการใชยานยนต 
ไฟฟาในประเทศ ไดเริ่มดำเนินการไปบางแลว  สวนขอเสนอ 
ที่เหลือขึ้นอยูกับการตัดสินใจของภาครัฐที่จะดำเนินการ 
ตอไป อยางไรก็ตาม สปช.ไดปฏิบัติภารกิจเสร็จแลว และ 
หมดวาระเมื่อวัน  6  ก.ย. 2558 ที่ผานมา
 นายอลงกรณ  พลบตุร อดตี สปช., คณะกรรมาธกิาร 
ปฏิรูปพลังงาน และประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน 

สปช.ยังไดเสนอให ครม.พิจารณาบรรจุแผน “โครงการสงเสริมการติดต้ังโซลารรูฟอยางเสรี” 
ไวใน PDP 2558-2579 และควรมีการลงทุนดานสายสงและสายจำหนายอยางเหมาะสม 

และที่สำคัญจะตองมีมาตรการสงเสริมการลงทุนในดานภาษีนำเขา 
และภาษีเงินไดเพื่อใหโครงการสามารถดำเนินไปไดอยางรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

รัฐบาลตองสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐติดตั้งโซลารรูฟมากข้ึน
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ทดแทน พลังงานหมุนเวียนและอนุรักษพลังงานกลาวถึง 
โครงการสงเสริมการติดตั้งโซลารรูฟอยางเสรีที่สภาปฏิรูป 
แหงชาติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 วา  การผลิต
และซื้อขายไฟฟาเสรีถือเปน 1 ใน 18 ขอเสนอของการปฏิรูป
ระบบพลังงานที่เสนอตอรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
 โดยโซลารรูฟเสรีคือ ระบบการผลิตไฟฟาดวยพลัง 
งานแสงอาทิตยที่มีแผงเซลลแสงอาทิตยติดตั้งตั้งอยูบน 
หลังคาบานและอาคาร หรือสวนหนึ่งสวนใดของบานและ 
อาคาร หรืออยูบนพื้นที่ในบริเวณบานและอาคาร โดยใช 
ไฟฟาที่ผลิตไดฟรี ขายไฟฟาสวนที่เหลือจากการใช และ 
ยิ่งใชไฟฟานอยยิ่งขายไฟฟาไดมาก
 สำหรับขอดีของโซลารรูฟคือ ติดตั้งแผงเซลลแสง 
อาทติยบนหลงัคาบานหรอืบนพืน้ในบรเิวณบาน ไมใชทีด่นิให 
สิ้นเปลือง, แผงเซลลแสงอาทิตยจะชวยลดความรอนของ 
หลังคา และชวยสรางมูลคาเพิ่มแกหลังคา 
 การติดตั้งโซลารรูฟอยางเสรีมีองคประกอบที่สำคัญ 
คือ  สมัครเขาโครงการไดตลอดท้ังป, ประชาชนผลิตไฟฟา 
ใชเองและขายสวนท่ีเหลือไดอยางเสรี, ไมถูกจำกัดปริมาณ  
(จนเต็มความสามารถของระบบของการไฟฟา), ไมมีโควตา,  
การซ้ือขายใบอนุญาตหมดไป, วางแผนการลงทุนลวงหนา 
ไดในระยะยาว และเกิดชุมชนโซลาร หมูบานจัดสรรโซลาร   
นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ
 สำหรับตัวอยางการลงทุนติดตั้งโซลารรูฟบนหลังคา 
บานประกอบดวย 1.บานเสียคาไฟฟาเดือนละ 1,000-2,000  
บาท 2.ติดตั้งโซลารรูฟพื้นที่ 14 ตารางเมตร 3.กำลังการ 
ผลิตไฟฟา  2 กิโลวัตต 4.เงินลงทุน 120,000-160,000  
บาท 5.ประหยัดคาไฟฟาและขายไฟฟาไดเดือนละ 1,200  
บาทหรือปละ 14,400  บาท และ 6.จะคืนทุนประมาณ 10 ป
 ทางดานความปลอดภัยและมาตรฐานการผลิตน้ัน 
ควรกำหนดใหแผงเซลลแสงอาทิตย อินเวอรเตอร อุปกรณ 
วัสดุตางๆ ตองเปนไปตามระเบียบและมาตรฐานของการ 

ไฟฟาฯ และผูรับเหมาที่ติดตั้งควรผานการฝกอบรมตาม 
มาตรฐานของสภาวิศวกร และวิศวกรรมสถานแหงประเทศ 
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
 ในสวนขั้นตอนของการดำเนินงานหลังจากสภา 
ปฏิรูปแหงชาติไดเสนอคณะรัฐมนตรี  (ครม.) ทั้ง 18 ประเด็น 
แลว ครม.และในสวนของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน 
แหงชาติ (กพช.) จะตองออกมติสงเสริมการติดตั้งโซลารรูฟ 
อยางเสรี เพื่อสงตอใหกระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะ 
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) และการไฟฟาฝาย 
จำหนายออกระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑวิธีการให 
เจาของบานและอาคารเขารวม “โครงการสงเสริมการติดตั้ง 
โซลารรูฟอยางเสรี” ไดอยางสะดวกและรวดเร็วที่สุด ซึ่งอาจ 
จะเปนการใหบริหารรวมที่จุดเดียว หรือ one-stop service   
รวมทัง้กำหนดราคารบัซือ้ไฟฟาสวนทีเ่หลอืหลงัจากใชในบาน 
และอาคารในระดับที่เหมาะสม
 “สปช.ยังไดเสนอให ครม.พิจารณาบรรจุแผน “โครง 
การสงเสริมการติดต้ังโซลารรูฟอยางเสรี” ไวในแผนพัฒนา 
กำลังการผลิตไฟฟาระยะยาว (PDP 2558-2579) และควร 
มีการลงทุนดานสายสงและสายจำหนายอยางเหมาะสม และ 
ที่สำคัญจะตองมีมาตรการสงเสริมการลงทุนในดานภาษี 
นำเขาและภาษีเงินไดเพื่อใหโครงการสามารถดำเนินไปได 
อยางรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ” นายอลงกรณกลาว
 สำหรับเปาหมายที่วางไวในระยะ 20 ปขางหนา 
โครงการนี้จะผลิตไฟฟาได 5,000-10,000 เมกะวัตตแบงเปน  
บานที่อยูอาศัย (ติดตั้งขนาดไมเกิน 10 กิโลวัตตตอหลัง)   
โดยปที่ 1-5 จะมีบานที่ผลิตโซลารรูฟได 100,000 หลัง  
ขนาดกำลังผลิต 500 เมกะวัตต และปที่ 1-20  บานที่ผลิต 
โซลารรูฟได 1,000,000 หลัง ขนาดกำลังผลิต 5,000  
เมกะวตัต นอกจากนัน้ยงัมีโรงพยาบาล โรงเรยีน มหาวทิยาลยั  
สถานที่ราชการ สนามกีฬา โรงงาน หางสรรพสินคา สถานีรถ 
ไฟฟาและโรงจอดรถผลิตไฟฟาไดอีก 5,000 เมกะวัตต
  สำหรับประโยชนที่สำคัญของโครงการสงเสริมการ 
ติดตั้งโซลารรูฟอยางเสรีคือ เปนการชวยลดความเหลื่อมล้ำ  
สงเสริมประชาชนทั่วไปใหเปนผูผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
 ลดการลงทุนของภาครัฐในการสรางโรงไฟฟาขนาด 
ใหญ ชวยสรางความมั่นคงทางพลังงานโดยเฉพาะชวง Cut 
Peak และเปนกาวแรกที่จะปลุกใหประชาชนมีสวนรวมใน 
การอนุรักษพลังงาน ทั้งนี้ผูที่สนใจติดตั้งสามารถวางแผน 
การลงทุนในระยะยาวและตอเนื่อง เชน การสราง/ดัดแปลง 
บาน การกอสรางหมูบานจัดสรรพรอมกับติดตั้งโซลารรูฟ
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 กระทรวงพลังงานระบุอินโดนีเซีย ฟลิปปนส  

และมาเลเซียยังคงพึ่งพาถานหินเพื่อผลิตไฟฟาในสัดสวน 

59% 47% และ42% ตามลำดับแมเปนเจาของแหลง 

กาซธรรมชาติสูงกวาไทย มั่นใจแผน PDP 2015  

เนนกระจายแหลงเชื้อเพลิงชวยไทยลดความเส่ียงความ 

มั่นคงไฟฟาในอนาคต “มนูญ ศิริวรรณ” เผยป 2578 

ภูมิภาคอาเซียนจะใชพลังงานเพ่ิม 80% แจงนโยบาย 

การใชพลังงานทดแทนทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน ไทยเปน

ผูบริโภคพลังงานรายใหญเปนอันดับ 2 รองจากอินโดนีเซีย

มีเปาเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนเปน 25%

 นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน 

เปดเผยวา แนวทางพิจารณาการวางแผนการใชและการผลิต 

ไฟฟาในระยะยาว หรือการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา 

ของประเทศไทย พ.ศ. 2558–2579 (PDP 2015) ถือเปน 

นโยบายสำคัญของกระทรวงพลังงานที่ตองเรงผลักดันให 

สมัฤทธ์ิผลโดยเรว็ ซึง่ปจจบุนัคณะกรรมการนโยบายพลังงาน 

แหงชาติ (กพช.)  ไดเห็นชอบในหลักการแลว โดยประเด็น 

กพช.หนุนใชถานหินผลิตไฟฟาเพิ่ม
อินโดนีเซีย-ไทยแชมปใชพลังงานสูงสุด

กพช.หนุนใชถานหินผลิตไฟฟาเพิ่ม
อินโดนีเซีย-ไทยแชมปใชพลังงานสูงสุด

ประเทศมาเลเซียมีการใชถานหิน

ในสัดสวนสูงถึง 42% ขณะที่อินโดนีเซีย

ก็มีการใชถานหินเปนเช้ือเพลิงสูงถึง 59% 

นอกจากน้ีฟลิปปนสก็ยังมีการใชถานหิน

สูงถึง 47% เปนตน ขณะที่ในแผน PDP 2015 

ไดกำหนดใหใชถานหินสะอาดในการผลิตไฟฟา

ในสัดสวนประมาณ 20–25%

ชวลิต พิชาลัย มนูญ ศิริวรรณ 

โดยกองบรรณาธิการ

Asean Energy
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การกระจายแหลงเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟานั้นถือเปนเหตุผล 

สำคัญที่ตองพิจารณาเพิ่มทางเลือกเช้ือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟา 

เพ่ิมขึ้น จากปจจุบันท่ีมีการพึ่งพากาซธรรมชาติถึง 65% ซึ่ง 

พบวาจะเกิดความเสี่ยงในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะดาน 

ความมั่นคงในการจัดหาพลังงานใหแกประเทศอยางเพียงพอ 

และตอเนื่อง

 ทัง้นี้ หากพจิารณาถงึสดัสวนการใชเชือ้เพลิงเพือ่ผลติ 

ไฟฟาในประเทศเพื่อนบาน ยกตัวอยางท่ี ประเทศมาเลเซีย  

อินโดนีเซีย ซึ่งเปนประเทศที่มีแหลงปโตรเลียมของตนเอง  

และมแีหลงเชือ้เพลงิกาซธรรมชาติสงู จะสงัเกตไดวา ประเทศ 

มาเลเซียมีการใชถานหินในสัดสวนสูงถึง 42% ขณะที่ประ

เทศอินโดนีเซียก็มีการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงสูงถึง 59%  

นอกจากนี้ประเทศฟลิปปนสก็ยังมีการใชถานหินสูงถึง 47% 

เปนตน ขณะที่ในแผน PDP 2015 ไดกำหนดใหใชถานหิน 

สะอาดในการผลติไฟฟาในสดัสวนประมาณ 20-25% เพิม่ขึน้ 

จากปจจุบันที่มีสัดสวนการใชถานหิน 19% หรือเพ่ิมขึ้น 

เพียงเล็กนอย

 นอกจากนี้ ภายใตแผน PDP 2015 นี้ยังไดสงเสริม 

สัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแลวสูงถึง 20% 

แตดวยขอจำกัดของพลังงานหมุนเวียนท่ีจะไมสามารถเปน 

พลังงานหลักเพ่ือผลิตไฟฟาไดตอเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง จึง 

ยังจำเปนตองมีเช้ือเพลิงทางเลือกเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ โดย 

เทคโนโลยีถานหินสะอาดในปจจุบันสามารถควบคุมมลภาวะ 

และจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การกำจัดซัลเฟอร 

ไดออกไซด และฝุน ทำไดเกินกวามาตรฐานท่ีกรมควบคุม 

มลพิษกำหนด โดยเฉพาะการควบคุมคารบอนไดออกไซด 

นั้นสามารถลดลงไดสูงถึง 33% เมื่อเทียบกับโรงไฟฟา 

ถานหินเทคโนโลยีเดิม รวมทั้งถานหินยังถือเปนเช้ือเพลิง 

ที่ราคามีเสถียรภาพและไมแพงเพราะมีปริมาณสำรองสูง 

สามารถใชไดถึง 200 ป ทำใหตนทุนการผลิตไฟฟาจะต่ำกวา 

กาซธรรมชาติเหลว(LNG) ซึ่งจะชวยใหประหยัดเงินคาไฟฟา 

ไดสูงถึงปละ 9,000 ลานบาท

 “หากดจูากสดัสวนการใชเช้ือเพลิงเพือ่ผลิตไฟฟาของ 

ประเทศเพื่อนบานที่ใกลชิดกับเรา อยางมาเลเซีย หรืออินโด-

นีเซีย จะเห็นไดชัดวา ทางเลือกถานหินยังเปนทางเลือก 

หลักของประเทศเหลาน้ี แมแตประเทศที่มีสำรองปโตรเลียม 

มากกวาเราทั้งสองประเทศ ซึ่งการตัดสินใจเพิ่มทางเลือก 

เทคโนโลยถีานหนิสะอาดเปนเชือ้เพลงินัน้นาจะเปนทางออกที่ 

สำคัญของประเทศไทยในการลดความเสี่ยงดานการจัดหา 

พลังงานเพ่ือความม่ันคงในอนาคต” นายชวลิตกลาว

 ทางดานนายมนูญ ศริวิรรณ ผูเชีย่วชาญดานพลงังาน 

อิสระของประเทศไทยและอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ 

เปดเผยถึงสถานการณทางดานพลังงานในกลุมประเทศ 

อาเซียนวา การใชไฟฟาตอคนในอาเซียนนั้นยังตํ่ามากจึงมี 

โอกาสขยายตัวอีกมาก โดยถานหินยังเปนเชื้อเพลิงหลักใน 

การผลิตไฟฟาเนื่องจากราคาที่คอนขางตํ่าและมีปริมาณ 

ถานสำรองคอนขางมากในอนิโดนเีซยี มาเลเซยี และเวียดนาม 

และสวนผสมของเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาสวนใหญ 

เปนเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel)

 สำหรับสถานการณทั่วๆ ไปทางดานพลังงานและ 

นโยบายพลังงานทดแทนที่สำคัญของกลุมประเทศตางๆ  

ในอาเซียนคือ ประเทศเมียนมามีทรัพยากรพลังงานนํ้าและ 
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กาซธรรมชาติที่มีอยางเหลือเฟอ รวมทั้งการพัฒนาดาน 

พลังงานมีความสําคัญตอการลดความยากจน และสนับสนุน 

การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเมียนมาตั้งเปาหมายในการลด 

การใชพลงังานขัน้ตน (Primary Energy Consumption)และ 

เพ่ิมสัดสวนการผลิตพลังงานทดแทนเปน 15-18%แมการ 

ปฏิรูปพลังงานสงผลใหคาไฟฟาสูงขึ้น โดยราคาดีเซลและ 

เบนซินในประเทศน้ันอางอิงตามราคา Spotที่สิงคโปรตั้งแต 

ป 2011

 กัมพูชามีการผลิตไฟฟาในระดับตํ่า แมวาจะมีการ 

พัฒนาศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรน้ํามันและกาซ 

ธรรมชาติ โดยจะพัฒนาการผลิตไฟฟาพลังนํ้าเพิ่มสัดสวน 

การผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน ใหเปน 15% ภายใน 

ป 2015 บริหารจัดการการพัฒนาแหลงปโตรเลียม เพื่อให 

เกิดความมั่นคงและสรางรายไดใหกับประเทศ และเพิ่ม 

คุณภาพของระบบสายสงไฟฟาใหสามารถเขาถึงครัวเรือน/ 

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน

 สงิคโปรมทีีต่ัง้ทีเ่หมาะสมเปนจดุศนูยกลางดานการคา 

และการกลัน่นํา้มันทีส่าํคญัของเอเชีย (มขีนาดใหญเปนอนัดบั 

สามของโลก) และสามารถเปนศูนยกลางกาซธรรมชาติ 

ที่สําคัญโดยสิงคโปรกำหนดกลยุทธหลัก 5 ขอ ประกอบดวย  

1.มกีารจดัหาพลงังานทีห่ลากหลาย 2.ปรบัปรงุสาธารณปูโภค 

พื้นฐานและระบบตางๆ 3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช 

พลังงาน 4. เพิ่มเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  

5.กำหนดราคาพลังงานที่แขงขันไดและจะสงเสริมการ 

อนุรักษพลังงานลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด รวม 

ทั้งตั้งเปาเปนศูนยกลางกาซธรรมชาติ (Gas Hub)

 อินโดนีเซียเปนผูบริโภคพลังงานรายใหญที่สุดของ 

ภูมิภาคอาเซียนและมีโอกาสในการเติบโตอยางมหาศาล 

อินโดนีเซียเปนผูสงออกถานหิน (รายใหญที่สุดในโลก) และ 

สงออกLNGและนําเขานํ้ามันเพิ่มขึ้นโดยอินโดนีเซียตองการ 

ลดสัดสวนการใชพลังงานนํ้ามัน (<25%) และกาซธรรมชาติ  

(22%) และเพ่ิมสัดสวนพลังงานทดแทนใหมีสัดสวน (>23%) 

และถานหิน (>30%) ภายในป 2030

 นอกจากนัน้ยงัสนบัสนนุการเขาถึงไฟฟาในภาคครวัเรอืน 

นำระบบ Feed-in Tariffs (FITs) มาใชกับพลังงานทดแทน, 

สนับสนุนการเพิ่มสัดสวนของเชื้อเพลิงชีวภาพ, สงเสริม 

การอนรุกัษพลงังาน,ลดการปลอยกาซเรอืนกระจก, โครงการ 

Fast Track1 ป 2006 สรางโรงไฟฟาถานหิน 10,000MW   

รองรับความตองการไฟฟาและดำเนินโครงการ Fast Track2  

ตั้งแตป 2009 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก 10,000 MW  

ประกอบดวยถานหิน พลังงานใตพิภพ และพลังงานนํ้า

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเปาหมาย 

เปนแหลงพลังงานน้ําของเอเชยี โดยมีการสงออกไฟฟาเพิม่ขึน้ 

อยางรวดเรว็โดยในสวนของนโยบายดานพลงังานทดแทนน้ัน 

ลาวจะพัฒนาพลังงานนํ้าและพลังงานทดแทนสำหรับภายใน 

ประเทศและสงออก,เพิ่มการผลิตไฟฟาจากพลังงานนํ้าและ 

โรงไฟฟาถานหิน,ปรับปรุงระบบสงในภาคเหนือ ภาคกลาง  

ภาคใต เชื่อมตอกับไทยและเวียดนาม, เพิ่มสัดสวนพลังงาน 

ทดแทน, ลดการใชพลังงาน (Final Energy Consump-

tion) 10% ภายในป 2025 และเพิ่มการเขาถึงไฟฟาของ 

ภาคครัวเรือน

 มาเลเซยีเปนผูบรโิภคพลังงานรายใหญเปนอนัดบัสาม

ของภูมิภาคอาเซียน และมีการบริโภคตอหัวประชากรสูงเปน 

ผูสงออกน้ํามันและLNGที่สำคัญ แตการผลิตกำลังอิ่มตัวโดย 

นโยบายดานพลังงานทดแทนของมาเลเซียนั้นจะเพ่ิมกำลัง 

การผลิตไฟฟาและสรางโรงไฟฟาใหมทดแทนโรงไฟฟาเดิม, 

เพิม่กำลังการผลติไฟฟาจากพลังงานทดแทน, พลงังานนิวเคลยีร 

เปนทางเลือกในระยะยาว, สงเสริมการอนุรักษพลังงานและ 

เวียดนามมีพลังงานหมุนเวียนและเชื้อเพลิงฟอสซิล

แตดวยความตองการพลังงาน

ที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทำใหกลายเปนผูนำเขา

และพัฒนาพลังงานนิวเคลียรโดยมีนโยบาย

จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟา, เพิ่มสัดสวน

การผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน 

และพลังงานนิวเคลียร
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 เวียดนามมีพลังงานหมุนเวียนและเชื้อเพลิงฟอส

ซิลที่สำคัญ แตดวยความตองการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอยาง 

