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น้อมสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ
พระบิด�แห่งก�รพัฒน�พลังง�นไทย

 

 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จ

ขึ้นครองราชสมบัติเป็นประมุขของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 70 ปี พระองค ์

ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทย 

ตลอดพระชนมายุของพระองค์ 

	 และหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำาคัญคือ	 ด้านพลังงานที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9	 ทรงทราบดีว่าประเทศไทยยังต้องอาศัยเชื้อเพลิงและ 

พลังงานจากต่างประเทศอยู่อย่างมาก	 จึงทรงเริ่มศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนไว้ 

เป็นการล่วงหน้าหลายเรื่อง	เช่น	ในช่วงต้นรัชสมัยหรือในช่วงเวลาประมาณ	20	ปีแรก 

ของการเสด็จขึ้นครองราชย์พระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเรื่องนำ้า	 เป็นลำาดับต้นๆ	 

ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานไทยในเริ่มแรก	 ทรงจัดให้มีโครงการ 

ไฟฟ้าพลังนำ้าขนาดเล็กในหลายท้องถิ่น	 เช่น	 โรงไฟฟ้าพลังนำ้าห้วยกุ่ม	 ขนาดกำาลัง	 

1,300		กิโลวัตต์ที่จังหวัดชัยภูมิ

	 ทางดา้นพลงังานลม	พระองคท์รงสรา้งและตดิตัง้กงัหนัลมไว้	ณ	พระตำาหนกั 

หลายแห่ง	 เช่น	 ที่พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน	 ที่วังไกลกังวล	 หัวหิน	 ทางด้าน 

หินนำ้ามันได้พระราชทานพระราชดำาริเกี่ยวกับวัตถุดิบชนิดนี้ให้มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์รับไปดำาเนินการ	

	 ส่วนด้านพลังงานจากมวลชีวภาพ	 พระองค์ได้พระราชทานข้อแนะนำาให้ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาเรื่องแก๊สชีวภาพทรงศึกษาวิธีนำา 

วัสดุเหลือใช้มาทำาประโยชน์ด้านพลังงาน	 เช่น	 นำาแกลบมาอัดเป็นก้อนสำาหรับ 

ใช้เป็นเชื้อเพลิงที่โรงงานส่วนพระองค์สวนจิตรลดา	

	 นอกจากนี้ยังมีพระราชดำาริเกี่ยวกับการโครงการผลิตเอทานอล	 โดยใน 

ปี	 2546-2549	 	 ได้เริ่มทดลองใช้เอทานอลสาร	 MTBE	 ในนำ้ามันเบนซินออกเทน	 

95	 รวมถึงโครงการไบโอดีเซล	 ซึ่งในปี	 2547-2548	 มีการทดลองตลาดไบโอดีเซล	 

B2	 และ	 B5	 ปัจจุบันทั้งเอทานอล	 และไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงที่มีจำาหน่ายทั่วไป 

ตามสถานีบริการนำ้ามัน

 “ด้วยพระราชอัจฉริยภาพด้านพลังงาน พระองค์จึงทรงเป็นต้นแบบ

ของการพัฒนาพลังงานประเทศไทย และทรงเป็นพระบิดาแห่งการพัฒนา 

พลังงานไทย หน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา รวมทั้งเอกชนพร้อมสืบสาน 

พระราชปณิธานของพระองค์” 

 ปวงพสกนิกรชาวไทยน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย

บทบรรณาธิการ
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รัฐจับมือเอกชนหนุนรถยนต์ไฟฟ้า
กรอบส่งเสริมการลงทุนจ่อนายกฯพิจารณา

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่สำาคัญในการ 
ขับเคลื่อนประเทศ เป็นรากฐานการผลิต และนำาไปสู่ความ 
เข้มแข็ง การแข่งขันของประเทศในเรื่องของสินค้าต่างๆ  
และเมื่อดูแนวโน้มของโลกทิศทางยานยนต์ของโลกก็มุ่งไป 
สู่การขับขี่ยั่งยืน รถยนต์ที่สะอาด ประหยัดและปลอดภัย  
ซึ่งรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าน่าจะตอบโจทย์นี ้
ไดเ้ปน็อยา่งด ีรฐับาลไทยจงึจำาเปน็ทีต่อ้งสนบัสนนุรถอวีเีฉก 
เช่นกับประเทศที่พัฒนาแล้ว 

	 ข้อมูลองค์กรพลังงานโลกบอกว่า	 ในปี	 2557	 มี 
ยานยนต์	89	ล้านคัน	ซึ่งประมาณ	1.1	ล้านคัน	หรือ	1.2%	 
ขบัเคลือ่นดว้ยไฟฟา้	และมตีวัเลขทีเ่พิม่ขึน้ปลีะ	53%	อยา่งไร 
ก็ตาม	คาดว่า	ภายในปี	2563	อีกประมาณ	4	ปีข้างหน้าจะมี 
รถมอเตอร์ไฟฟ้ามากกว่าเดิมจำานวนมาก	
	 ล่าสุดทางมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่ง 
ประเทศไทย	 (AEITF)	 จึงได้ร่วมกับสถาบันยานยนต์	 สมาคม 
ยานยนต์ไฟฟ้าไทย	 และบมจ.กรังด์ปรีซ์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 
จัดเสวนาพลังงานทางเลือกในยุค	4.0	เรื่อง	“ยานยนต์ไฟฟ้า	 
ต้องเดินหน้าอย่างไร”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตรวจ 
สอบความพร้อมมาตรการต่างๆของทั้งภาครัฐฯและเอกชน 
ว่าไปในทิศทางไหน	 รวมไปถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทย
 ดร.อรรชกา สบีญุเรอืง อดตีรฐัมนตรวีา่การกระทรวง
อุตสาหกรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีในฐานะประธานเปิดงานกล่าวว่า	 รัฐบาลได้มอบ 
หมายให้กระทรวงหารือผู้ที่เกี่ยวข้องอาทิ	กระทรวงการคลัง,	 
กระทรวงคมนาคม,	กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่ 

โดยสุริยะ  คชินทร
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กำ�หนดแนวท�งและนโยบ�ยสนับสนุนย�นยนต์ไฟฟ้ฟ้� (EV)  
ซึ่งที่ผ่�นม�ผู้ประกอบก�ร ผู้ผลิตให้คว�มสนใจร่วมพูดคุยกับ 
หนว่ยง�นรฐั อ�ท ิบโีอไอ แตย่งัไมไ่ดย้ืน่เรือ่งขอรบัก�รสง่เสรมิ  
EV อย่�งเป็นท�งก�ร 
 รฐับ�ลไทยเริม่ตน้สง่เสรมิก�รลงทนุผลติรถยนตไ์ฟฟ�้ 
แลว้ โดยในปทีีผ่�่นม�เริม่ใหก้�รสง่เสรมิก�รผลติรถยนตป์ลัก๊อนิ 
ไฮบริด (PHEV) ซึ่งมีผู้ผลิตรถยนต์จ�กยุโรปทำ�ก�รประกอบ 
ในประเทศไทย ขณะทีผู่ผ้ลติรถยนตจ์�กประเทศญีปุ่น่บ�งค�่ย 
ยังสนใจรถยนต์ไฮบริด แต่บ�งร�ยให้คว�มสนใจที่จะลงทุน 
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้�ในไทย โดยภ�พรวมแล้วผู้ผลิตรถยนต์ใน 
ไทยยังไม่ต้องก�รเร่งปรับส�ยก�รผลิตรถยนต์ไปสู่รถไฟฟ้� 
ในขณะนี้ ส่วนอีก 2 ค่�ยรถยนต์ญี่ปุ่นที่สนใจลงทุนรถผลิต 
ไฟฟ้�เพียงเข้�ม�ห�รือกับกระทรวงอุตส�หกรรมและยังไม่ 
ยื่นเรื่องลงทุนในไทย ส�เหตุส่วนหนึ่งม�จ�กปัจจัยด้�นร�ค� 
ทีย่งัคงอยูใ่นระดบัสงู และคว�มตอ้งก�รของผูบ้รโิภคยงัไมพ่รอ้ม
 นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธ�นสภ�ขับเคลื่อน
ก�รปฏิรูปประเทศคนที่ 1 กล่�วว่� สำ�หรับประเทศไทย 
ควรจะมีแรงผลักดันก�รขับเคลื่อนเรื่องรถยนต์พลังง�น  
4 ปัจจัย ได้แก่ 1.ปร�กฏก�รณ์จีนที่มีก�รลดหมอกควันใน 
ช่วงจัดง�นแข่งขันโอลิมปิก ทำ�ให้รัฐบ�ลจีนหันม�รณรงค์ 
ให้ใช้จักรย�นหรือรถจักรย�นยนต์ไฟฟ้� รถบัสไฟฟ้�  
รถไฟฟ้�และอื่นๆ เพื่อลดปัญห�หมอกควัน 2. เทคโนโลยี 
แบตเตอรีแ่ละมอเตอร ์ควรมกี�รพฒัน�เพิม่ประสทิธภิ�พ และ 
ลดร�ค�ลงในอน�คต 3. คว�มรูส้กึตระหนกัเรือ่งพลงัง�นของ 
คนในประเทศซึ่งทำ�ให้เกิดคว�มรู้สึกไม่ต้องใช้นำ้�มัน รู้สึกว่� 
รถยนต์ไฟฟ้�ไม่จำ�เป็นต้องเติมนำ้�กลั่น และ 4. ก�รวิจัยและ 
พัฒน�รวมถึงนวัตกรรมโดยสนับสนุนให้มีผู้ประกอบก�รย�น 
ยนตใ์นไฟฟ�้ของไทยซึง่วทิย�ลยัเทคโนโลยเีพชรบรุกีส็�ม�รถ 

ผลิตย�นยนต์ไฟฟ้�ได้ทั้งคัน
 สิง่เหล�่นีถ้อืเปน็แรงผลกัดนัสำ�คญัทีจ่ะทำ�ใหอ้ตุส�หกรรม
ย�นยนต์พลังง�นทดแทนเป็นท�งเลือกของสังคม อีกทั้ง 
อุตส�หกรรมดังกล่�วจะช่วยยกระดับเพด�นบินใหม่ เพื่อนำ� 
ประเทศไปสูก่�รเปน็ประเทศไทย 4.0 ก�้วไปสูก่�รเปน็ประเทศ 
ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี
 นายศริริจุ จลุกะรตัน ์ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเศรษฐกจิ
อุตส�หกรรมกล่�วว่� นโยบ�ยและแผนง�นก�รสนับสนุน 
รถยนต์ไฟฟ้�ในไทยจะเป็นก�รลงทุนแบบแพ็กเกจกล่�ว 
คือ ลงทุนประกอบรถยนต์ มีก�รผลิตชิ้นส่วนสำ�คัญ อ�ทิ  
แบตเตอรี่ มอเตอร์ไฟฟ้� กล่องควบคุมก�รขับเคลื่อน (DCU)  
ก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับสถ�นีช�ร์จไฟฟ้� และแผนก�รกำ�จัด 
แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
 “ผู้ผลิตชิ้นส่วนจะต้องมีการปรับตัว ถ้าไม่ปรับก็
แข่งขันหรือขายไม่ได้ เพราะตามปกติเมื่อเทคโนโลยีต่างๆ 
เปลี่ยน ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตก็ต้องปรับตัวให้ได้  
สิ่ งสำาคัญนอกเหนือจากนี้คือผู้บริ โภค ที่ต้องมีความรู้  
ความเข้าใจว่าเครื่องยนต์ปกติ กับเครื่องยนต์ของรถไฟฟ้า 
แตกตา่งกนัอยา่งไร มปีระโยชนแ์ตกตา่งกนัหรอืไม ่แตท่ัง้หมดนี้ 
จะค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอน”
 ส่วนก�รสนับสนุนสถ�นีช�ร์จไฟนั้นเป�้หม�ยที่มีก�ร 
ประก�ศไว้คือ 100 แห่งภ�ยใน 3 ปี ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุน 
จ�กสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น กระทรวงพลังง�น  
โดยมีกลุ่มเป้�หม�ยทั้งส่วนร�ชก�ร, รัฐวิส�หกิจ องค์ก�ร 
มห�ชน สถ�บันก�รศึกษ� และเอกชน
 ดร.ปราจิน เอี่ยมลำาเนา ประธ�นกรรมก�ร บมจ.
กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล�่วว่� รถไฟฟ้�ยังมีปัญห� 
เรื่องแบตเตอรี่เช่นเดียวกับไฮบริด เพร�ะมีร�ค�แพง และ 

วิทยากรร่วมงานเสวนา (เริ่มจากซ้าย) ดร.ปราจิน, คุณศิริรุจ, คุณวิชัย, ดร.ยศพงษ์ และคุณธิบดี
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 ดร.ยศพงษ์ ลออนวล	 นายกสมาคมยานยนต์
ไฟฟ้าไทยกล่าวว่า	 รถไฟฟ้าเป็นโกลบอลเทรนด์ของโลกนั่น 
คือ	 ถ้าราคานำ้ามันแพงก็จะได้เห็นรถไฟฟ้าเร็วขึ้นในเชิง 
ตลาดแมส	แตห่ากราคานำา้มนัถกูกจ็ะใชเ้วลาอกี	10	ปถีงึจะได ้
เหน็	สว่นขอ้ดขีองรถไฟฟา้คอืประสทิธภิาพสงูกวา่เครือ่งยนต์ 
ทั่วไป	อีกทั้งยังลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 
ขณะเดียวกันก็มีความหวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน 
ทั้งเรื่องการใช้	 การผลิตและวิจัยเกี่ยวกับรถโดยสารไฟฟ้า	 
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า	รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า	และรถจักรยานไฟฟ้า 
 “มีการประเมินว่าราคาแบตเตอรี่จะลดลงและจะ
ใกล้เคียงกับราคาเครื่องยนต์ปกติในปี 2020 หรือบางทีอาจ 
จะเรว็กวา่นัน้ สว่นระยะเวลาของการวิง่นัน้ผูผ้ลติมกีารพฒันา 
ให้สามารถวิ่งได้ไกลขึ้น ยกตัวอย่าง บีเอ็มดับเบิลยู ไอ 3 ปี  
2014 สามารถวิ่งได้ 170 กิโลเมตร แต่พอโมเดลใหม่ ไอ 3 ปี  
2017 สามารถวิ่งได้ 300 กิโลเมตร เช่นเดียวกับการชาร์จไฟ 
จากเดิมใช้เวลา 5 ชั่วโมง ตอนนี้ก็ใช้เพียง 3 ชั่วโมง”
 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย	 รองเลขาธิการ
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(บีโอไอ)	กล่าวใน 
งานสัมมนาและนิทรรศการรถยนต์ไฟฟ้า	 “ประเทศไทยกับ 
รถยนตไ์ฟฟา้	(EV)”		ซึง่จดัโดยสมาคมนสิติเกา่วศิวกรรมศาสตร ์
แหง่จฬุาฯวา่	บโีอไอตอ้งการใหเ้กดิการลงทนุรถยนตพ์ลงังาน 
ไฟฟ้าในไทย	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ	แม้ว่าที่ผ่านมาจะ 
พบวา่	ภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนีส้ว่นใหญจ่ะไมเ่หน็ดว้ย 
กต็าม	เนือ่งจากวติกกงัวลกนัวา่	จะทำาใหร้ถสนัดาปภายในและ 
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบ	ซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้เป็น 

เรื่องการกำาจัดซากของแบตเตอรี่จะต้องทำาอย่างไร	 ทั้งนี้จาก 
ประสบการณ์ที่มีรถยนต์ไฮบริดที่ใช้มาตลอดและยังคงจะซื้อ 
มาใช้อีก	ซึ่งมองว่า	เรื่องราคาและค่าบำารุงรักษาที่มีราคาแพง	
ทำาให้รถยนต์ไฟฟ้าถูกมองว่าเป็นของเล่นคนรวย	 และจาก 
ประสบการณ์ที่ครำ่าหวอดอยู่ในวงการรถยนต์มาตลอด	การที่ 
ผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาผลิตในประเทศไทย 
ไดน้ัน้กต็อ้งเลง็เหน็ตลาด	และไมต่อ้งไปหว่งผูท้ีท่ำาธรุกจิเกีย่วกบั 
อะไหล่บำารุงรักษารถยนต์	 เนื่องจากผู้ทำาธุรกิจพร้อมที่ 
จะปรับตัวอยู่แล้ว	เพราะนักธุรกิจเหล่านี้ปรับตัวเก่งอยู่แล้ว
 นายวิชัย จิราธิยุต ผู้อำานวยการสถาบันยานยนต์
กล่าวว่า	 ไทยเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมยานยนต์	 สามารถ 
ผลิตรถยนต์อยู่ ในอันดับที่ 	 12	 ของโลก	 ส่วนแนวทาง 
การผลิตรถไฟฟ้านั้นต้องเริ่มขยับเพราะหากไม่เดินหน้า	 
ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย	 หรืออินโดนีเซีย 
ก็จะคว้าโอกาสไปก่อน	 สำาหรับสถาบันยานยนต์ก็จะให้ 
ความรู้กับผู้ประกอบการในการอบรม-สัมมนา	 และในเดือน 
เม.ย.2560	 จะมีการติดตั้งชาร์จจิ้งสเตชัน	 2	 ที่กล้วยนำ้าไท 
และบางปู	 รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และนำา 
รถไฟฟ้ามาให้ทดลองขับ
	 ผูป้ระกอบการทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งตอ้งเตรยีมความพรอ้ม 
ดา้นบคุลากร	เพราะการพฒันาเทคโนโลยขีองรถยนตไ์ฟฟา้นัน้ 
ไมเ่พยีงแตจ่ะเขา้มาแทนทีช่ิน้สว่นสำาคญัของรถยนต	์แบตเตอรี ่
แทนนำ้ามันเชื้อเพลิงหรือการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนแทน 
เครื่องยนต์เท่านั้น	แต่จะมีผลต่อการนำาอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือชิ้น 
สว่นยานยนต	์อเิลก็ทรอนกิสม์าใชใ้นรถยนตท์ัว่ไปมากขึน้ดว้ย 
 นายธิบดี หาญประเสริฐ อุปนายกสมาคมวิศวกรรม
ยานยนต์ไทยกล่าวว่า	 หากประเทศไทยจะทำารถยนต์ไฟฟ้า 
จริงจัง	 ควรทำารถบัสไฟฟ้า	 เพราะสามารถทำาได้เลย	 ไม่ติด 
ลิขสิทธิ์	 ผู้ประกอบการในไทยมีโนว์ฮาว	 และมีอู่ประกอบตัว 
ถังที่ได้มาตรฐานหลายรายสามารถประกอบและจำาหน่ายใน 
อาเซียนได้	 แต่หากเป็นรถยนต์นั่ง	 รถเก๋ง	 รถจักรยานยนต์	 
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้านั้นมีข้อควรพิจารณาหลายด้าน	อาทิ	การซ่อม 
บำารุง	สถานีควิกชาร์จ	ราคารถที่จะหายไปเมื่อเป็นรถมือสอง	 
และการจัดเก็บภาษีต่างๆจะหายไป	
 “ตลาดจะเป็นตัวขับเคลื่อนกล่าวคือ ผู้บริโภคจะเป็น
ผูก้ำาหนดเองวา่รถไฟฟา้จะมาเมือ่ไร ตวัเราเองกต็อ้งหาคำาตอบ 
ว่าเราจะได้อะไรจากรถไฟฟ้า เพราะอย่าลืมว่ารถไฟฟ้าใช้ 
แบตเตอรีท่ีม่รีาคาสงู แมว้า่หลายคนจะบอกวา่ ในอนาคตแนวโนม้ 
ของราคาแบตเตอรีจ่ะลดลงกต็าม รวมไปถงึภาครฐัจะสญูเสยี 
รายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษนีำา้มนั เพราะคนหนัไปใชไ้ฟฟา้กนั”Al
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ประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนภายในเร็วๆ	นี้
	 ทั้งนี้จากการพิจารณาร่วมกันมีการจัดสรรแนวทาง 
การส่งเสริมรถอีวีไว้	 3	 กลุ่ม	 ประกอบด้วย	 1.ร่างแนวทาง 
ส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด	 2.	 ร่างแนวทาง 
การส่งเสริมการลงทุนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไฟฟ้าแบบ 
แบตเตอรี่	 หรือ	 BEV	 3.ร่างแนวทางการส่งเสริมการลงทุน 
รถบัสไฟฟ้า	 (Battery	 Electric	 Bus)	 โดยการส่งเสริม 
รถอีวีทั้ง	 3	 กลุ่มนี้	 มีเงื่อนไขที่อยู่ในหลักการเดียวกันคือ	 
จะต้องเสนอเป็นแผนงานรวม	(Package)	และต้องมีการผลิต 
ชิ้นส่วนสำาคัญ	 5	 รายการในประเทศ	 รวมถึงจะต้องมีแผน 
พฒันาวตัถดุบิหรอืชิน้สว่นภายในประเทศไทย	แตม่เีงือ่นเวลา 
ที่แตกต่างกันไป	 ทั้งนี้การส่งเสริมลงทุนผลิตรถไฟฟ้าทั้ง	 3 
ประเภทดังกล่าวนั้นจะต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในเดือน	
ธ.ค.2560	โดยบีโอไอไม่ได้กำาหนดพื้นที่ลงทุน
	 ตวัอยา่งรา่งแนวทางการสง่เสรมิการลงทนุรถบสัไฟฟา้	 
(ขสมก.อยูร่ะหวา่งทำารา่งทโีออารเ์พือ่ประกวดราคา)	นอกจาก 
จะต้องเสนอเป็นแผนงานรวมแล้วจะต้องมีการผลิตชิ้นส่วน 
สำาคัญอย่างน้อย	1	ชิ้นในปีที่	5	เป็นอย่างช้านับจากวันที่ออก 
บัตรส่งเสริมจะเป็นชิ้นส่วนใดก็ได้ที่อยู่ใน	 4	 ชิ้นส่วนสำาคัญ	 
(มอเตอร์,แบตเตอรี่,	 BMS,	 DCU)	 ที่บังคับ	 หลังจากนั้น 
จะคอ่ยๆ	เพิม่ในปถีดัมาจนครบ	4	ชิน้	และจะตอ้งมแีผนพฒันา 
ผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนภายในประเทศ	โดยสิทธิประโยชน์ 
ทางภาษทีีไ่ดร้บัเมือ่ผลติชิน้สว่นสำาคญัไดภ้ายในปทีี	่5	จำานวน	 
1	ชิน้	จะไดร้บัการลดหยอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลเปน็เวลา	3	ป	ี 
หลงัจากนัน้ปตีอ่มาถา้ผลติชิน้สว่นสำาคญัไดเ้พิม่ขึน้อกี	1	ชิน้ก ็
จะไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลเพิม่อกี	1	ป	ีไปจนครบ	 
6	ปี	เมื่อสามารถผลิตชิ้นส่วนสำาคัญได้จนครบ	4	ชิ้นดังกล่าว	
 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำาสำานัก
นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า	 ครม.เคยได้สั่งการกรมการขนส่ง 
ทางบกใหท้บทวนประกาศกำาลงัมอเตอรไ์ฟฟา้ในการขบัเคลือ่น	 
โดยเฉพาะรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่ปัจจุบันกำาหนดกำาลังวัตต์ที่	 
15	 กิโลวัตต์	 ให้ปรับลดลง	 เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นที่ 
สนใจจะลงทนุ	แตม่ปีญัหาเรือ่งกำาลงัวตัตด์งักลา่ว	ซึง่หากมกีาร 
ปรับลดลงได้จะเริ่มเข้ามาลงทุนในช่วงต้นปี	2560	
 โดยกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการกำาหนดกำาลัง
มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนก็คือ ร่างประกาศกรมการ 
ขนสง่ทางบกเรือ่ง “กำาหนดกำาลงัของมอเตอรไ์ฟฟา้ทีใ่ชข้บั 
เคลื่อนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.” ซึ่งขณะนี้นั้น 
ผ่านการประชาพิจารณ์แล้วรอเสนอให้ ครม.เห็นชอบเพื่อ 
นำาไปประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

เช่นนั้น	 เพราะถึง	 EV	 จะเริ่มมีจำาหน่ายในประเทศไทย	 แต่ก็ 
เป็นการเติบโตอย่างช้าๆ	รถยนต์ที่ใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงแบบเดิม 
ก็ยังคงอยู่	อย่างตลาดรถยนต์ในสหรัฐที่สนับสนุน	EV	จริงจัง 
มาแล้ว	6	ปี	แต่ในปัจจุบันยังมียอดขายแค่	2.5	แสนคัน	จาก 
ภาพรวมของตลาดทั้งหมดที่มียอดขายที่	14-15	ล้านคัน	
	 นอกจากนัน้	บโีอไอมแีนวคดิทีจ่ะสนบัสนนุการลงทนุ 
รถ	 PHEV	 เพิ่มเติม	 เพราะเป็นกลุ่มรถที่คล้ายกับรถยนต์ 
พลังงานไฟฟ้า	เช่น	มอเตอร์ไฟฟ้า	แบตเตอรี่	และชุดควบคุม	 
หากขยายการสนับสนุนจะทำาให้ความต้องการชิ้นส่วน 
เหลา่นีเ้พิม่ขึน้	ซึง่การสง่เสรมิ	PHEV	กต็อ้งกำาหนดเงือ่นไขการ 
ลงทนุเชน่เดยีวกบัรถยนตพ์ลงังานไฟฟา้	โดยปจัจบุนั	PHEV	ที ่
จำาหน่ายในไทยได้แก่	เบนซ์	บีเอ็มดับเบิลยู	และปอร์เช่
 “สำาหรับเงื่อนไขการส่งเสริมรถพลังงานไฟฟ้าก่อน 
หน้านี้สำาหรับรถขนาดเล็กคือ เปิดให้ผู้ที่ต้องการลงทุน 
นำาเข้ารถสำาเร็จรูป (CBU) เข้ามาทำาตลาด 200 คัน เป็นเวลา  
2 ปี จากนั้น ปีที่ 3 ต้องลงทุนประกอบรถในประเทศ พร้อม 
กับผลิตชิ้นส่วนสำาคัญอย่างน้อย 1 รายการ จาก 5 รายการ  
คือ 1.แบตเตอรี่ 2. ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS ),  
มอเตอร์ไฟฟ้า, ชุดควบคุมการขับเคลื่อน (DCU) และระบบ 
ปรบัอากาศไฟฟา้ สว่นชดุชารจ์ทีเ่คยกำาหนดเปน็ชิน้สว่นสำาคญั 
ถูกถอดออกไปหลังพบว่า มีผู้ผลิตได้แล้วในประเทศ” 
	 แหล่งข่าวจากบีโอไอเปิดเผยว่า	 ขณะนี้ร่างแนวทาง 
สง่เสรมิการลงทนุรถยนตไ์ฟฟา้ไดเ้สรจ็สิน้แลว้	เปน็รา่งสดุทา้ย 
กอ่นทีจ่ะสง่ตอ่ใหบ้อรด์ใหญบ่โีอไอพจิารณา	หลงัจากผา่นการ 
หารอืรว่มกนัระหวา่งภาครฐั	และเตรยีมจะผลกัดนัโดยใหส้ทิธ ิ
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 The NIO EP9 รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากกลุ่ม
สตาร์ทอัพผู้ผลิตรถยนต์จากจีน NextEV ได้รับการกล่าว 
ขวัญว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เร็วที่สุดในโลกจากการ 
ทำาลายสถิติวิ่งรอบสนาม ‘Green Hell’ ได้ในระยะเวลา 
เพียง 7.5 นาที
	 วิลเลียม	 ลี	 (William	 Li)	 ประธานบริษัท	 NextEV	 
มีความตั้งใจที่จะวัฒนาโลกแห่งยานยนต์ในอนาคตด้วยการ 
พัฒนาให้ยานพาหนะบนท้องถนนสามารถวิ่งได้โดยไร้คนขับ 
อย่างเต็มรูปแบบ

กรุงเทพฯ	 ไปจังหวัดตราดได้ภายในระยะเวลา	 1	 ชั่วโมง		 
(กรุงเทพ-ตราด:	 ระยะทาง	 312	 กม.)	 แม้จะฟังดูเวอร์เกิน 
ความเป็นจริงไปหน่อย	แต่ในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้
	 ลีกล่าวว่า	 พวกเราเชื่อว่า	 เมื่อเจ้าของรถยนต์มี 
ประสบการณ์มากกว่าความคาดหวัง	 รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 
จะกลายเป็นทางเลือกธรรมชาติสำาหรับคนทุกคน	 และจะนำา 
ไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนกว่า
	 กลุ่มสตาร์ทอัพจากจีนรายนี้ค่อนข้างให้ความสำาคัญ 
กบัความเรว็และประสทิธภิาพของเจา้	NIO	EP9	อยูพ่อสมควร	 
ด้วยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในตัวเครื่องจำานวน	4	ตัว,	เกียร์	 
4	 กระปุก	 ทำาให้ซูเปอร์คาร์คันนี้สามารถทำาอัตราเร่งจาก	 
0-200	กม.ต่อชั่วโมง	(0-124	ไมล์ต่อชั่วโมง)	ได้ภายในระยะ 
เวลาเพียง	7.1	วินาที	และสามารถทำาอัตราความเร็วสูงสุดได้ 
ถึง	313	กม.ต่อชั่วโมง	 (194	ไมล์ต่อชั่วโมง)	พร้อมกับระบบ 
แบตเตอรี่ของรถที่สามารถเปลี่ยนได้	ทั้งนี้ต่อการชาร์จแบตฯ	 
ในระยะเวลา	45	นาท	ีรถสามารถวิง่ไดม้ากกวา่	427	กม.	หรอื 
ประมาณ	265	ไมล์เลยทีเดียว
	 อย่างไรก็ตาม	เมื่อเปรียบเทียบกับ	Tesla	Model	X	 
ประสิทธิภาพของ	NIO	 EP9	ก็ดูจะเป็นรองอยู่เล็กน้อย	 เมื่อ	 
Model	X	จากฝัง่	Tesla	สามารถวิง่ไดต้อ่เนือ่งถงึ	507	กม.และ 
ทำาอัตราเร่งจาก	0-96	กม.ได้ที่	2.5	วินาทีเท่านั้น	ขณะที่	NIO	 
EP9	 สามารถวิ่งได้ต่อเนื่องกันที	่ 427	 กม.	 และทำาอัตราเร่ง 
จาก	0-96	กโิลเมตรได้ที่	2.7	วินาท	ีทั้งนี้เราคงไม่สามารถชีว้ัด 
ประสทิธภิาพของรถจากทัง้สองคา่ยไดด้ว้ยชดุตวัเลขดงักลา่ว	 

จนกว่าทั้งสองคันจะลงประชันกันที่	‘Green	Hell’

อ้างอิงที่มา  http://themomentum.co/successful-
innovation-design-nextev-the-nio-ep9

อ้างอิงภาพจาก  http://www.wired.co.uk/gallery/

gallery-nextevs-nio-ep9

NIO EP9 วิ่งเร็วที่สุดในโลก
ซูเปอร์คาร์พลังงานไฟฟ้าสัญชาติจีน

	 เว็บไซต์	 The	 Verge	 ได้รายงานว่า	 กลุ่มสตาร์ทอัพ 
ผู้ผลิตรถยนต์จากจีน	NextEV	ได้เปิดตัวซีรีส์รถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้าที่เร็วที่สุดในโลก	 “the	 NIO	 EP9”	 ที่อาร์ตแกลเลอรี	 
ณ	กรุงลอนดอน	เมื่อวันที่	21	พ.ย.	2559	ที่ผ่านมา	จากการ 
ทำาสถติใิหมว่ิง่ครบรอบสนามแขง่รถในตำานานอยา่ง	Nürbur-
gring	Nordschleife	ในสนาม	Green	Hell	ที่ระยะทาง	20.8	
กม.	(12.9	ไมล์)	ได้ภายในเวลาเพียง	7	นาที	5.12	วินาที
	 NIO	EP9	ถูกออกแบบมาให้มีความโก้หรูแบบจัดเต็ม	 
ดว้ยวงลอ้ขนาดใหญ	่ตวัรถทีส่วยเงางาม	ชอ่งไฟหนา้ขนาดเลก็	 
และทรงบัน้ทา้ยของรถทีย่ืน่ออกมาใหอ้ารมณเ์ดยีวกบัรถของ	 
McLaren	 ซึ่งลองจินตนาการว่าคุณสามารถเดินทางจาก 
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 บีเอ็มดับเบิ้ลยู กรุ๊ป, เดมเลอร์ เอจี, ฟอร์ด มอเตอร์ 
คัมปะนี และโฟล์คสวาเกน กรุ๊ป (ซึ่งมีออดี้และ ปอร์เช่รวม 
อยูด่ว้ย) รว่มลงนามในบนัทกึความรว่มมอืเพือ่พฒันาเครอืขา่ย 
การบรกิารสถานชีารจ์พลงังานประสทิธภิาพสงูทัว่ทวปียโุรป 
โดยมจีดุมุง่หมายเรง่กอ่สรา้งเพิม่จำานวนสถานชีารจ์พลงังาน
ให้รองรับความต้องการของผู้ใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อน
ด้วยกำาลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (BEV -Battery Electric 
Vehicles)หรือรถไฟฟ้า ตลอดแนวเส้นทางหลักในยุโรป
	 โครงการดังกล่าวคือ	 การร่วมสร้างเครือข่ายสถานี
ชาร์จพลังงาน	 ultra-fast	 ที่ได้รับการออกแบบพัฒนาให้
สามารถบรกิารจา่ยกำาลงัไฟฟา้สงูสดุไดถ้งึ	350	กโิลวตัต	์ซึง่สง่
ผลใหร้ะยะเวลาในการชารจ์พลงังานแตล่ะครัง้ลดลงเปน็อยา่ง
มากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัระบบการชารจ์ทีใ่ชก้นัอยูใ่นปจัจบุนันี	้
	 สำาหรับแผนการก่อสร้างมีกำาหนดเริ่มดำาเนินงานในปี	
2017	ด้วยเป้าหมายเริ่มต้นประมาณ	400	สถานีในทวีปยุโรป	

และกอ่นป	ี2020	จะมมีากกวา่	1,000	สถาน	ีเพือ่รองรบัการขบั 
ระยะทางไกลตลอดแนวทางหลวงและเส้นทางหลักทั่วยุโรป	
สอดรับกับอัตราการขยายตัวของการขายรถไฟฟ้าที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง	
	 ทัง้นีเ้ครอืขา่ยการใหบ้รกิารทัง้หมด	ไดร้บัการจดัสรา้ง 
ขึน้โดยอา้งองิจากมาตรฐานเทคโนโลย	ีCombined	Charging	 
System	(CCS)		ซึง่กำาหนดมาตรฐานสำาหรบัอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัระบบชารจ์พลงังานครอบคลมุทัว่ถงึทางดา้นเทคนคิทัง้การชารจ์
ผ่านไฟฟ้ากระแสสลับ	 (AC)	 และไฟฟ้ากระแสตรง	 (DC)	 ใน
รถไฟฟา้	ยกระดบัความสามารถในการสำารองจา่ยไฟฟา้กระแส
ตรงในรูปแบบ	DC	 fast	 charging	 จากกำาลังไฟฟ้าสูงสุดถึง	

350	กิโลวัตต์

	 รถไฟฟ้าทุกคันในอนาคตจะได้รับการออกแบบทาง

วศิวกรรมทีร่องรบักำาลงัไฟฟา้ของสถานชีารจ์พลงังานดงักลา่ว	

ส่งผลให้รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทุกยี่ห้อสามารถชาร์จ

พลังงานได้โดยใช้เวลาน้อยลงกว่าในปัจจุบัน	 เครือข่ายสถานี

ทัง้หมดถกูกำาหนดใหร้องรบัยานพาหนะทกุคนัทีต่ดิตัง้อปุกรณ์

ตามมาตรฐาน	CCS	ซึง่เปน็ขอ้กำาหนดเดยีวกนักบัรถยนตแ์บบ	

BEV	ที่จำาหน่ายอยู่ในทวีปยุโรป

อ้างอิงที่มา	www.manager.co.th/Motoring/ViewNews.
aspx?NewsID=9590000122120

4 ค่ายยักษ์รถยนต์ยุโรปจับมือ

ตั้ง 400 สถานชีาร์จพลังงานไฟฟ้า

 รถยนต์ไร้คนขับรุ่นใหม่ของไป๋ตู้ (Baidu) เปิดตัว
ในเมอืงอเูจิน้ เปน็รถยนตไ์รค้นขบัรุน่แรกของจนีทีท่ดลองวิง่ 
ในเมืองชุมชนระหว่างการประชุมอินเตอร์เน็ตโลก

Baidu เปิดทดลองให้บริการยานยนต์ไร้คนขับ

	 รถยนต์ดังกล่าววิ่งบนถนนที่ยาว	3.16	กิโลเมตรด้วย 
ความเร็วสูงสุด	60	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	เนื่องจากถูกติดตั้งด้วย 
อุปกรณ์ไลดาร์	(Light	Detection	and	Range;	Lidar)	จึงจะ 
ตรวจจบัลำาแสงเลเซอรท์ีส่ามารถนำาทางไดด้ว้ยระบบอตัโนมตัิ	 
ปฏบิตัติามสญัญาณไฟ	หยดุเมือ่เหน็ทางเทา้หรอืทีก่ัน้ถนน	อกี 
ทั้งยังสามารถเลี้ยวตามเส้นทางที่กำาหนดไว้
 ระบบปฏบิตักิารหลกัของรถยนตม์ชีือ่วา่	“Baidu	Brain”
	ซึง่เปน็ปญัญาประดษิฐ	์(AI)	ทีร่วมการนำาทาง	การระบพุกิดั	และ 
การตดัสนิใจตา่งๆ	โดยไปตู๋จ้ะนำาเทคโนโลยรีถยนตไ์รค้นขบัมา 
ใช้เชิงพาณิชย์ในปี	 2018	 และเริ่มออกการผลิตเป็นจำานวน 
มากในปี	2021



 หลังจากตกเป็นข่าวหลายครั้งว่า BMW กำาลัง

ซุ่มพัฒนาไอ3  รุ่นใหม่ ล่าสุด BMW มีแนวโน้มว่าจะ 

เปิดตัวรถพลังไฟฟ้ารุ่นปรับโฉมดังกล่าวในปี 2017 นี้ 

	 หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์	 Welt	 am	 Sonntag	 

ของเยอรมนีรายงานว่า	 BMW	 จะะเปิดตัว	 ไอ	 3	 รุ่น 

ปรับโฉมครั้งใหญ่ที่มาพร้อมการปรับปรุงดีไซน์และระยะ 

ทางขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าที่ไกลยิ่งขึ้น	 คาดว่าจะติด 

ตั้งแบตเตอรี่ชุดใหม่และทำาให้สามารถโลดแล่นได้ไกลขึ้น 

เกือบ	50%	เลยทีเดียว

	 ไอ	 3	 เคยได้รับการปรับโฉมมาแล้วในช่วงกลาง 

เดือนพฤศจิกายน	2559	ที่ผ่านมา	โดยมาพร้อมแบตเตอรี่	 

33	 กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ขับได้ไกล	 183	 กม.	 แต่สำาหรับการ

พลังงานทางเลือก
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 3 คา่ยรถญีปุ่น่ทัง้ซบูาร ุมาสดา้ และโตโยตา้เดนิหนา้

เร่งกระบวนการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้า หลังจากต้องตาม 

หลังคู่แข่ง เพราะเริ่มต้นช้ากว่า เนื่องจากก่อนหน้านี้นั้น 

โตโยต้าประกาศให้ความสำาคัญกับรถไฮโดรเจนฟิวเซล 

เป็นหลัก แต่ก็ประกาศหันมาพัฒนารถพลังงานไฟฟ้าอย่าง 

Subaru, Toyota และ Mazda 
เหยียบคันเร่งพัฒนารถพลังไฟฟ้า

BMW i3 ขยายระยะทางขับเคลื่อนไกลยิ่งขึ้น

จริงจังเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดยเตรียม 

ก่อตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาเพื่อดูแลรับผิดชอบการพัฒนา 

โดยเฉพาะ 

	 ขณะที่มาสด้าวางแผนเปิดตัวรถอีวีรุ่นแรกในปี	2019	 

ส่วนซูบารุกำาหนดแผนการไว้ในปี	 2021	 ยาสึยูกิ	 โยชินากะ 



ปรับโฉมครั้งต่อไปจะทำาให้ขับได้ไกลขึ้นเป็น	 273	 กม.	

เลยทีเดียว

	 ถึงแม้	 BMW	 ยูจะไม่ยืนยันหรือปฏิเสธข่าวนี้	 

แต่ไฮน์ริช	 ชวาคโฮเฟอร์	 ผู้จัดการโครงการพัฒนา	 ไอ	 3	 

ก็ได้ยืนยันแล้วว่า	 ไอ	 3	 จะได้รับการเปิดตัวรุ่นปรับโฉม 

แน่นอน	 เพียงแต่ไม่คอนเฟิร์มช่วงเวลาอย่างเป็นทางการ	 

ผู้ เชี่ยวชาญชี้ว่าปี 	 2016	 เป็นช่วงเวลาที่ เหมาะสม	 

หาก	 BMW	 ต้องการรักษาความสดใหม่ของรถรุ่นนี้ไว้ 

ในตลาดอย่างต่อเนื่อง

	 ในปี	 2560	 นี้	 ค่ายรถยักษ์เยอรมันรายนี้ยังมี 

กำาหนดการเปิดตัวซีรีส์	 530อี	 รุ่นปลั๊กอินไฮบริดและ 

มินิ	 คันทรีแมน	 รุ่นปลั๊กอินไฮบบริดด้วยซึ่งจะนับเป็น 

รถไฮบริดรุ่นแรกของมินิ

อ้างอิงที่มา http://www.autospinn.com/2016/12/bmw-i3-
may-come-next-year

พลังงานทางเลือก

มกราคม	-	มีนาคม	2560

Alternative Energy

13 พลังงานทางเลือก

 สมาพนัธอ์ตุสาหกรรมรถจกัรยานยนตป์ระกาศวา่ 

รฐับาลองักฤษไดใ้หก้ารสนบัสนนุผูท้ีซ่ือ้รถจกัรยานยนต ์

ไฟฟ้าด้วยสิทธิพิเศษที่ไม่ต่างไปจากผู้ที่ใช้รถยนต์ แต่ 

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านั้นต้องไม่มีการปล่อยมลพิษ 

ออกมาสู่อากาศ ดังนั้นค่าจดทะเบียนของตัวรถจึงมี 

ราคาที่ถูกกว่ารถจักรยานยนต์ทั่วไปถึง 20% หรือ 

ราวๆ 1,500 ปอนด์หรือ 65,000 บาท ไม่ว่าจะเป็น 

จักรยานยนต์หรือสกู๊ตเตอร์ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด

	 รถจกัรยานยนตค์นันัน้ๆ	ตอ้งมนีำา้หนกัอยา่งนอ้ย	 

50	 	 กก.	 แบบไม่นับรวมแบตเตอรี่	 และมีการปล่อย 

คารบ์อนไดออกไซดเ์ปน็	0	ตอ่กโิลเมตร	ทำาความเรว็สงูสดุ 

ได้อย่างน้อย	40	กม/ชม.	แบตเตอรี่ต้องมีการรับประกัน	 

5	ปีและรถไซส์เล็กต้องมีระยะใช้งานอย่างน้อย	 30	 กม. 

และ	50	กม.	สำาหรับรถจักรยานยนต์ทั่วไป

	 หลังจากมีการประชุมเรื่องการให้สิทธิพิเศษของ 

รถกลุ่มนี้มาตั้งแต่ปี	 ค.ศ.2015	 ข้อกำาหนดดังกล่าวเพิ่ง 

มกีารประกาศออกมาพรอ้มกบัเงนิสนบัสนนุ	35	ลา้นปอนด์

สำาหรับกระตุ้นตลาดรถจักรยานยนต์ที่ปล่อยไอเสียตำ่า	 

และงบประมาณดงักลา่วนัน้ยงัไดร้วมงบประมาณในการ 

สร้างจุดชาร์จไฟฟ้าอีก	10	ล้านปอนด์	โดยมีการประกาศ 

ข้อกำาหนดกฎดังกล่าวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อ้างอิงที่มา www.autospinn.com/2016/10/electric-mo-
torcycles-get-a-boost

รัฐบาลอังกฤษหนุน

จักรยานยนต์ไฟฟ้า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฟูจิ	เฮฟวี่	อินดัสตรีส์	บริษัทแม่ 

ของซูบารุกล่าวว่า	 อุตสาหกรรมยานยนต์กำาลังเปลี่ยนแปลง 

ไปและมุ่งหน้าสู่ตลาดรถพลังงานไฟฟ้ามากกว่าในอดีตอย่าง 

ชัดเจน

 “อุตสาหกรรมในภาพรวมกำาลังเปลี่ยนทิศทางไปสู่ 

รถพลังงานไฟฟ้า เราไม่สามารถพัฒนารถพลังงานไฟฟ้าเพื่อ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านไอเสียเท่านั้น แต่เราต้อง 

ให้ความสำาคัญและจริงจังกับตลาดนี้อย่างมาก”	 โยชินากะ

กล่าว

	 ทั้งซูบารุและมาสด้ามีท่าที	“ลังเล”	และ	“ล่าช้า”	ใน 

การพฒันารถพลงังานไฟฟา้หรอืรถทีใ่ชร้ะบบขบัเคลือ่นไฟฟา้ 

เข้าช่วย	โดยซูบารุมีรถไฮบริดรุ่นเดียวเท่านั้นคือ	เอ็กซ์วี	ส่วน

มาสด้าจำาหน่ายมาสด้า	3	ไฮบริดในญี่ปุ่น

	 รายงานข่าวระบุว่า	 โตโยต้ามีหุ้นส่วนอยู่ในฟูจิ	 เฮฟวี่	 

อินดัสตรีส์และเพิ่งประกาศจับมือกับมาสด้า	 ดังนั้นทั้งสาม 

บริษัทอาจผนึกกำาลังกันเร่งพัฒนารถพลังงานไฟฟ้าออก 

จำาหน่ายทั้งในญี่ปุ่นและหลายตลาดทั่วโลก

อ้างอิงที่มา www.autospinn.com/2016/12/subaru-toyota 
mazda-accelerating-ev-development



โดยกองบรรณาธิการ

Smart Grid

กบง.มีมติอนุมัติแผนขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้าน 

สมาร์ทกริดของประเทศไทยช่วงปี 2560–2564 กำาหนด 

กรอบใหม้กีารดำาเนนิการพฒันาและขบัเคลือ่น 5 เทคโนโลยี 

ทั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน การออกแบบกลไกราคา 

และสิง่จงูใจ และการตอบสนองดา้นความตอ้งการใชไ้ฟฟา้  

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบกักเก็บพลังงาน และ 

การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ด้าน  

กฟผ.นำาร่องสมาร์ทกริดแห่งแรกที่แม่ฮ่องสอน ขยายกำาลัง 

ผลิตโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มเป็น 3 เมกะวัตต์ในปี 

2561 กระทรวงพลังงานชูแคลิฟอร์เนียโมเดลเป็นต้นแบบ 

พัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อสร้างเสถียรภาพให้ 

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

 นายทวารฐั สตูะบตุร	ผูอ้ำานวยการสำานกังานนโยบาย

และแผนพลังงาน	 (สนพ.) เปิดเผยถึงผลการประชุม	 คณะ

กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน	 (กบง.)	 ที่ประชุมไปตั้งแต ่

วันที่	 18	 พ.ย.2559	 ว่า	 แผนขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้าน 

สมาร์ทกริด	 (โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ)	 ของประเทศไทยใน 

ระยะสั้น	พ.ศ.	2560	–	2564	ที่	กบง.อนุมัติ	นั้นเพื่อสนับสนุน 

การขบัเคลือ่นการดำาเนนิงานตามแผนแมบ่ทการพฒันาระบบ 

โครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย	 พ.ศ.	 2558	 –	 2579	 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการนำาไปปฏิบัติอย่าง 

เปน็รปูธรรม	โดยมหีนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งคอื	กระทรวงพลงังาน	 

โดยสำานกังานนโยบายและแผนพลงังาน	 กรมพฒันาพลงังาน 

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

กิจการพลังงาน	 การไฟฟ้าทั้ง	 3	 แห่ง	 คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 การไฟฟ้านครหลวง	 (กฟน.)	 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (กฟภ.)	 สถาบันวิจัย	 และสถาบัน 

การศึกษา

กบง.อนุมัติแผนสมาร์ทกริดระยะสั้น
ชูแคลิฟอร์เนียโมเดลต้นแบบ Energy Storage

พลังงานทางเลือก
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โดยโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
จะทำางานร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานแบบลิเทียมไอออน

ขนาด 1 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้า
ได้ถึง 4 เมกะวัตต์ติดต่อกันเป็นเวลา 15 นาที 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาฉุกเฉิน หรือช่วงที่เตรียม

เดินเครื่องโรงไฟฟ้าดีเซลเสริม เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้า
ได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทวารัฐ สูตะบุตรสราวุธ  แก้วตาทิพย์  



	 ทั้งนี้แผนขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านสมาร์ทกริด 

ของประเทศไทย	ในระยะสั้น	พ.ศ.	2560 – 2564	จะกำาหนด 

ให้มีการดำาเนินการพัฒนาและขับเคลื่อน	 5	 เทคโนโลยี 

ได้แก่	ระบบบริหารจัดการพลังงาน	(Energy	Management	 

System:	 EMS)  	 การออกแบบกลไกราคาและสิ่งจูงใจ	 และ 

การตอบสนองด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า	 (Pricing	 and	 

Incentive	 Design	 and	 Demand	 Response:	 DR)     