รวดเร็ว ทำใหกลายเปนผูนำเขาและพัฒนาพลังงานนิวเคลียร 

โดยเวียดนามมีนโยบายจะเพ่ิมกำลังการผลิตไฟฟา, เพิ่ม 

สดัสวนการผลติไฟฟาจากพลงังานทดแทน และพลงังานนวิเคลยีร,  

สนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนในการผลิตไฟฟา, พัฒนา 

แหลงกาซธรรมชาติในประเทศ โดยเพ่ิมการลงทุนในสาธารณูปโภค 

พื้นฐาน,เพิ่มปริมาณสำรองน้ํามัน 90 วันของการนำเขาสุทธิ,  

เพิ่มการเขาถึงไฟฟาของภาคครัวเรือนในชนบท และลด 

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

 สำหรับประเทศไทยเปนผูบริโภคพลังงานรายใหญ 

เปนอันดับสองของภูมิภาคอาเซียน และพึ่งพาการนําเขา 

พลังงาน เน่ืองจากมีทรัพยากรพลังงานจํากัด โดยมีเปาหมาย 

ในการผลิตพลังงานไฟฟาที่หลากหลาย  ซึ่ งนโยบาย 

การสงเสริมพลังงานทดแทนน้ันไทยจะเพิ่มกำลังการผลิต 

ไฟฟา (ลดสัดสวนการใชกาซธรรมชาติ และเพ่ิมการผลิต 

จากพลังงานนิวเคลียร),เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทน 

เปน 25%, สงเสริมการอนุรักษพลังงานและเพ่ิมปริมาณ 

สำรองน้ำมันเปน 45-90 วันของการนำเขาสุทธิ

 นายมนูญกลาวถึงความตองการของพลังงานอาเซียน 

ในป 2578 หรือใน 20 ปขางหนาวาทบวงพลังงานระหวาง 

ประเทศ (IEA) ประเมินวาในป 2578 ภูมิภาคอาเซียนจะใช 

พลงังานเพิม่ 80% ตามการขยายตัวทางเศรษฐกจิทีจ่ะเตบิโต 

ขึ้นสามเทา ประชากรเพิ่มขึ้น 25% สงผลใหความตองการ 

นํ้ามันจะเพิ่มจาก 4.4mb/d (Million Barrels per Day)  

เปน 6.8 ลานบารเรลตอวันโดยตองนำเขาสุทธิเพิ่มจาก 1.9  

ลานบารเรลตอวันเปน 5 ลานบารเรลตอวัน (พึ่งพิงการนำเขา 

สูงถึง 75%) เนื่องจากแหลงผลิตในภูมิภาคเร่ิมลดลง

 โดยกลุมประเทศอาเซียนจะกลายเปนผูนำเขาน้ํามนั 

รายใหญอันดับสี่ของโลกรองจากจีน อินเดีย และยุโรป 

ขณะท่ีความตองการถานหินก็จะเพ่ิมขึ้นสามเทาตัว ซึ่ง 

สัดสวนการใชถานหินในการผลิตไฟฟาจะเพิ่มขึ้นจาก  

30% เปน 50% ทำใหอาเซียนมีภาระคาใชจายดานพลัง

งานพุงขึ้นสูงแตะระดับ 2.4 แสนลานเหรียญสหรัฐ หรือ 

ประมาณ 7.4  ลานลานบาททัง้น้ีอนิโดนเีซยีและไทยมคีาใช 

จายดานพลังงานสูงถึงประเทศละ 70,000 ลานเหรียญ 

สหรฐั/ป (2.2 ลานลานบาท)

ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของประเทศ

 บรูไนเปนหนึ่งในประเทศที่รายไดตอหัวตอปมากที่

สุดในโลก เนื่องจากเปนผูสงออกนํ้ามันและ LNG ซึ่งบรูไนมี 

นโยบายท่ีเพ่ิมกำลังการผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติโดย 

เปล่ียนโรงไฟฟากาซธรรมชาติจาก Simple-Cycleเปน  

Combined-Cycle, เพิ่มกำลังการผลิต Solar PV ใหสามารถ 

ผลิตไฟฟา 10 MW ภายในป  2030, สงเสริมการอนุรักษ 

พลังงาน และเริ่มนำระบบการคิดคาไฟฟาแบบแบงกลุม 

(Tiered Pricing) มาใชฟลิปปนสมีความตองการไฟฟาที่ 

เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วทำใหตองการจัดหาพลังงานเพิ่มขึ้น  

โดยมีพึ่งพาการนำเขาพลังงานอยางมาก แมวาจะเปนผูผลิต 

พลังงานความรอนใตพิภพรายใหญเปนอันดับสองของโลก

 โดยฟลิปปนสมีนโยบายจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟา 

และขยายระบบสงไฟฟาใหมีการเชื่อมโยงในทุกเกาะสำคัญ  

รวมถึงเพ่ิมกำลังการผลิตพลังงานทดแทนซึ่งสวนใหญ  

เปนพลังงานใตพิภพและพลังงานนํ้า,เพิ่มอัตราการเขาถึง 

ไฟฟาในภาคครัวเรือน, เริ่มโครงการ LPG Conversion, 

ทดลองโครงการรถใชไฟฟา และเพ่ิมการใช CNG, LNG  

ในรถขนสงสาธารณะ, เพิ่มการใชเบนซินผสมเอทานอลเปน  

20% และเพ่ิมการใชไบโอดีเซล
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 รมว.พลังงานคนใหมฟตจัด ประเดิมตรวจเยี่ยม  

พพ.เปนหนวยงานแรก กำชับโซลารฟารมคางทอตองเขา 

ระบบ ธ.ค.58 ขูหากไมพรอมถูกตัดสิทธิแน หวั่นกระทบ 

ตอนโยบายโซลารราชการ-สหกรณ รวมทั้งนโยบายหนุน

ชุมชนผลิตไฟฟาพลังงานทดแทนใชเอง-ขายสรางรายได 

ขณะท่ีการรับซื้อไฟฟาโซลารรูฟท็อปประเภทที่อยูอาศัยมี

ผูสนใจเขารวมโครงการเกินเปา กำหนดใหจายไฟฟาเขา 

SCOD ภายในสิ้นป 58

  พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงพลังงาน เปดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการทำ 

งานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

(พพ.) เปนหนวยงานแรก เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคมที่ผานมาวา 

ไดสั่งการให พพ.กำชับผูไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟาจาก 

พลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดินหรือโซลารฟารม 

ที่ไดรับใบอนุญาตจำนวน 148 โครงการ กำลังการผลิต 

รวม 843.95 เมกะวัตตใหเรงจายไฟฟาเขาระบบ (COD)  

ภายในเดือนธันวาคมนี้

  หากไมสามารถดำเนินการไดตองแสดงตัวแจงตอ 

กระทรวงโดยดวน เพราะหากใกลกำหนดแลว แตไมจาย 

ไฟตามสัญญาจะถูกตัดสิทธิทันที เนื่องจากเปนนโยบาย 

เรงดวนหลังคางทอมานาน หากไมสามารถจัดการได 

เร็วจะสงผลกระทบตอนโยบายโซลารภาคราชการและ 

สหกรณรวม 800 เมกะวัตต เพราะสายสงไฟฟาอาจไม 

เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตไฟฟาจากโซลาร 

ทั้งระบบ ซึ่งปจจุบันไทยมีกำลังการผลิตไฟฟาจากโซลารสูง 

ถึง 3,000 เมกะวัตตแลว จากแผนพัฒนากำลังการผลิต 

ไฟฟาระยะยาวของประเทศ หรือพีดีพี 2015 กำหนดไวที่  

6,000 เมกะวัตตในป 2579 

  “กระทรวงพลังงานไดย้ำให พพ.สนับสนุนใหชุมชน 

โดยกองบรรณาธิการ
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ทั่วประเทศผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนเพื่อใชในชุมชน 

นอกจากสนับสนุนเอกชน หากเหลือใชสามารถขายใหการ 

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ กฟผ. เพื่อสรางรายได 

อีกทางหน่ึง” พล.อ.อนันตพรกลาว

 ทางดานนายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับ 
กิจการพลังงานในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 
กิจการพลังงาน (กกพ.) เปดเผยถึงผลการรับซ้ือไฟฟาจาก 
โซลารรูฟท็อป (Solar Rooftop) ประเภทบานอยูอาศัย 
เพิ่มเติมใหครบ 100 เมกะวัตตหลังจากที่ กกพ.ไดเปดให 
มีการรับซื้อไฟฟาตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ-30 มิถุนายน  
2558 วา ขณะนี้มีผูสนใจเขารวมโครงการยื่นคำขอขายไฟฟา 
ทั้งสิ้น 11,645 รายคิดเปน 93.213 เมกะวัตต ซึ่งเปาหมาย 
ในการรบัซื้อไฟฟาอยูที่ 78.63 เมกะวัตต
 โดยแบงเปนการไฟฟานครหลวง (กฟน.) 3,293  
รายคิดเปน 25.386 เมกะวัตต (ขอมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม  
2558) และการไฟฟาสวนภูมภิาค 8,352 ราย คดิเปน 67.827  
เมกะวัตต (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) โดยขอมูล 
ลาสุดพบวามีผูผานการคัดเลือกไดสัญญาซ้ือขายไฟฟาแลว 
จำนวน 286 รายคิดเปน 2.192 เมกะวัตต ซึ่งการไฟฟาฝาย 
ที่จำหนายจะมีการทยอยประกาศผูผานการคัดเลือกตอไป

 สำหรับการรับซื้อไฟฟาจากโซลารรูฟท็อป ไดใหการ 

ไฟฟาฝายจำหนายทำการรับซ้ือไฟฟาขนาดกำลังการผลิต 

ติดตั้งไมเกิน 10 กิโลวัตตโดยสัญญาซื้อขายไฟฟามีระยะ 

เวลา 25 ปและไดกำหนดใหจายไฟฟาเขาระบบไฟฟาเชิง 

พาณิชย (SCOD) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หากไมมี 

การเริ่มตนซื้อขายไฟฟาภายในเวลาดังกลาว ใหถือวาสัญญา 

ซื้อขายไฟฟาส้ินสุด สวนอัตราการรับซื้อไฟฟากำหนดให 

เปนไปตามอตัราการรบัซือ้แบบ Feed-in Tariff  (FiT) ประเภท 

บานอยูอาศัยและกำหนดใหการไฟฟาฝายที่จำหนายรับซื้อ 

ไฟฟาในอัตรา 6.85 บาทตอหนวย

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน

“อนันตพร”ขูตัดสิทธิ์โซลารฟารม
จี้148 โครงการจายไฟเขาระบบในป 58
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 PTG คาดผลประกอบการครึ่งปหลังของปนี้เติบโต 

ตอเนื่อง หลังรัฐบาลอัดฉีดเงินเขาระบบผูมีรายไดนอย  

เชื่อกระตุนยอดขายโตตามเปาที่ 20% ยันราคาน้ำมัน 

ดิ่งไมกระทบ เหตุหมุนสต็อกเร็ว คงเปาหมายการขยาย 

สถานีบริการที่ 1,200 สถานีในสิ้นปนี้

 นายพทิกัษ รชักจิประการ ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร 

และกรรมการผูจัดการใหญบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด 

(มหาชน) หรือ PTG เปดเผยวา บริษัทฯคาดวาผลประกอบ 

การในชวงคร่ึงปหลังของปนี้จะเติบโตอยางตอเน่ือง หลัง 

จากรัฐบาลดำเนินการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม ซึ่งมี 

นโยบายหลกัในการอดัฉีดเงนิเขาระบบสำหรบัเกษตรกร และ 

ผูมีรายไดนอยเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ทำใหเช่ือวาจะสงผลดี 

ใหกับทุกอุตสาหกรรม รวมถึงปริมาณการใชน้ำมันในภาค 

การเกษตร และการขนสงจะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ 

มีการขยายสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศอยางตอเนื่อง 

ไมต่ำกวา 200 สถานีตอป สามารถใหบริการลูกคาทั้งในเขต 

ชุมชน และเขตเมืองไดอยางทั่วถึง

 ในขณะที่สถานการณราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มี 

แนวโนมปรับตัวลดลงอยางตอเน่ืองจะไมสงผลกระทบตอ 

บริษัทฯ โดยรายไดจากการขายปลีกน้ำมันยังคงปรับตัวเพิ่ม 

ขึ้น ถึงแมวาราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงกวา 18% เมื่อเทียบ 

กับปกอน หลังการขยายสถานีบริการน้ำมันใหครอบคลุม 

โดยกองบรรณาธิการ
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พิทักษ รัชกิจประการ

มากขึ้น และการเติบโตของปริมาณการจำหนายน้ำมันใน 

สถานีบริการเดิม ทำใหปริมาณการจำหนายโดยรวม และ 

สวนแบงในตลาดยงัคงสามารถขยายตัวเพิม่ขึน้ รวมถงึบรษิทัฯ 

มกีารบรหิารจดัการสตอ็กนำ้มนัอยางมปีระสทิธภิาพ สามารถ 

ระบาย และหมุนเวียนสต็อกน้ำมันดวยเวลาเพียง 3-4 วัน 

เทานั้น อีกทั้งยังมีแผนการลดปริมาณสำรองน้ำมันจาก 6%  

เปน 1% ในเดือนพ.ย.ปนี ้ทำใหไมมีความเสี่ยงจากการขาด 

ทุนสต็อกน้ำมัน

 “เราเห็นดวย และเราคาดหวังใหรัฐบาลกระตุน 

เศรษฐกจิแบบย่ังยนืควบคูกนั เพือ่มาชวยขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ 

ภายในประเทศ ซึ่งจะสงผลดีใหกับทุกอุตสาหกรรม รวมถึง 

การใชน้ำมันในภาคการเกษตร และการขนสง และดวย 

การที่ เราขยายสถานีบริการมากกวา 200 สถานีทุกป 

ทั่วประเทศ ทำใหเราสามารถใหบริการลูกคาทั้งในเขตชุมชน  

และเขตเมืองไดอยางทั่วถึง สวนราคาน้ำมันที่ลดลงไมได 

สงผลกระทบเพราะนำ้มนัของเรามีอตัราหมุนเวยีนคอนขางเร็ว 

และมีสต็อกน้ำมันไมเยอะ ทำใหเพิ่มความยืดหยุนใน 

การบริหารเงินมากยิ่งขึ้น” นายพิทักษกลาว

 ทั้งนี้ผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำไตรมาสที่ 2  

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยูที่  

169 ลานบาท เพิ่มขึ้น 33 ลานบาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้น  

24.4% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนที่มีกำไรสุทธิอยู 

ที่ 136 ลานบาท และมีรายไดรวม 14,204 ลานบาท เพิ่มขึ้น  

315 ลานบาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้น 2.3.% เมื่อเทียบกับ 

ชวงเดียวกันของปกอนที่มีรายไดอยูที่ 13,889 ลานบาท  

โดยบริษัทยังคงเปาหมายการขยายสถานีบริการที่ 1,200  

สถานี ภายในส้ินปนี้ และจำนวนสถานีบริการ LPG ที่  

30 สถานี รวมถึงยังคงเปาหมายเพิ่มจำนวนสมาชิกบัตร  

PT Max Card ที่ 3.6 ลานสมาชิก

PTG คาดยอดขายคร่ึงปหลังโต 
 เปาขยายสถานีบริการครบ 1,200 แหง
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 SPCG จบัมอื QH ลยุตลาดโซลารรฟูโครงการอสงัหาฯ 

ตั้งเปาจำหนาย 500 ลานบาท เดินหนาสรางโรงงาน 

ผลิตแผงโซลารเองในไทย กำลังผลิต 100 เมกะวัตตรองรับ  

AEC มั่นใจรายไดปนี้ทะลุ 5,000 ลานบาท มีกำไรมาก 

เปนประวัติการณ เหตุตลาดโซลารรูฟ-โซลารฟารมโต 

ตอเนือ่ง เดนิหนาลงทุนทัง้ญีปุ่น เมยีนมาและฟลปิปนสเพือ่ 

เพิ่มกำลังการผลิตใหได 500 เมกะวัตตในป 62

 เมื่อตนสิงหาคม 2558 บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จำกัด  

(มหาชน) (QH) หรือ ควอลิตี้เฮาส รวมกับ บริษัท เอสพีซีจี  

จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG ทำพิธีลงนามบันทึกขอตกลง 

ความรวมมอื (MOU) เพือ่รวมกนัศกึษา ออกแบบ และพัฒนา 

ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบานพักอาศัย 

ของโครงการในเครือควอลิตี้เฮาส

 นายชชัชาต ิสทิธพินัธุ ประธานเจาหนาทีบ่รหิารและ 

กรรมการผูจัดการ QH กลาววา ควอลิตี้เฮาสมีแนวคิดดาน 

นวตักรรมสำหรบัการอยูอาศัยในรปูแบบ Smart Home เพือ่ 

ใหลูกคาไดรับประโยชนจากนวัตกรรมการจัดการพลังงาน 

ในบานควบคูไปกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งความรวมมือ 

ในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา 

บานพักอาศัย หรือโซลารรูฟกับ SPCG ในครั้งนี้จะสามารถ 

ตอบโจทยการพัฒนาที่อยูอาศัยของบริษัทฯ ไดอยางมี 

โดยกองบรรณาธิการ

Energy Focus

ชัชชาติ สิทธิพันธุ

SPCGบุกตลาดอสังหาฯ-AEC
  เปาขายโซลารเซลล500ลาน

ประสิทธิภาพ

 ทัง้นี ้การตดิตัง้โซลารรฟูลกูคาจะไดรบัประโยชนดาน 

การลดการใชพลงังานไฟฟาภายในบาน ชวยลดภาระคาใชจาย 

ใชไฟฟา และแผงโซลารรูฟยังชวยลดความรอนบนหลังคา 

ทำใหบานเย็นลง อีกทั้งสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐใน 

ดานการลดการนำเขาพลังงาน และสรางความมั่นคงดาน 

พลงังานใหแกประเทศ นอกจากน้ีพลงังานไฟฟาทีผ่ลิตไดจาก 

แสงอาทิตยเปนพลังงานสะอาดที่ไดจากธรรมชาติ 

 จึงเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ชวยลดการสรางคารบอน- 

ไดออกไซดสูอากาศและปรากฏการณเรือนกระจกที่สงผลให 

เกิดภาวะโลกรอน

 น.ส.วนัด ีกญุชรยาคง จลุเจรญิ ประธานกรรมการและ 

กรรมการผูจัดการ SPCG กลาววา นับเปนการรวมมือทาง 

ธุรกิจเปนครั้งแรกกับบริษัทอสังหาริมทรัพย โดยจะติดตั้ง 

แผงโซลารเซลลบนหลังคาบานทั้งในโครงการเกาและใหม 

ของควอลิตี้ เฮาสที่เปดตัวใหมเฉล่ียปละประมาณ 1,500  

ยูนิต ซึ่งคาดวาจะมีผูสนใจติดตั้งแผงโซลารเซลลในสัดสวน 

ไมต่ำกวา 5% 

 ทั้งนี้ การติดแผงโซลารเซลลสำหรับหลังคาบานนั้น 

จะมีกำลังการผลิตราว 2-10 กิโลวัตต โดยจะขึ้นอยูกับขนาด  

ซึ่งจะทำใหประหยัดคาไฟฟาไดเดือนละ 2,000-6,000 บาท 
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วันดี  กุญชรยาคง  จุลเจริญ

แลวแตขนาดของบาน นอกจากน้ี ภายในป 2558 บริษัทได 

ตั้งเปาหมายมียอดขายแผงโซลารเซลลอยูที่ 500 ลานบาท 

ขณะทีใ่นปทีผ่านมามียอดขายราว 200 ลานบาท โดยจะมกีาร 

เติบโตทั้งจากโครงการโซลารฟารม และโครงการโซลารรูฟ

 ขณะเดียวกันบริษัทไดปรับแผนการสรางโรงงาน 

ผลิตแผงโซลารเซลลที่รวมกับพันธมิตรญี่ปุนฝายละ 50  

เปอรเซ็นต จากเดิมที่จะตั้งในจังหวัดนนทบุรีดวยกำลังการ 

ผลิตเร่ิมตนที่ 10 เมกะวัตตมาเปนการตั้งโรงงานในจังหวัด 

นครราชสีมา ซึ่งมีพื้นที่ใหญกวา และเพ่ิมกำลังการผลิตเปน  

100 เมกะวัตต ซึ่งคาดวาจะกอสรางแลวเสร็จและเริ่มผลิต 

ในชวงตนป 2559 ดวยงบลงทุนราว 500 ลานบาท พรอม 

ตั้งเปาหมายที่จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเปน 500 เมกะวัตต 

ในระยะเวลา 3 ป เพื่อรองรับการขยายตลาดในประเทศและ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดวย

 บริษัทคาดวา รายไดในปนี้จะทำไดไมต่ำกวา 5,000  

ลานบาท และกำไรสุทธิจะทำสถิติสูงสุดเปนประวัติการณ  

หลงัจากรบัรูการผลติไฟฟาพลงังานแสงอาทติย 260 เมกะวตัต 

เต็มป ขณะที่วางเปาหมายจะมีกำลังการผลิตแตะ 500  

เมกะวัตตในป 2562 จาก ณ สิ้นปนี้ที่คาดวาจะมีกำลังการ 

ผลิตทั้งหมด 280-290 เมกะวัตต

 “ปนี้ เรามั่นใจวารายไดของเราจะยังเปนไปตาม

เปาหมายท่ีวางไว ซึ่งมาจากการรับรูกำลังการผลิต 260  

เมกะวัตตเต็มป ในสวนของการเลื่อนการเปดรับซ้ือขายไฟฟา 

ของภาครัฐนั้นบริษัทฯ ไมไดรับผลกระทบแตอยางใด เพราะ 

เราไมไดนำโครงการดังกลาวมาคำนวณในเปาหมายรายไดใน

ปนี้”  น.ส.วันดีกลาว

 น.ส.วันดีกลาววา ในสวนของการรวมลงทุนใน 

โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศ 

ญี่ปุน คาดวาจะสรุปรายละเอียดทั้งหมดภายในไตรมาส  

3/58  ซึ่งบริษัทถือหุนในสัดสวน 33% และพันธมิตรอีก 2  

รายเปนบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุนถือหุนในสัดสวน 33%  

เทากัน และคาดวาจะใชงบลงทุนราว 4,000-5,000 ลานบาท  

โดยเงินลงทุนดังกลาวจะมาจากเงินกูสถาบันทางการเงินใน 

ประเทศญีปุ่นทัง้หมดเพือ่ทีจ่ะไมตองเพิม่ทนุใหเปนผลกระทบ 

ตอผูถือหุน ซึ่งจะเนนตลาดในประเทศและกลุมประเทศ 

อาเซียนเปนหลัก

 สวนการลงทุนในประเทศฟลิปปนสไดชะลอออกไป 

จากเดิมที่คาดวาจะแลวเสร็จในปลายปนี้ เน่ืองจากมีความ 

เสี่ยงในเรื่องของการไดรับใบอนุญาตซื้อขายไฟฟา เพราะ 

ตองกอสรางแลวเสร็จเทาน้ัน จึงจะขอใบอนุญาตได  จึง 

ปรับเปล่ียนแนวคิดเปนการรวมลงทุนในโรงไฟฟาที่ผลิตและ 

จำหนายไฟฟาแทนการเขาลงทุนเองทั้งหมด 

 “ขณะน้ีกลุม SPCG  กำลังเจรจาเขารวมลงทุนกับ

ผูประกอบการที่ไดใบอนุญาตซ้ือขายไฟฟาโครงการโซลาร 

ฟารมคางทอ 2-3 ราย กำลังการผลิตรวม 30 เมกะวัตต 

คาดวาจะไดขอสรุปในปลายปนี้” น.ส.วันดีกลาว

 นอกจากนี ้ในชวงทีผ่านมาบรษิทัไดรวมมือกบัพนัธมติร 

จากประเทศเมียนมาเพื่อลงทุนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  

1 เมกะวตัตในเมอืงมัณฑะเลย โดยบรษิทัเขาถอืหุนในสดัสวน  

50% คาดวาจะใชเงินลงทุนรวมราว 100 ลานบาท และ 

คาดวาจะสามารถเร่ิมจำหนายไฟฟาไดในชวงตนป 2559 

 น.ส.วันดีกลาวถึงการขยายกำลังการผลิตในประเทศ 

วา  ปจจุบันบริษัทอยูระหวางเจรจารวมทุนกับผูประกอบการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตซ้ือขายไฟฟาโครงการโซลารฟารมคางทอ  

2-3 ราย ซึง่คาดวาจะมกีำลงัการผลติรายละ 30-40 เมกะวตัต  

และนาจะไดขอสรุปภายในปนี้ สำหรับเงินที่ใชในการลงทุน 

ทัง้หมดจะใชกระแสเงนิสดทีม่อียูกวา 3,000 ลานบาท ยกเวน 

การลงทุนในประเทศญี่ปุนที่จะใชเปนเงินกู 
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โดยกองบรรณาธิการ

Energy Focus

 SUPER เดินหนาลงทุนพลังงานแสงอาทิตย กวาน 

ซื้อกิจการโซลารฟารมเพิ่มอีก 4 โครงการ กำลังการผลิต  

17.40 เมกะวัตต คาดใชเงินลงทุนรวมไมเกิน 1,147 ลาน  

หวงัขายไฟฟาเขาระบบภายในสิน้ป 58 แยมแผนธรุกจิเนน 

ขยายธุรกิจพลังงานทดแทนตอเนื่อง มั่นใจ 3 ปขางหนาจะ 

จายไฟฟาเขาระบบไดเปน 2,000 เมกะวัตต

 นายจอมทรัพย โลจายะ ประธานคณะกรรมการ 

บริษัท ซุปเปอรบลอก จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER   

เปดเผยวา คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัท  

ซุปเปอร โซลาร เอนเนอรยี จำกัด (SSE)  ซึ่งถือหุน 100%  

ของทนุจดทะเบยีนโดยบรษิทั ซปุเปอร เอนเนอรย ีกรุป จำกดั  

(SUPERE) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ SUPER เขาลงทุนในบริษัท 

ซึง่เปนเจาของกรรมสทิธ์ิทรพัยสนิท่ีเกีย่วของกบัการผลิตและ 

จำหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell)  

จำนวนทัง้หมด 4 โครงการ ขนาดรวม 17.40 เมกะวตัต รวมทัง้ 

สิทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

 โดยบริษัทยอยของ SUPER ไดเขาทำรายการใน 3  

บรษิทัประกอบดวย บรษิทั ตัง้แซเยีย้งกรนีพาวเวอร วนั จำกดั  

(TSG1) บรษิทั เอส ท ีเอฟ อ ีโซลา จำกดั (STFES) และบริษทั  

อพอลโล โซลาร จำกัด (APL) ซึง่เปนไปตามนโยบายของบริษทั 

ทีจ่ะขยายงานอยางตอเนือ่งทัง้จากการเติบโตจากภายในและ 

จากการซ้ือกิจการควบคูกันไปในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟาจาก 

พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย

 โดยการเขาทำรายการทั้ง 3 รายการนั้น รายการแรก  

เปนการเขาลงทุนใน TSG1 นั้นบริษัทจะเปนผูรับโอนสิทธิ 

ประโยชนในคำขอจำหนายไฟฟาระบบพลังงานแสงอาทิตย 

และสทิธปิระโยชนในสญัญาซ้ือขายไฟฟากับ กฟภ. 1 โครงการ 

ขนาด 4 เมกะวัตต จาก TSG โดยมีมูลคาการเขาทำรายการ 

ทัง้หมดรวมไมเกนิ 276 ลานบาท ภายหลังการเขาทำรายการ 

แลวจะสงผลให SSE เขาถือหุนใน TSG1 ในสัดสวน 100% 

 สำหรับรายการที่ 2 เปนการเขาลงทุนใน STFES โดย 

บริษัทจะเปนผูรับโอนสิทธิประโยชนในคำขอจำหนายไฟฟา 

ระบบพลังงานแสงอาทติยและสทิธปิระโยชนในสัญญาซือ้ขาย 

ไฟฟากบัการไฟฟาสวนภมูภิาค จำนวน 2 โครงการขนาดรวม 8   

เมกะวัตต จาก STFE  ซึ่งมีมูลคาการเขาทำรายการทั้งหมด 

รวมไมเกิน 536 ลานบาท ภายหลังการเขาทำรายการแลวจะ 

สงผลให SSE เขาถือหุนใน STFES ในสัดสวน 100% 

 สวนรายการท่ี 3 เปนการเขาซือ้หุนสามญัเพิม่ทนุใหม 

ของ APL จำนวน 250,000 หุน มลูคาทีต่ราไวหุนละ 100 บาท  

ในราคา 170 บาทตอหุน มลูคารวม 42,500,000 บาท คดิเปน  

25% ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการ 

เพิ่มทุนของ APL โดย APL เปนเจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน 

ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา 

จากพลงังานแสงอาทิตยจำนวน 2 โครงการ ขนาดรวม 5.40 เมกะวตัต  

รวมทั้งสิทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟภ. โดยมีมูลคา 

การเขาทำรายการทั้งหมดรวมไมเกิน 335 ลานบาท และโดย 

ทั้ง 4 โครงการ มีสัญญาซ้ือขายไฟกับ กฟภ. เปนเวลา 25 ป 

กำหนดจายไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) ภายในเดือน ธ.ค.2558

 สำหรบัแผนการดำเนนิงานในป 2558 บรษิทัยงัยนืยนั 

ที่จะสามารถจายไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) ไดตามเปา 500  

เมกะวตัต ซึง่นับจากเดอืนสิงหาคมเปนตนมาบรษิทัเริม่ทยอย  

COD เขามาอยางตอเนื่อง

 สวนในป 2559 คาดวารายไดจะเติบโตไดเทาตัวจาก 

ปนี้ หลังจะมีโรงไฟฟาที่ COD แลวเพิ่มเปน 1,000 เมกะวัตต  

ซึ่งจะมาจากการผลิตไฟฟาพลังงานลม และการลงทุนใน 

ตางประเทศ สวนในระยะ 3 ปขางหนาคาดวาจะสามารถจาย 

ไฟฟาเขาระบบไดเปน 2,000 เมกะวัตต ทั้งจากโครงการผลิต 

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และชีวมวล

จอมทรัพย โลจายะ

SUPERซื้อโซลารฟารมพันลาน 
  จายไฟเขาระบบ 2,000 MW ใน 3 ป
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โดยกองบรรณาธิการ

Energy Gossip

 ❀❀❀ และแลวเมื่อวันท่ี 17 กันยายนที่ผานมา 

รัฐบาลโดย “พลเอกประยุทธ จันทรโอชา”  นายกรัฐมนตรี 

ในฐานะเปนประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย 

พลังงานแหงชาติ (กพช.) ก็ไดเห็นชอบ 3 แผนหลักของป  

2558-79 ทั้งแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  

(AEDP 2015) แผนบรหิารจัดการน้ำมันเชือ้เพลงิ (Oil Plan 2015)  

และแผนบริหารจัดการกาซธรรมชาติ (Gas Plan 2015) 

ในสวนของ AEDP 2015 นั้นมีเปาหมายในการเพิ่มสัดสวน 

การใชพลังงานทดแทน จากปจจุบันอยูที่รอยละ 11.9 เปน 

รอยละ 30 ของปรมิาณความตองการพลงังานรวมของประเทศ 

 ❀❀❀ ฤกษงามยามดีเมื่อวันท่ี 25 สิงหาคมที่ 

ผานมา “พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน” รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงพลังงานไดเดินทางเขากระทรวงพลังงานเปน 

วันแรก พรอมเขาสักการะศาลพระพรหม ซึ่งเปนส่ิง 

ศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพลังงาน โดยมีผูบริหารกระทรวง 

พลังงานใหการตอนรับ จากนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

พลังงานไดเขารวมประชุมผูบริหารกระทรวงพลังงาน เพื่อ 
รับฟงบรรยายสรุปความคืบหนาแผนงานตางๆ ของแตละ 

หนวยงานของกระทรวงพลังงาน รวมท้ังมอบนโยบายเบือ้งตน 

กบัหนวยงานในสงักดัโดยเนนประเดน็หลกัคือ “จรงิใจ โปรงใส  

ชัดเจน”  ก็ตองชวยกันตรวจสอบวา กระทรวงพลังงานที่ยก 

ใหเปนกระทรวงเกรดเอไปแลวจะบริหารงานไดตามนโยบาย 

รัฐมนตรีไดมากนอยแคไหน โดยเฉพาะเรื่องขุมทรัพยใน 

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานที่ตองไดผลสัมฤทธิ์ 

ของการอนุรักษพลังงานตามท่ีนายกรัฐมนตรีตองการจริงๆ  

ไมใชเอื้อเฟอเฉพาะบางกลุมบางพวก

ในป 2579 โดยปรบัเพิม่กำลงัผลิตไฟฟาจากพลงังานหมุนเวยีน  

รวมท้ังส้ิน 19,635 เมกะวตัต ซึง่จะมกีรอบระยะเวลาเดียวกบั 

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP 2015)  

รวมทั้งจะมีการสงเสริมการผลิตและการใชไบโอดีเซลเปน  

14 ลานลิตร/วนั และเอทานอล 11.3 ลานลิตร/วนั และทีส่ำคญั 

ไดมอบหมายใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ 

พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานดำเนินการจัดทำแผน 

ปฏบิตักิาร (Action Plan) และรายงานความคืบหนาการดำเนิน 

ตอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ทกุ 3 เดอืน  

นอกจากนี้ยังไดพิจารณาเห็นชอบโครงขายระบบทอสง 

กาซธรรมชาติ เสนที่ 5 (Natural Gas Pipeline Network)  

วงเงินลงทุนรวม 110,100 ลานบาท โดยมอบหมายให บมจ. 

ปตท.เปนผูดำเนินการ 
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 ❀❀❀ งานน้ีตองยกนิ้วใหการไฟฟานครหลวง 

(กฟน.) ที่นำโดย “นายสมชาย โรจนรุงวศินกุล”  ผูวาการ  

กฟน.เนื่องจากไดจัดการแขงขันอาคารประหยัดพลังงาน 

มาเปนปที่ 3 สรางเครือขายอาคารประหยัดพลังงานรุนพี่ 

รุนนอง ลาสุด “ธนายุทธ สารพา” ผูอำนวยการกลุมบริหาร 

จัดการศูนยเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 

พระเกียรติที่สงอาคารเขาประกวดปที่ 3 นำคณะเขาเย่ียมชม 

และรับฟงการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนการอนุรักษพลังงาน 

ของโรงแรมริชมอนดรุนพี่ที่รับรางวัลสุดยอดอาคารประหยัด 

พลังงานของ กฟน. ป 2 ในระดับดีเลิศประเภทโรงแรม  

โดย “ลักษณวรรณ วงศวรการ” เอ็มดีคนเกงกลุมโรงแรม 

ริชมอนด ใหการตอนรับและถายทอดวิทยายุทธความ 

รูทุกซอกทุกมุม เรียกไดวาถายทอดวิชาจนหมดเปลือกเพื่อ 

เปาหมายเดียวกันคือ การประหยัดพลังงานชวยชาติและ 

ชวยโลก!

บริษัทแทนนายไพรินทร ชูโชติถาวร โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 

10 กันยายน 2558 เปนตนไป  โดยนายเทวินทรจะมีวาระ 

การดำรงตำแหนง 2 ป 8 เดือน สวนเรื่องที่นายเทวินทรตอง

ดำเนินการเรงดวนตามนโยบายของบอรด ปตท. เชน การเรง 

ชี้แจงใหประชาชนทราบถึงขอเท็จจริงในการดำเนินกิจการ 

พลงังานของ ปตท. โดยเฉพาะการตออายสุมัปทานปโตรเลยีม 

ที่กำลังจะหมดลงในอีก 7 ปขางหนา เพื่อไมใหนโยบายปฏิรูป 

พลงังานของรฐับาลลมเหลว รวมถงึการบรหิารแหลงทรพัยากร 

ดานพลังงาน และประเมินแผนการลงทุนของ ปตท. ลวงหนา 

ทั้งแผนระยะ 5 ป และ 20 ป
 ❀❀❀ ก็ตองแสดงความยินดีกับผูบริหารใหม 

ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เนื่องจาก บริษัท ปตท. 

จำกัด (มหาชน) ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยระบุวา “ขอเรียนแจงการพนจากตำแหนงกรรมการ 

ของนายไพรินทร ชูโชติถาวร ประธานเจาหนาที่บริหารและ 

กรรมการผูจดัการใหญ เนือ่งจากครบวาระการดำรงตำแหนง 

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญตาม 

สญัญาจาง โดยมผีลต้ังแตวนัที ่10 กนัยายน 2558 ทีผ่านมา”  

ดังนั้นคณะกรรมการ ปตท. จึงไดมีมติแตงตั้ง “นายเทวินทร 

วงศวานิช”  ดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและ 

กรรมการผูจดัการใหญ และกรรมการผูมอีำนาจลงนามผกูพนั 
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 ผูเชี่ยวชาญดานพลังงาน แสดงวิสัยทัศนการสราง 
ความหลากหลายในการผลิตไฟฟาของประเทศ ซึ่งนำ 
โดย ดร.เฮเธอร จอหนสโตน ผูอำนวยการงาน อาเซียน  
พาวเวอรวีค คุณกุลวรีย บูรณสัจจะวราพร ผูอำนวยการ 
สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย กรมพัฒนาพลังงาน 
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน คุณโกวิท  
จึงเสถียรทรัพย ผูจัดการฝายแผนงานองคกร บริษัท 
โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด คุณทรงวุฒิ ขันดี  
ผูอำนวยการกองสงเสริมพลังงานทดแทน และผูผลิตไฟฟา 
ขนาดเล็ก การไฟฟาสวนภูมิภาค รวมทั้งผูเชี่ยวชาญจาก 
ภาคเอกชนระดบัภมูภิาค คณุมารคสั  ลอเรน็ซนิ ีประธานและ 
กรรมการ บริษัท ซีเมนส ประเทศไทย จำกัด ฯลฯ

โดยกองบรรณาธิการ

Energy Society

 นายเฉลมิชยั อดุมเรณู ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ 
สายงานดานธุรกิจโรงกล่ัน บมจ.บางจากปโตรเลียม รับ 3  
รางวัลในโครงการสงเสริมการใชประโยชนกากของเสีย  
จัดโดยสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม ประกอบดวยรางวัลการจัดการของเสียภาย 
ในโรงงานตามหลัก 3Rsรางวัลการใชประโยชนของเสียได 
ทั้งหมด และรางวัลผลตอบแทนที่ดีทางเศรษฐศาสตรจาก 
การดำเนินมาตรการ 3Rsในการจัดการของเสียโดยไดรับ
รางวัลระดับเหรียญเงินจากการดำเนินโครงการลด Tank 
Bottom Sludge โดยเปลี่ยนมาใชน้ำมันดีเซลลางถังบรรจุ 
ปโตรเลียม และรางวลัชมเชยระดบัเหรียญเงนิจากการดำเนนิ 
โครงการลด Sulfur Containing Waste โดยเปลี่ยนวิธีการ 
นำกำมะถันออกจากบอ

“บางจาก”ควา 3 รางวัลดานการจัดการของเสีย

 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ที่ผานมา มูลนิธิสถาบัน  
พลังงานทางเลือกแหงประเทศไทยนำโดยนายสุเมฆ  ปณฑรานุวงศ  
ประธานมลูนธิ ิ (คนซาย)  และนายนทิศัน  เจอืทนิ  กรรมการ 
ที่ปรึกษามูลนิธิ  (คนขวา) ไดเขาพบนายณัฐชาติ จารุจินดา 
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจปโตรเลียม บริษัท 
ปตท.จำกัด (มหาชน)  (คนกลาง) เพ่ือแนะนำองคกร ตลอดจน 
นโยบายและกิจกรรมตางๆ ประจำป 2558 ณ  ชั้น 22  
อาคาร 1 สำนักงานใหญ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 

แนะนำมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกฯ
ผูเช่ียวชาญดานพลังงานไทย-เทศแหโชววิสัยทัศน 

 การไฟฟาสวนภูมิภาค หรือ PEA ไดจัดอบรมให 
ความรูความเขาใจแกผูบริหารระดับกลางขององคกร 
ทัว่ประเทศ จำนวน 105 คนเพือ่บรูณาการทศิทางการพฒันา 
ระบบ “Smart Grid” เม่ือวันที่17-18 ส.ค.58 ที่ผานมา  
ณ โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพฯซึ่งการอบรมฝกอบรม 
ในครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.สุขุมวิทย ภูมิวุฒิสาร จาก 
ศูนยเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีไฟฟากำลัง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยและทีมงานในการใหความรู  และยังได 
เปดโอกาสใหมีการระดมความคิด รวมเสนอขอคิดเห็น 
และแนวทางท่ีเหมาะสม เพื่อนำไปปรับใชใหการพัฒนา 
ธุรกิจใหมีความเปนมาตรฐานสากลและสามารถนำความรู 
ไปพัฒนาโครงขายไฟฟาใหตอองคกรตอไป

PEAอบรมระบบ “Smart Grid” ใหผูบริหาร
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 นางปทมา วงษถวยทอง ประธานเจาหนาที่บริหาร 
และคณะผูบริหาร บมจ. โซลารตรอน (SOLAR) รวมกับ 
คุณพรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี ดร.ฐกฤต ปานขลิบ  
คณบดีคณะเทคโนโลยแีละคณาจารย วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม  
(สยามเทค) รวมลงนามบันทึกขอตกลงโครงการความ 
รวมมือเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยียานพาหนะพลังงาน 
แสงอาทิตย มีวัตถุประสงค เพื่อรวมมือในการพัฒนา 
เทคโนโลยียานพาหนะพลังงานแสงอาทิตยโดยสถาบัน 
การศึกษาไทย โรงงานอุตสาหกรรมไทยและใชผลิตภัณฑ 
ของประเทศไทย ทั้งนี้ยังไดสนับสนุนโครงการแขงขัน 
รถยนตพลงังานจากแสงอาทิตย (World Solar Challenge)  
ระหวางวันที่ 18-25 ตุลาคม 2558 ที่ประเทศออสเตรเลีย

UWC พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงไฟฟาไบโอแกส

     ผศ.ดร.ยศพงษ ลออนวล  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) และ 
นายธงชัย ล่ำซำ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ล็อกซเลย  
จำกัด (มหาชน) รวมลงความรวมเพ่ือทดสอบรถโดยสาร 
ไฟฟาทีผ่ลิตขึน้โดยบริษทั BYD จำกดั ประเทศจนีมาทดลอง 
วิ่งในประเทศไทยซึ่งเปนสวนหน่ึงในการพัฒนานโยบาย 
ดานการสงเสริมการผลิตยานยนตไฟฟาของประเทศ 
โดยเร่ิมท่ีรถโดยสารไฟฟาซึ่งตองวิเคราะหการใชพลังงาน 
ในรถโดยสารไฟฟาที่นำเขามาจากตางประเทศในสภาพ 
การใชงานจริงวาความคุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับการใช 
รถโดยสารที่ใชเช้ือเพลิงน้ำมันดีเซลและ NGV 