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก  (Micro	 Grid)  ระบบกักเก็บ 

พลงังาน	(Energy	Storage	System:	ESS) และการพยากรณ์ 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	(Renewable	Energy	 

Forecast	 System)  ภายใต้	 3	 เสาหลักได้แก่	 เสาหลักที่	 

1:	การตอบสนองดา้นความตอ้งการใชไ้ฟฟา้และระบบบรหิาร 

จัดการพลังงาน	เสาหลักที่	2:	ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้ 

จากพลงังานหมนุเวยีน	และเสาหลกัที	่3	:	ระบบโครงขา่ยไฟฟา้ 

ขนาดเล็กและระบบกักเก็บพลังงาน

	 แผนขับเคลื่อนดังกล่าวจะมุ่งเน้นการศึกษาวิจัย	 

การสาธตินำารอ่ง	และการเตรยีมการเพือ่การใชง้านเชงิพาณชิย ์

ภายในปี	 2564	 รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถด้าน 

สมาร์ทกริดของประเทศ	 ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและบุคลากร	 

การสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การเตรียม 

แหล่งเงินทุนสนับสนุน	 ตลอดจนการจัดทำาร่างแผนการ 

ขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านสมาร์ทกริดในระยะปานกลาง 

เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรอบวงเงิน 

งบประมาณในการดำาเนินการรวมกว่า 5,000	ล้านบาท	

	 สำาหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากแผนนี้คือ	 

ช่วยลดภาระการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประเภท  Peaking	 Plant   

350 MW สามารถเพิม่สดัสว่นพลงังานทดแทน (Renewable	 

Energy	:	RE) เข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้มากขึ้น	โดยรองรับพลังงาน 

ลมและพลังงานแสงอาทิตย์ 3.5 GW ณ	ปี 2564 สอดคล้อง 

ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน 

ทางเลือก	 พ.ศ.	 2558–2579  (AEDP	 2015)  รวมทั้งเสริม 

ระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ	 

โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 เกาะที่เป็น 

แหล่งท่องเที่ยว	และพื้นที่ห่างไกล 

กฟผ.ใช้ระบบกักเก็บพลังงานที่แม่ฮ่องสอน 
	 จากสาเหตุที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 เป็นจังหวัดห่างไกล 

ไม่มีสายส่งแรงสูง	 เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง 

สายส่งผ่านพื้นที่ป่า	 ทำาให้มีปัญหาไฟฟ้าดับเป็นประจำา	 

และเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีสายส่งแรงสูงของ	กฟผ.	พาดผ่าน 

เข้าไป	 แม้ว่า	 ปัจจุบัน	 กฟภ.ได้ก่อสร้างสายส่งขนาดแรงดัน	 

115	KV	1	วงจร	ทดแทนสายส่งขนาด	22	KV	เดิมเชื่อมโยง 

แล้วก็ตาม	แต่ยังต้องพึ่งพาแหล่งผลิตไฟฟ้าในพื้นที่	 เพื่อช่วย 

สร้างความมั่นคง	 ลดความเสี่ยงและการสูญเสียในระบบส่ง 

ที่เชื่อมโยงจากจังหวัดเชียงใหม่	ความยาวถึง	200	กิโลเมตร

	 ปัจจุบัน	 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความต้องการไฟฟ้า 

ราว	 10	 เมกะวัตต์	 แหล่งผลิตไฟฟ้าในพื้นที่แม่ฮ่องสอน	

ประกอบด้วย	 โรงไฟฟ้าพลังนำ้ าผาบ่องกำ าลั งผลิต	 1	

เมกะวัตต์	 และ	 โรงไฟฟ้าพลังนำ้าแม่สะงา	 10	 เมกะวัตต์	 

ดำาเนินนงานโดยกระทรวงพลังงาน	 ทว่าโรงไฟฟ้าพลังนำ้าก็มี 

ข้อจำากัดสามารถเดินเครื่องได้เต็มกำาลังผลิตเฉพาะในช่วงที่ 

มีนำ้าเพียงพอเท่านั้น	 กฟผ.จึงได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าดีเซลขนาด	 

6	เมกะวัตต์	และต่อมาในปี	2547	ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์ 

แสงอาทิตย์ขนาด	0.504	เมกะวัตต์	เสริมความต้องการไฟฟ้า 

ในพื้นที่	 ซึ่ง	 กฟผ.	 ได้เตรียมขยายกำาลังผลิตจากโรงไฟฟ้า 

เซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มเป็น	3	เมกะวัตต์	พร้อมทั้งระบบกักเก็บ 

พลงังาน	(แบตเตอรี)่	และระบบสมารท์กรดิ	ซึง่จะชว่ยควบคมุ 

การผลิตและสั่งจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่	 ได้ 

อย่างมั่นคง	ต่อเนื่อง

 นายนรศิ สธุธีร ผูอ้ำานวยการฝา่ยวศิวกรรมไฟฟา้และ

ระบบควบคุม	 (อวฟ.)	 เปิดเผยว่า	 ปลายปี	 2559	 นี้	 กฟผ.	 

จะรือ้ถอนโรงไฟฟา้เซลลแ์สงอาทติยผ์าบอ่ง	จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

	กำาลงัการผลติ	504	กโิลวตัต	์และจะมกีารสรา้งโรงไฟฟา้เซลล ์

แสงอาทติยข์นาดกำาลงัการผลติ	3,000	กโิลวตัต	์(3	เมกะวตัต)์	 

เข้ามาแทน	 โดยโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์จะทำางานร่วมกับ 
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ระบบกักเก็บพลังงาน	 (แบตเตอรี่)	 แบบลิเทียมไอออนขนาด	 

1	 เมกะวัตต์-ชั่วโมง	 ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ถึง	 4	 เมกะวัตต์	 

ตดิตอ่กนัเปน็เวลา	15	นาท	ีโดยเฉพาะในชว่งเวลาฉกุเฉนิ	หรอื 

ช่วงที่เตรียมเดินเครื่องโรงไฟฟ้าดีเซลเสริม	 เพื่อให้สามารถ 

จา่ยไฟฟา้ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	ปอ้งกนัปญัหาไฟตกไฟดบัในจงัหวดั 

แม่ฮ่องสอน

	 สำาหรบัความกา้วหนา้การปรบัปรงุโรงไฟฟา้เซลลแ์สง 

อาทิตย์ผ่าบ่อง	 อยู่ระหว่างกำาลังเตรียมเอกสารประกวด 

ราคา	และจะขายเอกสารประกวดราคาในช่วงปลายปี	2559	 

ขณะที่	 การประมูลจะเสร็จสิ้นราวกลางป	ี 2560	 และจะเริ่ม 

ก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม	 2560	 โดยคาดว่า	 จะสามารถ 

ผลิตและจ่ายไฟฟ้าได้ในเดือนธันวาคม	2561

	 ผู้อำานวยการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม

กลา่วตอ่ไปวา่	โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยผ์าบอ่งทีป่รบัปรงุ 

ใหม่นี้	 จะมีการทำางานร่วมกับ	 Smart	 Grid	 ที่จะติดตั้ง 

แล้วเสร็จ	 ในช่วงปลายปี	 2561	 เช่นกัน	 ซึ่งการดำาเนินงาน 

จะร่วมกับฝ่ายระบบควบคุมและป้องกันที่จะไปติดตั้งระบบ 

สมองกลอัจฉริยะหรือ	 Micro	 EMS	 โดยโครงการนำาร่องนี้	 

ถือเป็นโครงการ	 Smart	 Grid	 แห่งแรกของประเทศไทย	 

ในการควบคมุและสัง่จา่ยไฟฟา้ของพลงังานหมนุเวยีนในพืน้ที่	 

รวมทั้งการจัดเก็บพลังงาน	 ผ่านการประมวลข้อมูลความ 

ต้องการไฟฟ้า	 การพยากรณ์กำาลังผลิตของแหล่งผลิตไฟฟ้า 

จากพลังงานหมุนเวียน	เช่น	ปริมาณนำ้า	สภาพอากาศ	เพื่อให้ 

สามารถสั่งเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด

 ชูแคลิฟอร์เนียโมเดลต้นแบบ Energy Storage
 ทางด้านนายสราวุธ   แก้วตาทิพย์   ผู้อำานวยการ

สำานกันโยบายและยทุธศาสตร	์และรองโฆษกกระทรวงพลงังาน 

เปดิเผยวา่	ในแนวทางการขบัเคลือ่นภาคพลงังานของประเทศ 

ตามแนวนโยบาย	Energy	4.0	  นั้นจะมุ่งเน้นการผลักดันให้ 

เกิดนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ	 การส่งเสริมการวิจัยและ 

พัฒนาเกี่ยวกับด้านพลังงาน	 เพื่อต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับ 

พลงังานของประเทศใหเ้ตบิโตและกา้วหนา้	กระทรวงพลงังาน 

จงึไดเ้ตรยีมความพรอ้มในการบรหิารจดัการพลงังานทดแทน 

ใหม้คีวามเสถยีร	(Firm	Renewable	Energy)	จากการพฒันา 

ระบบกักเก็บพลังงาน	 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 

ในอนาคตให้มีมากยิ่งขึ้น

	 โดยได้มีการศึกษาระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่	 

ซึ่งได้ถูกพัฒนาและติดตั้งที่รัฐแคลิฟอร์เนีย	 สหรัฐอเมริกา	 

โดยหนว่ยงานทีท่ำาหนา้ทีก่ำากบักจิการพลงังานหรอืเรกเูลเตอร์ 

ในรัฐแคลิฟอร์เนีย	 ได้สั่งการให้เซาท์เทอร์	 แคลิฟอร์เนีย	 

เอดิสัน	 (Southern	 California	 Edison)	 ซึ่งมีลักษณะ 

การดำาเนินงานคล้ายกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตดิตัง้ระบบดงักลา่ว	ในเบือ้งตน้ระบบกกัเกบ็ไฟฟา้ขนาดใหญน่ี	้ 

สามารถเก็บไฟฟ้าได้สูงถึง	 260	 เมกะวัตต์	 แบ่งเป็นในส่วน 

ของสถานีหลักเก็บไฟฟ้าได้สูงถึง	100	เมกะวัตต์	และในส่วน 

ของสถานีย่อยๆ	อีกประมาณ	160	เมกะวัตต์	ซึ่งคาดว่าน่าจะ

เป็นต้นแบบให้แก่ประเทศไทยได้	 

	 “จากต้นแบบระบบกักเก็บไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่รัฐ 

แคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริกานี้	ถือเป็นตัวอย่างการสร้างระบบ 

สำารองไฟฟา้ทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาระบบพลงังานทดแทน 

ของประเทศ	 เนื่องจากปัจจุบัน	 การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง 

พลงังานทดแทนของประเทศไทย	อปุสรรคสำาคญัคอืดา้นความ 

มีเสถียรภาพของการผลิต	 ซึ่งหากในอนาคตนโยบายการส่ง 

เสรมิระบบกกัเกบ็พลงังานมคีวามเปน็รปูธรรม	กจ็ะชว่ยใหร้ะบบ

การผลิตไฟฟ้าของประเทศมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น	ลดปัญหา 

อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันจากไฟฟ้าดับ	 หรือระบบสายส่งไฟฟ้า 

ตน้ทาง	ซึง่เมือ่เกดิเหตแุตล่ะครัง้จะกระทบตอ่ระบบเศรษฐกจิ 

อย่างมหาศาล”	

 สำาหรับแนวทางการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงาน

ดังกล่าว   ปัจจุบันกระทรวงพลังงาน โดยคณะกรรมการ 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีมติอนุมัติงบ 

ประมาณ 765 ลา้นบาท เพือ่นำาไปจดัทำาโครงการสนบัสนนุ 

การศึกษา วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน  

(Energy Storage System) ภายในระยะเวลา 2 ปี  

ซึ่งจะเป็นงบประมาณเพื่อปูทางสนับสนุนให้สถาบัน 

การศึกษา หน่วยงานที่สนใจ สร้างงานวิจัยเพื่อต่อยอด 

การศึกษาในเรื่องดังกล่าวต่อไปในอนาคต
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เมือ่วนัที ่6 ธนัวาคม 2559 ทีผ่า่นมา สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  
ร่วมกันจัดสัมมนาเปิดตัวโครงการจัดทำามาตรฐานอาชีพ 
และคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงาน 
ทดแทน พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
 ผศ.ดร.กสูกานา  กบูาฮา  ผูจ้ดัโครงการฯกลา่ววา่	โครงการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำาคัญเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
กลุม่สาขาอาชพี	จดัทำาอาชพีและคณุวฒุวิชิาชพีทีส่อดคลอ้งกบั 
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ	มคีวามเปน็สากลและเหมาะสม 
กบัประเทศไทย	เปน็ทีย่อมรบัของตา่งประเทศ	โดยเฉพาะกลุม่ 
ประเทศอาเซยีน	เพีอ่รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน,	เพือ่ 
เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธม์าตรฐาอาชพีและระบบคณุวฒุ ิ
วิชาชีพให้เป็นที่รับรูแ้ละยอมรับในทุกภาคส่วน
	 สถาบันได้ดำาเนินโครงการจัดทำามาตรฐานอาชีพใน 
สาขาวิชาชีพต่างๆ	ตั้งแต่ปี	2556	เป็นต้นมาโดยในปี	2559- 
2560	 มีสาขาอาชีพที่ต้องทำามาตรฐานถึง	 44	 สาขา	 เช่น	 
อตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นยานยนต	์นกัประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ		 
สื่อสารมวลชน	 บริการวิจัยและสำารวจความคิดเห็น	 และ 
รวมถึงพลังงานทดแทน	 ซึ่งนับตั้งแต่ปี	 2554-ปัจจุบัน 
มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ	 1,400	 เมกะวัตต์	
แต่กำาลังผลิตก็ยังไม่เพียงพอ	 โดยในอีก	 10	 ปีข้างหน้าคาด 
ว่าจะมีโครงการเกิดขึ้นถึง	 64	 โครงการ	 ก่อให้เกิดอาชีพที่ 
เกีย่วขอ้ง	อาท	ิการตดิตัง้ระบบ	การปฏบิตักิารและดแูลระบบ	 
และการซ่อมบำารุง	 แต่ช่างที่ทำางานอย่างอื่นแล้วเปลี่ยนมา 
ตั้งโซลาร์เซลล์อาจจะขาดความรู้และไม่มีประสบการณ์	 จึงมี 
ความจำาเป็นที่ต้องสร้างมาตรฐานอาชีพนี้
 ดร.นพดล ปยิตระภมู ิรองผูอ้ำานวยการสถาบนัคณุวฒุิ
วิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	หรือ	TPQI		กล่าวว่า	ในส่วน	TPQI	 

นัน้อยูภ่ายใตก้ารกำากบัดแูลของนายกรฐัมนตร	ีซึง่จะเนน้ในเรือ่ง 
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้	 
และฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 โดยการพัฒนาสมรรถนะ 
กำาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน,	 
กำาลังคนต้องมีมาตรฐานเทียบเท่ากับสากล	 ซึ่งสามารถ 
วัดได้อย่างเป็นระบบ	 และส่งเสริม/ช่วยเหลือส่วนราชการ	 
หรือหน่วยงานของรัฐในการพัฒนากำาลังคน
	 สถาบันได้ดำาเนินโครงการจัดทำามาตรฐานอาชีพ 
ในสาขาวิชาชีพต่างๆ	 ตั้งแต่ปี	 2556	 เป็นต้นมา	 และยังให้ 
การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล 
ตามมาตรฐานอาชพี	ซึง่หมายถงึองคก์รหรอืหนว่ยงานทีไ่ดร้บั 
การรับรองจากคณะกรรมการบริหาร	สคช.ให้มีหน้าที่จัดให้มี 
การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขา 
และชั้นที่ได้รับการรับรอง	 7	 ระดับตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
คือ	 ระดับ	 1	 ผู้มีทักษะเบื้องต้น	 ระดับ	 2	 ผู้มีทักษะฝีมือ	 
ระดับ	3	ผู้มีทักษะเฉพาะทาง	ระดับ	4	ผู้ชำานาญการในอาชีพ	 
ระดับ	 5	 ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ	 ระดับ	 6	 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
ในอาชีพ	และระดับ	7	ผู้ทรงคุณวุฒิในอาชีพ
 โดยปัจจุบัน TPQI ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแล้ว  
52 แห่ง 14 สาขาอาชีพ และกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่ม 
เป้าหมายในพื้นที่ผ่านการจัดกิจกรรม Open House  
ร่วมกับองค์กรรับรองต่างๆ และจัดให้มีการประเมิน 
สมรรถนะบุคคลไปแล้ว 7,221 คนใน 13 สาขาอาชีพ  
โดยสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์เข้ารับการประเมินมากที่สุด  
3,704 คน รองลงมา การท่องเที่ยว การโรงแรม และร้าน 
อาหารสาขาผู้ประกอบอาหารไทยจำานวน  721 คนและ 
บริการยานยนต์จำานวน 66  คน

  

TPQI-มจธ.มุ่งเป้ารับอาเซียน
ทำามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพพลังงาน
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หน่วยงานรัฐน้อมนำาแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชมาปรบัใช ้เพราะพระองค ์
เป็นกษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพด้านพลังงาน และเป็น 
พระบดิาแหง่การพฒันาพลงังานไทย โดยกระทรวงพลงังาน 
นั้นพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสนองแนวพระราชดำาริ  
เช่น โครงการผลิตเอธานอล พพ.เน้น 6 แผนส่งเสริม 
พลังงานจากชีวมวลในประเทศ ด้านกฟผ.สืบสานปณิธาน 
ของพ่อผ่านพระราชปณิธาน 9 ด้าน
	 จากพระวิสัยทัศน์และพระราชอัจฉริยภาพด้าน 
พลงังานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	 จักรีนฤบดินทร	 สยามินทราธิราช	 
บรมนาถบพิตร	 กษัตริย์ผู้เป็น	 “พระบิดาแห่งการพัฒนา 
พลงังานไทย”	ชว่ยใหก้ารพฒันาการพลงังานของชาตสิามารถ 
พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

	 ด้วยพระราชอัจฉริยภาพที่ลำ้ายุคที่ใช้หลักการของ 
ความ	 “มีเหตุมีผล”	 ควบคู่กับการใช้ปรัชญาแห่งธรรมชาติ	 
ทำาให้การพัฒนาพลังงานของประเทศได้รับการวางพื้นฐาน 
ได้อย่างมั่นคง	ทั้งการพัฒนาพลังงานชีวภาพ	พลังงานชีวมวล	 
พลังงานแสงอาทิตย์	หรือการพัฒนาพลังนำ้าที่พระองค์ทรงให้ 
ความสนพระทัยในภารกิจการพัฒนาแหล่งนำ้ามากเป็นพิเศษ	 
ทำาใหก้ารพฒันาแหลง่นำา้เปน็โครงการทีส่ามารถบรูณาการมติ ิ
แห่งการพัฒนาในเรื่องต่างๆ  เช่น	 การพัฒนาการเกษตร	 
การพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน	การปอ้งกนัภยัธรรมชาต ิ
และการพัฒนาพลังงานเข้าไว้ด้วยกัน 
 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน	 (พน.)  เปิดเผยว่า	 7	 ทศวรรษที่ผ่านมา	 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาล 
ที่	 9	 ทรงมีพระอัจฉริยภาพที่ประจักษ์แก่พสกนิกร	 ชาวไทย 
มาโดยตลอด	 โดยเฉพาะพระปรีชาสามารถด้านการเป็น 
กษัตริย์นักพัฒนาในเรื่องของพลังงานนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่ง 
ทีท่รงสนพระทยัมาโดยตลอด	ดว้ยทรงตระหนกัวา่	ประเทศไทย 
ไม่ได้มีแหล่งพลังงานธรรมชาติที่มากพอต่อความต้องการ 
ใช้ในประเทศ	 และต้องพึ่งพาการนำาเข้าจากต่างประเทศเป็น 
ส่วนใหญ่	
	 ที่ผ่านมา	 กระทรวงพลังงานได้ดำาเนินการพัฒนา 
พลังงานทดแทนเพื่อสนองแนวพระราชดำาริ	 เช่น	 โครงการ 
ผลิตเอทานอล	 โดยในปี	 2546-2549	 ได้เริ่มทดลองใช้ 
เอทานอลสาร	MTBE	ในนำ้ามันเบนซิน	ออกเทน	95	รวมถึง 
โครงการไบโอดีเซล	ซึ่งในปี	2547-2548	มีการทดลองตลาด 
ไบโอดีเซล	B2	และ	B5	ปัจจุบันทั้งเอทานอลและไบโอดีเซล	 
เป็นเชื้อเพลิงที่มีจำาหน่ายทั่วไปตามสถานีบริการนำ้ามัน
 “พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของการพัฒนาพลังงาน 

พลังงานทางเลือก
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พระบิดา
แห่งการพัฒนาพลังงานไทย (1)
ตอน “หน่วยงานรัฐสืบสานปณิธานพ่อ”
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ประเทศไทย ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้สืบสานพระราช 
ปณิธานของพระองค์มาโดยตลอด ทั้งในด้านการพัฒนา 
พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน  ซึ่งได้น้อมนำา 
มาสานต่อจนก่อเกิดเป็นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ 
พลังงานทางเลือก และแผนอนุรักษ์พลังงาน  ซึ่งถูกบรรจุไว ้
ในแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวที่จะสร้างความยั่งยืน 
ให้กับภาคพลังงานของประเทศ และกระทรวงพลังงานจะ 
ยังคงสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ตลอดไป ด้วย 
สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้” พลเอกอนันต
พรกล่าว
 นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน	(พพ.) 	เปดิเผยวา่	แผนทัง้	6	ดา้น 
ในการส่งเสริมพลังงานชีวมวลในประเทศ	 สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	 (AEDP)	 
พ.ศ.2558-2579	 โดยเน้นไปเรื่องของการผลิตไฟฟ้าและ 
การผลิตความร้อน	 ประกอบด้วย	 1.ศึกษาและวิจัย	 เพื่อให้ 
ได้ความรู้ทางวิชาการสำาหรับใช้เป็นแหล่งข้อมูลแก่ผู้สนใจ	 
เช่นการศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลใน 
ประเทศไทย	 การศึกษาการใช้ชีวมวลทางปาล์มและรากไม้ 
ยางพาราเพื่อผลิตพลังงานทดแทน	 เป็นต้น	 2.	 ศึกษาและ 
วิจัยการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
เช่น	 การผลิต	 และจัดทำามาตรฐานเชื้อเพลิงแท่งอัดเม็ด	 3.	 
จัดทำาโครงการสาธิตเพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงงานอุตสาหกรรม 
ที่สนใจจะเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวล	 เช่น	 โครงการสาธิต 
การใช้เชื้อเพลิงอัดเม็ดในหม้อนำ้าขนาดเล็กเพื่อทดแทน	 
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรม
	 4.	 มอบทุนสนับสนุนโครงการเพื่อช่วยเหลือและ 
กระตุ้นให้มีการนำาชีวมวลมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล 
มากขึ้น	 เช่นโครงการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอนำ้า
เป็นหัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลไม่น้อยกว่า	 100	 แห่ง	 โดยให้ 

การสนับสนุนแห่งละไม่เกิน	 2,000,000	 บาทต่อแห่ง	 5.ให้ 
การสนับสนุนและส่งเสริมอุปกรณ์ที่สามารถใช้เชื้อเพลิง 
ผลิตพลังงานจากชีวมวลโดยนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน 
ชุมชน	 ได้แก่	 เตาย่างบาร์บีคิว  เตามหาเศรษฐี	 เตาชีวมวล 
แบบ	 2	 กระทะ	 เตาเผาถ่าน	 200	 ลิตร	 แบบนอนและ 
แบบตั้ง	 เตาแก๊สชีวมวล	 เตาเคี่ยวนำ้าตาลโตนด	 และ 
6.จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านพลังงานทดแทนเพื่อสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจและสามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีสายพระเนตร
อนักวา้งไกลพระองคท์รงคาดการณใ์นอนาคตวา่จะเกดิปญัหา 
ด้านพลังงานอย่างมากหากประเทศไทยยังคงนำาเข้าพลังงาน 
เป็นหลัก ทรงมีพระราชดำาริว่าพลังงานอยู่รอบตัวเราทั้งลม  
แสงอาทิตย์ นำ้า พืชหรือแม้แต่ของเหลือทิ้ง พพ.จึงน้อมนำา 
แนวทางพระราชดำาริ มาผลักดันส่งเสริมการใช้ชีวมวลให้ 
แพร่หลายไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยในทุกภาคส่วนทั้งภาค
ประชาชน ครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม”	นายประพนธ์กล่าว 
 ทางดา้นนายกรศษิฏ ์ภคัโชตานนท ์ผูว้า่การการไฟฟา้
ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) เปดิเผยวา่ กฟผ. นอ้มนำา 
แนวพระราชดำาริมาเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน ซึ่งช่วย 
นำาพาให้องค์การเจริญเติบโตก้าวหน้า และยังประโยชน์ 
ให้แก่ ชุมชน สังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และ 
เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและร่วมรำาลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กฟผ. น้อมสืบสาน 
ปณิธานของพ่อผ่านพระราชปณิธาน 9 ด้าน ซึ่งจะเกิดจาก 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้แก่ 1. ด้านการพัฒนา 
ประเทศอย่างยั่งยืน 2.ด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรม 
3.ดา้นการดแูลรกัษาปา่และนำา้ 4.ดา้นความพอเพยีงและการ 
เอาชนะความยากจน 5.ดา้นการดแูลชาวนา 6.ดา้นการศกึษา  
7.ดา้นการประหยดั 8.ดา้นการเสยีสละและการใหท้าน และ  
9.ด้านการส่งเสริมให้เป็นคนดี

พลังงานทางเลือก
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คณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศดา้นพลงังาน  

สปท. แถลงผลงานครบรอบ 1 ปี สามารถผลักดัน 5 เรื่อง 

เร่งด่วนที่รับไม้ต่อมาจากคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน  

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ให้กระทรวงพลังงานนำาไป 

ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในอนาคต โดยเฉพาะร่างพระราช 

บัญญัติ กองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง และ การพัฒนาศูนย์ข้อมูล 

พลังงานแห่งชาติ (National Energy Information 

Center : NEIC)  

	 นายคุรุจิต	 นาครทรรพ	 ประธานคณะกรรมาธิการ 

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน	 สภาขับเคลื่อน 

การปฏิรูปประเทศ	 (สปท.)	 นำาแถลงผลงานครบรอบ	 1	 ปี 

ระหวา่งวนัที่	5	ตลุาคม	2558	-	4	ตลุาคม	2559	ตอ่สือ่มวลชน 

เมื่อวันที่	7	ธ.ค.2559	ว่า	งานที่สานต่อจากคณะกรรมาธิการ

ปฏิรูปพลังงาน	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 เรื่องระบบพลังงาน	 

ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการปฏิรูป	18	ประเด็นมาจัดทำาเป็น 

แผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปเร่งด่วน	 เสนอต่อ	 สปท. 

จำานวน	5	เรื่องนั้นได้ดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้วได้แก่

	 1.	รายงานเรื่อง	บทบาท	หน้าที่	และการใช้ประโยชน์ 

กองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิงและร่างพระราชบัญญัติกองทุนนำ้า

มันเชื้อเพลิง	 พ.ศ.	 …โดย	 ร่าง	 พ.ร.บ.ดังกล่าวผ่านความเห็น 

ชอบจากคณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 แล้ว	 และอยู่ในระหว่าง 

การตรวจสอบความถูกต้องของคณะกรรมการกฤษฎีกา	 

ก่อนที่จะส่งต่อไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 เพื่อ

ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

	 2.	 รายงานเรื่อง	 การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ข้อ 

บญัญตัเิกณฑม์าตรฐานอาคารดา้นพลงังาน	(Building	Energy	 

Code	:	BEC)

	 3.	 รายงานเรื่อง	 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

โดยใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน	 (Energy	 Service	 

Company	 :	 ESCO)	 สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ	 (ผ่านความ 

โดยกองบรรณาธิการ

Energy Scoop

การพัฒนา NEIC โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้ศึกษาวิเคราะห์
รูปแบบการจัดการข้อมูลพลังงานของนานาประเทศแล้วเห็นสมควรเสนอให้ประเทศไทย
มีการพัฒนาหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานจากหลายๆ แหล่งมาบูรณาการกัน

เกิดเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกของภาครัฐในการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลพลังงานต่างๆ 
ได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และทันเหตุการณ์

คุรุจิต นาครทรรพ

พลังงานทางเลือก
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ผลงานผลักดัน 5 เรื่องเร่งด่วน
คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานสปท.



เห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงาน	 รวม	 3	 ฝ่าย 

ประกอบด้วย	คณะรัฐมนตรี	สนช.และสปท.	เมื่อวันพุธที่	24	 

สิงหาคม	2559)

	 4	รายงานเรื่อง	“ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพลังงาน 

ทดแทน	พ.ศ.	 ....”	 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือและกลไกที่สำาคัญใน 

การกำาหนดภารกิจให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการ 

ช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน	โดยร่างกฎหมาย 

ฉบับนี้ได้กำาหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมพลังงานทดแทน	 

(ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน	 พร้อม 

ด้วยผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และ 

มีอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

เป็นเลขานุการ)	 ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบนโยบายที่รัฐบาล 

จะกำาหนดภายใต้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	 

(ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน)			

	 โดยคณะกรรมการส่งเสริมพลังงานทดแทนนี้จะ 

มีอำานาจหน้าที่ในการเสนอแนะ	 กำาหนดหลักเกณฑ์และ 

มาตรการในการส่งเสริม	 รวบรวมผลการดำาเนินงานและแก้ 

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ	อย่างโปร่งใสและรวดเร็ว	ส่งเสริมการมี

สว่นรว่มของภาคเอกชนและประชาชนในการพฒันาพลงังาน 

ทดแทนผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ	 จัดลำาดับความสำาคัญของการ 

ส่งเสริมพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ	วางหลักเกณฑ์ในการ 

ให้เชื่อมต่อโครงข่ายระบบไฟฟ้า	 รวมถึงกำาหนดมาตรการ 

จูงใจในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก

	 5.	 รายงานเรื่อง	 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลพลังงาน 

แห่งชาติ	(National	Energy	Information	Center	:	NEIC)	 

โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน 

พลังงานได้ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจัดการข้อมูลพลังงาน 

ของนานาประเทศแล้วเห็นสมควรเสนอให้ประเทศไทยมีการ 

พัฒนาหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานต่างๆ	 จาก 

หลายๆ	 แหล่งมาบูรณาการกันเกิดเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงาน 

แห่งชาติ	 เพื่อเป็นกลไกของภาครัฐในการเชื่อมโยงแหล่ง 

ข้อมูลพลังงานต่างๆ	ได้อย่างเป็นระบบ	รวดเร็ว	ทันสมัย	และ 

ทันเหตุการณ์	

	 ทั้งนี้	เพื่อให้ภาครัฐสามารถได้ข้อมูลที่แม่นยำาถูกต้อง 

ที่ผ่านการสังเคราะห์และวิเคราะห์มาในระดับหนึ่ง	 อันจะมี 

สว่นชว่ยใหส้ามารถกำาหนดนโยบาย	และวางแผนงานไดอ้ยา่ง 

มีประสิทธิภาพ	และเป็นแหล่งข้อมูลที่ภาครัฐสามารถสื่อสาร 

ให้กับภาคเอกชน	 และประชาชนได้อย่างโปร่งใส	 น่าเชื่อถือ	 

และเท่าเทียมกัน	  

	 โดยวิธีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติที่เสนอ 

ในรายงานนีป้ระกอบไปดว้ย	2	ขัน้ตอนคอื	1.จดัตัง้ศนูย	์NEIC	 

เปน็หนว่ยบรกิารรปูแบบพเิศษ	(Service	Delivery	Unit	:	SDU)	 

ในกำากับดูแลของกระทรวงพลังงาน	 2.ปรับปรุงกฎหมาย 

เพื่อพัฒนาศูนย์	NEIC	นั้น	ให้มีความเป็นอิสระมากขึ้นในการ 

บริหารจัดการ	 ข้อมูล	 โดยมีคณะกรรมการอำานวยการของ 

ตนเอง	ที่มีส่วนร่วมจากภาคต่างๆ	ตามความเหมาะสม	และ 

หน่วยงานหลักที่ควรรับผิดชอบการดำาเนินงานคือ	สำานักงาน

ปลัดกระทรวงพลังงาน	 โดยมีหน่วยงานรองที่ต้องสนับสนุน 

ข้อมูลจำานวน	 29	 หน่วยงาน	 ทั้งนี้	 เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่าง	 

สปท.	นำาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

	 สำาหรับแผนการดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานในระยะเวลาที่ 

เหลืออยู่	 คณะกรรมาธิการมีเรื่องที่กำาลังศึกษาวิเคราะห์และ 

คาดว่าจะดำาเนินการให้แล้วเสร็จในวาระของ	 สภาขับเคลื่อน 

การปฏิรูปประเทศที่ยังเหลืออยู่ได้จำานวน	 4	 เรื่อง	 ได้แก่	 

1.การกำาหนดโครงสรา้งราคาเชือ้เพลงิชวีภาพ	ไดแ้ก	่เอทานอล	 

และไบโอดีเซล	 2.การช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยเครื่องสูบ

นำ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 3.การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจาก 

ขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน	 และ 

4.แนวทางปฏิรูปกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

 ส่วนประเด็นที่รองลงมามีอีก 4   เรื่องได้แก่ 1.การ

แกไ้ขปญัหาราคายางพาราตกตำา่ดว้ยการเพิม่พืน้ทีป่ลกูพชื 

สำาหรบัเปน็เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟา้จากชวีมวล  2.การผลติ 

และซือ้ขายไฟฟา้เสร ี(ระดบัชมุชนดว้ยโครงขา่ยไฟฟา้เสรมิ  

3. การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและสือ่ขา่วสารดา้นพลงังาน  

และ 4.การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ตอบแทนใน 

การเลือกรับซื้อกระแสไฟฟ้าแต่ละประเภทเพื่อประโยชน์ 

สูงสุดของชาติ

พลังงานทางเลือก
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โดย  ดร.ยศพงษ์ ลออนวล  
      นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

คุยกับนายก EVAT

อย่างที่เคยกล่าวไว้ในฉบับที่แล้วว่า ประเภทของยานยนต์ 
ไฟฟ้ามี 4 ประเภทหลักคือ 1. ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด  
(Hybrid Electric Vehicle–HEV) 2. ยานยนต์ไฟฟ้า 
ปลัก๊อนิไฮบรดิ (Plug-in Hybrid Electric Vehicle–PHEV)  
3. ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่  (Battery Electric  
Vehicle–BEV)  และ 4. ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง  
(Fuel Cell Electric Vehicle–FCEV) 
	 ยานยนต์ไฟฟ้า	PHEV	หรือ	BEV	ถูกจัดเป็นยานยนต์ 
ไฟฟา้ปลัก๊อนิเหมอืนกนั	ซึง่มกีารอดัประจไุฟฟา้จากภายนอก	 
โดยสามารถประจุไฟฟ้าจากที่บ้านหรือสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
ตามสถานที่สาธารณะโดยทั่วไป	 หากรถ	 PHEV	 มีไฟฟ้า 
ในแบตเตอรี่เต็มจะทำางานด้วยพลังงานไฟฟ้าก่อนในระยะ 
ประมาณ	 20-50	 กม.	 จากนั้นถึงจะทำางานด้วยเครื่องยนต์ 

เหมือนในรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด	 (HEV)โดยมีระยะทางวิ่งรวม 
มากกว่า	500-700	กม.ต่อการเติมเชื้อเพลิง	
	 ในขณะที่รถ	BEV	จะวิ่งด้วยไฟฟ้าอย่างเดียว	โดยจะ 
มีระยะวิ่งด้วยไฟฟ้าตั้งแต่	 130	 กม.จนไปถึง	 500	 กม.	 ต่อ 
การประจุไฟฟ้า	 ซึ่งระยะทางจะขึ้นกับขนาดของแบตเตอรี่ 
ภายในตวั	BEVนัน้หมายถงึราคาของรถดว้ย	ทัง้นีไ้ดส้รปุความ 
แตกต่างของคุณลักษณะทางเทคนิคของ	 PHEV	 และ	 BEV	 
ในตารางที่	1	โดยขอ้มลูในตารางเปน็การรวบรวมจากรถยนต์	 
PHEV	และ	BEV	ที่มีการจำาหน่ายในปี	2016	ในประเทศไทย
และต่างประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาและยุโรป	
	 ทั้งนี้ระยะทางที่วิ่งด้วยไฟฟ้าเป็นระยะทางจากการ 
ทดสอบตามมาตรฐานของประเทศนั้น	 	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น 
แบบไมม่กีารเปดิระบบปรบัอากาศหรอืเปดิแอร์	หากเปดิแอร ์

“ความเหมือนและความต่าง”
ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอิน 
PHEV และ BEV

พลังงานทางเลือก
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ระยะทางจะลดลงประมาณ	 15-	20%	นอกจากนี้ระยะเวลา 
ในการอัดประจุไฟฟ้าจนเต็มขึ้นอยู่กับปริมาณไฟฟ้าที่มี 
อยูเ่ดมิและกำาลงัของตวัอดัประจไุฟฟา้ในรถยนต	์(On-board	 
charge)	ของรถยนต์แต่ละยี่ห้อและรุ่นด้วย	
 สำาหรบัในการใหบ้รกิารอดัประจไุฟฟา้นัน้ทางกระทรวง
พลงังานงานไดม้กีารประสานความรว่มมอืสรา้งสถานอีดัประจ ุ
ไฟฟา้จำานวน	100	แหง่ในสถานทีร่ฐั	เอกชนและมหาวทิยาลยั 
เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน	 และนอกจากจะ 
ส่งเสริมรถขนส่ง	 รถเก๋ง	 แต่ตอนนี้มีการทำาตามนโยบายของ 
กระทรวงพลังงานใน	 5	 ปีที่จะทำารถตุ๊กๆ	 	 22,000	 คันเป็น 
รถตุก๊ๆ	ไฟฟา้ซึง่จะมกีารสนบัสนนุให	้400,000	บาทในชว่งแรก
 “แต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาปภายในไป 
เป็นรถยนต์ไฟฟ้าของคนไทยก็ยังมีหลายมุมมองที่ต้องเร่ง 

ปรบัตวัรบัการเกดิรถยนตไ์ฟฟา้ และในอนาคตยานยนตไ์ฟฟา้ 
จะมรีาคาถกูลงและสามารถอดัประจไุฟฟา้สำารองทีส่ามารถจุ 
ไฟฟ้าได้ยาวนานขึ้น” 
 ทั้งนี้ในการพัฒนาแบตเตอรี่เมื่อเทียบกับพลังงาน
อื่นๆ นำ้ามัน ถ่านหินมีคุณค่าพลังงานในตัวเองมากกว่า 
แบตเตอรี่ในขณะที่นำ้ามัน 20 กว่าลิตรวิ่งได้เป็นร้อย 
กิโลเมตร แต่แบตเตอรี่นำ้าหนักเท่ากันวิ่งได้เพียงไม่กี่ 
กิโลเมตร และใช้เวลาบรรจุประจุไฟฟ้า 5 ชั่วโมงและ 
ตอนนี้ลดลงเหลือ 3 ชั่วโมงได้แล้วและเทคโนโลยีจะ 
พัฒนาขึ้น ส่วนนำ้ามันนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยและIMF  
คาดคะเนวา่ นำา้มนัจะมรีาคาสงูขึน้ ดงันัน้ถงึตอนนีร้ถยนตไ์ฟฟา้ 
อาจมีราคาสูง แต่ต่อไปในอนาคตจะเป็นอีกทางเลือกที่ดี
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โดยวรวุฒิ สารพันธ์

Clean Energy

	 ส่วนหนึ่งของประเทศที่ดำาเนินโครงการ	 “โรงไฟฟ้า 

พลงัแสงอาทติยล์อยนำา้”	ประกอบดว้ย	ออสเตรเลยี	จนี	ญีปุ่น่	 

สหรัฐ	 อังกฤษ	 และสิงคโปร์	 โดยมี	 3	 ประเทศ	 คืออังกฤษ	 

สิงคโปร์	และญี่ปุ่น	ที่ประกาศว่า	ฟาร์มของตนเป็นโครงการ	 

“World’s	largest	floating	solar	farm”

	 อังกฤษดำาเนินโครงการที่อ่างเก็บนำ้าควีนเอลิซาเบธ	 

ที่	 2	 (The	 Queen	 Elizabeth	 II	 Reservoir)	 ที่เมือง 

วอลตันออนเธมส์	 (Walton-on-Thames)	 ชานกรุง 

ลอนดอน	 ขนาดของฟาร์มกว้าง	 57,500	 ตารางเมตร	 

เท่ากับความกว้างของสนามฟุตบอลเวมบลีย์รวมกัน	8	สนาม	 

ติดตั้งโซลาร์เซลล์	 23,046	 แผง	 โดยเป็นฟาร์มโซลาร์เซลล์ 

ลอยนำ้าใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน	 ใช้งบก่อสร้าง	 6	 ล้าน 

ปอนด์	 (270	 ล้านบาท)	 และก่อสร้างแล้วเสร็จ	 ปลายเดือน 

มีนาคมปีที่ผ่านมา	 (2016)	 คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ใน 

ปีแรก	 5.8	 กิโลวัตต์/ชั่วโมง	 เท่ากับปริมาณไฟฟ้าที่ผู้บริโภค	 

1,800	ครัวเรือน	ใช้ใน	1	ปี	

Floating Solar Farm 

‘โรงไฟฟ้า’ลอยนำ้า

ภาพจำาลองโครงการที่เขื่อนยะมะคุระ

โครงการที่อังกฤษ

ผืนนำ้าเป็นพื้นที่หนึ่ ง ที่หลายประเทศใช้สร้างฟาร์ม 

โซลาร์เซลล์ลอยนำ้า (Floating Solar Farm) สำาหรับ 

ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เป็นโครงการที่ก่อสร้างกัน 

มานาน เริ่มจากโครงการแรกของโลก ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย  

สหรฐั เมือ่ป ี2007 และมแีนวโนม้ขยายตวัเพิม่ขึน้ตามลำาดบั
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	 ทัง้นี	้โครงการเฟสแรก	เริม่จา่ยไฟเขา้สูร่ะบบ	ตน้เดอืน 

มกราคมปีนี้	 โครงการนี้	 เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาที่ 

ยั่งยืนของสิงคโปร์	 หากผลการทดลองพบว่ามีประสิทธิภาพ 

ในการผลิตไฟฟ้า	 และคุ้มค่าเงินลงทุน	 สิงคโปร์ซึ่งมีอ่างเก็บ

นำ้าทั้งหมด	 17	 แห่ง	 จะขยายโครงการต่อไปที่ญี่ปุ่น	 ซึ่งเป็น

ประเทศมีโครงการฟาร์มโซลาร์เซลล์ลอยนำ้ามากที่สุดในโลก 

ในปจัจบุนั	ทางบรษิทัอเิลก็ทรอนกิส	์เคยีวเซรา	(Kyocera)	เปดิ

ดำาเนินโครงการเมกะโปรเจกต์ที่เขื่อนยะมะคุระ	(Yamakura	

dam)	ในเมืองอิจิฮาระ	จังหวัดจิบะ	ชานกรุงโตเกียว		ขนาด 

ของฟาร์มกว้าง	 180,000	 ตารางเมตร	 ติดตั้งโซลาร์เซลล์	 

50,904	 แผง	 เริ่มก่อสร้างต้นปี	 2015	 หรือเมื่อ	 2	 ปีที่แล้ว	 

และกำาหนดแล้วเสร็จ	 ดำาเนินการผลิตไฟฟ้าได้	 ต้นปีหน้า	

(2018)	 	 หากการก่อสร้างแล้วเสร็จตามที่กำาหนดไว้	 ฟาร์ม 

แห่งนี้จะเป็นฟาร์มโซลาร์เซลล์ลอยนำ้าใหญ่ที่สุดในโลกแทน 

ฟาร์มที่อังกฤษ	สามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ	16,170	เมกะวัตต์	 

เพียงพอต่อการใช้ของผู้บริโภค	4,970	ครัวเรือน	

 นอกจากโครงการเมกะโปรเจกต์นี้แล้ว ญี่ปุ่นยัง

มีฟาร์มโซลาร์เซลล์ลอยนำ้าอีกถึง 44 แห่ง บางแห่งอยู่ 

ระหว่างก่อสร้าง และหลายแห่งแล้วเสร็จ ดำาเนินการผลิต 

ไฟฟ้าได้แล้ว โดยจังหวัดเฮียวโงะ ใกล้นครโอซากา  

มีโครงการนี้มากที่สุดจำานวน 24 แห่ง ญี่ปุ่นมีแผนขยาย 

โครงการนี้ต่อไปในอนาคต ด้วยเห็นว่าเป็นทางเลือกที่ 

สามารถทดแทนการขาดแคลนพื้นที่บนบก สำาหรับใช้ 

ก่อสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปลอด 

มลภาวะได้ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ข้อดีของฟาร์มโซลาร์เซลล์ 

ลอยนำ้าอย่างหนึ่ง คือมีนำ้าช่วยให้โซลาร์เซลล์เย็น ทำาให้ 

สามารถผลติไฟฟา้ไดม้ากกวา่ฟารม์บนบก และโซลารเ์ซลล์ 

บนหลังคาอาคารประมาณ 10-57%  

     (ภาพจาก solarplaza.com, newsweek.com)

	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทผลิตประปา	 Thames	Water	 

Utilities	 ที่เป็นเจ้าของโครงการ	 ไม่ได้ป้อนไฟฟ้าจากฟาร์ม 

แห่งนี้ให้ผู้บริโภค	 แต่ส่งไปยังโรงกรองนำ้าที่อยู่ใกล้เคียง	 

ใช้ผลิตนำ้าประปาสะอาด	จ่ายให้ผู้บริโภคจำานวน	10	ล้านคน	 

ในกรุงลอนดอน	และเขตตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ	

	 ส่วนสิงคโปร์เริ่มดำาเนินโครงการที่อ่างเก็บนำ้าเต็งเกห์	 

(Tengeh	 Reservoir)	 เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา	 

โดยเป็นโครงการทดลอง	ใช้งบลงทุน	11	ล้านเหรียญสิงคโปร์	 

(275	ล้านบาท)

	 ขนาดของฟารม์กวา้ง	10,000	ตารางเมตร	ตดิตัง้ระบบ 

ผลิตไฟฟ้าจากหลายบริษัทที่เข้าร่วมการทดลองจำานวน	 10	 

รูปแบบ	 มีกำาลังผลิตรวม	 1	 เมกะวัตต์	 เพียงพอต่อการจ่าย 

ให้ผู้บริโภคในแฟลตของทางการสิงคโปร์	 ประเภทห้องชุด	 

3	 ห้องนอน	 จำานวน	 250	 ยูนิต	 ใช้ได้ตลอดปี	 สิงคโปร์ระบุ

ว่า	 โครงการของตนเป็นฟาร์มโซลาร์เซลล์ลอยนำ้าใหญ่ที่สุด

ในโลก	 ในแง่ของจำานวนระบบผลิตไฟฟ้า	 และปริมาณไฟฟ้า

ที่คาดว่าจะผลิตได้	

	 หลังทดลองเฟสแรกผ่านไป	6	เดือน	เจ้าหน้าที่จะคัด 

เลือกระบบผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพที่สุด	 2	 ระบบ	 นำาไป 

ทดลองในเฟส	 2	 ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า	 มีกำาลังผลิตไฟฟ้ารวม	 

2	 เมกะวัตต์	 โดยดำาเนินการทดลองปีนี้ควบคู่ไปกับโครงการ 

เฟสแรก	มีกำาหนดระยะเวลาทดลอง	3-6	ปี

โครงการแห่งหนึ่งที่เฮียวโงะ 

อีกมุมของโครงการที่สิงคโปร์

โครงการที่สิงคโปร์
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บี.กริม เพาเวอร์ เดินหน้าเพิ่มกำาลังผลิตไฟฟ้าในระบบ 
โดยใช้พลังงานหมุนเวียน เปิดตัวโรงไฟฟ้าพลังงานแสง 
อาทิตย์ใน 4 จังหวัด มูลค่า 8,000 ล้าน ขนาดกำาลังผลิต 
รวม 114.2 เมกะวัตต์ โชว์ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าที่เป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชี้เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจและ
หนุนนโยบายพลังงานหมุนเวียนของประเทศ เพื่อลดการ
พึ่งพาพลังงานนำาเข้าและลดคาร์บอนไดออกไซด์ ยำ้าชัด  
“โรงไฟฟ้าต้องอยู่คู่กับชุมชน และสิ่งแวดล้อม” ยืนยัน 
แผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าสำาหรับโครงการในอนาคต 
เป็นไปตามเป้า
 นางปรยีนาถ  สนุทรวาทะ	ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	
บริษัท	 บี.	 กริม	 เพาเวอร์	 จำากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 BGRIM	 
เปิดเผยว่า	ในช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
หมุนเวียนในประเทศไทยอันได้แก่	 พลังงานชีวมวล	พลังงาน 
แสงอาทิตย์พลังงานลม	 ก๊าซชีวภาพ	 พลังงานขยะ	 และ
เทคโนโลยีอื่นๆ	 ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 โดยข้อมูล	ณ	 เดือน 
มนีาคม	2559	นัน้มกีำาลงัการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีน 
สูงถึง	 4	 กิกะวัตต์	 และเป็นพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสง 
อาทิตย์ประมาณ	1.5	กิกะวัตต์	ซึ่งคาดว่า	สิ้นปลายปี	2559	 