มจธ. หนุนล็อกซเลยทดสอบรถโดยสารไฟฟา
PTG รับรางวัลบริษัทตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน

 นายพทิกัษ รชักจิประการ ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร  
และกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด  
(มหาชน) หรือ PTG ขึ้นรับมอบใบประกาศรับรองฐานะ 
สมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน 
ทุจริต โดยมี ดร.บัณฑิต นิจถาวร เลขาธิการแนวรวมปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เปนผูมอบ 
ใบประกาศรับรองฉบับนี้ใหแก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี  
จำกัด (มหาชน) ณ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 
ไทย เม่ือเร็วๆนี้ 

 นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริหาร 
พรอมดวยนายพีรทัศน ธนรัชตวัฒนา กรรมการผูจัดการ  
และนายธีรชัย ลีนะบรรจง (คนท่ี3 จากซายแถวหนา) 
กรรมการและรองกรรมการผูจดัการ สายการตลาดและสือ่สาร 
องคกร บริษัท เอ้ือวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC 
นำคณะสื่อมวลชนเขาเยี่ยมชมพ้ืนที่ปลูกตนเนเปยร และ 
โรงไฟฟาไบโอแกส โดยไดเยีย่มชมการสาธติวธิกีารเก็บเก่ียว 
ตนเนเปยรดวยเครื่องจักรอันทันสมัย การผลิตกาซชีวภาพ 
และการนำพชืพลงังานไปแปรรูปเปนเช้ือเพลิงทีห่ลากหลาย 
ณ โครงการพื้นที่ปลูก อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

UWC พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงไฟฟาไบโอแกส
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 นายวสันต อิทธิโรจนกุล (คนที่ 3 จากซาย)  
กรรมการผูจดัการ บรษิทั ไพโอเนยีร มอเตอร จำกดั (มหาชน) 
หรือ PIMO ใหการตอนรับ Mr. BUN CHANSOPHEAP 
รองประธานกรรมการ และทีมขาย บริษัท ทีเคเอส กรุป 
จำกัด ผูนำเขามอเตอรจากประเทศกัมพูชา ในโอกาส 
เขาเยี่ยมชมโรงงาน รวมถึงสั่งซื้อมอเตอร และเครื่องสูบน้ำ  
โดยมีการจัดสงสินคาเปนที่เรียบรอย ณ สำนักงานบริษัท  
ไพโอเนียร มอเตอร จำกัด (มหาชน) 

PIMO เปดบานตอนรับผูนำเขามอเตอรกัมพูชา

 นายกติต ิชวีะเกต ุประธานเจาหนาทีบ่รหิาร บรษิทั  
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ไดลงนามสัญญา 
ซื้อขายไฟฟารวมกับนาย ธีรวุทธิ์ วัตรกิจไพศาล ผูชวย 
ผูวาการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค  
หรอื PEA ภายใตโครงการโรงไฟฟาจากกาซชวีภาพ อ.แมแตง  
จ.เชียงใหม โดยมีขนาดกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต และ 
ใชหญาเนเปยรเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา เมื่อเร็ว ๆ นี้  
ณ สำนักงานใหญ การไฟฟาสวนภูมิภาค

UAC ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาใหกับ PEA

 สมาคมผูสือ่ขาวเศรษฐกิจ รวมกบั ธนาคารกรงุเทพ  
จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปด 
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู สื่ อข าว เศรษฐกิจ 
ระดับสูง (พศส.) 2558ภาพรวมการเปดเสรีประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) สำหรับผูสื่อขาวเศรษฐกิจ 
ซึ่งสมาคมไดรับเกียรติจาก คุณโฆสิต ปนเปยมรัษฎ  
ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
เปนประธานปดโครงการพรอมมอบวุฒิบัตรใหกับ 
ผูเขารวมอบรม โดยมี คุณธิวา สุดใจ นายกสมาคมฯ  
พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เขารวมอยาง 
พรอมเพรียง ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ผูสื่อขาวเศรษฐกิจจัดอบรมการเปดเสรี AEC
 ไทยพาณิชย-แสนสิริรวมรณรงคการใชจักรยาน

 ธนาคาร ไทยพาณิชย โดยคุณสักวัฏ อิทธิสวัสดิ์ 
ผู อำนวยการผลิตภัณฑสิน เชื่ อ เพื่ อที่ อยู อาศั ยร วม 
สนับสนุนจักรยานจำนวน 10 คัน มูลคากวา 35,000 บาท 
ใหกับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณสมัชชา  
พรหมศิริ (ซาย) ผูอำนวยการฝายการตลาดองคกร เปน 
ตัวแทนรับมอบ เพื่อรณรงคการใชจักรยานแทนรถยนต 
ในการเดินทางภายในโครงการท่ีพักอาศัย รวมถึงสงเสริม 
การสรางสัมพันธไมตรีของการแบงปนระหวางลูกบาน 
ดวยกันเอง ภายใตแคมเปญหลัก “The Good Bike  
ปนความสุข ปนน้ำใจ” เพื่อการแบงปนระหวางลูกบาน 
และระหวางชุมชนผานการทำกิจกรรมจิตรอาสาทำความดี  
ทัง้ยงัเปนไปตามนโยบายสงเสรมิการปนจกัยานเพือ่สขุภาพ 
และสิ่งแวดลอมของธนาคาร
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 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผูอำนวยการสำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดเปนวิทยากรในการ 
บรรยายมาตรการประหยัดพลังงานในสวนราชการใหกับ 
สำนักงาน ก.พ.ร. และผูแทนจากสวนราชการที่มีบทบาท 
สำคัญในเรื่องการประหยัดพลังงานเพื่อเปนตัวอยางที่ดีกับ 
ประชาชน และเนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติให สนพ.  
กำกับดูแลการใชไฟฟาและน้ำมันเช้ือเพลิงในหนวยงาน 
ภาครัฐ โดยกำหนดใหลดใชพลังงานลงอยางนอยรอยละ  
10 ซึ่ง สนพ.จะสงเสริมหนวยงานภาครัฐประหยัดพลังงาน 
ที่เห็นผลจริงจังอันไดแก  1.เปลี่ยนหลอดไฟในหนวยงาน 
เปนหลอด  LED 2.เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการ 
ใชงานเกิน 10 ป เปนระบบ Inverter  3.ตดิต้ังแผงโซลารเซลล 
บนหลังคา  และ 4.สำหรับหนวยงานที่เปน Campus  
สงเสริมใหมีการใชรถจักรยานแทนรถยนตเพื่อลดการใช 
พลังงาน

 เมื่อวันอาทิตย 16 สิงหาคมที่ผานมา ดร.คุรุจิต 
นาครทรรพ ปลดักระทรวงพลงังาน พรอมผูบรหิาร ขาราชการ  
และเจาหนาที่ รวมกิจกรรม Bike For Mom ปนเพื่อแม  
กิจกรรมปนจักรยานเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 
พรรษา 83 พรรษา 12 สงิหาคม 2558

ขาราชการกระทรวงพลังงานรวมกิจกรรม “ปนเพื่อแม”สนพ.เดินหนาแผนอนุรักษพลังงานประเดิมสวนราชการ

 เม่ือวันที 26 สิงหาคม 2558  ที่ผานมา นายคุรุจิต 
นาครทรรพ  ปลัดกระทรวงพลังงาน  เปนประธาน 
การสัมมนากลุมยอย (Focus Group)  ผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสียดานพลังงานทดแทน เพ่ือระดมความคิด 
เห็นในการจัดทำรางแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ 
พลังงานทางเลือก (พ.ศ. 2558-2579)” โดยมีนายธรรมยศ 
ศรีชวย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ 
พลังงาน (พพ.) พรอมดวยผูบริหารระดับสูงจาก พพ. เขา 
รวมบรรยายและรับฟงความเห็นการใชพลังงานทดแทน 
ในภาคขนสง และการผลิตความรอนดวยพลังงานทดแทน 
สำหรับการสัมมนาฯ ครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล 
กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมจากทั้งภาครัฐ เอกชน 
นักวิชาการ และผูที่เกี่ยวของกวา 200 คน

ระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

 คณุพมิพผกา หวัง่หล ีกรรมการผูจดัการ ศนูยการคา 
ฟวเจอรพารค เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟาในโครงการ Solar  
Roof กับคุณจอหน การาบาเรียน กรรมการบริษัท อาร เจ  
เอนเนอรจี จำกัด โดยโครงการดังกลาว จะดำเนินการตดิต้ัง 
ในศนูยการคาฟวเจอรพารค บนพ้ืนทีก่วา  21,000  ตารางเมตร  
ในเดือนตุลาคม 2558  เปนตนไป ซึ่งคาดวาจะสามารถ 
ผลิตไฟฟาได 3.3 เมกะวัตต หรือประมาณ 4,500,000 
หนวยตอป

ฟวเจอรพารคซื้อขายไฟฟาโครงการ Solar Roof
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Energy Knowledge

 “พลังงานลม” เปนพลังงานจากธรรมชาติที่ 

สามารถนำมาใชประโยชนได มนุษยเราไดใชประโยชน 

จากพลังงานลมมานานหลายพันปในการอำนวยความ 

สะดวกสบายแกชีวิต เชน การแลนเรือใบขนสงสินคาไป 

ไดไกลๆ การหมุนกังหันวิดน้ำ การหมุนโมหินบดเมล็ดพืช 

ใหเปนแปง 

  ในปจจุบันมนุษยจึงไดใหความสำคัญและนำมาใช 

ประโยชนมากขึน้ โดยการนำมาใชผลิตกระแสไฟฟา เนือ่งจาก 

พลังงานลมมีอยูโดยท่ัวไปไมตองซ้ือ เปนพลังงานที่สะอาด  

ไมกอใหเกิดอันตรายตอสภาพแวดลอม และสามารถนำมา 

ใชประโยชนไดอยางไมรูจักหมดสิ้น “กังหันลม” เปนอุปกรณ

ชนิดหน่ึงที่ถูกนำมาใชสกัดพลังงานจลนของกระแสลม และ 

เปลี่ยนใหเปนพลังงานกล จากนั้นจึงนำพลังงานกลมา 

ใชประโยชน กลาวคือ เม่ือกระแสลมพัดผานใบกังหัน จะเกิด 

การถายทอดพลังงานจลนไปสูใบกงัหนั ทำใหกงัหนัหมนุรอบแกน  

สามารถนำพลังงานจากการหมุนนี้ไปใชงานได

 กังหันลมที่ใชกันมากในประเทศไทยตั้งแตอดีตถึง 

ปจจุบัน ไดแก กังหันลมแบบใบกังหันไม ใชสำหรับฉุดระหัด 

วดินำ้เขานาขาวบรเิวณจงัหวดัฉะเชงิเทรา กงัหนัลมใบเสือ่ลำแพน  

ใชฉดุระหดัวดินำ้เคม็เขานาเกลอืบรเิวณ จงัหวดัสมทุรสงคราม  

และกังหันลมแบบใบกังหันหลายใบ ทำดวยแผนเหล็กใช 

สำหรับสูบน้ำจากบอน้ำบาดาลขึ้นไปเก็บในถังกักเก็บ สวน 

โดยกองบรรณาธิการ

การใชรวมกับแหลงพลังงานอื่น
อาจเปนเคร่ืองจักรดีเซลหรือพลังงานน้ำจากเข่ือน ฯลฯ 

ระบบนี้ปกติจะมีแหลงพลังงานชนิดอื่น
จายพลังงานอยูกอนแลว กังหันลม

จะชวยจายพลังงานเมื่อมีความเร็วลมเพียงพอ 
ซึ่งในขณะเดียวกันก็จะลดการจายพลังงาน

จากแหลงพลังงานอื่น เชน 
ลดการใชน้ำมันดีเซลของเคร่ืองยนตดีเซล

เทคโนโลยีกังหันลมกับการผลิตไฟฟา 
กฟผ.หนุนพัฒนา-ซื้อจากเอกชนแบบ SPP

กังหันลมแนวแกนนอนกังหันลมแนวแกนตั้ง
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การใชกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟายังอยูในระหวางการทด

สอบและพัฒนาอยู

ชนิดของกังหันลม
  ปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลมเพื่อใชสำหรับ 

ผลติไฟฟาไดรบัการพฒันาอยางตอเนือ่ง หลายประเทศทัว่โลก 

ไดใหความสนใจ โดยเฉพาะในทวปียโุรป เชน ประเทศเดนมารก  

กังหันลมที่ไดมีการพัฒนากันขึ้นมานั้นจะมีลักษณะและ 

รปูรางแตกตางกันออกไป แตถาจำแนกตามลกัษณะแนวแกน 

หมุนของกังหันจะได 2 แบบ คือ

 1.กงัหนัลมแนวแกนนอน (Horizontal Axis Wind 

Turbine) เปนกังหันลมท่ีมีแกนหมุนขนานกับทิศทางของ 

ลมโดยมีใบพัดเปนตัวตั้งฉากรับแรงลม มีอุปกรณควบคุม 

กังหันใหหันไปตามทิศทางของกระแสลม เรียกวา หางเสือ  

และมีอุปกรณปองกันกังหันชำรุดเสียหายขณะเกิดลมพัดแรง  

เชน ลมพายแุละตัง้อยูบนเสาทีแ่ขง็แรง กงัหนัลมแบบแกนนอน 

ไดแก กงัหนัลมวนิดมลิล ( Windmills) กงัหนัลมใบเส่ือลำแพน  

นยิมใชกบัเครือ่งฉดุนำ้ กงัหนัลมแบบกงลอจักรยาน กงัหนัลม 

สำหรับผลิตไฟฟาแบบพรอบเพลเลอร (Propeller)

 2.กังหันลมแนวแกนต้ัง (Vertical Axis Wind 

Turbine) เปนกังหันลมท่ีมีแกนหมุนและใบพัดตั้งฉากกับ 

การเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ ซึ่งทำใหสามารถรับลมใน 

แนวราบไดทุกทิศทาง

 กังหันลมแบบแนวแกนนอนเปนแบบที่นิยมใชกัน 

อยางแพรหลาย สวนมากออกแบบใหเปนชนิดที่ขับใบกังหัน 

ดวยแรงยก แตอยางไรก็ตาม กังหันลมแบบแนวแกนตั้ง  

ซึ่งไดรับการพัฒนามากในระยะหลังก็ไดรับความสนใจมาก 

ขึ้นเชนกัน ทั้งนี้เนื่องจากขอดีกวาแบบแนวแกนนอนคือ  

ในแบบแนวแกนต้ังนั้นไมวาลมจะเขามาทิศไหนก็ยังหมุนได  

โดยไมตองมีอุปกรณควบคุมใหกังหันหันหนาเขาหาลม นอก 

จากนี้แลวแบบแนวแกนตั้งนั้น เครื่องกำเนิดไฟฟาและระบบ 

การสงกำลังวางไวใกลพื้นดินมากกวาแบบแกนนอน เวลาเกิด 

ปญหาแกไขงายกวาแบบแกนนอนท่ีติดอยูบนหอคอยสูง

 สวนประกอบสำคญัๆ ของระบบกังหันลมขนาดใหญ 

สำหรับผลิตไฟฟาอาจแบงไดดังนี้  

  1. ใบพัด เปนตัวรับพลังลมและเปล่ียนใหเปน 

พลังงานกล ซึ่งยึดติดกับชุดแกนหมุนและสงแรงจากแกน 

หมุนไปยังเพลาแกนหมุน

น

 2. เพลาแกนหมุน ซึ่งรับแรงจากแกนหมุนใบพัด  

และสงผานระบบกำลัง เพื่อหมุนและปนเคร่ืองกำเนิดไฟฟา

   3. หองสงกำลงั ซึง่เปนระบบปรับเปล่ียนและควบคมุ 

ความเร็วในการหมุน ระหวางเพลาแกนหมุนกับเพลาของ 

เคร่ืองกำเนิดไฟฟา

   4. หองเคร่ือง ซึ่งมีขนาดใหญและมีความสำคัญตอ 

กังหันลม ใชบรรจุระบบตางๆ ของกงัหันลม เชน ระบบเกียร  

เคร่ืองกำเนิดไฟฟา เบรก และระบบควบคุม

   5. เครื่องกำเนิดไฟฟา ทำหนาที่เปลี่ยนพลังงานกล 

เปนพลังงานไฟฟา

   6. ระบบควบคุมไฟฟา ซึ่งใชระบบคอมพิวเตอรเปน 

ตัวควบคุมการทำงาน และจายกระแสไฟฟาเขาสูระบบ

   7. ระบบเบรค เปนระบบกลไกเพื่อใชควบคุมการ 

หยุดหมุนของใบพัดและเพลาแกนหมุนของกังหัน เมื่อไดรับ 

ความเร็วลม เกินความสามารถของกังหัน ที่จะรับได และ 

ในระหวางการซอมบำรุงรักษา

  8. แกนคอหมุนรับทิศทางลม เปนตัวควบคุมการ 

หมุนหองเครื่อง เพื่อใหใบพัดรับทิศทางลมโดยระบบ 

อิเลคทรอนิคส ที่เชื่อมตอใหมีความสัมพันธ กับหางเสือรับ 

ทิศทางลมท่ีอยูดานบนของเคร่ือง

 9 . เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม ซึ่งเชื่อมตอ 

สายสัญญาณเขาสูระบบคอมพิวเตอร เพื่อเปนตัวชี้ขนาดของ 

ความเร็วและทิศทางของลม เพื่อที่คอมพิวเตอรจะไดควบคุม 

กลไกอื่นๆ ไดถูกตอง

 10 . เสากงัหนัลม เปนตวัแบกรบัสวนทีเ่ปนตวัเครือ่ง 

ที่อยูขางบน

 

กังหันลมกับการผลิตไฟฟา
 หลกัการทำงานของกังหนัลมผลติไฟฟาน้ัน เม่ือมลีมพดั 

ผานใบกังหัน พลังงานจลนที่เกิดจากลมจะทำใหใบพัด 

ของกงัหนัเกดิการหมนุ และไดเปนพลังงานกลออกมา พลังงาน 

กลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปล่ียนรูปไปเปน 

พลังงานไฟฟา โดยเครื่องกำเนิดไฟฟาที่เชื่อมตออยูกับแกน 

หมุนของกังหันลม จายกระแสไฟฟาผานระบบควบคุมไฟฟา  

และจายกระแสไฟฟาเขาสูระบบตอไป โดยปริมาณไฟฟา

ที่ผลิตไดจะขึ้นอยูกับความเร็วของลม ความยาวของใบพัด  

และสถานท่ีติดตั้งกังหันลม

 

¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558

Alternative  Energy

43 ¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡

ฉบับที่ 40 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558



กังหันลมกับการใชงาน
 เนื่องจากความไมสม่ำเสมอของความเร็วลมที่แปร 

ผันตามธรรมชาติ และความตองการพลังงานท่ีสม่ำเสมอ 

เพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงานแลวจะตองมีตวักกัเก็บพลงังาน 

และใชแหลงพลังงานอื่นที่ เชื่อถือได เปนแหลงสำรอง  

หรือใชรวมกับแหลงพลังงานอื่น

  ตัวกักเก็บพลังงานมีอยูหลายชนิด สวนมาก 

ขึ้นอยูกับงานที่จะใช เชน ถาเปนกังหันเพื่อผลิตไฟฟาขนาด 

เล็กมักนิยมใชแบตเตอรี่เปนตัวกักเก็บพลังงาน

  การใชแหลงพลังงานอื่นท่ีเปนตัวหมุน ระบบนี้ 

ปกติกังหันลมจะทำหนาที่จายพลังงานใหตลอดเวลาที่มี 

ความเร็วลมเพียงพอ หากความเร็วลมต่ำหรือลมสงบ แหลง 

พลังงานชนิดอื่นจะทำหนาที่จายพลังงานทดแทน (ระบบ 

นี้กังหันลมจายพลังงานเปนตัวหลักและแหลงพลังงานสวน 

อื่นเปนแหลงสำรอง)

  การใชรวมกับแหลงพลังงานอื่นอาจเปนเครื่อง 

จกัรดเีซลหรอืพลงังานน้ำจากเขือ่น ฯลฯ ระบบนีป้กตจิะมแีหลง 

พลังงานชนิดอื่นจายพลังงานอยูกอนแลว กังหันลมจะชวย 

จายพลังงานเมื่อมีความเร็วลมเพียงพอ ซึ่งในขณะเดียวกัน 

ก็จะลดการจายพลังงานจากแหลงพลังงานอื่น เชน ลดการ 

ใชน้ำมันดีเซลของเครื่องยนตดีเซล  (ระบบน้ี แหลงพลังงาน 

อื่นจายพลังงานเปนหลัก สวนกังหันลมทำหนาที่คอยเสริม 

พลังงานจากตนพลังงานหลัก)

 

กฟผ.กับการพัฒนาพลังงานลม
เพื่อผลิตไฟฟา      
 หนวยงานทีท่ำการศกึษาเกีย่วกบัการใชประโยชนจาก 