โดยกองบรรณาธิการ

Energy Focus

ปริมาณจะเพิ่มเป็น	 3	 กิกะวัตต์	 ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนของ 
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ	 5	 ของ 
กำาลังผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศ	
	 ทั้งนี้	 BGRIM	 ได้เห็นความสำาคัญต่อการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานหมุนเวียน	 โดยได้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงพลังงาน 
แสงอาทิตย์สูงได้แก่	 ในเขตอำาเภอบางเลนและดอนตูม	 
จังหวัดนครปฐม	เช่น	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรหลวง  
2  ไทรหลวง  3  ไทรหลวง  9  ไทรหลวง  10	 และอำาเภอ
เสนา	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 รวมกำาลังผลิตรวม	 59.7 
เมกะวัตต์	 	 (ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น)	 นอกจากนี้ยังมี 
โรงไฟฟ้าในอีก	 2	จังหวัดได้แก่	 สระบุรีและสระแก้ว	มีกำาลัง 
ผลิตรวมอยู่ที่	54.5	เมกะวัตต์	รวมแล้ว	4	จังหวัดมีกำาลังผลิต 
ทั้งสิ้น	114.2	เมกะวัตต์
		 นางปรยีนาถกลา่วตอ่ไปวา่	การผลติไฟฟา้จากพลงังาน 
แสงอาทิตย์	 ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สำาคัญของบริษัท	 
ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างศักยภาพในเชิงธุรกิจให้กับ	 BGRIM	 
เท่านั้น	 หากแต่ยังเป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้การพัฒนา 
พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย	 เดินหน้าไปตามเป้าหมาย 
ในการลดการพึ่งพาการนำาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ	และ 
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 หรือ	 CO2	 อันเป็น 
สาเหตสุำาคญัของภาวะโลกรอ้น	รวมทัง้เสรมิสรา้งความมัน่คง 
ในระบบไฟฟา้ใหก้บัประเทศ	และผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม 
ในพื้นที่นั้นๆ	ด้วย
 กระแสไฟฟา้ทีผ่ลติไดบ้รษิทัไดจ้ำาหนา่ยใหก้บัการไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค	 (กฟภ.)	 ผ่านโครงข่ายเชื่อมโยงการจ่ายไฟฟ้า 
ผ่านสายส่งไฟฟ้า	 22	 กิโลโวลต์	 หรือ	 115	 กิโลโวลต์	 ซึ่ง 
เชื่อมต่อกับสถานีย่อยของ	 กฟภ.	 ซึ่งบริษัทได้ลงทุนสร้าง 
สายส่งไฟฟ้าเหล่านี้เองทั้งหมด	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่า	 บริษัท
จะเป็นผู้สร้างสายส่งเหล่านี้เอง	 แต่เป็นเจ้าของสายส่งไฟฟ้า 

บี.กริม เพาเวอร์เทงบ 8,000 ล้าน 

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 จังหวัด
ปรียนาถ  สุนทรวาทะ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรหลวง 2  
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เหล่านี้เฉพาะบริเวณภายในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่ม	 
บมจ.บี.	กริม	เพาเวอร์	เท่านั้น	ขณะที่	กฟภ.	จะเป็นเจ้าของ 
และเป็นผู้บำารุงรักษาสายส่งไฟฟ้าระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อย 
ที่ตั้งอยู่บริเวณโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท	 ไปยังจุด 
ที่เชื่อมต่อกับ	กฟภ.
	 นางปรียนาถกล่าวว่า	 BGRIM	 ได้ใช้เงินลงทุนใน 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำานวน	 8,000	 
ล้านบาท	 ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด	 (รวมทั้งหมด)	 1,670	 ไร่	 
ใน	 4	 จังหวัดโดยมีกำาลังการผลิตจำานวน	 114.2	 เมกะวัตต์ 
และจำาหน่ายเข้าระบบ	 กฟภ.เป็นสัดส่วน	 100%	 และมี 
รายได้จากการจำาหน่ายไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีแรก	500	ล้านบาท 
โดยการดำาเนินงานของโครงการนี้นั้นถือเป็นการประกอบ 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่าง 
แท้จริงกล่าวคือ	 ตั้งแต่แหล่งที่มาของพลังงาน	 กระบวนการ 
ผลิตและการดำาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน	
		 โดยบริษัทได้เลือกใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ 
ในการผลิตไฟฟ้าจากยุโรป	 ซึ่งได้รับการยอมรับถึงคุณภาพ 
ไฟฟา้และกระบวนการผลติไฟฟา้ทีไ่ดม้าตรฐานในระดบัสากล	 
อย่างชุดแผงพลังงานแสงอาทิตย์จะถูกรวบรวมและติดตั้งให้ 
เปน็กลุม่เพือ่สรา้งกระแสไฟฟา้ใหไ้ดป้รมิาณตามตอ้งการแลว้ 
ส่งออกไปรวมกันเพื่อให้มีปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงขึ้นก่อนที่ 
จะส่งไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า	 เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้าจาก 
กระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับให้สามารถเชื่อมต่อกับ 
ระบบไฟฟ้าทั่วไป	 ทั้งนี้	 บริษัทได้มีการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าโดย 
ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเพิ่มแรงดันเพื่อให้ไฟฟ้าที่ได้สามารถ 
ต่อกับระบบสายส่งของ	กฟภ.	
		 และนอกจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าฯที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว	 บริษัทยังได้เห็นความสำาคัญของการส่ง
เสริมกิจกรรมกับชุมชนและสังคมโดยรอบ	 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม	โดยบริษัทได้ดำาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องมากกว่า	
10	โครงการ	และไดจ้ดัสรรงบประมาณในแตล่ะปเีปน็จำานวน
มากกว่า	 10	 ล้านบาท	 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างชุมชนและโรงไฟฟ้า	อันจะเป็นรากฐานสำาคัญที่นำาไป
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  “เรามองว่า สิ่งสำาคัญในการทำาธุรกิจโรงไฟฟ้าคือ 
ทำาอย่างไรที่จะสร้างสรรค์สิ่ งที่ดี ให้ เกิดขึ้น ทั้งในด้าน 
ความมัน่คงทางพลงังานควบคูไ่ปกบัการรกัษาสิง่แวดลอ้มและ 
ดูแลชุมชนโดยรอบ ต้องบอกว่านับตั้งแต่เริ่มทำาโครงการนี้  

สิ่งที่เราภาคภูมิใจคือ เราได้รับการต้อนรับที่ดีจากสังคม 
และชุมชนโดยรอบ เรามีกระบวนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ”
		 นางปรียนาถกล่าวเพิ่มเติมว่า	 ขณะนี้บริษัทได้มี 
การเซ็นสัญญาแล้ว	 รวมกับกำาลังผลิตที่มีอยู่แล้วทั้งในและ 
ต่างประเทศจำานวนประมาณ	 2,383	 เมกะวัตต์	 จึงมั่นใจว่า	 
การพัฒนาและการก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายสำาหรับแผน 
งานในอนาคตที่คาดว่า	 จะทำาให้บริษัทดำาเนินการได้ตามเป้า 
จำานวน	 5,000	 เมกะวัตต์นั้นบริษัทได้ศึกษาความเหมาะสม	 
และพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมในประเทศที่มีศักยภาพ 
รอบบ้านเรา	อาทิ	 ลาว	อินโดนีเซีย	 เวียดนาม	กัมพูชา	และ 
ฟิลิปปินส์	จึงทำาให้คาดว่า	ในอนาคตจะมีการเพิ่มสัดส่วนการ 
ผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งพลังงานแสงอาทิตย์	 
พลังงานลม	 และพลังงานนำ้า	 จาก	 10%	 ของกำาลังการผลิต 
รวมทั้งหมดที่	1,625.7	เมกะวัตต์		เป็น	25-30%	ในปี	2564	 
ทำาใหก้ำาลงัผลติรวมของบรษิทัในป	ี2564	ม	ี2,383.3	เมกะวตัต	์ 
จากโรงไฟฟ้าทั้งสิ้นรวม	 43	 โครงการ	 นอกจากนั้นจะเป็น 
การผลิตโดยใช้เชื้อเพลิงผสมผสานแบบคอมไบน์ไซเคิล	 
ซึ่งทำาให้มีความเป็นไปได้ที่จะทำาให้การดำาเนินงานเป็นไป 
ตามแผนงานที่ตั้งไว้	
 อนึ่ง BGRIM ได้ประกอบธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำานวน 15 โครงการ มีกำาลัง 
การผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 114.2 เมกะวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่  
4 จังหวัดคือ นครปฐม สระบุรี พระนครศรีอยุธยาและ 
สระแก้ว โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อยและบริษัท 
ร่วมค้า 4 บริษัท คือ บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์  
จำากัด (BGYSP) บริษัท โซลาร์วา จำากัด (Solarwa) บริษัท  
ทีพีเอส คอมเมอร์เชียล จำากัด (TPS) และบริษัท บี.กริม  
โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแก้ว) จำากัด (BGPSK)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดสระแก้ว

พลังงานทางเลือก
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“เอ็น.ดี.รับเบอร์” ดึงพันธมิตรทั้งชาวไทย-จีนร่วมทุนผลิต 
ยางรถยนต์ 700 ล้าน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 30%  
หรือ 300 ล้าน   คาดต้องรซื้อที่ดิน 500 ไร่ ก่อสร้างโรงงาน 
ยางรถยนต์และยางรถบรรทุกให้แล้วเสร็จภายในปีครึ่ง
 นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ	
บรษิทั	เอน็.ด.ีรบัเบอร	์จำากดั	(มหาชน)	หรอื	NDR	กลา่วในงาน
สมัมนา	Exclusive	HoonInside	ในหวัขอ้	“NDR	สูย่างรถยนต	์
4	ลอ้”	วา่	ในปจัจบุนั	ธรุกจิยางรถมอเตอรไ์ซคย์งัถอืวา่เตบิโตมา 
ได้เรื่อยๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 หากแต่จะไม่ได้ไปแบบก้าวกระโดด	 
ดังนั้น	 หากจะให้มองไปในอนาคตและทำาให้ธุรกิจเดินหน้า 
ไปได้อย่างรวดเร็วนั้น	จึงต้องมองหาธุรกิจอื่นเข้ามาช่วยเสริม
	 โครงการร่วมทุน	 ในโครงการผลิตและจำาหน่ายยาง 
รถยนตแ์ละยางรถบรรทกุ	เปน็โครงการทีบ่รษิทั	ไดไ้ปรว่มทนุ 
กับบริษัทที่มีประสบการณ์ในการผลิตยางรถบรรทุกกับยาง 
รถยนต์อยู่แล้ว	 เป็นพันธมิตรชาวจีน	 และพันธมิตรชาวไทย	 
โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการนี้ร้อยละ	 30	 
โดยเชือ่วา่	โครงการรว่มทนุครัง้นีจ้ะสามารถทำาให	้NDR	เตบิโต
ได้อย่างก้าวกระโดด
 “ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาซื้อที่ดิน โดย
พิจารณาอยู่ 2-3 แปลง ในเขตจังหวัดชลบุรี เพื่อทำาการ 

ก่อสร้างโรงงานผลิตยางรถยนต์และยางรถบรรทุก โดย 
คาดว่าจะใช้พื้นที่ในการก่อสร้างประมาณ 400-500 ไร่ ซึ่ง 
หากสามารถสรุปเรื่องพื้นที่การก่อสร้างได้เรียบร้อยแล้ว  
บริษัทคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโรงงานได้ในช่วงกลางปี 2560  
และมีระยะในการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 1 ปีครึ่ง ส่วน 
เครื่องจักรจะนำามาจากจีน ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีการผลิต 
อยู่แล้ว”	นายชัยสิทธิ์กล่าว
	 สำาหรับการผลิตยางรถยนต์และยางรถบรรทุกร่วม 
กับพันธมิตรทั้ง	2	รายคือ	บริษัท	ป.	สยามอุตสาหกรรมยาง	 
จำากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต	 และจำาหน่ายยางล้อรถบรรทุก 
ในประเทศไทยถือหุ้นร้อยละ	30	และ	 Shandong	Yinbao	 
Tyre	Group	Co.,	Ltd.	ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำาหน่าย 
ยางรถยนต์	และยางรถบรรทุ	จากประเทศจีน	ถือหุ้นร้อยละ	 
40	 โดย	 NDR	 จะเน้นการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก	 จึงได้หา 
พื้นที่การก่อสร้างใกล้แหลมฉบัง	 ซึ่งเป็นทำาเลที่เหมาะสม 
ต่อการส่งออกสินค้า	
 ในส่วนของเงินลงทุนในการร่วมทุนครั้งนี้มีมูลค่า
รวมประมาณ 1,000 ลา้นบาท โดยบรษิทัลงทนุตามสดัสว่น 
การถือหุ้นร้อยละ 30 คือ ประมาณ 300 ล้านบาท

โดยกองบรรณาธิการ

Energy Focus

NDR ลุยตลาดยางรถ 4 ล้อ 

ดึงพันธมิตรไทย-จีนซื้อที่สร้างโรงงาน
ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา

พลังงานทางเลือก
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พน.เตรียมประกาศกฎหมายใหม่
บังคับอาคารออกแบบประหยัดพลังงาน

ประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ

พน. เตรียมประกาศกฎหมายบังคับอาคารใหม่และอาคาร 

ต่อเติมเนื้อที่ตั้งแต่ 1 หมื่นตารางเมตรขื้นไป ครอบคลุม  

9 ประเภทอาคารทีต่อ้งออกแบบใหเ้กดิการประหยดัพลงังาน  

คาดมีผลบังคับใช้ปี 2560 หวังช่วยชาติประหยัดไฟฟ้า  

260 ล้านบาทต่อปี

 พล.อ.อนนัตพร  กาญจนรตัน ์ รฐัมนตรวีา่การกระทรวง

พลงังาน	(พน.)	เปดิเผยวา่	กระทรวงพลงังานจะบงัคบัใชเ้กณฑ ์

การออกแบบอาคารใหม่ต้องประหยัดพลังงาน	 (Building	 

Energy	 Code)	 โดยจะกำาหนดใช้กับอาคารที่จะขออนุญาต 

สรา้งใหมห่รอืดดัแปลงอาคารเพิม่เตมิทีม่ขีนาดตัง้แต่	10,000	 

ตางรางเมตรขึ้นไป	จะต้องออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	 

โดยเกณฑด์งักลา่วจะครอบคลมุอาคาร	9	ประเภทไดแ้ก	่สถาน 

พยาบาล	สถานศึกษา	สำานักงาน	อาคารชุด	อาคารชุมนุมคน	 

โรงมหรสพ	 โรงแรม	 อาคารสถานบริการ	 และอาคาร 

ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

	 ทั้ งนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอเกณฑ์ดังกล่าวต่อ 

คณะกรรมการควบคุมอาคาร	 คาดว่าจะมีผลบังคับในปี	 

2560	 และคาดว่าจะเกิดผลประหยัดไฟฟ้าประมาณ	 74	 

ล้านหน่วยต่อปี	หรือคิดเป็น	260	ล้านบาทต่อปี	และลดการ 

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	43,000	ตันคาร์บอนต่อปี

 นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ	อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 (พพ.)	กล่าวว่า	คณะกรรมการ 

ควบคุมอาคารอยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎกระทรวง	 กำาหนด

ประเภท	 หรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน	 หลักเกณฑ์ 

และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	 

เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือ 

ดดัแปลงอาคารเพิม่เตมิทีม่ขีนาดพืน้ทีต่ัง้แต	่2,000	ตารางเมตร 

ขึ้นไป	 แต่จะนำาร่องกับอาคารขนาด	 10,000	 ตางรางเมตร 

ขึ้นไปก่อน	 ส่วนปี	 2561	 จะเริ่มบังคับอาคารใหม่/ต่อเติม/ 

ปรับปรุงที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่	 5,000	 ตางรางเมตรขึ้นไป	 

และปี	 2562	 จะเป็นอาคารสร้างใหม่ที่มีพื้นที่เกิน	 2,000	 

ตารางเมตร	 โดยเบื้องต้นคาดว่าอาจจะมีต้นทุนการก่อสร้าง

เพิ่มขึ้นไม่เกิน	 5%  	 ซึ่งจะสามารถคืนทุนได้ภายใน	 3-5	 ปี	 

แตใ่นภาพรวมจะสง่ผลดตีอ่การประหยดัพลงังานของประเทศ 

ที่ลดลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 นอกจากนี้	พพ.ไดม้อบรางวลัรบัรองมาตรฐานอาคาร 

ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน	 โดยพิจารณาจากแบบอาคาร 

ภาครัฐและเอกชนที่ส่งแบบอาคารมาตรวจประเมินตั้งแต่

ปี	 2552-2558	 ซึ่งมี	 115	 อาคารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 

แบ่งเป็นจากหน่วยงานภาครัฐ	 76	 แห่ง	 (105	 อาคาร)	 และ 

ภาคเอกชน	8	แห่ง	(10	อาคาร)	

 “การตดิฉลากรบัรองมาตรฐานการออกแบบอาคาร

เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในปี 2559 เป็นส่วนหนึ่งของการ

ส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐ เอกชน เห็นความสำาคัญและ

ดำาเนินการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การออกแบบอาคาร ภายใต้แผน EEP 2015 กำาหนด 

เป้าหมายการดำาเนินงานผลักดันให้อาคารที่ก่อสร้างใหม่มี

การออกแบบอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน”	 นาย

ประพนธ์กล่าว
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โดยกองบรรณาธิการ

Energy Focus

 ซุปเปอร์บล็อกลุยผลิตโรงไฟฟ้า

 ปี 60ลงทุนพลังงานลม-ขยะ
จอมทรัพย์ โลจายะ

“ซุปเปอร์บล็อก” เตรียมพร้อมเสนอขายไฟฟ้าขยะชุมชน 
3 จังหวัดรวม 80 เมกะวัตต์ ตั้งเป้าหมายขยายกำาลังผลิต 
ไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศรวม 2,000 เมกะวัตต์ปี 2560
 นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ	
บริษัท	 ซุปเปอร์บล็อกจำากัด	 (มหาชน)	 กล่าวว่า	 บริษัท	
เตรียมพร้อมเข้าร่วมประมูลขอขายไฟฟ้าประเภทขยะชุมชน	 
ที่คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน	(กกพ.)	เตรียมเปิดรับ 
ซื้อปลายปีนี้	 ประมาณ	 120	 เมกะวัตต์	 โดยได้พูดคุยกับ
องค์การบริหารส่วนตำาบลและเตรียมพื้นที่รองรับใน	3	จังหวัด 
คือ	 จ.ปทุมธานี	 กำาลังผลิตไฟฟ้า	 30	 เมกะวัตต์,	 จ.พระนคร- 
ศรอียธุยา	กำาลงัผลติไฟฟา้	30	เมกะวตัต	์และ	จ.สมทุรปราการ	
การกำาลังผลิตไฟฟ้า	 20	 เมกะวัตต์	 ซึ่งบริษัทมีความพร้อม 
ในการผลิตไฟฟ้า	 โดยปัจจุบันได้รับใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้า
โครงการผลติไฟฟา้จากขยะชมุชน	ทีจ่.เพชรบรุ	ีอยูแ่ลว้จำานวน	 
9.9	เมกะวตัต	์และโครงการผลติไฟฟา้ประเภทขยะอตุสาหกรรม 
ที่	จ.สระแก้ว	กำาลังผลิต	9.9	เมกะวัตต์
	 นอกจากนี้	บริษัทยังเตรียมพร้อมลงทุนโครงการผลิต 
ไฟฟ้าจากพลังงานลมในไทยจำานวน	 9	 โครงการ	 กำาลังผลิต	 
695	 เมกะวัตต์	 กระจายอยู่หลายจังหวัดทั้งภาคใต้	 และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และพร้อมยื่นเสนอขอขายไฟฟ้า 
เข้าระบบ	(PPA)	หากภาครัฐเปิดให้ยื่นคาดว่า	ภาครัฐจะเปิด 

รับคำาขอเสนอโครงการช่วงไตรมาส	2	ปี	2560
	 นายจอมทรัพย์กล่าวว่า	ปัจจุบัน	บริษัทมีส่วนในร่วม 
ผลิตไฟฟ้ารวม	780	เมกะวัตต์ตั้งเป้าหมายยอดการจ่ายไฟฟ้า 
เข้าระบบเชิงพาณิชย์	 (COD)	 ให้ได้	 1,000	 เมกะวัตต์ภายใน 
ปีนี้	 และปี	 2560	 เพิ่มอีก	 1,000	 เมกะวัตต์	 โดยส่วนใหญ่ 
เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 และการขยายงานจะ 
มุ่งเน้นไปต่างประเทศ	 ซึ่งขณะนี้เจรจาซื้อกิจการโรงไฟฟ้า 
ในจีน	และญี่ปุ่นโดยการระดมทุน	ซึ่งบริษัทเตรียมตั้งกองทุน 
เพือ่ลงทนุในโครงการสรา้งพืน้ฐาน	โดยใชท้รพัยส์นิในโครงการ 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	 (โซลาร์)	 นำาร่องขาย 
ผา่นกองทนุฯ	จำานวน	100	เมกะวตัตแ์รก	คาดวา่จะไดเ้มด็เงนิ 
ประมาณ	12,000-18,000	ล้านบาท	และยังมีแผนนำาบริษัท	 
ซุปเปอร์	 โซลาร์	 เอนเนอร์ยี	 จำากัด	 หรือ	 SSE	 ซึ่งเป็นบริษัท 
ย่อยด้านพลังงานแสงอาทิตย์	กระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย
 “เงินลงทุนในปี 2560 คาดว่าจะใช้เงินลงทุนไม่ตำ่า
กว่า 55,000 ล้านบาท กรณีหากเป็นการลงทุนโซลาร์ฯ  
ทั้ง 1,000 เมกะวัตต์ แต่หากเป็นพลังงานลมและขยะจะใช้ 
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น โดยขยะอยูที่ 120-130 ล้านบาทต่อ 
เมกะวตัต ์และพลงังานลม อยูท่ี ่100 ลา้นบาทตอ่เมกะวตัต”์  
นายจอมทรัพย์กล่าว
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รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจับมือ บมจ.โซลาร์ตรอน 
เปดิตวัโครงการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์ 
จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบอาคารราชการขนาดใหญ่ที่สุดใน 
ประเทศไทย ช่วยประหยัดค่าไฟ-เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
สนองนโยบายภาครัฐในการอนุรักษ์และพัฒนาพลังงาน 
ทดแทน เพื่อลดรายจ่ายขององค์กร
 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	 “การ 
จ่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จาก	 Solar	 Rooftop	 
เข้าสู่ระบบในอาคารราชการขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”	 
ณ	 บริเวณโถงกิจกรรม	 ชั้น	 1	 อาคาร	 ม.ร.ว.สุวพรรณ	 
สนิทวงศ์	 	 และนับเป็นที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยในเอเชีย	 
และเป็นที่	 4	 มหาวิทยาลัยของโลก	 ภายใต้ความร่วมมือ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริษัท	 โซลาร์ตรอน	 
จำากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 SOLAR	 โดยมีเป้าหมายผลิตไฟฟ้า 
ให้ได้  15	 เมกะวัตต์ภายในปี	 2560	 ซึ่งโครงการดังกล่าว 
นับเป็นต้นแบบที่ดีในด้านการพึ่งพาตนเองในด้านพลังงาน	 
ซึ่งสอดรับกับนโยบายของกระทรวงพลังงานที่รณรงค์ให้ 

ภาครัฐ	เอกชน	ชุมชน	มีการพัฒนาพลังงานทดแทน	เพื่อลด 
รายจ่าย	และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานได้ด้วยตัวเอง
 รศ.นพ.จติตนิดัด ์ หะวานนท ์ ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาล	
เปิดเผยว่า	 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วม 
กับบริษัท	 โซลาร์ตรอนเอ็นเนอร์ยี่	 3	จำากัด	 ในกลุ่ม	SOLAR	 
Group	 เปิดตัวโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง 
อาทิตย์และเมื่อวันที่	 17	 พ.ย.2559	 ที่ผ่านมาได้จ่ายไฟฟ้า 
จากพลงังานแสงอาทติยเ์ขา้สูร่ะบบอาคารราชการขนาดใหญ่ 
ที่สุดในประเทศไทย 
	 สำาหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่า 
ไฟฟ้าในส่วนของพลังงานไฟฟ้าสูงสุด	 (Peak	 Demand)	 
ในแต่ละเดือนและเป็นการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงาน	 
โดยใช้พลังงานทดแทนที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ทำาให้ลดการเผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติ	 เช่น	 ถ่านหิน	 
นำ้ามัน	ก๊าซธรรมชาติต่างๆ	ซึ่งจะทำาให้เกิดภาวะโลกร้อนและ 
มลพิษทางอากาศ 
 ด้านนางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง	 ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	บริษัท	โซลาร์ตรอน	จำากัด	(มหาชน)	กล่าวว่า	บริษัท
เป็นผู้ผลิตแผ่นเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์และติดตั้ง 
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากว่า	 30	 ปี	 มีความ 
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการติดตั้ง	 Solar	 
Roof	 ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 	 
จนกระทั่งสามารถจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ 
ระบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	เปน็โรงพยาบาลตวัอยา่งในการ 
ใช้พลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้า 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีโรงงานผลิตแผ่นและ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และทีมงานวิศวกรรมเป็นของตัวเอง  
จึงมั่นใจในคุณภาพของ Solar Rooftop ทุกขั้นตอน  
เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่อง และ 
เพื่อให้ผลประกอบการออกมาดีและสร้างผลตอบแทนที่ด ี
ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในอนาคตอีกด้วย