พลังงานลมในประเทศไทยยังมีไมมากนัก ซึ่งอาจเน่ืองมาจาก 

อัตราความเร็วลมในประเทศท่ีไมสูงนัก รวมทั้งมีขอจำกัด 

ทางดานงบประมาณ อยางไรก็ดี การไฟฟาฝายผลิตแหง 

ประเทศไทย (กฟผ.)ไดติดตามศึกษาเร่ืองนี้มาตลอดระยะ 

เวลากวา 20 ป เนื่องจากงานศึกษาและทดลองใชพลังงาน 

ลมผลติไฟฟาเปนสวนหน่ึงในแผนการพฒันาพลังงานทดแทน 

ของ กฟผ. โดยมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาพลังงานลมมาใช 

ประโยชนในการผลิตกระแสไฟฟาเทาที่สามารถจะทำได  

ไดศึกษาและติดตามวิทยาการดานนี้ทั้งในและตางประเทศ  

อีกทั้งไดทำการสาธิต ทดสอบ ตลอดจนติดตั้งกังหันลมขึ้น 

ใชงานและเก็บขอมูลการทดสอบ

 “ผลที่ไดในขณะนี้นับวาประสบความสำเร็จไปขั้น 

หนึ่งแลวคือ สามารถจายไฟฟาจากพลังงานลมที่ผลิตได 

ไปใชงานจริง เชน  การติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟาที่สถานี  

พลังงานทดแทน แหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต และสามารถจาย 

ไฟเขาสูระบบไดเมื่อตนเดือนสิงหาคม 2533 ซึ่งนับเปน 

ครั้งแรกในประเทศไทยที่สามารถนำไฟฟาจากพลังงานลมมา 

ใชงานไดโดยเชื่อมโยงเขากับระบบจำหนายไฟฟา”

 ตอมา กฟผ.ไดดำเนินโครงการติดตั้งกังหันลมขนาด 

กำลังผลิต 1,250 กิโลวัตต จำนวน 2 ชุด รวมกำลังผลิต  

2,500 กโิลวตัตทีบ่รเิวณอางพกันำ้ตอนบนโรงไฟฟาลำตะคอง 

ชลภาวัฒนา ตำบลคลองไผ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

โดยติดตั้งแลวเสร็จพรอมทั้งเชื่อมโยงเขาสูระบบการจำหนาย 

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน  

พ.ศ. 2552 เปนตนมา

 แมวาจะมีกำลังผลิตนอยเมื่อเทียบกับพลังงานชนิด 

อื่นๆ แต กฟผ. ก็ไดตั้งเปาหมายที่จะพัฒนาพลังงานชนิดนี้ 

ตอไปใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดในขอบเขตศักยภาพของ 

พลังงานลมที่มีอยูในประเทศ อีกทั้ง Regulator ยังได 

สงเสริมใหเอกชนผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมอีกดวย  

โดยปจจุบัน กฟผ. ไดทำสัญญารับซ้ือจากเอกชนแบบ  

SPP (กำลังผลิตตั้งแต 10 เมกะวัตตขึ้นไป) จำนวน 560 

เมกะวัตตจากบริษัทเอกชน 7 รายแตยังไมมีการขายไฟฟา

สูระบบ 

กฟผ.ติดตั้งกังหันลมแหงแรกที่แหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต

ขอบ

ศ อีกทั้ง R

ด

งานชนิดนี้

เขตศักยภาพข

งไม

บเ

Re

พลั

อจ

นไป

รายแตยังไ

ไปนไ

ยังไมมีการขาย

¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡

Alt
er
na

tiv
e 

 E
ne

rg
y

44 ¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡



 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ที่ผานมานาย 

กีรพัฒน เจียมเศรษฐ ผูชวยผูวาการการไฟฟานครหลวง 

(กฟน.) พรอมดวยนายมงคล พฤกษวัฒนา รองอธิบดี 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปนประธานเปดงาน 

สัมมนา “ความปลอดภัย ในการทำงานเก่ียวกับไฟฟา” 

ประจำป 2558 แกผูแทนจากโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต 

ความรวมมือระหวางการไฟฟานครหลวง กรมโรงงาน 

อุตสาหกรรม และกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  

เพือ่ใหความรูดานระบบไฟฟา และมาตรฐานความปลอดภยั 

ในการทำงานแกผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 

ในเขตพื้นที่จำหนายของการไฟฟานครหลวง ณ โรงแรม 

ดิเอมเมอรัลด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

 สำหรับการสัมมนาความปลอดภัยในการทำงาน 

เกี่ยวกับไฟฟาประจำป  2558 เปนการสัมมนาที่ มุ ง 

สงเสริมการใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  

โดยการใหความรูทางดานกฎหมาย ดานความปลอดภัย 

เกี่ยวกับระบบไฟฟา การใชไฟฟาอยางปลอดภัยในขณะ 

ปฏิบัติงาน การตรวจสอบระบบไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม  

ตลอดจนความรูในการชวยเหลือและการปฐมพยาบาล 

เบื้องตนเมื่อเกิดไฟฟาดูด ดวยวิธี CPR แกผูประกอบการ 

จากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจำหนายของการไฟฟา 

นครหลวง ไดแก กรงุเทพมหานคร นนทบรุแีละสมทุรปราการ  

โดยในปนีม้โีรงงานอตุสาหกรรมใหความสนใจเขารวมสมัมนา 

มากกวา 400 โรงงาน ซึ่งการสัมมนาดังกลาวแบงออก 

เปน 2 รุน จัดขึ้นเม่ือวันที่ 26–27 กันยายน 2558 ที่ผานมา  

ณ หองแกรนด บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด

กีรพัฒน เจียมเศรษฐ

ผูแทนโรงงานอุตสาหกรรมลงทะเบียนเขารวมงาน

มงคล พฤกษวัฒนา

ะบบไฟฟา และมาตรฐานความปลอดภยั

กฟน.จับมือกรอ.ติวเขม
ความปลอดภัยในระบบไฟฟา

โดยกองบรรณาธิการ

Energy CSR
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 “กากปฏิกูล” เปนของเสียสีเขียว และของเหลือ 

จากการผลติจากอุตสาหกรรมอาหาร ฟางขาว และอุจจาระ 

ของสัตวในปริมาณมาก กำลังจะถูกใชเพื่อในกระบวนการ 

นำพลังงานกลับมาใชใหมไดมากกวาทีค่ดิ นกัวทิยาศาสตร 

ที่เยอรมนีไดเปลี่ยนกากอินทรียเหลานี้เปนพลังงานไฟฟา  

ความรอน แกสสะอาดน้ำมันเครื่องยนต และถานหิน 

ชีวภาพคุณภาพสูง

 โรงงานแกสชีวภาพเปนสวนสำคญัของแหลงพลังงาน 

ทางเลอืก ซึง่สามารถผลติแหลงพลงังานหมนุเวยีนและชดเชย 

พลังงานกังหันลม และพลังงานแสงอาทิตยได โรงงาน 

เหลานีผ้ลติไฟฟาในเยอรมนไีดรวมกนั 3.75 กกิะวตัต เทยีบเทา 

กับโรงงานนิวเคลียรสามแหงรวมกัน 

 อยางไรก็ตาม โรงงานเหลานี้ก็มีขอเสียคือ สามารถ 

ผลิตไดในขอบเขตสารอินทรียตนทางไดจำกัด และก็ยังตอง 

แขงกับการสรางโรงงานเพื่อผลิตอาหารอีก

 เวบ็ไซตwww.vcharkarn.com ระบวุา นกัวิทยาศาสตร 

ที่สถาบันวิจัย UMSICHT เยอรมนีประสบความสำเร็จในการ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานแกสเชื้อเพลิงชีวภาพ 

โดยกระบวนการไบโอแบตเตอรี่ ซึ่งไมเพียงใหพลังงานไฟฟา 

แตยังไดมาซึ่งผลผลิตคุณภาพสูงจำพวกแกส น้ำมัน และ 

คารบอนชีวภาพ สามารถนำมาใชไดเมื่อตองการใชเพื่อผลิต 

ไฟฟาเปนน้ำมันเรือหรือเคร่ืองบินเปนเช้ือเพลิง หรือเปนปุยได 

 ในอนาคตอาจจะเปลีย่นเปนวตัถดุบิตัง้ตนในอตุสาห- 

กรรมเคมีไดดวยไบโอแบตเตอรีเ่หลาน้ีมคีวามจำเพาะและเปน 

เทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบไปดวยโรงงาน 

แกสชีวภาพแหลงเกบ็ความรอน คารบเูรเตอร และเคร่ืองยนต 

ที่จะผลิตกระแสไฟฟา

 กญุแจสำคญัทีเ่ปนหวัใจของเทคโนโลยนีีค้อื Thermo- 

catalytic reforming หรือ TCR ที่สามารถดึงคารบอน 

ออกจากวัสดุอินทรีย เชน ของเหลือจากการหมักจากโรงงาน 

แกสชีวภาพหรือจากการผลิตเอทานอลของเหลือจาก 

อุตสาหกรรมชีวภาพสิ่งปฏิกูล  ฟางขาว เศษไม และ 

อุจจาระของสัตวออกมาได  ผลที่ ไดก็คือน้ำมัน  แกส  

และถานหินชีวภาพ

 “ขอดขีองไบโอแบตเตอร่ีคอืวา เราสามารถใชวตัถดุบิ 

ไดหลากหลายประเภท ที่กอนหนานี้เราคงจะนำมันไปกำจัด 

โดยเสยีคาใชจายมหาศาล”  ศ.อนัเครยีส ฮอรนงุ ผูอำนวยการ 

สถาบันUMSICHT  กลาว

 นักวิจัยยังไดนำหลักการนี้ไปใชจริงในโรงงานตนแบบ 

“กากปฏิกูล” ของเสียสีเขียว
   ผลิตเปนพลังงานไฟฟาและน้ำมัน

โดยกองบรรณาธิการ

Energy Knowledge
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ที่สามารถผลิตแกสจากของเหลือไดถึง 30 กิโลกรัมตอชั่วโมง  

วัตถุดิบนั้นจะถูกปอนเขามาผานชองระบายน้ำโดยไมมี 

ออกซิเจนกอนจะไหลตอไป จากน้ัน ก็ทำใหรอนและถูกแยกออก 

เปนถานหินและไอระเหยไอจะถูกทำใหรอนอีกครั้งหน่ึงและ 

ทำใหเย็นตัวลงมาอีกครั้ง

 กระบวนการน้ีจะทำใหกลายเปนของเหลวทีป่ระกอบ 

ไปดวยน้ำมันชีวภาพและน้ำ นักวิจัยก็แยกเอาน้ำคุณภาพ 

สงูเอาไวและนำกลบัมาใชใหม สวนแกสทีไ่ดกจ็ะทำใหบรสิทุธิ ์

และจัดเก็บเอาไวในรูปแบบของเหลว แกส และของแข็ง 

สามารถนำกลับมาใชใหมไดหลายทางนำ้มนักจ็ะเขากระบวนการ 

ทำใหใชเปนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือและเคร่ืองบินได  

และนำไปใชในโรงไฟฟาได 

 เชนเดียวกับแกสก็นำไปใชเพื่อผลิตไฟฟาและความ 

รอนไดดวย น้ำที่แยกตัวออกมานั้นมีคารบอนที่ยอยสลายได 

ตามธรรมชาติสามารถนำไปปอนเขาสูโรงงานแกสชีวภาพ 

เพือ่ใหไดมเีทนออกมามากข้ึน สวนถานชีวภาพน้ันกถ็อืวาเปน 

ตัวปรับแตงดินที่ดีเยี่ยม

 “โรงงานนี้เปลี่ยนพลังงาน 75%ของทั้งหมดใหเปน 

แหลงพลังงานคุณภาพสูงที่มีความคงทน เปนกระบวนการ 

ตอเนื่อง และหากนำเครื่องเก็บความรอนแฝงเขามาใช 

ประสิทธิภาพก็จะมากขึ้นไปอีก” ฮอรนุงอธิบาย

 ขอดอียางหนึง่ของไบโอแบตเตอรีน่ีค้อื ระบบสามารถ 

นำไปขยายไดเรื่อยๆซ่ึงเปนส่ิงที่นาสนใจมากในทางการเงิน  

ไมตองใชเงินลงทุนสูงในตอนแรก และคอนเซ็ปตของไบโอ 

แบตเตอร่ีก็กำลังถูกนำไปใชงานในโรงงานตนแบบของบริษัท 

พารทเนอรในเยอรมนีและตางประเทศอีกดวย

ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนเปนวัตถุดิบตั้งตน
ในอุตสาหกรรมเคมีไดดวยไบโอแบตเตอร่ีเหลาน้ี

มีความจำเพาะและเปนเทคโนโลยี
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบไปดวยโรงงาน
แกสชีวภาพแหลงเก็บความรอน คารบูเรเตอร 

และเครื่องยนตที่จะผลิตกระแสไฟฟา

ใน

ท่ีเ
แ
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 “สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน” สถาบัน 

ศึกษาซึ่งอยูในกลุมธุรกิจซีพี ถือเปนอาคารตนแบบ 

ภายใตคอนเซ็ปต “Green Building” มูลคากวา 440 

ลานบาท ที่เนนการใชเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน 

และรักษาสิ่งแวดลอม

 สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน (Panyapiwat 

Institute of Management= PIM) เปนสถาบันการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีและโท ซึ่งอยูในกลุมธุรกิจซีพี ออลล  

จำกัด  (มหาชน )  และอาคารฝกอบรมของกลุมซีพี   

ออลล บนเนื้อที่รวม 28 ไร ถือเปนตนแบบของงาน 

กอสรางอาคารสีเขียว (Green Building) ที่มีความ 

ครบถวนทั้ ง เทคโนโลยีประหยัดพลังงานพรอมรักษา 

สิ่งแวดลอม อีกทั้งสามารถตอบโจทยการใชงานหลากหลาย 

ขององคกร   

     การออกแบบกลุมอาคารหลักทั้ง 3 อาคาร และ 

อาคารเครื่องกล 1 อาคาร มูลคากวา 440 ลานบาท   

จะเนนฟงกชันการใชงานและการใชพื้นที่อยางเหมาะสม  

ซึ่ ง เปนปจจัยที่จะมีสวนชวยในดานประหยัดพลังงาน  

ไดแก ทิศทางลม แสงแดด (การสะทอนรังสีความรอน 

ตนแบบงานอาคารสีเขียว
“สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน”

โดยกองบรรณาธิการ

Energy Saving
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และการสงผานความรอน) มีการจัดวางตำแหนงอาคาร 

การใชวัสดุลดความรอน และการจัด landscape พื้นที่ 

สี เขียวภายนอกอาคารอยางชาญฉลาด อีกทั้ งการใช 

เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน การนำน้ำเสียที่ผานการ 

บำบัดมาใชซ้ำ และการจัดการขยะอยางถูกสุขลักษณะ

 “การกอสรางอาคารสถาบันจะสรางความสมดุล 

และตนแบบของอาคารจะเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและ 

เปนวิทยาทานกับผูที่ตองการเขามาเรียนรูตัวอยางงาน 

ออกแบบกอสราง กรีน บิวดิ้ ง อีกดวย เทคโนโลยีที่ 

เลือกเขามาใชมีการทดสอบชัดเจนวามีประสิทธิภาพจริง 

โดยเฉพาะระบบปรับอากาศภายในอาคาร ถึงแมวาจะ 

มีการลงทุนสูงกวาระบบปรับอากาศแบบเกา แตในระยะ 

ยาว เทคโนโลยีระบบ VRF (Digital Scroll) ที่นำมา 

ใชนั้นจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิ  

ใหคงที่ไดถึง +- 0.5 องศาเซลเซียส จึงประหยัดพลังงาน 

ไดเปนอยางดี” 

 จุดเดนของเทคโนโลยีดิจิตอลสโครล คือ ความ 

สามารถในการปรับเปล่ียนขนาดการทำความเย็นและ 

การใชพลังงานใหมากหรือนอยตามความตองการของ 

ผู ใช งาน  จึงสงผลให เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด 

ในการใชงานจริง โดยจะชวยลดคาใชจายในการซอมบำรุง 

อีกดวย ถือเปนเทคโนโลยีที่ เหมาะสมเปนอยางยิ่งใน 

การติดตั้งสำหรับอาคารสำนักงานและที่อยูอาศัย

 สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนบงบอกถึงเรื่อง 

วิสัยทัศนงานกอสรางและออกแบบท่ีเนนประหยัด 

พลั ง ง านและ เป น มิตร ส่ิ งแวดล อม ได เ ป นอย า งดี   

จึ ง เปนส วนสำคัญให ได ร างวั ลชนะ เลิ ศอันดับ  2  

ในโครงการ “อิเมอรสัน คัพ 2008 (Emerson Cup  

2008)” ซึ่งเปนอาคารหน่ึงเดียวในประเทศไทยท่ีไดรับ 

รางวัล เฉือนคูแขงทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

และอินเดีย
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 มจธ. หนุนบริษัท ล็อกซเลยทดสอบรถโดยสาร 

ไฟฟา หวังหาความคุมคาดานพลังงานกอนนำมาใชจริง  

คาดความรวมมือครั้งนี้เปนจุดเริ่มตนดานการพัฒนาและ 

ตอยอดดานยานยนตไฟฟา และอุตสาหกรรมยานยนต 

ของประเทศตอไปในอนาคต  ดานปลัดกระทรวง 

คมนาคมชี้ รถ เมล ไฟฟ าแพงไม เหมาะใช ระยะสั้ น  

ขสมก.โยนลงทุนสถานีชารจรถยนตไฟฟาใหเพียงพอ

 หากกลาวถึงการคมนาคมขนสงในประเทศไทย 

และกรุง เทพมหานครคนสวนมากยังคงเดินทางดวย 

รถโดยสารประจำทาง  หรือรถเมลอยู เปนประจำซึ่ง 

เปนรถที่ ใช เชื้ อ เพลิ งน้ ำมันดี เซลและก าซธรรมชาติ   

NGV ซึ่ งมีการปลดปลอยมลพิษในปริมาณมาก และ 

นอกจากนั้นในปจจุบันยังเกิดปญหาเชื้อเพลิงมีปริมาณ 

ลดลงสงผลให เชื้อ เพลิงมีราคาที่สู งขึ้น  และมีตนทุน 

รัฐผนึกเอกชนรวมทดสอบ
ความคุมคารถเมลไฟฟากอนใชจริง

รถโดยสารไฟฟานั้นมีอายุการใชงานนานถึง 20 ป 
ซึ่งถาพูดถึงความคุมคาเร่ืองอายุการใชงานมีมากกวารถโดยสารที่ใชเชื้อเพลิงดีเซลอยางแนนอน 

สวนรถที่ใช NGV นั้นใกลเคียงกัน ดังนั้นหากมีการวางแผนเรื่องของระบบการชารจไฟ
ของรถโดยสารไฟฟาใหอยูในชวง Off Peak ก็จะทำใหตนทุนถูกลงไดอีก

โดยกองบรรณาธิการ

Energy Report

¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡

Alt
er
na

tiv
e 

 E
ne

rg
y

50 ¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡



ในการขนสงที่คอนขางสูง 

 จากปญหาดังกลาวจะเห็นวาในชวงที่ผานมา บริษัท  

ลอ็กซเลย จำกดั (มหาชน)  ไดตระหนักถงึปญหาน้ีและทดลอง 

นำรถโดยสารไฟฟา ท่ีผลิตขึ้นโดยบริษัท BYD จำกัด 

ประเทศจีน มาทดสอบใชในประเทศไทยดวยเหตุนี้จึงนำมา 

ซึง่ความรวมมอืระหวางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี (มจธ.) กับบริษัท ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน)  

 ผศ .ดร .ยศพงษ ลออนวล ภาควิชาวิศวกรรม 

เค ร่ืองกล มจธ .กลาวถึงความรวมมือในครั้ งนี้วาเพื่อ 

เปนสวนหนึ่งในการพัฒนานโยบายดานการสงเสริมการ 

ผลิตยานยนตไฟฟาของประเทศ โดยเริ่มที่รถโดยสาร 

ไฟฟา และเปนครั้งแรกที่ มจธ.จับมือกับบริษัทล็อกซเลย  

โดยเร่ิมตนจากการทำการศึกษาการใช งานจริ งของ 

รถโดยสารไฟฟา ซึ่งอาจารยและนักวิจัยจากภาควิชา 

วิศวกรรมเครื่องกล มจธ. และบริษัทล็อกซเลย รวมกัน 

ทดสอบเพื่อการเก็บขอมูลและวิเคราะหการใชพลังงาน 

ในรถโดยสารไฟฟาท่ีนำเขามาจากตางประเทศในสภาพ 

การใชงานจริงของประเทศไทยเพื่อเปรียบเทียบถึงความ 

คุมคากับการใชรถโดยสารท่ีใชเช้ือเพลิงน้ำมันดีเซลและ  

NGV ในปจจุบัน เชน รถโดยสารรับสงพนักงาน และรถ 

โดยสารจากองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก.