รพ.ธรรมศาสตร์จับมือ “โซลาร์ตรอน” 
ติดตั้ง Solar Rooftop ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
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เปิดแผน  5 ปีกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ตั้งงบลงทุน  
15,000 ล้านบาทสำาหรับ 16 โครงการ หวังขยายกำาลังการ 
ผลิตเอทานอล เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลังในจังหวัด 
อุบลราชธานีอีก 5 แสนไร่ และต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ผลิตภัณฑ์  มั่นใจเอทานอลยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 
ร้อยละ 10 ในปี 2560 จากปี 2559 ที่มีปริมาณการใช้ 
เอทานอลอยู่ที่ 3.61 ล้านลิตรต่อวัน
 นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการใหญ่	กลุ่ม
บริษัทอุบลไบโอเอทานอล	 เปิดเผยว่า	 แผน	 5	 ปีได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในด้านกลยุทธ์ที่ 
จะขับเคลื่อนไปสู่ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกที่จะช่วยสร้าง 
มูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทในอนาคต	 โดยมีโครงการที่เตรียม 
เอาไว้สำาหรับการลงทุนประมาณ	 26	 โครงการ	 คาดว่า 
จะใช้เงินลงทุนอีกประมาณ	 15,000	 ล้านบาท	 และมี 
แผนขยายพื้นที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกมันสำาปะหลัง 
ในจังหวัดอุบลราชธานีอีกประมาณ	 5	 แสนไร่	 จากพื้นที่ 
เพาะปลูกที่มีอยู่ เดิม	 5	 แสนไร่	 รวมเป็นประมาณ	 1 
ล้านไร่	 ซึ่งจากการสำารวจพื้นที่ ในจังหวัดอุบลราชธานี 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรพบว่า	 มีมากกว่า	 
9	 แสนไร่ที่ไม่เหมาะกับการปลูกข้าว	 แต่เหมาะที่จะปลูก 
มันสำาปะหลัง

	 โดยโครงการสำาคัญที่คาดว่าจะมีการลงทุนในระยะ 
แรกในปี	 2560-2561	 คือ	 การนำากากของเสียที่เหลือทิ้ง 
ในโรงงานมาผลิตกระแสไฟฟ้ารวมประมาณ	 7	 เมกะวัตต์	 
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงาน	 ซึ่งจะทำาให้บริษัท 
ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ประมาณ	15	ล้านบาทต่อเดือน	หรือประมาณ	180	ล้านบาท 
ต่อปี	ใช้เงินลงทุนประมาณ	1,000	ล้านบาท
	 บริษัทยังเตรียมแผนขยายสายการผลิตเอทานอล 
โรงที่	2	กำาลังการผลิต	900,000	ลิตรต่อวัน	ซึ่งจะทำาให้บริษัท 
มีกำาลังการผลิตรวม	1.3	ล้านลิตรต่อวัน	โดยปัจจุบันโครงการ
ส่วนขยายได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอและ 
ได้ผ่านการอนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (EIA)	 
เรียบร้อยแล้ว  นอกจากนั้น	 ยังมีการร่วมลงทุนกับพันธมิตร 
จากประเทศเกาหลี ใต้ ในการสร้างเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ 
มันสำาปะหลังสู่อุตสาหกรรมไบโอเคมิคัลและไบโอพลาสติก
	 ทั้งนี้	 บริษัทเตรียมความพร้อมที่จะเข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อระดมทุนมาใช้ใน 
การขยายการลงทุนตามแผนลงทุน	 5	 ปี	 ดังกล่าว	 หาก 
ผู้ถือหุ้นไม่มีการเพิ่มทุนเข้ามา
	 นายเดชพนตก์ลา่วถงึแนวโนม้อตุสาหกรรมเอทานอล 
ในอนาคตว่า	 บริษัทคาดว่า	 จะยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อ 

โดยกองบรรณาธิการ
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“อุบลไบโอ” ตั้งงบลงทุน 15,000 ล้าน

ขยายกำาลังผลิตเอทานอลรับการเติบโตปี 60

เดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ 
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เนื่อง	 อันเป็นผลมาจากปริมาณการใช้นำ้ามันที่เพิ่มขึ้น	 โดย 
ปัจจุบันปริมาณการใช้เอทานอลเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 
เนือ่งจากราคานำา้มนักลุม่เบนซนิทีอ่ยูใ่นระดบัตำา่ทำาใหร้ถยนต์
ที่ใช้	 LPG	 	 เริ่มหันกลับมาใช้นำ้ามัน	 โดยในปี	 2558	ปริมาณ 
การใช้เอทานอลอยู่ที่	 3.5	 ล้านลิตรต่อวัน	 ขณะที่ปัจจุบันปี	 
2559	 มีปริมาณการใช้เอทานอลอยู่ที่	 3.61	 ล้านลิตรต่อวัน 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 3	 (อ้างอิงข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงาน 
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 “การใช้เอทานอลเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากนโยบาย
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากภาครัฐ โดยเฉพาะการ 
สนับสนุนให้มีการใช้เอทานอลตามเป้าหมายแผนพัฒนา 
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (แผน AEDP2015)  
จะยิ่งทำาให้อนาคตพลังงานทดแทน โดยเฉพาะเอทานอลมี 
ความมั่นคงยิ่งขึ้น โดยคาดว่าในปีหน้า 2560 ความต้องการ 
ใช้เอทานอลจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีนี้อีกประมาณ 
ร้อยละ 10”	นายเดชพนต์กล่าว
	 นายเดชพนต์	กล่าวเพิ่มเติมว่า	ประเทศไทยเป็นผู้นำา 
การส่งออกมันสำาปะหลังปัจจุบันอยู่อันดับ	1	ของโลก	ถือเป็น 
พืชเศรษฐกิจหลัก	 การได้รับส่งเสริมและกระตุ้นจากภาครัฐ 
อย่างต่อเนื่อง	 เป็นปัจจัยสำาคัญในการผลักดันและเพิ่มมูลค่า 
ผลิตภัณฑ์จากมันสำาปะหลังให้กับประเทศได้	 โดยเฉพาะ 

โลกแห่งอนาคตจะก้าวไปสู่แนวทางวิถีอินทรีย์	 คือนอกจาก 
เกษตรกรจะหันมาทำาเกษตรอินทรีย์แล้ว	 การใช้พลาสติก 
ที่ผลิตจากวัตถุดิบปิโตรเคมีก็จะลดน้อยลง	 แต่ผลิตภัณฑ์ 
พลาสติกชีวภาพหรือการใช้ชีวเคมีภัณฑ์ต่างๆ	 จะเข้ามาเป็น 
ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตมากขึ้น	 ซึ่งแม้ว่าต้นทุนการผลิตแบบ 
ชีวภาพค่อนข้างสูง	 แต่ในอนาคตจะตอบโจทย์คำาว่ายั่งยืนให้ 
กับทุกภาคส่วนทั้งเกษตรกรสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค
 อนึง่ กลุม่บรษิทัอบุลไบโอเอทานอล เปน็บรษิทัรว่ม
ทุนระหว่างนักธุรกิจท้องถิ่น บริษัท บางจากปิโตรเลียม  
จำากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำากัด  
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 57.44, 21.28 และ 21.28  
ตามลำาดับ ก่อตั้งในปี 2551 โดยเริ่มจากอุตสาหกรรม 
ผลติแปง้มนัสำาปะหลงัและพฒันาเปน็อตุสาหกรรมพลงังาน 
ครบวงจร ปจัจบุนัธรุกจิของกลุม่บรษิทัอบุล ไบโอเอทานอล 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ธุรกิจผลิตเอทานอลกำาลัง 
การผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน ธุรกิจผลิตแป้งมันสำาปะหลัง 
กำาลังการผลิต 700 ตันแป้งต่อวัน และธุรกิจผลิตก๊าซ 
ชีวภาพและผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้รวม  
7.5 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัทฯ และจำาหน่ายให้ 
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัทยังเตรียมแผนขยายสายการผลิตเอทานอลโรงที่ 2 

กำาลังการผลิต 900,000 ลิตรต่อวัน 

ซึ่งจะทำาให้บริษัทมีกำาลังการผลิตรวม 1.3 ล้านลิตรต่อวัน 

โดยปัจจุบันโครงการส่วนขยายได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ

และได้ผ่านการอนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว 
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GUNKUL เดินเครื่องจ่ายไฟพลังงานลมเข้าระบบเพิ่มอีก  
50 เมกะวัตต์ หนุนรายได้เพิ่ม 800 ล้านบาทต่อปี มั่นใจ 
เสริมศักยภาพธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทำาให้บริษัทมีรายได้ 
จากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนถึง 50% ในปี 2560
 นางสาวโศภชา ดำารงปยิวฒุิ ์ประธานกรรมการบรหิาร	
บริษัท	 กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	 จำากัด	 (มหาชน)	 หรือGUNKUL	 
เปิดเผยว่า	ขณะนี้	บริษัท	พัฒนาพลังงานลม	จำากัด	ซึ่งประกอบ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมได้ดำาเนินการจำาหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชย์	 (COD)	 โครงการโรงไฟฟ้าวายุวินด์ฟาร์มจำานวน	 
50	เมกะวัตต์ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	 
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2559	ที่ผ่านมา 
และเมื่อวันที่	 17	 มีนาคม	 2559	 ก็จำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (กฟภ.)	 ในส่วนของโครงการโรง 
ไฟฟ้าซับพลูวินด์ฟาร์ม	 1	 และโครงการโรงไฟฟ้าซับพลูวินด์ 
ฟาร์ม	2	จำานวน	10	เมกะวัตต์
	 ทั้งนี้	 บริษัทคาดว่า	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม	 
กำาลังการผลิตรวม	 60	 เมกะวัตต์	 จะสร้างรายได้ให้กับบริษัท 
เพิ่มขึ้นประมาณ	800	ล้านบาทต่อปี	ซึ่งจะเริ่มทยอยรับรายได้ 
ตั้งแต่ปี	 2559	 ประมาณ	 100	 ล้านบาท	 โดยในปี	 2560	 นี้ 
รายได้ประมาณ	 50%	 ของกลุ่มบริษัทจะมาจากโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนส่งผลทำาให้กลุ่ม	GUNKUL	ก้าวเข้าสู่ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าอย่างเต็มตัวผลักดันให้รายได้และกำาไรปรับ 
เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 

	 อยา่งไรกต็าม	GUNKUL	ยงัมโีครงการโรงไฟฟา้กงัหนัลม 
ในลักษณะเดียวกันในมือจำานวน	2	โครงการอีก	110	เมกะวัตต์	 
(รวมเปน็	170	เมกะวตัต)์	ซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุสนิเชือ่โครงการ 
จากธนาคารและจัดหากังหันลมเพื่อเข้าติดตั้งแล้ว	 โดยคาดว่า	 
จะสามารถจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปลายปี	 2560	 
ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งด้านรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทใน 
ระยะยาว
 “ในปีนี้บริษัทจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม กำาลังการผลิตรวม 60 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ 
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบครบทั้งจำานวนในเดือนพฤศจิกายน 2559  
ที่ผ่านมา โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะช่วยเสริมศักยภาพด้านการ 
แข่งขันของ GUNKUL ให้สูงขึ้น รวมถึงรายได้และกำาไรที่ 
จะเพิ่มเข้ามามากขึ้นในอนาคต” นางสาวโศภชากล่าว
 ทั้งนี้บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำากัด ประกอบธุรกิจ
โรงฟ้าพลังงานลม โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ  
99.99 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว ซึ่งโครงการพลังงาน 
ลมดังกล่าวตั้งอยู่ที่ตำาบลห้วยบง อำาเภอด่านขุนทด จังหวัด 
นครราชสีมา มีขนาดกำาลังการผลิตรวม 60 เมกะวัตต์ และ 
เป็นโครงการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนโดยให้ส่วนเพิ่มราคา 
รับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ เป็น 
เวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่มดำาเนินการจำาหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าจาก 
พลังงานลมได้ประมาณ 145 ล้านหน่วยต่อปี

โดยกองบรรณาธิการ
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โศภชา ดำารงปิยวุฒิ์

GUNKULฟุ้งจ่ายไฟให้กฟผ.เพิ่ม

พลังงานทดแทนหนุนรายได้ถึง 50%
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1,109	คัน	อันดับ	2	VESPA	1,059	คัน	อันดับ	3	YAMAHA	
1,040	 คัน	 อันดับ	 4	 A.P.HONDA	 791	 คัน	 และอันดับ	 5 
STALLIONS	722	คัน 
	 ขณะที่รถยนต์มียอดจองรวมอยู่ที่	32,422	คัน	ลดลง 
จากปีก่อน	17.1%		แต่ตลาดรถหรู	ซึ่งมีรถรุ่นใหม่มาแนะนำา	 
ทำาใหย้อดจองเพิม่ขึน้จากปทีีผ่า่นมา	เชน่		MERCEDES-BENZ	 
ขายได้	 1,722	คัน	BMW	979	คัน	VOLVO	206	คัน	ส่วน 
รถยนตท์ัว่ไป	5	อนัดบัยอดจองสงูสดุ	ไดแ้ก	่อนัดบั	1	TOYOTA	 
5,124	คัน	อันดับ	2	HONDA	4,902	คัน	อันดับ	3	 ISUZU	 
3,620	คัน	อันดับ	4	MAZDA	3,434	คัน	และอันดับ	5	FORD	 
2,441	คัน ด้านราคาเฉลี่ยรถที่ขายได้ในงานปรับเพิ่มขึ้นเป็น	 
1,177,393	 บาท	 เนื่องจากปีนี้ผู้บริโภคให้ความสนใจ 
รถเก๋งหรู	 รถเอสยูวี	 และรถกระบะเพิ่มมากขึ้น	 ทำาให้เงิน 
หมุนเวียนภายในงานปี	 2559	อยู่ที่	 45,000	ล้านบาท	และ 
ผู้เข้าชมงานจำานวน	1,191,718	คน	ลดลง	19.3%

MOTOR EXPO 2016 ปิดฉากประทับใจ 
รถหรูขายดีหนุนยอดเงินสะพัด 45,000 ล้าน

 นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท สื่อสากล 
จำากัด และประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33”   
กล่าวภายหลังเสร็จการจัดงาน MOTOR EXPO 2016    
ซึ่งจัดขึ้น ณ Impact Challenger 1-3 เมืองทองธานี 
ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2559 ว่า  ผมรู้สึกภาคภูมิใจ 
และขอขอบคณุทกุคำาชมเชยเกีย่วกบัการจดังาน โดยเฉพาะ 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่กล่าวว่า  
งานนี้แสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
ในการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ของอาเซียน และ 
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมทั้งชื่นชมการ 
แต่งกายของพริตตี้ในงานมีความเรียบหรู สวยสง่า เหมาะ 
สมกบัสถานการณบ์า้นเมอืงและวฒันธรรมทีง่ดงามของไทย
	 ด้านยอดจองรถในงานปีนี้มีตัวเลขเป็นที่น่าพอใจ	 
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์สร้างสถิติใหม่ด้วยยอดจองสูงถึง	 
7,942	คัน	สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ถึง	98.6	%	อันดับ	1	ได้แก่	GPX	 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง (กลาง) อดีต รมว.อุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

คุณอลงกรณ์ พลบุตร เยี่ยมบูธมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกฯ โดยมี 
คุณสุเมฆ  ปัณฑรานุวงศ์ ประธานมูลนิธิให้การต้อนรับ

ดร.อรรชกาและคุณขวัญชัยเยี่ยมบูธสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและ
สถาบันยานยนต์Al
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ดังกล่าว	ซึ่งจะรองรับวิถีชีวิตยุคใหม่		ที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิต 
อย่างมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	และ 
ทีผ่า่นมาบรษิทัไดพ้ฒันาคณุภาพผลติภณัฑท์ีด่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 
โดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน
	 ลา่สดุบรษิทัไดส้รา้งสรรคป์ระสบการณแ์ละนวตักรรม 
สเีขยีว	“Bangchak	Greenovative	Experience”	เพือ่รองรบั 
วิถีชีวิตคนไทยยุคใหม่ด้วยกระบวนการ	4	R	คือ	Renewable	 
Recycle	Reuse	และ	Reduce	เช่น	การติดตั้ง	Solar	Roof	 
Top	 เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์	 สถานีชาร์จรถยนต์ 
ไฟฟา้	เครือ่งเกบ็ขวดพลาสตกิอตัโนมตัเิพือ่รไีซเคลิเปน็เสน้ใย 
โพลเีอสเตอร	์รา้นกาแฟเพือ่สขุภาพทีใ่ชแ้กว้กาแฟยอ่ยสลายได ้
การใช้วัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	 ฯลฯ	 ซึ่งเป็นแนวทาง 
การพฒันาธรุกจิของบรษิทั	และสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล 
ในการพฒันาเศรษฐกจิรปูแบบใหมท่ีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม
	 นอกจากนี้	 บริษัท	 บางจากฯ	 ยังเปิดตัว	 SPAR	 
ซูเปอร์มาร์เกตจากเนเธอร์แลนด์	 ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีก 
และค้าส่งรายใหญ่ระดับนานาชาติ	 มีสาขากว่า	 12,100	 
แห่งใน	 43	 ประเทศและไทยเป็นประเทศที่	 44	 โดยให้ 
สทิธิก์บับางจากฯผูเ้ดยีวในประเทศไทย	ภายใตแ้นวคดิ  SPAR	 
‘FRESH	&	EASY	FOOD	MARKET’	ที่ให้บริการลูกค้าด้วย 
จุดเด่นที่แตกต่างคือ	 ความเป็นเลิศด้านอาหารสด	 ใส่ใจ 
คุณภาพและบริการ	 และมีมุมจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน	 
อีกทั้งยังจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนในแบรนด์	SPAR	เพื่อ 
จำาหน่ายในไทยและมีแผนส่งออกไปต่างประเทศด้วย	 ทั้งนี้ 
จะใช้เงินลงทุนประมาณ	3,000	ล้านบาท	โดยจะขยายสาขา	 
SPAR	 ทุกรูปแบบปีละ	 50-80	 สาขาโดยตั้งเป้าเปิด	 300	 
สาขาภายในปี	2563

Bangchak Greenovative Experience
เปิด SPAR ซูเปอร์มาร์เกตจากเนเธอร์แลนด์ 

 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา พลเอกอนันตพร 
กาญจนรตัน ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังานไดเ้ปน็ประธาน 
ในพิธีเปิด Bangchak Greenovative Experience  
พร้อมด้วยนายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา 
กระทรวงพาณิชย์ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัด 
กระทรวงพาณิชย์นายกิโยม เทียลิง อุปทูตประจำาสถาน 
เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำาประเทศไทย นาย 
โทไบอสั วาสตม์ตุ กรรมการผูจ้ดัการ SPAR International  
นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ และนายชัยวัฒน์  
โควาวสิารชั ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
บรษิทั บางจากปโิตรเลยีม จำากดั (มหาชน) ณ สถานบีรกิาร
นำ้ามันบางจากถนนราชพฤกษ์ 
	 ภายหลังพิธี เปิดนายชัยวัฒน์เปิดเผยว่า	 บริษัท	 
บางจากฯ	 มีวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำา 
ในเอเชีย	 จึงพัฒนาการดำาเนินงานทุกด้านเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 
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งานใหญ่วิชาการอุตสาหกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 21
 พลอากาศเอกประจิน	จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตรี 
เปน็ประธานเปดิงานประชมุใหญเ่ชงิวชิาการอตุสาหกรรม
ไฟฟ้า	ครั้งที่	21	ภายใต้แนวคิด “ความมั่นคงและยั่งยืน 
ทางพลงังาน:	ทางเลอืกและความทา้ทายของอตุสาหกรรม
ไฟฟ้า”  ต้อนรับ	 ณ	 โรงแรมเซ็นทารา	 แกรนด์	 แอท	 
เซน็ทรลัเวลิด	์ซึง่จดัโดยการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
(กฟผ.)	 ร่วมกับสมาพันธ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งเอเชีย 
ตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตกเปิดเวทีให้ผู้นำาองค์กร 
ดา้นพลงังานระดบัโลก	แลกเปลีย่นความรู	้ตดิตามความ 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิชาการของอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าในสาขาต่างๆ	 เล็งปั้นไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน 
ของภูมิภาค

เสวนายานยนต์ ไฟฟา้ตอ้งเดนิหนา้อยา่งไร?
 ดร.อรรชกา		สบีญุเรอืง		อดตีรฐัมนตรวีา่การกระทรวง
อุตสาหกรรมและประธานเปิดงานเสวนา	 “พลังงานทาง 
เลือกในยุค	4.0	:	ยานยนต์ไฟฟ้า	ต้องเดินหน้าอย่างไร?”	 
พรอ้มดว้ยนายอลงกรณ	์พลบตุร	รองประธานสภาขบัเคลือ่น
การปฏิรูปประเทศคนที่	 1	 และประธานที่ปรึกษามูลนิธิ 
สถาบนัพลงังานทางเลอืกแหง่ประเทศไทย	(AEITF)	ถา่ยภาพ 
รว่มกบัคณุสเุมฆ	ปณัฑรานวุงศ	์ประธานมลูนธิแิละทมีงาน 
จดังาน	ณ	หอ้งเจา้พระยาบอลรมู	โรงแรมเจา้พระยาปารค์	 
เมื่อวันที่	20	ต.ค.	2559	ที่ผ่านมา

“อลงกรณ์”ประธานมอบอุปกรณ์การเรียน
 คณุอลงกรณ	์พลบตุร	รองประธานสภาการขบัเคลือ่น
การปฏริปูประเทศ	(สปท.)	คนที	่1 และประธานทีป่รกึษา 
มลูนธิสิถาบนัพลงังานทางเลอืกแหง่ประเทศไทยใหเ้กยีรติ 
เป็นประธานงานมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและ 
เครื่องกรองนำ้าดื่มให้	3	โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารประจำาปี 
ต่อเนื่องปีที่	7	ร่วมกับชมรมช่างภาพการเมือง	และหลาย 
องคก์รนกัเรยีน	คณะคร	ูผูป้กครองและยงัรว่มกนัแปรอกัษร
แสดงความจงรกัภกัดแีดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช
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AEITF เดนิสายขอบคณุ บมจ.กรงัดป์รซี์
 เมือ่วนัที	่23	พฤศจกิายน	นายสเุมฆ	ปณัฑรานวุงศ	์
(ที่	2	จากซ้าย)	ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือก 
แห่งประเทศไทย	(AEITF)	พร้อมด้วยทีมงานเข้าพบ	ดร. 
ปราจิน	เอี่ยมลำาเนา	(ที่	3	จากซ้าย)	ประธานกรรมการ 
บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	กรังด์ปรีซ์	 
อินเตอร์เนชั่นแนล	 จำากัด	 (มหาชน)	 ผู้ผลิตนิตยสาร 
เกีย่วกบัการยานยนตช์ือ่ดงั	“กรงัดป์รซี”์	เพือ่แสดงความ 
ขอบคณุทีร่ว่มเปน็วทิยากรและสนบัสนนุการจดังานเสวนา 
ในหวัขอ้	“ยานยนตไ์ฟฟา้”	อนาคตทีต่อ้งไป…ไทยพรอ้ม 
หรือยัง?	