 “รถโดยสารไฟฟานั้นมีอายุการใชงานนานถึง 20  

ป ซึ่งถาพูดถึงความคุมคาเรื่องอายุการใชงานมีมากกวา 

รถโดยสารที่ใชเชื้อเพลิงดีเซลอยางแนนอน สวนรถที่ใช 

NGV นั้นคอนขางใกลเคียงกัน ดังนั้นหากมีการวางแผน 

เร่ืองของระบบการชารจไฟของรถโดยสารไฟฟาใหอยูใน 

ชวง Off Peak ก็จะทำใหตนทุนถูกลงไดอีก” 

 นายธงชั ย  ล่ ำซำ  กรรมการผู จั ดการ ใหญ  

บริษัท ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน) กลาวเพิ่มเติมวาทาง 

ล็อกซเลย เองก็มีบริษัทที่ทำธุ รกิจ เกี่ ยวกับยานยนต  

อยูแลว มีการริเริ่มในเรื่องยานยนตไฟฟารวมกับพารทเนอร 

ตางๆ รวมถึง BYD บริษัทที่กำลังเปนผูผลิตยานยนตไฟฟา 

อันดับหนึ่ งของโลก แต เนื่องจากเรื่องยานยนตไฟฟา 

เปนเรื่องใหมสำหรับประเทศไทย เราจึงจำเปนตองศึกษา 

วิจัยถึงพลังงานที่จะใชกับยานยนตไฟฟาน้ันวามีความคุมคา 

หรือไมจึงเกิดเปนความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรีในครั้งนี้

 “ตั้ งแตริ เริ่ม เรื่องรถโดยสารไฟฟาสัมผัสไดว า 

เสียงสวนใหญมักกลาวถึงยานยนตไฟฟาในมิติเดียวเทานั้น  

คือในเรื่องของราคาที่สูงกวาเทาตัวเมื่อเทียบกับรถโดยสาร 

ทั่วไปแตนอยนักที่จะกลาวถึงยานยนตไฟฟาในแงของ 

ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มลพิษ และอากาศ เราให 

ความสำคัญกับความคุมคาดานเศรษฐกิจมาเปนอันดับ 

แรก  แต เรื่ องความคุมค าด าน ส่ิงแวดลอมยั ง ไมคอย 

ไดรับความสนใจมากเทาที่ควร ซึ่งตางจากตางประเทศ 

ที่มักจะใหความสำคัญเรื่อง ส่ิงแวดลอมมาเปนที่หนึ่ ง 

เสมอ ดังนั้นจึงคาดหวังวาในความรวมมือกับคณะวิจัย 

ครั้งนี้นอกจากผลดานความคุมคาทางเศรษฐกิจแลวตอง 

ตอบโจทยผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในบานเราดวยเชนกัน”

 โครงการวิจัยดังกลาวถือเปนความรวมมือเพื่อ 

ศึกษาความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม ขอดี 

และขอจำกัดของรถโดยสารไฟฟารวมถึงการเปรียบเทียบ 

การใชพลังงานในเสนทางที่ใหบริการจริง และจากความ 

รวมมือนี้ไมไดหยุดที่รถโดยสารไฟฟาเทาน้ัน แตเปนเพียง 

การเริ่มโปรเจกตแรกที่ มจธ. ทำรวมกับบริษัท ล็อกซเลยฯ  

ซึ่งจะมีการพัฒนาความรวมมือทางการวิจัยและพัฒนา 

ด านยานยนต ไฟฟ า  และอุตสาหกรรมยานยนต ใน 

อนาคตตอไป

ผศ.ดร.ยศพงษ ลออนวล ธงชัย ล่ำซำ สรอยทิพย ไตรสุทธิ์
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 อนึ่งกอนหนานี้ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

(ขสมก.) ไดรวมกับบริษัทล็อกซเลยฯ ทดสอบวิ่งรถเมล 

ระบบไฟฟาจำนวน 1 คัน โดยจะเริ่มทดสอบประสิทธิภาพ 

การทำงานและสมรรถภาพรถ โดยการวิ่ ง ใหบริการ 

ประชาชนโดยไมเก็บคาบริการตั้งแตเลา 09.00-15.00 น.  

ใน 3 เสนทางคือ เสนทางที่ 1 สาย 511 จุดเริ่มตนที่ 

วัดธาตุทองสุดเสนทางที่ประตูน้ำ วิ่งในชวงวันที่ 2-9  

มิ.ย.58 เสนทางที่ 2 สาย 141 จุดเริ่มตนที่จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย สุดเสนทางที่ตลาดโพธิ์ทอง วิ่งชวงวันที่  

10-11 มิ.ย.58 และ 15-18 มิ.ย.58 และเสนทางสายท่ี 3  

สาย 63 จุดเร่ิมตนท่ีแคราย สุดเสนทางที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ  

วิ่งระหวางวันที่ 19-22 มิ.ย.58 และ 23, 26, 29  มิ.ย.58 

  โดย ขสมก .ไดจัดเจาหนาที่ประจำรถโดยสาร 

ในการทดสอบเพื่อทำการจัดเก็บขอมูลขอจำกัด นำไป 

วิเคราะห เนื่องจากตอไปในอนาคตประเทศไทยจะมี  

การนำเอารถเมลไฟฟาเขามาว่ิง สำหรับรถเมลไฟฟา 

ท่ีจะนำมาวิ่งนั้น มีขนาด 12 เมตร  29 ที่นั่ง มีความจุ 

แบตเตอร่ี 324 กิโลวัตต-ชั่วโมงใช เวลาในการชารจ 

ไฟฟาสูงสุดไมเกิน 5 ชั่วโมง วิ่งได 250 กิโลเมตร ดวย 

ความเร็วสูงสุด 70 กิโลเมตรตอชั่วโมง ซึ่งคาดวากระทรวง 

คมนาคมจะนำเขารถโดยสารระบบไฟฟาจำนวน 500 คัน 

เพื่อนำมาใชและเปรียบเทียบกับระบบรถเมล ใชกาซ 

ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง หรือ NGV ทั้งในสวนของศักยภาพ  

และคาใชจายวาคุมคากวาหรือไมในระยะยาว ซึ่งเปนตาม 

นโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

รัฐตองลงทุนสถานีชารจรถยนตไฟฟา
 นายทวี ศั ก ด์ิ  กออนั น ตกู ล  ผู อ ำ น วยก า ร 

สำนักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  

เปดเผยวา ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรม 

ของประเทศที่มี  พล .อ .ประยุทธ  จันทรโอชา นายก 

รัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  

เปนประธานเห็นชอบการสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลาง 

ผลิตรถยนตไฟฟา มีเปาหมายใหมีตนแบบยานยนตไฟฟา 

ที่ผลิตในประเทศภายในป  2558 ผานการจัดแขงขันผลิตรถ 

ไฟฟาประเภทรถโดยสาร เพื่อคัดเลือกผูชนะ นำมาทำเปน 

รถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ ทั้งรถเมลรอนและ 

รถปรับอากาศ 500 คัน ภายใน 2-3 ปขางหนา 

 ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหกระทรวงการคลังพิจารณา 

เงื่อนไขการจัดซื้อรถบัสใหมใหองคการขนสงมวลชน 

กรุงเทพ (ขสมก . ) ซึ่งหากมีการจัดซ้ือ ควรซ้ือรถบัส 

ไฟฟาที่ผลิตในประเทศ พรอมทั้งจัดตั้งสถานีประจุไฟฟา 

หรือสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ และจัดงบประมาณพิเศษ 

เพื่อเรงรัดการวิจัยและสรางรถตนแบบขึ้นทดลองใชดวย 

 ซึ่งเร็วๆนี้จะออกหลักเกณฑใหเอกชนมานำเสนอ

 “รัฐบาลยังสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนตที่มี  

อยู เหมือนเดิม  แตการสนับสนุนรถยนต ไฟฟา  เพื่ อ 

ขณะนี้คณะทำงานศึกษาความเหมาะสม
ในการใชเชื้อเพลิงไฟฟากับรถเมล

โดยสารไดศึกษาเสร็จแลว 
โดยมีความเห็นวาแมรถเมลพลังงานไฟฟา 
เปนพลังงานที่เหมาะสมใชในระยะยาว  

เนื่องจากมีตนทุนพลังงานต่ำ
และเปนพลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสม 

แตปจจุบันยังมีขอจำกัดอยูมาก
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ให เกิดนวัตกรรมใหมในประเทศ และในเมื่อ ขสมก . 

ตองซื้ อรถใหมอยู แล ว ก็ควรก าวข ามเทคโนโลยี  ซึ่ ง 

การทำให เอกชนเห็นวามีตลาดรองรับ จะทำใหกลา 

ลงทุน อีกทั้ งจะเปนโอกาสใหผูผลิตชิ้นสวนยานยนต  

ในประเทศไดพัฒนาเขาสูอุตสาหกรรมน้ี  ซึ่ งรถยนต 

ที่ผลิตออกมาตองเปนของดี ใชงานไดจริง มีคุณภาพ  

ไมใชแคราคาถูก”

 นายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการ ขสมก. 

กลาววา  หากรัฐบาลจะสนับสนุนใหมีการใชรถยนต 

ไฟฟาและรถเมลไฟฟาในประเทศ รัฐบาลตองลงทุน 

สถานีชารจรถยนตไฟฟาใหเพียงพอ เพื่อปองกันไมให 

เกิดปญหาเหมือนเชนกรณีที่ รั ฐบาลสนับสนุนการใช 

รถยนตและรถเมล NGV แตมีปญหาสถานีไมเพียงพอ 

และตองใชเวลาตอคิวนาน

  “แมปจจุบันรถเมลเอ็นจีวีจะมีตนทุนเชื้อเพลิง 

ที่มีราคาถูกกวา  แตในอนาคตอันใกลแหลงพลังงาน 

กาซธรรมชาติอาจหมดไป รัฐบาลควรศึกษาความเปนไปไดใน 

การนำระบบรถเมลไฟฟามาใชควบคูกับรถเมล NGV  

ซึ่ งมี ความยั่ งยืน ในการจัดหามากกว า  รวมทั้ งต อง 

มีมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนตไฟฟาในประเทศ 

อยางจริงจัง” 

ช้ีรถเมลไฟฟาแพงไมเหมาะใชระยะส้ัน
 ทางดานนางสรอยทพิย  ไตรสทุธิ ์ อดตีปลดักระทรวง 

คมนาคมเปดเผยวา  ขณะนี้คณะทำงานศึกษาความ 

เหมาะสมในการใช เชื้อเพลิงไฟฟากับรถเมล โดยสาร 

ไดศึกษาเสร็จแลว โดยมีความเห็นวาแมรถเมลพลังงาน 

ไฟฟาเปนพลังงานที่เหมาะสมใชในระยะยาว เนื่องจากมี 

ตนทุนพลังงานต่ำและเปนพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม  

แตปจจุบันยังมีขอจำกัดอยูมาก โดยเฉพาะราคารถเมล 

พลังงานไฟฟ าที่ ยั งมี ราคาตอคันสู ง  จึ งพิจารณาว า 

อาจใหดำเนินการจัดซ้ือมาทดสอบบางสวนเพื่อวิ่ งให  

บริการกอน 

 อยางไรก็ตาม สวนตัวเห็นวาการจัดซื้อในระยะ 

สั้น ขสมก .สามารถนำรถเกาที่มีอยู เดิม มาปรับปรุง 

ใหมีคุณภาพดีและเปดใหบริการไปกอน แตในอนาคต 

หากราคารถเมล ไฟฟาและอุปกรณ เสริมราคาลดลง  

จึงคอยจัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟามาใช สวนการจัด 

ซื้ อ รถ เมล เ อ็ นจี วี ร ะยะแรก  489  คั นอยู ร ะหว า ง 

ดำเนินการจัดซื้อ แตพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง อดีตรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงคมนาคมมองวา ในระยะยาว เช้ือเพลิง 

เอ็นจีวีอาจไมเหมาะสมกับการนำมาใชในรถเมลโดยสาร  

ทั้งเรื่องราคา และปริมาณที่ไมเพียงพอ จึงจำเปนตองศึกษา 

หาเชื้อเพลิงอยางอื่นมาใชกับรถเมลในอนาคต 

  พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง กลาววา ตอนน้ี ขสมก.  

กำลังมีแผนการจัดหารถเมลใหม 3,183 คัน เพื่อเขามา 

ใหบริการแกประชาชน โดยการใชรถเมลไฟฟาก็ถือเปน 

อีกทางเ ลือกหนึ่ งที่ กระทรวงคมนาคมกำลั งศึกษาดู  

ความเหมาะสมอยูวาควรจะนำเขามาใชบริการหรือไม  

โดยหากความเหมาะสมเห็นเปนรถเมล NGV ก็สามารถ 

เดินหนาจัดหาตอไดทันที  แตถ า เห็นว าควรปรับไป 

ซื้อรถเมลพลังงานแบบอ่ืนก็จะตองขอมติ ครม.อีกครั้ง 

 อยางไรก็ตามในการจัดซื้อรถเมลระยะแรก 489  

คัน ยังคงเดินหนาใหใชเปนรถเมล NGV ทั้งหมด แตใน 

สวนที่ เหลือ  2,694 คันอาจจะมีการทบทวนใหม ให 

เหมาะสม ทั้งในสวนของการเพิ่มวงเงิน และการปรับ 

จำนวนรถที่จะใหบริการ 

   สำหรับขอดีของรถเมลไฟฟาคือประหยัดพลังงาน  

เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอมและคาบำรุงรักษาต่ำ โดย 

มีตนทุนคาเชื้อเพลิงต่ำ แตขอเสียคือตัวรถเมลมีราคา 

สูงกวารถเมลทั่วไปถึง 2-3 เทา สวนรถเมล NGV  

หรือน้ำมันจะมีตนทุนการวิ่งที่สูงกวา และคาบำรุง 

รักษาแพงกวาซึ่งอาจไมคุมคาในระยะยาว แตยืนยันวา 

การจัดซื้อรถเมลเปนรูปแบบใหมน้ี คาโดยสารจะไมสูง 

ไปกวาเดิมแนนอน
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 “อาคารอัจฉริยะ” หรือจะเรียกวา ตึกฉลาด  

(Smart Building) อาคารเทคโนโลยีชั้นสูง (High  

Tech Building) แตชื่อที่ฮิตท่ีสุดก็เปน “Intelligent  

building” ซึ่งคนไทยนำมาแปลเปนคำวา “อาคาร 

อัจฉริยะ” นั่นเอง 

 ความหมายของอาคารอัจฉริยะมีหลายแง แตคำ 

จำกัดความงาย ๆ ที่เคยลงในนิตยสาร New York Time  

มใีจความวา  “อาคารตึกฉลาด คอื อาคารท่ีม ีเครือ่งคอมพิวเตอร  

เปนสมองสวนกลาง มีระบบประสาทท่ีเปนสายไฟฟา 

และสายสัญญาณ พรอมอุปกรณตรวจจับอิเล็กทรอนิกส  

(Electronic Sensors) อยูตามบริเวณตางๆ ทั่วอาคาร  

คอยเปนหูเปนตาใหกับระบบคอมพิวเตอรที่จะสามารถ 

ตรวจสอบ ,  รายงานและควบคุมอุปกรณของอาคารได 

ตลอดเวลา” 

  คำจำกัดความอื่น ๆ เชน อาคารอัจฉริยะคือ 

อาคารที่ ไดรับการออกแบบโดยใชเทคนิคการกอสราง 

ที่กาวหนา มีความแตกตางจากอาคารธรรมดา ในทุกๆ แง  

มีการติดตั้งอุปกรณ ที่รับรูขอมูลตาง ๆ ของอาคาร โดย 

ขอมูลนั้นจะถูกสงไปยังระบบประมวลกลาง จะวาไปแลว 

อาคารอัจฉริยะ จะตองทำงานไดคลายส่ิงมีชีวิตคือ มี 

การรับรูและสามารถตอบสนองกับสิ่งเราทั้งจากภายใน 

และภายนอก  สามารถปรับตัวให เขากับ ส่ิงแวดลอม  

โดยกองบรรณาธิการ

อาคารอัจฉริยะยุคใหม
องคประกอบหลัก 4 สวน

โดยกองบรรณาธิการ

Smart Building
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เพ่ือใหตนเองมีการใชชีวิตไดอยางปรกติสุขนั่นเอง

  แนวความคิดในการพัฒนาและออกแบบอาคาร 

ใหเปนอาคารอัจฉริยะมีมาตั้งแตราวป 2524  (ค.ศ.1981)  

โดยในทศวรรษที่ 80 เริ่มมีการนำระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ 

มาใชในระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบไฟฟาแสงสวาง 

ของอาคาร แตในสมัยแรกระบบตางๆ มักถูกออกแบบให 

ทำงานอยางอิสระ ขาดการประสานและทำงานรวมกัน

 องคประกอบใหญ ๆ ของอาคารอัจฉริยะนั้นตอง 

ประกอบดวยสวนตาง ๆ 4 สวนคือ 

 1. ระบบบริหารอาคาร (Building Management 

System) 

 2. งานระบบอาคาร (Building System) 

 3. ระบบโครงสรางอาคาร (Building Structure)   

และ 4. สวนใหบริการลูกคา (Tenants Service)

 ประโยชนที่ ไดจากการเปนอาคารอัจฉริยะใน 

ยุค ใหมหรื อป จจุบัน  นอกจากการที่ อ าคาร ท่ี ได รั บ 

การออกแบบเปนอาคารอัจฉริยะจะไดภาพพจนที่ เปน 

อาคารนำสมัยแลวยังส งผลใหอาคารน้ันๆ  มีจุดขาย 

ที่แตกตางจากอาคารอื่นๆ และจากการประเมินของ 

ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทยไดประเมินวา  

อาคารที่ติดตั้งระบบ BAS ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของ 

ระบบอาคารอัจฉริยะนั้นสามารถทำใหผูดูแลอาคาร  

ทำการทดสอบและปรับแตงระบบยอยตาง ๆ ใหทำงาน 

สัมพนัธกัน ระบบนี้ยังชวยประหยัดพลังงานอีกดวย 

 สรุปแลวตึกสูงระฟาที่ เปนสัญลักษณของเมือง 

ใหญๆ จะมีแนวโนมเพิ่มจำนวนมากข้ึนทุกป ขณะที่ผูคน 

ในเมืองสวนใหญก็มีแนวโนมใชชีวิตอยูในอาคารสูงกันมากขึ้น 

ไมวาจะเปนเวลาทำงานหรือเปนที่พักอาศัย 

 ในอนาคตอันใกล “เทคโนโลยีเซ็นเซอร” จะเขา 

มามีบทบาทสำคัญในอาคาร เพื่อเชื่อมโยงระบบตาง ๆ  

ภายในอาคาร ทั้งระบบไฟฟา น้ำประปา อุณหภูมิ  

โทรคมนาคม และระบบรักษาความปลอดภัยโดยจะ 

เชื่ อ ม โ ย งกั นและบริ ห า รจั ด ก า ร ให มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ 

ประหยั ดพลั ง ง าน  และปลอดภั ยยิ่ ง ขึ้ นสามารถ 

ตอบสนองความต อ งการของ ผู ใช ง านห รือ ผู เข า พัก 

ไดในทุก ๆ เรื่องราวกับมีชีวิต 
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 เอ็มจีเปดตัวนวัตกรรม “inkaNet” พลิกโฉม 

วงการยานยนตกับมาตรฐานระบบส่ือสารระหวาง 

คนกับรถที่ทำงานบนเครือขายโทรศัพทไรสายเพื่อ 

ความปลอดภัยแบบเรียลไทมที่ตรวจวิเคราะหสภาพ 

รถยนตแบบรีโมท ติดตามตำแหนงรถยนตไดตลอด 

เวลา ตั้ ง เปาเปนมาตรฐานในรถเอ็มจีใหมทุกรุนที่  

จำหนายในไทยตั้งแตปลายป 58 เปนตนไป

 มร. หวู ฮวน กรรมการผูจัดการบริษัท เอสเอไอซี 

มอเตอร-ซีพี จำกัด ผูผลิตรถยนตเอ็มจีในประเทศไทย 

เปดเผยวา  “ inkaNet เปนนวัตกรรมแหงอนาคตท่ี  

สะทอนเทรนดการใชชีวิตแบบสมัยใหมที่ซึ่ งอินเทอรเน็ต 

เขามาเปนสวนหน่ึงในทุกวินาทีของชีวิตหรือที่ เรียกวา 

“Internet of Things” ยุคที่เราสื่อสารกันผานอุปกรณ 

สื่อสารไรสายซึ่งทำหนาที่เปนศูนยขอมูลสวนตัวที่สำคัญ   

เอ็มจีมองเห็นเทรนดนี้จึงไดเริ่มพัฒนาและเริ่มนำ inkaNet  

มาใหลูกคาไดใชตั้งแตป  2553 และเราไดนำเทคโนโลยี 

ที่พิสูจนประสิทธิภาพแลวมาใหลูกคาในประเทศไทย 

ไดใชงานกัน ชวยใหลูกคาส่ังการและส่ือสารกับรถยนต 

เอ็มจี ไดทุกที่ทุกเวลา

 “inkaNet จะเปนนวัตกรรมที่ ช วยยกระดับ 

มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนตไทย เพราะเราจะนำ 

เทคโนโลยีระดับโลกนี้มาติดตั้ ง เปนมาตรฐานในรถยนต 

ทุกรุนของเอ็มจีที่จะออกสูตลาดตั้ งแตปลายป 2558 

มร. หวู ฮวน

นวัตกรรม 
“inkaNet” คายเอ็มจี

ติดต้ังรถยนตทุกรุนขายในไทยปลายป 58

โดยกองบรรณาธิการ

Techno World
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เปนตนไป ซึ่งจะทำใหลูกคาเอ็มจีในประเทศไทยไดรับ 