เจเอเอส แอสเซท็ตดิตัง้หลงัคาโซลารร์ฟูทอ็ป
	 นายสพุจน	์วรรณา	ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	บรษิทั	 
เจเอเอส	แอสเซ็ท	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	J	ผู้พัฒนา	โครงการ 
ศูนย์การค้าชุมชน	 แจส	 เออเบิร์น	 ศรีนครินทร์ร่วมลงนาม 
สญัญากบัอมิแพค	โซลา่ร	์นำาโดยนายณฐั	หตุานวุตัร	ผูบ้รหิาร 
จากทาง	 บริษัท	 อิมแพค	 โซล่าร์	 จำากัด	 ผู้พัฒนาบริการ 
โซลาร์รูฟท็อปแบบครบวงจร	 ด้วยแพคเกจ	 Solar	 PPA	 
ในการตดิตัง้หลงัคาโซลารร์ฟูทอ็ป	ณ	โครงการ	แจส	เออเบริน์	 
ศรีนครินทร์	 เพื่อเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานที่สามารถผลิต 
กระแสไฟฟ้าได้ประมาณปีละ	640,000	หน่วย	

“อนันตพร” มอบรางวัลตึกประหยัดพลังงาน
 เมือ่วนัที	่21	พฤศจกิายน	2559	ทีผ่า่นมา	พลเอก

อนนัตพร	กาญจนรตัน	์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน	 

เปน็ประธานในงานมอบฉลากรบัรองมาตรฐานการออกแบบ

อาคารทีม่ปีระสทิธภิาพพลงังานสำาหรบัอาคารใหม	่พรอ้ม 

กลา่วแสดงความยนิดแีละมอบรางวลัแกผู่แ้ทนจากอาคาร

ภาครัฐและเอกชนที่ได้รับรางวัลแบ่งเป็นอาคารระดับดี	

30	หนว่ยงานจากอาคาร	46	แบบอาคาร	ระดบัดมีาก	24	 

หน่วยงานจากอาคาร	32	แบบอาคาร	และระดับดีเด่น	9	 

หน่วยงาน	จากอาคาร	9	แบบอาคาร

EA หนนุโครงการพลงังานสะอาดคงิเพาเวอร์
 บรษิทั	พลงังานบรสิทุธิ	์จำากดั	(มหาชน)	หรอื	EA	

ผู้นำาในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน	 และบริษัท	 โซลาร์	 ดี	 

คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด	 ผู้ให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า 

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำาหรับใช้ในครัวเรือน	 

และอตุสาหกรรมเขา้รว่มกจิกรรมของบรษิทั	คงิเพาเวอร	์ 

จำากัด	ในการทำาโครงการ	“พลังงานสะอาด	เปลี่ยนชีวิต	 

คดิเพือ่องคก์ร”	เพือ่รว่มรณรงคใ์หท้กุภาคสว่นของคงิเพาเวอร์

เหน็คณุคา่ของการประหยดัพลงังาน	โดยโครงการนำารอ่งน้ี

ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟา้	ณ	อาคารจอดรถ	ศรวีาร	ีคอมเพลก็ซ์

พลังงานทางเลือก
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แวลลฯู จบัมอือตีัน้รกุตลาดเซริฟ์เวอร์ ไนไทย
 บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์	 จำากัด	 หนึ่งในผู้นำา

ธุรกิจค้าส่งสินค้าไอทีในประเทศไทยนำาโดยคุณสมศักดิ์	 

เพ็ชรทวีพรเดช	(กลาง)	ประธานกรรมการบริหารจับมือ 

กับพันธมิตรใหม่บริษัทอีตั้น	 อิเล็คทริค	 (ประเทศไทย)	 

จำากัด	 บุกตลาดเครื่องสำารองไฟฟ้าสำาหรับเซิร์ฟเวอร์	 

โดยมีการเซ็นสัญญาและรับมอบเอกสารแต่งตั้งตัวแทน 

อยา่งเปน็ทางการ	พรอ้มดว้ยสกัขพียานจากทัง้สองบรษิทั	 

อาท	ิคณุศศฉิาย	ฉายงาม	ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการฝา่ยขายและ 

การตลาด	บรษิทั	เดอะแวลลซูสิเตมส	์จำากดั	ซึง่จดัทีอ่าคาร 

เสริมมิตรทาวเวอร์



SOLAR จา่ยไฟเขา้สูอ่าคารรพ.ธรรมศาสตรฯ์
	 พลเอกอนันตพร	 กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดงาน	“การจ่าย 

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จาก	 Solar	 Rooftop	 

เข้าสู่ระบบอาคารราชการขนาดใหญ่ที่สุด”	ณ	 บริเวณ

โถงกิจกรรม	 ชั้น	 1	 อาคาร	 ม.ร.ว.สุวพรรณ	 สนิทวงศ์	 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี  

คุณเชิดพงษ์	 สิริวิชช์	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 บมจ.	

โซลาร์ตรอน	 (SOLAR)	 รศ.นพ.จิตตินัดด์	 หะวานนท์	 

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	

พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน

“อารีพงศ์” ปาฐกถานโยบายรัฐกับพลังงาน 4.0
 ดร.อารีพงศ์	 ภู่ชอุ่ม	 ปลัดกระทรวงพลังงาน	

เปน็ประธานเปดิงานและปาฐกถาพเิศษเรือ่งนโยบายรฐั 

กบัพลงังาน	4.0	ในงานเสวนา	“เปดิเสน้ทางสูค่วามลำา้สมยั 

ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า	:	Paving	the	way	for	Grid	 

Modernization”	มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูทางดา้น 

นโยบายและทศิทางพลงังานไทย	การพฒันาดา้นพลงังาน 

และโครงขา่ยไฟฟา้ทีส่อดคลอ้งกบัเรือ่งนโยบายพลงังาน	

4.0	ของกระทรวงพลังงาน	ณ	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	 

แอท	เซ็นทรัล	ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ

รมว.กระทรวงพลังงานนำาทีมตรวจเย่ียมสนพ.
 พลเอกอนันตพร	 กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลงังาน	พลเอกณฐัตพิล		กนกโชต	ิผูช้ว่ยรฐัมนตร ี
ประจำากระทรวงพลงังาน			พลเอกธนา			วทิยวโิรจน	์		เลขานกุาร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	 และนายอารีพงศ์	 
ภู่ชอุ่ม	 ปลัดกระทรวงพลังงาน	 พร้อมด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน	 เดินทางมาตรวจเยี่ยม	
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 (สนพ.)	 โดยมี	 
นายทวารัฐ	 สูตะบุตร	 ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบาย 
และแผนพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงาน	 และ 
เจ้าหน้าที่	สนพ.	ให้การต้อนรับ

PTG เปิดตัวนำ้ามันเครื่อง “PT Maxnitron”
 นายพทิกัษ	์รชักจิประการ 	(ที	่2	จากซา้ย) ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท	 

พีทีจี	เอ็นเนอยี	จำากัด	(มหาชน) “PTG” ผู้ดำาเนินธุรกิจ 

ให้บริการสถานีบริการนำ้ามันภายใต้แบรนด์	 พีที	 (PT)   

ได้แถลงข่าวเปิดตัวนำ้ามันเครื่อง “PT	Maxnitron” มา 

พรอ้มสดุยอดนวตักรรมทีเ่พิม่ประสทิธภิาพนำา้มนัพืน้ฐาน 

ให้เทียบเท่านำ้ามันสังเคราะห	์ มุ่งเจาะกลุ่มผู้ถือบัตร  PT	 

Max	Card ได้ทดลองใช้เป็นกลุ่มแรก	และจะมีการเปิด 

ตัวอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาสแรกของปี	2560

พลังงานทางเลือก
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“ฟ้าชัย”ส่งมอบงานโซลาร์เซลล์ ให้เมโทรซิสเต็มส์
	 ดร.อัครนันท์	 มงคลชลสวัสดิ์	 (กลาง)	 ประธาน 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	 บริษัท	 ฟ้าชัย	 วิศวกรรม	 

จำากัด	 ดำาเนินการส่งมอบงานติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ 

ให้แก่บริษัท	 เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด	 

(มหาชน)	โดยได้รับเกียรติจาก	นายกิตติ	เตชะทวีกิจกุล	 

(ที่	 3	 จากซ้าย)	 รองประธานกรรมการบริหารและ 

รองกรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 เมโทรซิสเต็มส์ฯ	 เป็น 

ผู้แทนรับมอบ	 ซึ่งการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน 

แสงอาทิตย์ในครั้งนี้ ใช้งบประมาณ	 25	 ล้านบาท	 

ซึ่งคาดว่าจะคุ้มทุนภายในระยะเวลา	5	ปี	

ประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติคร้ังท่ี 10
 นายสมพร	วอ่งวฒุพิรชยั	(ที	่4	จากขวา)	ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 

ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	 จำากัด	 (มหาชน)	 หรือ	

ปตท.สผ.	 และผู้บริหารบริษัทนั็ามันและก๊าซ	 ร่วม

เสวนาพิเศษในหัวข้อ	 “Innovation	 and	 Efficiency	 

Excellence	for	Our	Energy	Future”	ในการประชุม

เทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ	 หรือ	 IPTC	 ครั้งที่	 10	

ซึ่ง	ปตท.สผ.	เป็นเจ้าภาพจัดงาน	เพื่อแลกเปลี่ยนความ

รู้และประสบการณ์เกี่ยวกับพัฒนาเทคโนโลยีล่าสุด 

ในอุตสาหกรรมนำ้ามันและก๊าซ

ดาคอนเข้าร่วมงานเซฟตี้เดย์ โรงไฟฟ้าบางปะกง
 เมื่อเร็วๆ	 นี้ 	 บริษัท	 ดาคอน	 อินสเป็คชั่น	
เซอร์วิสเซส	 จำากัด	 ผู้นำาทางด้านการตรวจสอบทาง
วิศวกรรม	 นำาเสนอเทคโนโลยีการตรวจสอบท่อด้วย
ระบบตรวจสอบท่ออัจฉริยะ,	 การตรวจสอบหม้อไอนำ้า,	
งานตรวจสอบทอ่สำาหรบัหมอ้ตม้ไอนำา้	ฯลฯ	เขา้รว่มงาน	
“สมภพ	 เซฟตี้เดย์ปีที่	 25”	ณ	 โรงไฟฟ้าบางปะกง	ซึ่ง 
งานดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรม 
ของนายช่างสมภพ	 ภูติโยธิน	 อดีตวิศวกรเดินเครื่อง
ประจำาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง	ชุดที่	1-2	
ทีไ่ดส้ละชวีติของตนเองเพือ่รกัษาทรพัยส์นิของประเทศ

เชฟรอนคว้า 3 รางวัลซีเอสอาร์ดีเด่นปี2559
		 หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้จัดให้มี

งานมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ดีเด่นประจำาปี	2559	โดยมีนายกลิน	ทาวน์เซนด์	เดวีส์	 

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย	 

นายประสาร	 ไตรรัตน์วรกุล	 อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่ง 

ประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัลให้กับนายไพโรจน์	 

กวยีานนัท	์ประธานกรรมการบรหิาร	เชฟรอนประเทศไทย	 

ซึง่ไดร้บัรางวลัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	รางวลัโครงการ 

เพื่อสังคมยอดเยี่ยม	 และรางวัลองค์กรที่มีความรับผิด 

ชอบต่อสังคมดีเด่น	“ระดับทอง”

พลังงานทางเลือก
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Energy Report

กระทรวงพลังงานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ 

ตามนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนใน 

ระดับชุมชน 6 ประเภทได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล  

นำ้า ลม ก๊าซชีวภาพ และขยะ ในระดับชุมชนทั่วประเทศ 

จำานวน 26 โครงการ มเีงือ่นไขใหช้มุชนตอ้งรว่มลงทนุบางสว่น 

ภายใตง้บสนบัสนนุจากกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน

กว่า 20 ล้านบาท สอดรับเป้าหมายแผนพัฒนาพลังงาน 

ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558 - 2579

 นายธรรมยศ ศรีช่วย	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน	

(พน.)	 เปิดเผยว่า	 ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำาของพลเอก 

ประยุทธ์	 จันทร์โอชาได้มีนโยบายในการเดินหน้าขับเคลื่อน 

ประเทศโดยใช้ยุทธศาสตร์ประชารัฐ	 ซึ่งจะเป็นการรวมพลัง 

ของภาคประชาชน	ภาคธรุกจิ	และภาครฐั	ในการแกไ้ขปญัหา 

เศรษฐกิจ	 สังคม	 และขับเคลื่อน	 การพัฒนาชุมชน	 ท้องถิ่น	 

เพื่อให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 

ในส่วนของ	 กระทรวงพลังงานได้ดำาเนินโครงการต่างๆ	 

ตามนโยบายประชารัฐด้วยการส่งเสริมการผลิตพลังงาน 

ทดแทน	 ในระดับชุมชนภายใต้งบประมาณสนับสนุนจาก 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำาหรับพัฒนาพื้นที่ 

ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน	 โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 

ในการร่วมคิด	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมดำาเนินการ	โดยเป็นเจ้าของ 

โครงการพลังงานทดแทนที่มุ่งเน้นการนำาทรัพยากรและ 

สิ่งเหลือใช้ในท้องถิ่นมาแปลงเป็นพลังงาน	 เพื่อลดรายจ่าย	 

สร้างรายได้ให้กับชุมชน	และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 โดยโครงการดงักลา่ว	กระทรวงพลงังานใหก้ารสนบัสนนุ

งบประมาณ	30-70%	สว่นทีเ่หลอืชมุชนจะออกงบประมาณเอง	 

ปัจจุบันมีชุมชนจากทั่วประเทศเข้าร่วม	 จำานวน	 26	 โครงการ	 

ดำาเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการประกอบด้วย	 6	 ประเภท

พลังงานทดแทน	รวมกำาลังการผลิต	931	กิโลวัตต์	ได้แก่ 

	 1.ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์	 จำานวน	 7	 โครงการ	 

วงเงินสนับสนุน	 จำานวนรวม	 3.24	 ล้านบาท	 กำาลังการผลิต 

เทียบเท่ารวม	 73	 กิโลวัตต์	 อาทิ	 โครงการพัฒนาโรง 

อบเยื่อไผ่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	 โดย	 มูลนิธิพัฒนาชุมชน 

ผาปัง	จ.ลำาปาง	กำาลังการผลิตเทียบเท่า	16	กิโลวัตต์	มูลค่า 

โครงการ	 774,000	บาท	กระทรวงพลังงานสนับสนุน	 70%	 

เป็นเงิน	 541,800	บาท	และโครงการแปรรูปมะม่วงอบแห้ง 

โดยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	โดย	องค์การบริหารส่วน 

ตำาบลอบทม	จ.อ่างทอง	กำาลังการผลิตเทียบเท่า	5	กิโลวัตต์	 

มูลค่าโครงการ	 600,300	 บาท	 กระทรวงพลังงานสนับสนุน 

งบประมาณ	จำานวน	420,210	บาท	คิดเป็น	70%	 

	 2.ประเภทพลังงานชีวมวล	 จำานวน	 3	 โครงการ	 

วงเงินสนับสนุนรวม	 4.75	 แสนบาท	 กำาลังการผลิต 

เทียบเท่ารวม	 362	 กิโลวัตต์	 อาทิ	 โครงการเปลี่ยนของ 

เสียจากกระบวนการผลิตเป็นแหล่งพลังงานในโรงแปรรูป 

โดยกองบรรณาธิการ

“พลังงาน” 
อัดฉีดงบหนุน 26 โครงการ 
ขับเคลื่อนประชารัฐผลิตพลังงานทดแทน

ธรรมยศ ศรีช่วย

พลังงานทางเลือก
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เมล็ดมะม่วงหิมพานต์และชาสมุนไพร	โดย	สหกรณ์กรีนเนท	 

จำากัด	 จ.ยโสธร	 กำาลังการผลิต	 17	 กิโลวัตต์	 มูลค่าโครงการ	 

880,807	บาท	กระทรวงพลงังานสนับสนุนงบประมาณ	30%	 

เป็นเงินจำานวน	264,242	บาท	เป็นต้น

	 3.ประเภทพลังงานนำ้า	 จำานวน	 3	 โครงการ	 วงเงิน 

สนับสนุนรวม	2.15	ล้านบาท	กำาลังการผลิตรวม	60	กิโลวัตต์	 

ได้แก่	 โครงการผลิตไฟฟ้าจากกังหันนำ้าในพื้นที่ชุมชนคีรีวง 

และตำาบลกำาโลน	โดย	กองทนุหมูบ่า้นครีธีรรม	จ.นครศรธีรรมราช	 

กำาลังการผลิต	60	กิโลวัตต์	มูลค่าโครงการ	3,842,000	บาท	 

วงเงินสนับสนุน	2,148,960	บาท	เป็นต้น

	 4.ประเภทพลังงานลม	 จำานวน	 1	 โครงการ	 วงเงิน 

สนับสนุนจำานวนรวม	 3.7	 แสนบาท	 ผลิตพลังงานทดแทน 

รวมได้เท่ากับ	 2	 กิโลวัตต์	 ได้แก่	 โครงการผลิตไฟฟ้า 

ด้วยพลังงานลม	 โดย	 มูลนิธิสุข-แก้ว	 แก้วแดง	 จ.ยะลา	 

(2	กิโลวัตต์)	มูลค่าโครงการ	529,000	บาท	วงเงินสนับสนุน	

70%	เป็นเงินจำานวน	370,300	บาท

	 5.ประเภทพลังงานก๊าซชีวภาพ	จำานวน	10	โครงการ	

วงเงินสนับสนุนรวม	 8.3	 ล้านบาท	 กำาลังการผลิตเทียบเท่า 

รวม	194	กิโลวัตต์	อาทิ	โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลวัว 

เพื่อผลิตไฟฟ้า	 โดยมูลนิธิสุข-แก้ว	 แก้วแดง	 จ.ยะลา	 กำาลัง 

การผลิต	 12	 กิโลวัตต์	 มูลค่าโครงการ	 2,566,000	 บาท	 

วงเงินสนับสนุน	1,539,600	บาท	หรือ	60%	และโครงการ 

ผลิตก๊าซชีวภาพจากนำ้าเสียกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน	 

สหกรณ์พัฒนาคุณภาพยางพารา	 ต.ห้วยแร้ง	 จ.ตราด	 กำาลัง 

การผลติเทยีบเทา่	11	กโิลวตัต	์มลูคา่โครงการ	1,455,987	บาท	 

วงเงินสนับสนุน	60%	เป็นเงินจำานวน	873,592	บาท	เป็นต้น

	 6.ประเภทพลังงานขยะ	 จำานวน	 2	 โครงการ	 วงเงิน 

สนับสนุนรวม	6	ล้านบาท	กำาลังการผลิตรวม	240	กิโลวัตต์	 

ได้แก่	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพจาก 

พลังงานขยะ	 เพื่อขยายการใช้งานพลังงานทดแทนในภาค 

ครัวเรือนบ้านป่าขามโดย	 กลุ่มเกษตรกรทำาสวนบ้านตาล	 

จ.เชียงใหม่	 กำาลังการผลิตเทียบเท่า	 120	 กิโลวัตต์	 มูลค่า 

โครงการ	4,615,312	บาท	วงเงินสนับสนุน	3,000,000	บาท	 

หรอืรอ้ยละ	65	และโครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบผลติกา๊ซ 

ชวีภาพจากพลงังานขยะ	เพือ่ขยายการใชง้านพลงังานทดแทน	 

ในภาคครัวเรือน	 และภาคการเกษตรบ้านแม่ยุย	 โดย	 กลุ่ม 

เกษตรกรทำาสวนบา้นตาล	จ.เชยีงใหม	่กำาลงัการผลติเทยีบเทา่	 

120	กโิลวตัต	์มลูคา่โครงการ	5,097,497	บาท	วงเงนิสนบัสนนุ	 

60%	เป็นเงินจำานวน	3,000,000	บาท

 “โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับ

ชุมชน มุ่งเน้นการลดรายจ่ายด้านพลังงาน และช่วยเพิ่ม 

รายได้ให้แก่ชุมชน โดยการนำาทรัพยากรหรือสิ่งเหลือ 

ใช้ในท้องถิ่นมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งสอดคล้องกับ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการวางแผนและร่วมลงทุนกับภาครัฐ เรียกได้ว่าเป็น

มิติใหม่ของการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม ช่วยลดการพึ่งพาการนำาเข้าเชื้อเพลิงจากต่าง 

ประเทศ และยังสอดคล้องกับทิศทางของประเทศที่เดินหน้า 

ขบัเคลือ่นการพฒันาพลงังานทดแทน ใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมาย 

ของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 

2558-2579  อีกด้วย”	รองปลัดกระทรวงพลังงานกล่าว

 นายสราวธุ แกว้ตาทพิย ์รองโฆษกกระทรวงพลงังาน

กล่าวว่า	 เพื่อเป็นการสรุปบทเรียนจากการดำาเนินโครงการ 

ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนกระทรวงพลังงานจึงได้ 

จัดสัมมนาเพื่อให้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง	 26	 โครงการ	 

และเจา้หนา้ทีก่ระทรวงพลงังาน	ทัง้สว่นกลางและสว่นภมูภิาค	 

ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล	 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ผลักดันให้ 

สามารถสร้างชุมชนต้นแบบด้านพลังงานทดแทนได้	 และ 

ประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงาน	 เพื่อนำา 

ไปสูก่ารพฒันารปูแบบการดำาเนนิโครงการในอนาคต	และการ 

ขยายผลการส่งเสริมชุมชนในรูปแบบประชารัฐที่ให้ชุมชน 

ร่วมลงทุนและเป็นเจ้าของโครงการ	 ซึ่งจะช่วยสร้างความ 

ยั่งยืนให้กับการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนระดับ 

ชุมชนต่อไป

พลังงานทางเลือก
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ความเข้าใจที่ต่างกัน ในเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน ระหว่าง 

คนไทยและคนญี่ปุ่น   ซึ่งทำาให้คนไทยกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมา 

คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดกระบี่ และ 

ในอำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา นับเป็นอุปสรรคสำาคัญ 

ในการเดินหน้าโครงการ   ทำาให้ผู้บริหารกฟผ.ต้องนำา 

คณะสื่อมวลชน ไปดูให้เห็นข้อเท็จจริงว่า คนญี่ปุ่นนั้น 

สามารถอยูร่ว่มกบัโรงไฟฟา้ถา่นหนิไดอ้ยา่งไร ขณะที ่รมว. 

กระทรวงพลังงานก็ได้สั่งการให้กฟผ. สำารวจความคิดเห็น 

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่เอาหรือไม่เอา เพื่อให้ได้ 

ข้อสรุปที่ชัดเจน 

 คณะศกึษาดงูานครัง้นี	้นำาโดยนายสหรฐั	บญุโพธภิกัด ี 
รองผู้ว่าการประจำาสำานักผู้ว่าการ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เดินทางไปที่เมืองมัตซุอูระ	 จังหวัด 
นางาซากิ	 บนเกาะคิวชู	 ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 
ต้นเดือนพ.ย.2559	ที่ผ่านมา
	 “มตัซอุรูะ”	เปน็เมอืงเกษตรกรรมชมุชนรอบโรงไฟฟา้ 
ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งและปลูกข้าวแบบขั้นบันได  	 
มีโรงไฟฟ้าถ่านหิน	มัตซุอูระ	 (Matsuura	Thermal	Power	 
Plant)		เป็นของบริษัท	J	Power	 มีขนาดกำาลังการผลิตรวม	 
2,000	 เมกะวัตต์  โดยยูนิตแรกกำาลังการผลิต	 1,000	 
เมกะวัตต์	 จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในเดือน	 มิ.ย. 
2533	และยนูติทีส่องอกี	1,000	เมกะวตัต	์จา่ยไฟฟา้เขา้ระบบ 
เดือน	 ก.ค.	 2540	 ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกโรงที่ตั้งอยู่ใน 
พื้นที่ติดกัน	เป็นของบริษัทคิวชู	อิเลคทริค	เพาเวอร์
	 โรงไฟฟ้ามัตซุอูระแห่งนี้ใช้ถ่านหินนำาเข้า	 บิทูมินัส	 
และซับบิทูมินัส	 นำาเข้าและเทคโนโลยี	 Ultra-Supercritical	 
เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่	 โดยโรงไฟฟ้ามัตซุอูระ 
ใช้ถ่านหินเฉลี่ยอยู่ที่ 	 2,225	 ตันต่อเมกะวัตต์ต่อปี	 ซึ่ง 
น้อยกว่า	 โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ที่ใช้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ	 
2,588	ตนัตอ่เมกะวตัตต์อ่ป ี	เพราะมคีา่ความรอ้นของถา่นหนิ 
ที่สูงกว่าคือ	อยู่ที่	5,000-6,000	กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม 	
	 ส่วนของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่อยู่ที่	 4,000-6,000 
กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัมโดยค่าควบคุมปากปล่องทั้งก๊าซ 

โดยกองบรรณาธิการ

มองโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ของไทย 

ผ่านโรงไฟฟ้าถ่านหินมัตซุอูระที่ญี่ปุ่น

ธาตรี ริ้วเจริญ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์โรงไฟฟ้ามัตซุอูระในเมืองมัตซุอูระ จังหวัดนางาซากิบนเกาะคิวชู

ตลาดปลาที่ Yoshoku  Fish Farm  ติดกับทะเลและใกล้กับโรงไฟฟ้า
มัตซูอูระ

พลังงานทางเลือก
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ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  	 ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	 ฝุ่นละออง 
ต่างอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน	 และตำ่ากว่าค่ามาตรฐานที่ 