ประโยชนจากระบบการสื่อสารอัจฉริยะระหวางรถ และ 

ผู ขั บขี่ ที่ พัฒนาจากประสบการณและความเช่ียวชาญ 

ระดับโลกของเอ็มจีที่เกิดจากความเขาใจความตองการ  

ของลูกคาอยางแทจริง  จึงเชื่อวา inkaNet จะชวย 

ใหลูกคาชาวไทยไดรับความสะดวกและม่ันใจมากยิ่ งขึ้น 

กับความปลอดภัยจากเอ็มจี ดวยเทคโนโลยีเทเลเมติกส 

ที่ทำใหรถและผูขับขี่เปนหน่ึงเดียวกัน” 

 inkaNet คือระบบอัจฉริยะท่ีใชสื่อสารระหวาง 

รถยนต เอ็มจีกับผูขับขี่ โดยเช่ือมตอกันผาน T-Box  

ผานแอพพลิชั่นบนสมารทโฟนเพื่อใหคนหารถไดงายขึ้น

 การตรวจวิเคราะหรถยนต (Remote Vehicle  

Diagnosis) เปนคุณสมบัติท่ีชวยใหตรวจสอบความผิดปกติ 

เบื้องตนของเครื่องยนตไดเองงายๆ รวมถึงการทำงานของ 

ระบบความปลอดภัย เชน ระบบเบรก ถุงลมนิรภัย และ 

นอกจากน้ันหากตองการคำแนะนำ ก็ติดตอ MG Call  

Center ซึ่งจะเขามาดูปญหาที่เกิดขึ้นผานระบบ inkaNet  

ไดทันที พรอมใหคำแนะนำเบ้ืองตนกับคุณไดทันที

  การเตือนความผิดปกติของรถยนต (Vehicle  

Alarm) หากรถยนตมีการเคลื่อนที่แบบผิดปกติ หรือ 

“inkaNet จะเปนนวัตกรรม
ที่ชวยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนตไทย 
เพราะเราจะนำเทคโนโลยีระดับโลกนี้มาติดต้ัง
เปนมาตรฐานในรถยนตทุกรุนของเอ็มจี
ที่จะออกสูตลาดต้ังแตปลายป 2558 เปนตนไป 
ซึ่งจะทำใหลูกคาเอ็มจีในประเทศไทยไดรับประโยชน
จากระบบการส่ือสารอัจฉริยะระหวางรถ
และผูขับขี่ที่พัฒนาจากประสบการณ
และความเชี่ยวชาญระดับโลกของเอ็มจี”

ซึ่งเปนชุดการสื่อสารบนเครือขายโทรศัพทไรสายในรถ 

ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน ซึ่งบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร 

(SAIC Motor) พัฒนาขึ้นและเปดตัวเปนครั้งแรกในตลาด 

อื่นเมื่อป  2553  และพัฒนาเพิ่มฟงกชันการใชงาน 

เพิ่มเติมจากความบันเทิงแบบเรียลไทมในระยะแรกให 

ครอบคลุมระบบนำทาง และความปลอดภัยของรถยนต    

 คราวนี้มาดู 5 คุณสมบัติเดนๆ  inkaNet และ 

ประโยชนที่ผูขับขี่จะไดรับวามีอะไรบาง

  การตรวจสอบสถานะของรถยนต (Vehicle Status  

Update) ชวยอัพเดทสถานะพื้นฐานของรถยนตใหรูทันที  

เชน ระยะไมล , ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ ,  

ประตูเปด-ปดสนิทหรือไม, อุณหภูมิภายนอกรถ ฯลฯ

 การควบคุมการทำงานของรถยนต (Remote 

Vehicle Control) ชวยใหเจาของรถสามารถสั่งล็อค/

ปลดล็อครถไดจากระยะไกลได หรือกรณีที่ เจอบอยๆ 

คือ ลืมที่จอดรถ หารถไมเจอ ก็สามารถสั่งเปดไฟหนารถ 

เมื่อมีการสตารทเครื่องยนต ระบบจะทำการสงขอความ 

SMS และ Notification แจงเตือนไปยังสมารทโฟน 

ของคุณทันที ทำใหคุณสามารถรูวาเกิดอะไรขึ้นและสามารถ 

ติดตอกับเจาหนาที่หากเกิดเหตุสุดวิสัย

 ระบบนำทางรถยนต (Navigation) ชวยใหผูใช 

สามารถติดตามตำแหนงของรถไดตลอดเวลาไมวาจะอยู 

ที่ไหน ในกรณีที่ถูกขโมย จะสามารถคนหาตำแหนงรถ 

ไดแบบเรียลไทม  นอกจากนี้ยั งสามารถบอกสถานท่ี  

ที่นาสนใจ (Point of Interest) พรอมกับใหขอมูล 

เพื่อสภาพจราจรแบบเรียลไทม เพื่อใชวางแผนการเดินทาง 

ในสภาพการจราจรท่ีติดขัดไดลวงหนา

  ดั งนั้ นจะ เห็นว าคุณสมบัติ ต า งๆ  ที่ มี มา ใน  

“inkaNet” ทำออกมาไดตอบโจทยผูขับขี่และเจาของ 

รถยนต MG ไดอยางรอบดาน โดยอาศัยเทรนดของ 

คนยุคเทคโนโลยีที่ ใชอินเทอร เน็ตและเชื่ อมตอกับ 

อุปกรณสื่อสารไรสายในทุกนาทีของชีวิต
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 บริษัทสถาปตยกรรม “Vincent Callebaut  

Architectures” ไดออกแบบวิลลารักษโลก  เนนการใช 

พลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำนวน 45 หลัง 

ที่ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต 

ของจีน เพื่อกระตุนมนุษยใชชีวิตอยางมีความรับผิดชอบ

ตอสิ่งแวดลอม

สถาปตยกรรมวิลลารักษโลก
“Flavours Orchard” ที่คุนหมิง

วิลลา Shell เปนที่มีรูปแบบอาคารเปนเอกลักษณอยางชัดเจน

โดยกองบรรณาธิการ

Green World
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 โครงการ “Flavours Orchard”  ไดชื่อวา ออกแบบ 

ใหผูอยูอาศัยไดใกลชิดกับธรรมชาติมากที่สุดบนพื้นที่  

90,000 ตารางเมตร  และผสมผสานประโยชนของ 

การอยูรวมกันในลักษณะของชุมชนเมืองและชนบทเขา 

ดวยกัน 

 คอนเซ็ปตของ “Flavours Orchard” คือ  

การสรางวิลลาพลังงานบวก 45 หลัง มีความสามารถ 

ในการจัดการอาหาร-พืชผักสวนครัวไดเอง บริเวณ 

ใจกลางภูมิทัศนของโครงการแตละยูนิตจะเชื่อมโยงกัน 

ดวยเครือขายอาคารอัจฉริยะ ทำใหพลังงานสวนเกิน 

ถูกสงผานไปใชประโยชนยังวิลลาอื่นๆ ได 

 นอกจ า ก น้ี ใ น ส ว น ข อ ง เซ ล ล เชื้ อ เ พ ลิ ง ข อ ง 

ยานพาหนะ ท่ีขั บ เคลื่ อนด วย ไฟฟ า โดย ใชพ ลั ง ง าน 

แสงอาทิตยที่ติดตั้ ง ไวบนหลังคาของแตละวิลลา  ซึ่ ง 

หมายความวายานพาหนะของผูอยูอาศัยจะขับเคลื่อน

ไดโดยไมตองเสียคาใชจายดานเชื้อเพลิง และสำหรับ 

รถยนตที่ ใชพ ลั ง งานจากแสงอาทิตย เห มือนกันก็ มี  

โรงจอดรถอยูที่ชั้นใตดิน เอื้อใหพื้นที่บนดินสามารถใชเปน 

ทางเดินเทา ทางปนจักรยาน หรือลานกิจกรรม เปนตน 

 ในแตละป “Flavours Orchard” จะสามารถผลิต 

พลังงานไดมากกวาที่ผูอยูอาศัยใชจริงๆ เนื่องจากการ 

ออกแบบหลายทาง อาทิ หนาตางบานใหญที่เปดสูทิศเหนือ 

และทิศใต ชวยลดการใชเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ 

ยังติดตั้งฉนวนกันความรอน ซึ่งสามารถดูดซับความรอน 

ระหวางวันและคลายความอบอุนในเวลากลางคืนนอกจาก 

นี้ยังมีการหมุนเวียนใชทรัพยากรน้ำ อยางเชนน้ำจาก 

การกดชักโครกจะถูกนำไปใชสำหรับการเพาะปลูก เปนตน

 สำหรับการออกแบบทางดานสถาปตยกรรมของ 

โครงการนื้ นักออกแบบไดเนรมิตวิลลาที่มีความแตกตาง 

กันดานกายภาพ อาทิ วิลลา Mobius, วิลลา Mountain, 

และวิลลา Shell ซึ่งแตละอาคารจะมีความเปนเอกลักษณ 

เฉพาะแบบ

 โครงสรางของอาคารสวนใหญเปนรูปริบบิ้นสีเขียว 

หลังคาที่มีหองนอน, หองน้ำ, สำนักงานหองสมุดและ 

หองเกม ซึ่งเปนการออกแบบมาเพื่อเปนไปตามเสนทาง 

ของดวงอาทิตย ติดตั้งกระจกไฟฟาโซลารเซลล และ 

จะเต็มไปดวยสาหรายในการผลิตไบโอไฮโดรเจน

 ขณะที่ผิวดานนอกของอาคารท่ีทำจากไมลามิเนต 

เปรียบเปนกระจกขนาดใหญมีโซลารเซลล ตั้งอยูบนเสาเหล็กหก 

และสนับสนุนกังหันลม ที่มีรูปทรงเปนรูปกรวยหมวกจีน จึง 

เปนอาคารที่มีทัศนียภาพอันงดงามอันเปรียบเสมือนมี 

สวนผลไมทั้งโครงการ

 Flavours Orchard จึงถือเปนเมืองตนแบบ 

แหงอนาคตของประเทศจีนทั้ งรูปแบบของอาคาร 

ผังเมือง การใชพลังงานหมุนเวียน รวมไปถึงสภาพ 

ของมลภาวะที่สะอาด 
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Fat Bike

galaxy-note5

Acer One 10

“แฟตแบต” หรือ Fat Bad เปนจักรยาน 
ไฟฟาพับไดรุนขนาด 250 วัตตผลิตในประเทศ 
อิตาลีใชยางแบบแฟตไทรหรือลอโต ที่มีขนาด 
ความกวาง 4 นิ้ว โดยรุนแรกขี่ไดไกลถึง 43 ไมล 
หรือเกือบ 70 กิโลเมตรตอการชารจแบบเต็ม 
สนนราคาอยูที่ 1,700 ดอลลารสหรัฐฯ หรือ 
ราคาประมาณ 60,000 บาท

“ซมัซงุ  กาแลคซ่ี โนต 5”  ไดรบัการออกแบบโดยไดรบัแรงบนัดาลใจจากกาแลคซี ่6  
พรอมดีไซนโคงดานหลังจึงเหมาะมือ รองรับทุกการใชงานไดอยางลงตัว พรอม 
หนาจอแบบ Super AMOLED ขนาด 5.7 นิ้ว พรอมปากกา S Open สุดยอด 
นวัตกรรมหนึ่งเดียวจากซัมซุงใหทุกไลฟสไตลสมารทกวาเคย ชวยจัดการชีวิต 
ดวยคุณสมบัติที่ไดรับการพัฒนาใหตอบรับทุกความตองการของชีวิตดวย 
ฟจอรหลากหลาย อาทิ  Off  Screen Memo จดทุกไอเดียทันใจ แมปดหนาจอ 
ราคาอยูที่ 25,900 บาท โดยมี 2 สีใหเลือกคือ เงินและทอง ซึ่งจะมีการนำสีดำ 
มาจำหนายในภายหลัง

“Acer One 10” เปดตัวเปนที่เรียบรอยแลวสำหรับโนตบุคไฮบริดพกพา 
สะดวกที่มีน้ำหนักเพียง 1.18 กิโลกรัม และที่สำคัญ คือ Acer One 10  
สามารถถอดหนาจอออกมาใชงานเปนแบบแท็บเล็ตไดอีกดวย โดย Acer 
One 10 จะมาพรอมกับหนาจอแสดงผลขนาด 10.1 นิ้ว แบบ IPS touch 
display ความละเอียด 1280 x 800 พิกเซล พรอมดวยหนวยประมวลผล 
Intel Atom Z3735F แบบ Quad-Core ความเร็วในการประมวลผล 
1.33 GHz, หนวยความจำแรม 2 GB, ฮารดดิสก 32 GB (รองรับการเพิ่ม 
หนวยความจำภายนอกแบบ microSD),  แบตเตอร่ีขนาด 8400 mAh 
และขับเคลื่อนการทำงานดวยระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 with 
Bing  โดย Acer One 10 ไดเปดราคาออกมาท่ี 199.99 เหรียญสหรัฐฯ 
สวน Acer One 10 จะเขามาจัดจำหนายในประเทศไทยเมื่อไหร 
คงตองติดตามขาวกันตอไป

โดยกองบรรณาธิการ

Gadget IT
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Epson

IKO

Canon EOS 

“IKO” เปนผลงานการออกแบบที่ไดรับรางวัล 2015 
Core77 Design Awards ซึ่งชวยพลิกโฉมหนาของ
แขนเทียมที่เราเคยเห็นมานาน โดยทาง Carlos Ar-
turo Torres ซึ่งเปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Umea 
ประเทศสวีเดน ผูผลิตและคิดคนแขนเทียมสำหรับเด็กขึ้น 
มาใหม และใหชื่อกับระบบแขนเทียมสุดวิเศษนี้วา IKO  
โดยความวิเศษของแขนเทียม IKO นี้คือระบบแขนเทีย
มอัจฉริยะที่สามารถตอบสนองตอคำสั่งผูใชได และยัง 
สามารถปรับแตงไดตามใจชอบอีกดวย ไมวาจะเปนการหมุน  
การเปลี่ยนสลับช้ินสวนแขนเทียม จึงมีสวนชวยใหเด็กๆ 
สามารถปรับแตงแขนเทียมตัวเองดวยตัวตอเลโกได 
และสามารถใชงานในรปูแบบตางๆ ตามความคดิสรางสรรค 
ที่มีไดอยางเต็มท่ี

กลอง Canon ชูรุนเรือธง EOS 5DsR และ EOS 5Ds 
กลอง DSLR ฟูลเฟรมความละเอียดภาพ 50.6 ลานพิกเซล 
ซึ่งสูงที่สุดในกลองประเภท DSLR ในปจจุบัน มาพรอม
ความสามารถสุดล้ำกับเซ็นเซอร CMOS แบบฟูลเฟรม 
35มม. ทำงานฉับไวดวยชิปประมวลผล DualDIGIC 6 
ระบบออโตโฟกัส 61 จุดแบบ High-Density Reticular 
พรอมระบบลดแรงส่ันสะเทือนจากกระจกสะทอนภาพ 
ออกแบบใหมตอบทกุโจทยใชงานเพือ่นกัถายภาพมอือาชพี 
ที่เนนความคมชัดทุกรายละเอียด ทั้งงานถายวิวทิวทัศน 
กลางแจงงานในสตูดิโอ และภาพโฆษณาที่ตองใชไฟลภาพ 
ขนาดใหญ EOS5DsR ออกแบบเปนพเิศษใหทำงานเสมอืน
ไมม ีOptical Low-Pass Filter เพือ่ใหทกุรายละเอยีดภาพ
มคีวามคมชดัสูงสุดอยางนาทึง่ ขณะทีก่ลอง EOS 5Ds ยงัใช
ฟลเตอรตวันีเ้พือ่ลดการเกดิมอเรเอฟเฟคท (Moire effect) 
หรืออาการเหลือบเปนลายคล่ืนสีบนวัตถุ  โดยกลอง EOS 
5DsR ราคาเฉพาะตัวกลอง 125,000 บาท และEOS 5Ds  
ราคาเฉพาะตัวกลอง 132,500 บาท

“Epson Runsense SF-810”  เปน SmartWatch  
รุนหนึ่งของเอปสันในจำนวนหลายๆ รุน โดยมีฟเจอรหลักๆ  
สำหรับคนที่ออกกำลังกายโดยเฉพาะ ทั้งการวัดการเตน 
ของหัวใจ ระยะทางการกาวเดิน การวัดจำนวนแคลอรี่ 
และการเชื่อมตอกับอุปกรณ GPS จากสมารทโฟนตางๆ  
โดยมีแอพพลิเคชั่นใหเลือกใชทั้งแอปเปลและกูเกิล โดย 
ผลิตภัณฑชิ้นนี้ยังไมมีขายในทวีปเอเชีย โดยราคาที่วางขาย 
ในตางประเทศคือ 349.99 เหรียญสหรัฐฯ

¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558

Alternative  Energy

61 ¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡



 กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สนับสนุน 

ทุนวิจัยใหนักศึกษาระดับตรี โท และเอก รวมพัฒนา  

คนควา วิจัยดานพลังงาน ประจำป 58 จำนวน 138  

โครงการ วงเงินรวม 13 ลานบาทชูโครงการในดาน 

พลังงานทดแทนถึง79 โครงการเชนการแปรสภาพ 

น้ำตาลจากชีวมวลลิกโนเซลลูโลสใหเปนเชื้อเพลิงชีวภาพ

  ศ.ดร.พรายพล คุมทรัพย ผูชวยรัฐมนตรีประจำ 

กระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานการคัดเลือกผูมีสิทธิ์ 

ได รับการสนับสนุนทุนวิจัย ใหนักศึกษา  เปด เผยว า 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวง 

พลังงาน ไดใหความสำคัญในการศึกษา วิจัย และพัฒนา 

งานดานการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน จึงใหมี 

การสนับสนุนทุนจากเงินกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ 

พลังงาน สำหรับการศึกษา วิจัยแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ของรัฐและเอกชนเปนประจำทุกป

สนพ. หนุนใหทุนวิจัยพลังงาน
สรางนักวิจัยรุนใหมระดับป.ตรี-เอก

 ในป 2558 สนพ. ประกาศรับสมัครยื่นขอเสนอ 

โครงการเมื่อวันที่  12 มกราคม-31 มีนาคม  2558  

ปรากฏวามีมหาวิทยาลัยในประเทศย่ืนขอเสนอโครงการ 

มาขอรับทุนทั้ ง ส้ิน 35 แหง จำนวน 230 โครงการ  

ทั้งน้ีเปนโครงการในดานเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน  

“โครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 138 โครงการ 
เปนโครงการในดานอนุรักษพลังงาน 69 โครงการ 

เปนระดับปริญญาเอก 8 โครงการ 
ปริญญาโท 20 โครงการ และระดับปริญญาตรี 41 โครงการ 

วงเงินรวม 13 ลานบาท และเปนโครงการ
ในดานพลังงานทดแทน จำนวน 79 โครงการ”

ศ.ดร.พรายพล คุมทรัพย

โดยกองบรรณาธิการ

Energy Research
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94 โครงการ และโครงการดานพลังงานทดแทน 136 

โครงการ

 การพิจารณาคัด เลือกขอ เสนอโครงการที่ ยื่ น 

ขอ รับทุน  ดำ เ นินการ โดยคณะผู เชี่ ย วชาญในด าน

การวิจัยพลังงานระดับประเทศ ที่คำนึงถึงหลักเกณฑ 

และประโยชนที่ จะได รับจากผลการวิจั ย เปนสำคัญ  

ซึ่งจากผลการพิจารณาในที่ประชุมเมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน  

2558 มีโครงการท่ีไดรับทุนสนับสนุนจำนวนท้ังส้ิน 138  

โครงการ เปนโครงการในดานอนุรักษพลังงาน 69 โครงการ  

เปนระดับปริญญาเอก  8 โครงการ  ปริญญาโท  20  

โครงการ และระดับปริญญาตรี 41 โครงการ ในวงเงินรวม  

13 ลานบาท และเปนโครงการในดานพลังงานทดแทน  

จำนวน 79 โครงการ แบงเปนระดับปริญญาเอก 11  

โครงการ ปริญญาโท 21 โครงการ และปริญญาตรี  

47 โครงการ ในวงเงินรวม 7 ลานบาท

 โครงการที่ผานการคัดเลือกในครั้งนี้ ไดมีหลาย 

โครงการที่นาสนใจ เชน โครงการการควบคุมคงทน 

แบบวนซ้ำสององศาอิสระสำหรับอินเวอรเตอรที่ เชื่อม

ตอกับระบบกริด เสนอโดยนักศึกษาระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จะศึกษา 

และออกแบบตัวควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ 

อิ น เวอร เ ตอร ที่ เชื่ อ มต อ กับระบบกริ ดหรื อทำ ง าน 

แบบแยกอิสระ เนื่องจากมีการผลิตไฟฟาแบบกระจาย 

เพื่อลดปญหาพลังงานไฟฟาขาดแคลน หากใชตัวควบคุม 

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำใหสามารถรักษาระดับแรงดัน 

ไฟฟาในระบบใหคงที่ ลดการสูญเสียพลังงานโดยสูญเปลา 

รวมถึงสามารถนำตัวควบคุมดังกลาวไปใชกับอินเวอรเตอร 

เพื่อชวยลดปญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคต และ 

อาจจะนำไปตอยอดสรางเปนผลิตภัณฑตอไป

 สวนโครงการดานพลังงานทดแทนมีหลายโครงการ 

ที่นาสนใจเชนกัน ไดแก โครงการการแปรสภาพน้ำตาล 

จากชี วมวลลิกโนเซลลู โลสให เปน เชื้ อ เพ ลิงชี วภาพ  

โดยลิกโนเซลลูโลสไดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร  

เสนอโดยนักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

 โดยจะศึกษากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงพลังงาน 

สังเคราะหจากน้ำตาลกลูโคส และน้ำตาลฟรุกโตสดวย 

การใชตัวเรงปฏิกิริยา รวมถึงศึกษาสมรรถนะการนำ 

ไปใชและการเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมของเช้ือเพลิง ทำให 

ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห DMF  

(Dimethylfuran) และไดแนวทางในการพัฒนาการ 

ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห DMF ใหมีประสิทธิภาพสูง  

ที่มีตนทุนที่ต่ำเม่ือเทียบกับเชื้อเพลิงอื่นๆ

 “การสนับสนุนทุนวิจัยใหแกนักศึกษา  เปน 

การเปดโอกาสใหมีนักวิ จัยรุนใหมๆ และทำให เกิด 

ผลงานวิจั ยด านพลังงานเพื่ อนำไปตอยอดสู แผน 

พัฒนาพลั งงานระ ดับประเทศ  นอกจากนี้ ยั ง เปน 

กา รส ง เ ส ริ ม ใ ห นั ก ศึ กษ าและสถาบั น ก า รศึ กษ า  

หันมาสนใจการวิจัย และพัฒนาการอนุรักษพลังงาน 

และพลังงานทดแทนมากขึ้น เปนจุดเริ่มตนในการ 

สรางและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเปนนักวิจัยดานพลังงาน 

ของประเทศตอไป” ศ.ดร.พรายพล กลาวในที่สุด
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“ณรงคชัย” หวง NGV ลอยตัว-สัมปทานปโตรเลียม
 นายณรงคชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงพลังงานไดโพสตสงสารถึงประชาชนทางเฟสบุค 

ฉบับสุดทาย หลังพนตำแหนงหนาท่ีรัฐมนตรวีาการกระทรวง 

พลังงาน (พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน รับตำแหนงแทน 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558) โดยกระทรวงพลังงาน 

สามารถปรับโครงสรางราคาเชื้อเพลิงไดเกือบสำเร็จทั้ง   

100%  ยังคงเหลือการลอยตัวราคากาซธรรมชาติสำหรับ 

ยานยนต (NGV)  และการเก็บภาษีสรรพสามิตกาซ 

ปโตรเลียมเหลว(LPG) รวมถึงการถอดน้ำมันแกสโซฮอล  

95 และ 91 ใหเหลือประเภทเดียว ที่ยังคงดำเนินการ 

ไมแลวเสร็จ รวมถึงการเปดสำรวจและผลิตปโตรเลียม 

รอบที่ 21 ที่ยังไมสำเร็จซึ่งหากไมมีการดำเนินการสำรวจหา 

ปโตรเลียมโดยเฉพาะกาซธรรมชาติ เพิ่มเติม สิ่ งที่จะ 

เกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได คือ ตองนำเขากาซธรรมชาติ 

“อนันตพร” ลั่นตัดสินใจสัมปทานรอบ 21 ใน 3 เดือน
 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงพลังงานเปดเผยครั้งแรกหลังไดรับตำแหนง 

ว า  สิ่ งที่ จะเร งดำเ นินการคือรวบรวมขอมูลทั้ งหมด 

เพื่อมาวิเคราะหวาปจจุบันปริมาณพลังงานมีเพียงพอ 

หรือไม  หรือจำเปนหรือไมที่ จะเปด สัมปทานรอบท่ี   

21 อยางไรก็ดี พลังงานเปนส่ิงจำเปนซ่ึงปจจุบันทุกคน 

ยังไมเจอภาวะขาดแคลนจึงยังมองไมเห็นภาพ แตเพื่อ 

ความมั่นคงจึงตองวางแผนดานพลังงานระยะยาว รวมทั้ง 

สรางความนาเชื่อถือใหกับประชาชนเพราะประชาชน 

อาจไดรับขอมูลที่บิดเบือนโดยตองปรับวิธีการนำเสนอใหม 

เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับกระทรวงพลังงานสำหรับ 

การเปดสัมปทานปโตรเลียมรอบท่ี 21 ที่ยังลาชาหาก 

ขอมูลที่มีอยูถูกตองและจำเปนที่ตองเปดก็จะพยายาม 

ใหมีขอสรุปภายใน 3 เดือนนี้

เหลว (LNG) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะกระทบกับภาคผลิต 

ไฟฟาเปนหลัก และจะทำใหคาไฟฟาสูงเกือบเทาตัว 

อันจะสงผลตอความสามารถในการแขงขันของประเทศ

โดยกองบรรณาธิการ

Energy News
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 นายชัยวัฒน โควาวิสารัช กรรมการผูจัดการใหญ  

บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปดเผยวา  

บรษิทัไดจบัมอืกบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

(ธ.ก.ส.) มอบสวนลดน้ำมันทุกชนิดลิตรละ 30 สตางค  

ใหกับเกษตรกรผูถือบัตรสินเชื่อ ธ.ก.ส. กวา 4 ลานราย  

เพ่ือชวยลดตนทุนการผลิตใหเกษตรกร ที่สถานีบริการ 

น้ำมันบางจากที่รับบัตรสินเชื่อเกษตรกรมากถึง 540 แหง  

ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งน้ี ใหวงเงินเติมน้ำมัน เพื่อรับ 

สวนลดตอบัตรสูงสุดถึง 100,000 บาท ตลอดระยะเวลา 

โครงการ 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1ก.ค.ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.  

2558 โดยที่ผานมาไดเขารวมโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร

ของ ธ.ก.ส. มาตั้งแตป 2555 เพื่อแบงเบาภาระดอกเบี้ยชวย 

เหลือเกษตรกร และเกษตรกรผูถือบัตรสินเชื่อ ธ.ก.ส.  

เลือกเติมน้ำมันบางจากมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับบริษัท 

อื่นๆ ที่เขารวมโครงการนอกจากน้ียังมีโครงการสนับสนุน 

 นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย  กรรมการผูจัดการ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) เปดเผยผลการ 

ดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 2/2558 วา มีรายไดรวม 1,712  

ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ของปกอนหนานี้  11%  

และมีกำไรสุทธิ 131 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน 

ของปกอน  270% โดยปจจัยหลักที่ทำใหผลประกอบการ 

เติบโตคอนขางสูงในไตรมาสนี้ มาจากปริมาณน้ำที่ไหล 

เขาเขื่อนน้ำงึม 2  มากข้ึน ทำใหสามารถจายไฟฟามากขึ้น 

กวาชวงเดียวกันของปกอน อยางไรก็ตาม ขณะน้ียังตอง 

จับตาดูผลกระทบของปรากฏการณเอลนีโญที่อาจจะมีผลตอ 

ปริมาณน้ำฝนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สำหรับ 

ผลประกอบการในคร่ึงปแรกของป 2558 มีรายไดรวม  

3,358 ลานบาท และมีกำไรสุทธิ 215 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

จากครึ่งปแรกของป 2557 คิดเปน 36% 

“ซีเคพาวเวอร” โชวกำไรไตรมาส 2 โต 270%

บางจากจับมือ ธ.ก.ส.ใหสวนลดน้ำมันเกษตรกร

นำผลผลิตทางการเกษตรที่ออกมามากในชวงฤดูกาล 

นั้นๆ จนประสบกับภาวะราคาตกต่ำ เชน  ไขไก มะนาว  

หอม ขาว ฯลฯ นำมาเปนของสมนาคุณลูกคาที่เติมน้ำมัน 

บางจาก
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 นายธรรมยศ ศรีชวย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน 

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เปดเผยวา ภาพรวม 

การใช เชื้ อ เพลิ งชีวภาพท้ัง เอทานอลและไบโอดี เซล  

(บี100) ยังเดินตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงาน 

ทางเลือก  โดยการใช เอทานอลไปผสมในน้ำมันแกส  

โซฮอลไมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ลาสุดมีปริมาณการใชวันละ  

3.5 ลานลิตร หรือ 40% ของเปาหมายในป 2564  

ที่ระดับ 9 ลานลิตร ทั้งนี้ ผูใชน้ำมันสวนใหญคุนเคย 

กับแกสโซฮอล  91 และ  95 มากกว าแกส โซฮอล   

อี 20 หรือ อี 85 โดยรถยนตกลุมเบนซินมีอยู 4 ลานคัน  

ซึ่ง 2.5 ลานคัน ใชแกสโซฮอล อี 20 ได แตพบใชแกส 

โซฮอล อี 20 เพียง 15% เทานั้น ดังนั้นในระยะยาวตอง 

มีมาตรการกระตุนการใช โดยกระทรวงพลังงานจะตอง 

ปรับกลไกเรื่องราคาเพื่อใหจูงใจผูใช

 นายมนูญ ศิริวรรณ สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ  

(สปช . )  กลาววา  กรณีการคัดคานกอสรางโรงไฟฟา 

ไฟฟาภาคใตไมพอใชใน 3 ปหากไมสรางเพิ่ม

พพ.เล็งใชกลไกราคาปลุกยอดโซฮอลอี 20

ถานหินใน จ.กระบี่นั้นในระยะส้ันยังไมเห็นผลกระทบ  

แตจะส งผลกระทบในระยะยาว  3  ปข า งหน า  ซึ่ ง 

ความตองการใชไฟฟาจะไมเพียงพอตอความตองการใช 

ในแตละปที่เติบโตสูงสุด 5% หรือประมาณ 200 เมกะวัตต  

เทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ยกเวนกรุงเทพฯ จากกำลังการผลิต 

ของภาคใต 2,800 เมกะวัตต และปจจุบันภาคใตมี 

การใชไฟฟา 2,300 เมกะวัตตทั้งนี้ กรณีการใชไฟฟา 

เติบโต 5% ระดับไฟฟาที่มีปจจุบันจะรองรับความตองการ 

ใชไดอีกเพียง 3 ปขางหนาเทานั้น และจะเกิดปญหา 

ไฟฟาไมเพียงใช  ดังนั้นหากไมเห็นดวยกับการกอสราง 

โรงไฟฟาถานหิน ก็ตองหาทางเลือกอื่นโดยการผลิตไฟฟา 

จากพลังงานทดแทนจะตองมีการศึกษาเพื่อใหเพียงพอ  

กับความตองการที่ เพิ่มขึ้น  200 เมกะวัตต/ป  และ 

คำนึงถึงความเพียงพอของวัตถุดิบดวย เชน การผลิตไฟฟา 

จากน้ำมันปาลม อาจมีปญหาหากขาดแคลนน้ำมันปาลม 

หรือกรณีราคาปาลมสูง ราคาไฟฟาก็ตองสูงขึ้นตาม 

จนเปนภาระกับผูใชไฟฟามากขึ้น 
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 นางพวงทิพย ศิลปศาสตร อธิบดีกรมเชื้อเพลิง 

ธรรมชาติ (ธช . )  เปดเผยวา บริษัท คริสเอ็นเนอรยี่ 

(กัลฟ ออฟ ไทยแลนด ) ลิมิ เต็ด จำกัด ซึ่ ง เปนผูรับ 

สัมปทานปโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอาวไทย หมายเลข  

G10/48 จากการเปดสัมปทานรอบท่ี 19 (เม่ือป 2548)  

ไดสำรวจพบน้ำมันดิบแหลงวาสนาและเร่ิมดำเนินการ 

ผลิตป โตร เลี ยมครั้ งแรก  เมื่ อวัน ท่ี  16  ส .ค . 2558  

จากหลุมแรกในอัตราการผลิตเริ่มตน  177 บาร เรล 

ตอวันโดยบริษัทมีแผนท่ีจะเปดหลุมผลิตใหได 4 หลุม  

ภายในเดือน ส .ค .2558 ที่ผานมา โดยจะเพิ่มอัตรา 

การผลิตเปนประมาณ  2 ,000 บาร เรลตอวัน  และ 

คาดว า มี ป ริ ม าณสำรองน้ ำ มั นดิ บประมาณ  1 9 . 5  

ลานบารเรล และสามารถผลิตน้ำมันดิบไดสูงสุดประมาณ  

10,000 บารเรลตอวันมีระยะเวลาการผลิตประมาณ  

7 ป ซึ่งจะชวยลดการนำเขาน้ำมันดิบจากตางประเทศ  

และเปนการเพ่ิมรายไดใหกับประเทศประมาณปละ 1,300 

ลานบาทตอป

ธช.ระบุพบน้ำมันดิบแหลงวาสนา 19.5 ลานบารเรล

พัทลุงเดินหนาสรางโรงไฟฟาชีวมวล 4 แหง
 นายกฤษณ เชาวบวร ประธานสภาอุตสาหกรรม 

จังหวัดพัทลุง เปดเผยวา ขณะนี้ สภาวะการลงทุนของ 

จั งหวั ดพัทลุ ง  ยั งมี การ เค ล่ือนไหวการลงทุนสร า ง 

โรงไฟฟาชีวมวลถึง 3-4 โรง  โดยในขณะน้ี มีการลงทุน 

กอสร างใน พ้ืนที่  อำเภอปาบอน  จั งหวัดพัทลุ งของ 

กลุมบริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร จำกัด ในเครือขาย  

บริษัท  ไทยโพลีคอนส  จำกัด  (มหาชน )  ซึ่ งมีกำลัง 

การผลิตไมเกิน 10 เมกะวัตต และกลุมบริษัทโรงไฟฟา 

พัทลุงกรีนโฮลดิ้ ง จำกัด ในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร  

ซึ่งทั้ง 2 โรง ไดรับใบอนุญาตแลว. นอกจากนี้ยังมีการ 

เคลื่อนไหวลงทุนโรงไฟฟาชีวมวลอีก 2 แหง ในพื้นที่อำเภอ 

ควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  และยังมีการลงทุนโรงงาน 

อุตสาหกรรมปาลมน้ำมันของ บริษัทยูนิควาณิชย จำกัด 

ซึ่งอยูในระหวางการขออนุญาต
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 บริษัท Heliatekจากเมืองเดรสเดน ประเทศเยอรมนี  

ผู ผลิต เซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบางที่หนาไมถึ ง  1  

มิลลิเมตรไดรับเลือกจาก World Economic Forum  

ใหเปนหน่ึงใน “นักบุกเบิกเทคโนโลยี” ซึ่งเปนตำแหนง 

ที่ มอบใหกับบริษัท ท่ีมีนวัตกรรมสู งสุด ในโลก  ทั้ งนี้   

Heliatekเปนบริษัทที่แยกตัวออกมาจาก Technical  

University of Dresden และ University of Ulm  โดย 

บริษัทเปนผูนำดานพลังงานอิเล็กทรอนิกสแบบอินทรีย  

และเปนเจาของสถิติประสิทธิภาพสูงสุดในโลกที่ 12%  

โดยบริษัทเร่ิมจำหนายเซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมใน 

เชิงพาณิชยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 และ Heliatek 

เปนหนึ่งใน 49 บริษัทท่ีไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิทามกลางผู เขาชิงหลายรอยราย และเปน 

บริษัทของเยอรมนีเพียงแหงเดียวท่ีไดรับเลือก อีกทั้ง 

ยังไดรับเชิญให เขารวมการประชุมSummer Davos  

ของ World Economic Forumที่เมืองตาเหลียน ประเทศ 

จีนในเดือนกันยายนท่ีผานมา

 เว็บไซตเดอะเจแปนไทม (www.japantimes.co.jp)  

ของญี่ปุนรายงานวา บริษัทญี่ปุนที่ตั้งอยูในประเทศไทย 

ตางตื่นตัวกับเหตุระเบิดที่ เกิดขึ้นที่แยกราชประสงค   

แตมี เพียงบางสวนเทานั้นที่ เริ่ มพิจารณายุทธศาสตร  

ทางธุรกิจและแผนการลงทุนจากเหตุการณระเบิดที่ เกิด 

ขึ้นยั ง ไมมีสัญญาณการยายฐานการผลิตแตอย างใด  

เนื่องจากหวงโซอุปทานท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิต 

สินคาที่รวมไปถึงการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน 

รถยนตไดวางรากฐานเปนอยางดีในประเทศไทย  ขณะที่ 

เจาหนาที่ของบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนตแหงหนึ่งระบุวา 

บริษัทยังมองไมเห็นเหตุผลที่จะยายฐานการผลิตออกจาก 

ประเทศไทยจากเหตุการณระเบิดที่เกิดขึ้น ขณะที่เจาหนาที่ 

จากบริษัทเครื่องจักรทางอิ เล็กทรอนิกสอีกราย เตือน 

วาหากมีการกอการรายเกิดขึ้นอีกก็อาจทำใหตนทุนดาน 

ความปลอดภัยจะเพิ่มสูงขึ้น และผลกำไรจากการดำเนินการ 

ในประเทศไทยก็จะลดนอยลง

Heliatek ควารางวัล
นักบุกเบิกเทคโนโลยีพลังงาน

เว็บญ่ีปุนยันเหตุระเบิด
ไมกระทบฐานการผลิตไทย

โดยกองบรรณาธิการ
World in Brief
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 ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งป 2559 ฮิลลารี 

คลินตัน ผูสมัครลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในนาม 

พรรคเดโมแครตประกาศตั้งเปาแกไขปญหาส่ิงแวดลอมวา 

จะทำใหสหรัฐฯหันมาใชพลังงานหมุนเวียนอยางพลังงาน 

แสงอาทิตยแทน  โดยสั่ งติดแผงพลังงานแสงอาทิตย  

หลายรอยลานทั่วประเทศหวังสรางพลังงานแสงอาทิตย 

เพิ่มมากขึ้นรอยละ 700 หรือใหได 1 ใน 3 ของพลังงาน 

หมุนเวียนอื่นๆโดยเมื่อวันที่  28  ก.ค. 2558 ที่ผานมาคลินตัน 

ประกาศวา เธอมีเปาหมายทำใหสหรัฐฯ หันมาใชพลังงาน 

แสงอาทิตยซึ่งเปนพลังงานที่ไมมีวันหมด โดยใหคำมั่น 

วาถาหากเธอไดรับเลือกเปนประธานาธิบดีแลวจะใหมี 

การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตยหลายรอยลานแผงท่ัว 

สหรัฐฯภายในชวงระยะเวลาในตำแหนง 4 ปและใน 

เว็บไซตของคลินตันยังระบุวาเธอมีแผนการทำใหสหรัฐฯ  

สามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนเอาไวใชเองในทุกบาน  

ซึ่ ง เปนหนึ่ งในโครงการเพื่อตอบรับกับภาวะโลกรอน  

นอกจากน้ีคลินตันยังมีแผนการกระตุนดวยภาษีพลังงาน 

สะอาดจากรัฐบาลกลางเพ่ือทำใหมีความคุมคาทั้งตอ 

ผูเสียภาษีและตอผูผลิตพลังงานสะอาดดวย

 มิส เตอร ไกรคลอสส  กรรมการผู จั ดการของ 

บริษัท SkagerakNett กลาววา บริษัทรูสึกยินดีที่ ได 

เลือกจาก Er icsson ซึ่ ง เปนพันธมิตรให เปนผูจัดหา 

โซลูชั่นมาตรวัดไฟฟาอัจฉริยะแกลูกคากวา 180,000 

ราย ในประเทศนอร เวยและบริษัทอยากจะใหความ 

รวมมือในครั้งนี้มอบระบบโครงขายไฟฟาที่ดีกวาแกลูกคา  

ของเรา  ทำให เราสามารถยกระดับโครงขายเพื่อให  

รองรับไดมากขึ้นและรับมือกับความตองการในชวง 

ที่ พุ ง สู ง สุ ด ได  โดยส วนห น่ึ งของข อตกลงนี้ ร ะ บุ ว า  

Ericsson จะเปนผูสงมอบและติดตั้ งโซลูชั่นมาตรวัด 

อัจฉริยะนี้แบบครบวงจร คาดวาโครงการนี้จะแลวเสร็จ 

ในป 2019 นอกจากน้ี Ericsson จะเปนผูรับผิดชอบ 

ในการดำเนินงาน สนับสนุนและบำรุงรักษาโซลูชั่นเหลานี้ 

ในช วงระยะเวลาของโครงการอีกด วยและที่ สำคัญ 

ข อ ตกล งนี้ ถื อ เ ป น ค ว ามก า วหน า ค รั้ ง ใ หญ ใ นด า น 

สาธารณูปโภคและเปนการเสริมสรางความแข็งแกรง 

ดาน ICT ใหกับอุตสาหกรรมพลังงานของนอรเวยและ 

ระบบพลังงานท่ัวโลก ตลอดจนเปนสิ่งที่ผลักดันใหเกิด 

การนำโครงขายไฟฟาอัจฉริยะไปใชนั้นก็คือพลังงานที่ยั่งยืน

ยักษพลังงานนอรเวย 
ดึง Ericsson วางโซลูชั่นมาตรวัดไฟฟา 

“ฮิลลารี คลินตัน” ชูนโยบาย
ติดแผงโซลารเซลลทั่วสหรัฐฯ 
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