กำาหนดไว้อยู่มาก

 โรงไฟฟ้ามัตซุอูระใช้ระบบการกองเก็บถ่านหินแบบ
กองในที่โล่ง	 ในขณะที่ของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่นั้นกอง 
เก็บไว้ในอาคารปิด	 โดยขี้เถ้าที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
ไฟฟา้นัน้	โรงไฟฟา้มตัซอุรูะนำาไปใชป้ระโยชนด์ว้ยการถมทะเล	 
ในขณะทีข่องโรงไฟฟา้ถา่นหนิกระบีน่ัน้	เอาไปทิง้ในบอ่ฝงักลบ	 
เพราะคนในชุมชนยังไม่มั่นใจในขี้เถ้าของถ่านหินเหมือนคน 
ของอำาเภอมัตซุอูระ
	 คณะของ	 กฟผ.และสื่อมวลชนมีโอกาสได้ไปยืนดู 
โรงไฟฟ้ากับชุมชนในมุมสูงบนภูเขาที่ห่างออกไป  	ก็เห็นด้วย 
สายตาว่ามีการตั้งถิ่นฐานอยู่กันหนาแน่นรอบโรงไฟฟ้า	 
มีคนอาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ราว	 22,000	 คน	 นอกจากนี้ยัง 
ได้ไปชมตลาดปลาที่	 Yoshoku  	 Fish	 Farm  จึงได้เห็นว่า	 
ในทะเลใกล้กับโรงไฟฟ้านั้นมีการเลี้ยงปลาซาบะแบบใน 
กระชัง	 โดยปลาซาบะจากเมืองมัตซุอูระมีชื่อเสียงมากใน 
ประเทศญี่ปุ่น	 และ	 ตลาดปลาในเมืองนี้ก็มีขนาดใหญ่เป็น 
อันดับ	8	ของประเทศญี่ปุ่น
	 เจ้าหน้าที่ประจำาโรงไฟฟ้ามัตซูอุระตอบข้อซักถาม 
ของสื่อมวลชนจากประเทศไทยว่า	 นำ้าที่ปล่อยออกจาก 
โรงไฟฟ้าลงสู่ทะเล	 ผ่านระบบการบำาบัด	 โดยมีอุณหภูมิที่ 
สูงกว่านำ้าทะเลเล็กน้อย	 ทำาให้ปลาชอบมาอาศัยอยู่ใน 
นำ้าทะเลใกล้โรงไฟฟ้าจึงไม่กระทบต่ออาชีพประมงของชาว 
มัตซูอุระ	 จะเห็นได้จากปริมาณการจับปลาในแต่ละปีที่ไม่ได้ 
ลดจำานวนลง	โดยปลาที่จับได้มีประมาณ	89,294	ตันต่อปี
	 ในขณะที่การคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่นั้นภาค
ประชาชนกลุ่มหนึ่งหยิบยกข้อกังวลเรื่องของผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อม	 มลภาวะทางอากาศและนำ้า  ข้อกังวลเรื่องผล 
กระทบตอ่ระบบนเิวศทางทะเลทีจ่ะสง่ผลตอ่การประกอบอาชพี
ประมง รวมไปถึงภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองท่องเที่ยว
	 อยา่งไรกต็าม	เจา้หนา้ทีข่องโรงไฟฟา้ถา่นหนิมตัซอุรูะ 
ยอมรบัวา่	ในชว่งแรกของการสรา้งโรงไฟฟา้ไดร้บัการตอ่ตา้น 
จากคนในชุมชนกลุ่มหนึ่ง	 เพราะมีความกังวลว่า	 โรงไฟฟ้า 
ถ่านหินจะสร้างมลพิษ	 และปล่อยฝุ่นละอองที่กระทบกับ 
ความเป็นอยู่ของชุมชน	 เมื่อทางโรงไฟฟ้าชี้แจงข้อมูลให้เห็น 
ถึงมาตรการการป้องกันต่างๆ	 คนที่คัดค้านก็มีความเข้าใจ   
ซึ่งตั้งแต่โรงไฟฟ้าเริ่มเดินเครื่องผลิตจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์   
โรงไฟฟ้ากับชุมชนก็ไม่เคยมีปัญหาการร้องเรียน	 และไม่มี 
การย้ายถิ่นฐานออกไปเพื่อหนีโรงไฟฟ้า			

	 นอกจากนี้	 โรงไฟฟ้ามัตซูอูระไม่ได้มีการตั้งกองทุน 
ขึ้นมาเฉพาะเพื่อช่วยเหลือชุมชนรอบโรงไฟฟ้า	 ในลักษณะ 
เดียวกันกับไทย  เพราะถือว่า	 โรงไฟฟ้าได้จ่ายภาษีให้กับรัฐ 
เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ	 ให้กับ 
ประชาชนไปแล้ว	 
 นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและ
สิ่งแวดล้อม	 กฟผ.  กล่าวถึงภาพรวมของนโยบายด้านไฟฟ้า 
ของประเทศญี่ปุ่นว่า	 ญี่ปุ่นหันมาเพิ่มสัดส่วนการก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้าถ่านหินให้มากขึ้นเพื่อลดผลกระทบของอัตราค่า 
ไฟฟ้า	 เพราะหลังเหตุการณ์อุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ฟูกุชิม่า	 จากผลของสึนามิ	 เมื่อปี	 2554	 ที่ญี่ปุ่นต้องหยุด 
เดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมด	 ทำาให้อัตราค่าไฟฟ้า	 
ทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมปรับสูงขึ้น	 จากเดิม 
โดยภาคครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้นจากอัตรา	 7.65	บาทต่อหน่วย	 
เป็น	 7.98	 บาทต่อหน่วย	 ส่วนภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่	 5.09	 
บาทต่อหน่วย	เพิ่มเป็น	5.74	บาทต่อหน่วย
	 โดยในปี	 2556	 สัดส่วนเชื้อเพลิงถ่านหินนำาเข้าที่ใช้ 
ในการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ	 30.3%	 	 เป็นอันดับสองรอง 
จากเชื้อเพลิง	LNG 	ที่มีสัดส่วนอยู่ที่	43.2%	โดยที่นิวเคลียร์ 
มีสัดส่วนการใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  	 แต่แนวโน้ม	 สัดส่วน 
ถ่านหินจะลดลงมาอยู่ที่	 26%	 และ	 LNG	 เหลือ	 27%	 ใน 
ปี	 2573	 เพราะญี่ปุ่นหันกลับมาทยอยเดินเครื่องโรงไฟฟ้า 
นิวเคลียร์	โดยสัดส่วนของนิวเคลียร์จะอยู่ที่	20-22%
	 และเมื่อหันมาดูแผนพัฒนากำาลังการผลิตไฟฟ้า 
ของไทย	 หรือ	 PDP2015	 นั้นมีเป้าหมายที่จะลดความเสี่ยง 
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จากการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงจากปี	 2558	 อยู่ที่	 
64%	ให้เหลือ	37%	ในปี	2579	 โดยจะเพิ่มสัดส่วนของเชื้อ 
เพลิงถ่านหินนำาเข้าบวกลิกไนต์ในประเทศ	 จาก	 20%	 เป็น	 
23%	 และเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนจาก	 7%	 เป็น	 
18%	 ซึ่งจากแผนดังกล่าว	 ทำาให้	 กฟผ.ต้องสร้างโรงไฟฟ้า 
ถ่านหินเพิ่มขึ้นอีก	9	โรง	กำาลังการผลิตรวม	7,390	เมกะวัตต์  
โดยเป็นโครงการที่ผูกพันแล้ว	 6	 โรงกำาลังการผลิตรวม 
4,390	 เมกะวัตต์	 (รวมโครงการกระบี่และเทพา)	 และเป็น 
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่อีก	3	โรง	กำาลังผลิตรวม	3,000	 
เมกะวัตต์	  
	 นี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของ	 กฟผ.ที่จะสร้างความเข้าใจ 
กบัชมุชนและประชาชนใหย้อมรบัในโรงไฟฟา้ถา่นหนิเหมอืน 
ที่ญี่ปุ่นดำาเนินการได้สำาเร็จ	 เพราะถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ของ	 กฟผ.จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่นใช้	 
และมีมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีการ 
ตั้งกองทุนขึ้นมาพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่ดีกว่าญี่ปุ่น	 
แต่หากคนในชุมชนไม่ให้การยอมรับ	 การดำาเนินโครงการก็ 
เป็นไปได้ยาก 
	 การนำาโมเดลความสำาเร็จของการสร้างโรงไฟฟ้า 
ถ่านหินในต่างประเทศมาให้คนไทยได้เรียนรู้	 จึงเป็นสิ่งที่ 
ผู้บริหาร	 กฟผ.ให้ความสำาคัญ	 และหวังว่า	 คนไทยส่วนใหญ่	 
จะมองเหน็ประโยชนข์องการมโีรงไฟฟา้ถา่นหนิ 	เชน่เดยีวกบั 
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามัตซุอูระ

อ้างอิงที่มาจาก http://energynewscenter.com/index.php/

article/detail/55

โรงไฟฟ้ามัตซุอูระใช้ระบบ
การกองเก็บถ่านหินแบบกองในที่โล่ง 
ในขณะที่ของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่นั้น
กองเก็บไว้ในอาคารปิด 
โดยขี้เถ้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้านั้น
โรงไฟฟ้ามัตซุอูระนำาไปถมทะเล 
ขณะที่ของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
เอาไปทิ้งในบ่อฝังกลบ เพราะคนในชุมชน
ยังไม่มั่นใจในขี้เถ้าของถ่านหิน

“อนันตพร” สั่ง กฟผ. สำารวจ
คนในพื้นที่เอาหรือไม่เอา

 

 พล.อ.	อนนัตพร	กาญจนรตัน	์รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
พลังงานกล่าวว่า	 กระทรวงพลังงานได้สั่งการ	 กฟผ.	 สำารวจ 
ความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่เอาหรือไม่เอา 
โรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างแท้จริงว่า	 มีความต้องการหรือไม่ 
ต้องการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่	 หรือไม่  	 เพื่อให้ได้ข้อสรุป 
ที่ชัดเจน  โดยขอให้เป็นความคิดเห็นเฉพาะคนในพื้นที่ 
จังหวัดกระบี่เท่านั้น  และขอให้สรุปอย่างรวดเร็วที่สุด	 แม้ว่า 
ขณะนี้ทางจังหวัดกระบี่จะนำาส่งรายชื่อประชาชนผู้สนับสนุน 
กว่า	15,000 	รายชื่อแก่	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา นายก 
รัฐมนตรีแล้ว	 แต่ทางกระทรวงต้องการความคิดเห็นเพิ่ม	 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน	 ซึ่งเป็นการดำาเนินการตามที่นายก 
รัฐมนตรีชะลอโครงการเพราะต้องการเห็นความชัดเจนจาก 
ประชาชนในพื้นที่
	 ทั้งนี้	 ต้องยอมรับว่าหากมีโรงไฟ้ฟ้าถ่านหินกระบี่ 
เกิดขึ้นจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภาคใต้  	 
เพราะปัจจุบันกำาลังการผลิตในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความ 
ต้องการต้องส่งไฟฟ้าจากภาคกลางไปให้ภาคใต้	 ขณะที่ 
ความต้องการเพิ่มขึ้นในภาคใต้ร้อยละ	 5-6	 ต่อปี	 ซึ่งการ 
ส่งไฟฟ้าระยะไกลจะมีความเสี่ยงเรื่องไฟฟ้าสูญเสีย	 มีความ 
เสี่ยงไฟตกไฟดับ	 หากโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่เกิดขึ้นก็ต้อง 
สรา้งโรงไฟฟา้กา๊ซธรรมชาตทิดแทน ขณะทีก่า๊ซฯ	ในประเทศ
มีปริมาณลดลงต้องพึ่งพานำาเข้าจากต่างประเทศรูปแบบก๊าซ 
ธรรมชาติเหลว	(แอลเอ็นจี)	ต้นทุนสูงกว่า
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 “ให้ กฟผ.สำารวจความต้องการคนในพื้นที่ว่าต้องการ
อะไรกันแน่ เพราะการมีโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่สร้างงาน  
สร้างรายได้ และยังมีเงินกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าอีก 
ประมาณ 120   ล้านบาทต่อปี   ตลอดเวลา 30 ปีมีเงิน 
รวมถึง 3,600   ล้านบาท และที่สำาคัญเทคโนโลยีถ่านหิน 
ที่จะนำามาใช้จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ซึ่งสะอาดมากๆ มี 
ผลกระทบน้อยที่สุด” รมว.พลังงานกล่าว
	 รมว.พลังงาน	 กล่าวด้วยว่า	 ส่วนเรื่องการประมูล 
พื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมแหล่งบงกชและเอราวัณที่ล่าช้า 
กว่าแผน	 เนื่องจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง	 
พ.ร.บ.ปิโตรเลียมและภาษีปิโตรเลียมมีการท้วงติงมานั้น	 
ยอมรับว่าการเปิดประมูลไม่สามารถเปิดได้ทันภายในเดือน
มีนาคม	 2560  	 แต่จะพยายามเปิดประมูลให้ได้ภายในปี	 
2560	 และทุกอย่างจะประมูลเสร็จสิ้นได้รายชื่อผู้ที่จะเข้ามา
ดำาเนินการภายในปี	2561	แม้ล่าช้ากว่าแผน	แต่ต้องยอมรับ  
โดยทางกระทรวงได้มีการหารือกับภาคเอกชนในการดูแล 
การผลติ 	โดยยอมรบัวา่หากเปน็รายเดมิการคงกำาลงัการผลติ 
ให้ลดน้อยลงที่สุดจะมีผลกระทบน้อยกว่าการได้รายใหม่ 	แต่ 
หากได้รายใหม่กระทรวงจะดูแลในการดำาเนินการเกิดผล 
กระทบต่อการผลิตน้อยที่สุด
	 พล.อ.อนนัตพรกลา่ววา่	ในการประชมุคณะกรรมการ 
บริหารนโยบายพลังงาน	 (กบง.)	 ในเดือน	 ธันวาคมนั้นมีการ 
หารือเรื่องการประกาศราคาแอลพีจีประจำาเดือนธันวาคม	 
2559	 และมีการหารือเรื่องแนวโน้มการเปิดเสรีการนำาเข้า 
แอลพีจี	 และสัญญาการซื้อขายแอลเอ็นจีระยะยาวของ	 
บมจ.ปตท.และปิโตรนาสแห่งมาเลเซีย	 โดยภาพรวมจะเป็น 
เรื่องที่ เกี่ยวเนื่องกับการประมูลแหล่งปิโตรเลียมล่าช้า   

ซึ่งยอมรับว่า	 จะกระทบทั้งการนำาเข้าแอลเอ็นจีและการผลิต 
แอลพีจีในประเทศที่ต้องนำาเข้าเพิ่มขึ้น
	 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า	 บมจ.ปตท.ได้มีการเจรจาจะ 
นำาเขา้แอลเอน็จจีากปโิตรนาส	1.2	ลา้นตนัตอ่ป	ีนบัเปน็บรษิทั 
ที่	 4	 ที่	 ปตท.จะมีการนำาเข้าสัญญาระยะยาวต่อเนื่องจาก 
กอ่นหนา้นีท้างรฐับาลเหน็ชอบใหน้ำาเขา้จากกาตาร	์2	ลา้นตนั  
แบ่งเป็นเชลล์และบีพีรายละ	 1	 ล้านตัน	 โดยการนำาเข้าจาก 
ปิโตรนาสนี้เดิมที่	ปตท.เสนอนำาเข้า	2 	ล้านตันต่อปี เบื้องต้น 
กระทรวงพลังงานเห็นว่า	 1.2	 ล้านตันเป็นสัญญาระยะยาว 
ที่เหมาะสม  ที่เหลือจะมีการเจรจาลักษณะสัญญาตลาดจร	 
(SPOT)	จากปริมาณความสามารถการนำาเข้าแอลเอ็นจีสถานี 
รับจ่ายก๊าซแหล่งที่ 1	รวม	11.5	ล้านตันต่อปี	โดยจะนำาเสนอ 
ต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	 ใน 
ต้นเดือนธ.ค.2559
 สว่นการนำาเขา้แอลพจีเีสรขีณะนีจ้ะดำาเนนิการรองรบั
กรณกีารเปดิประมลูแหลง่บงกชและเอราวณัลา่ชา้อยา่งตำา่ 
จะทำาให้แอลพีจีหายไปจากระบบร้อยละ 20 ของกำาลัง 
การผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติปัจจุบันวามต้องการใช้ 
แอลพจีขีองประเทศประมาณรอ้ยละ 50 หรอื 320,000 ตนั 
ตอ่เดอืนจะมาจากโรงแยกกา๊ซอกีประมาณ 150,000  ตนัจะ 
มาจากโรงกลัน่นำา้มนั ทีเ่หลอืประมาณ 30,000-40,000  ตนั
ต่อเดือนมาจากนำาเข้าแอลพีจี  
 โดยตามแผนคาดวา่การผลติจากโรงแยกกา๊ซจะลด
ลงอย่างหนักตั้งแต่ปี 2563 ก๊าซแอลพีจีจะหายไปอย่างตำ่า  
60,000 ตนัตอ่เดอืน ดงันัน้ คาดวา่ไทยจะนำาเขา้แอลพจีชีว่ง 
ดงักลา่วไมต่ำา่กวา่ 90,000 ตนัตอ่เดอืน โดยการเปดิเสรขีณะนี ้
วางแผนไวห้ลายรปูแบบ เชน่ การใหเ้อกชนนำาเขา้อยา่งเสร ี
สามารถเลอืกใชค้ลงันำาเขา้ ณ จดุใดกไ็ด ้หรอืกำาหนดโควตา 
นำาเขา้ และรวมถงึการเปดิเสรรีาคาหนา้โรงกลัน่นำา้มนัจากเดมิ 
เปน็สตูรราคาตะวนัออกกลางลดลง 20 ดอลลารส์หรฐัตอ่ตนั  
(cp-20 ดอลลาร์) อาจเป็นราคาเสรี ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ 
โรงกลั่นฯผลิตแอลพีจีเข้ามาในระบบมาก
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โดยกองบรรณาธิการ

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯร่วมกับสมาคม 
บริษัทจัดการพลังงานไทยจัดทำาโครงการส่งเสริมศักยภาพ 
ด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มผู้ประกอบการ  SMES  ไทย  
ยก4 ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ทำาแล้วประสบความสำาเร็จ    
ทั้งบริษัท แซนด์แอนด์ชอยล์ อุตสาหกรรม จำากัด, บริษัท  
ยูเนี่ยนลิงค์ จำากัด, บริษัท อุตสาหกรรมอำานวยไชย จำากัด  
และบริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จำากัด ตั้งเป้าให้เกิดการ 
ประหยัดพลังงานได้ 10ktoE 

	  นายทวารฐั สตูะบตุร	 ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นนโยบ�ย
และแผนพลังง�น	 (สนพ.)	 และโฆษกกระทรวงพลังง�น	 
เปิดเผยว่�	 ปัจจุบันจำ�นวนผู้ประกอบก�รธุรกิจขน�ดกล�ง 
และขน�ดเล็ก	 (SMES)  มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นต�มภ�วะเศรษฐกิจ 
ที่โตขึ้น	 จ�กก�รสำ�รวจและติดต�มสถ�นประกอบก�ร 
โรงง�นอุตส�หกรรมและอ�ค�รธุรกิจขน�ดกล�งและ 
ขน�ดเล็กในประเทศไทยพบว่�	 โดยม�ก  SMES  ยัง 
ไม่ได้มีก�รดำ�เนินม�ตรก�รอนุรักษ์พลังง�นเท่�ที่ควร	
เนื่องจ�กมีปัญห�และอุปสรรคในด้�นเทคนิค	 บุคล�กร	 
และเงินทุน	
	 ดังนั้น	 กองทุนเพื่อส่งเสริมก�รอนุรักษ์พลังง�นจึงได้ 
ร่วมกับสม�คมบริษัทจัดก�รพลังง�นไทย	 (ThaiESCO)   
จัดทำ�โครงก�รเสริมสร้�งศักยภ�พด้�นก�รอนุรักษ์พลังง�น 
ในกลุ่มประกอบก�ร  SMES  ภ�ยใต้รูปแบบบริษัทจัดก�ร 
พลังง�น	 (ESCO)  เพื่อให้คำ�ปรึกษ�และให้คว�มช่วยเหลือ 
ในก�รดำ�เนินม�ตรก�รอนุรักษ์พลังง�นที่ต้องใช้เทคนิค 
ขั้นสูง	 และเป็นก�รช่วยแบ่งเบ�ภ�ระคว�มเสี่ยงด้�นเทคนิค 
และด้�นก�รเงินของผู้ประกอบก�ร  SMES  อันที่จะนำ�ไป 
สู่ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น	 พร้อมเสริมสร้�ง 

Energy Knowledge

มีการจัดทำาแผนแม่บท
เพื่อใช้ในการวางแผนขยายผลโครงการอนุรักษ์พลังงาน
ในกลุ่มผู้ประกอบการ SMES ภายใต้รูปแบบ ESCO 
โดยได้แบ่งการดำาเนินงานออกเป็น 4 ช่วง 
เริ่มตั้งแต่ปี 2559 เป็นช่วงของการวางแผน
การขับเคลื่อนกิจกรรม หลังจากนั้นช่วงปี 2560-2561 
เป็นช่วงการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
โครงการนำาร่อง ESCO- SMES fOr EErS
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กองทุนอนุรักษ์พลังงาน

จับมือ ESCO 
ส่งเสริมศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน SMEs

ทวารัฐ สูตะบุตร  



คว�มแข็งแกร่งของศักยภ�พก�รแข่งขันให้กับผู้ประกอบก�ร   
SMES ได้อย่�งยั่งยืน	
	 ก�รดำ�เนินโครงก�รดังกล่�วเริ่มจ�กก�รจัดฝึกอบรม 
ให้กับกลุ่มผู้ประกอบก�ร SMES และ ESCO กว่�	50	สถ�น 
ประกอบก�ร	 เพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รทำ�โครงก�ร 
อนุรักษ์พลังง�นภ�ยในรูปแบบ  ESCO  จ�กนั้นทำ�ก�ร 
คัดเลือกผู้ประกอบก�รเพื่อเข้�ดำ�เนินโครงก�รไม่น้อยกว่�	 
3	 ร�ย	 พร้อมจัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมินคว�มเหม�ะสม	 
รวมถึงจัดทำ�แผนแม่บท  (Master Plan)  เพื่อว�งแผนใน
ก�รขย�ยผลโครงก�รอนุรักษ์พลังง�นในกลุ่ม  SMES  และ 
จัดให้มีง�นสัมมน�เพื่อเผยแพร่ผลก�รดำ�เนินโครงก�ร 
เพือ่สร�้งคว�มเข�้ใจก�รพฒัน�ตอ่ยอดโครงก�รฯ	และสดุท�้ย  
ESCO  จะเข้�ไปให้คำ�ปรึกษ�เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับ 
กลุ่มผู้ประกอบก�ร
	 ผลก�รดำ�เนินโครงก�รให้กับกลุ่มผู้ประกอบก�ร   
SMES  นั้นมีผู้ประกอบก�ร	 4	 ร�ยที่ส�ม�รถดำ�เนินก�ร 
ต�มม�ตรก�รประหยัดพลังง�นคือ	 บริษัท	 แซนด์แอนด์ 
ชอยล์	 อุตส�หกรรม	 จำ�กัด,	 บริษัท	 ยูเนี่ยนลิงค์	 จำ�กัด,	 
บริษัท	อุตส�หกรรมอำ�นวยไชย	จำ�กัด	และบริษัท	มห�จักร 
อุตส�หกรรม	 จำ�กัด	 โดยได้ดำ�เนินม�ตรก�รด้�นอนุรักษ์ 
พลังง�นในรูปแบบของ  ESCO  ได้แก่	 ก�รใช้มอเตอร์ไฟฟ้� 

ชนิดประสิทธิภ�พสูง,	ก�รลดขน�ดและใช้มอเตอร์ไฟฟ้�ชนิด 
ประสทิธภิ�พสงู,	ม�ตรก�รจดัก�รก�รเดนิเครือ่งทำ�คว�มเยน็ 
ขน�ดใหญ่	 (Chiller)  ให้เหม�ะสม	 และม�ตรก�รปรับปรุง
ระบบท่อเมนจ่�ยลมระบบอ�ก�ศอัด	 ซึ่งม�ตรก�รเหล่�นี้ 
ช่วยให้ผู้ประกอบก�รลดก�รใช้พลังง�น	 และมีผลตอบแทน 
ให้เพิ่มเติม
	 นอกจ�กนี้ยังได้มีก�รจัดทำ�	 “แผนแม่บท  ESCO–
SMES	MaSTEr	plan” เพื่อใช้ในก�รว�งแผนขย�ยผลโครงก�ร 
อนุรักษ์พลังง�นในกลุ่มผู้ประกอบก�ร SMES	ภ�ยใต้รูปแบบ  
ESCO โดยได้แบ่งก�รดำ�เนินง�นออกเป็น	4	ช่วง	เริ่มตั้งแต่ปี	 
2559	 เป็นช่วงของก�รเตรียมก�รจัดก�รแผนแม่บทฯ	 และ 
ว�งแผนก�รขบัเคลือ่นกจิกรรม	หลงัจ�กนัน้ชว่งป	ี2560-2561	 
เป็นช่วงก�รเตรียมคว�มพร้อมและพัฒน�โครงก�รนำ�ร่อง   
ESCO	–	SMES	 fOr	EErS ซึ่งจะเป็นช่วงก�รพัฒน�รูปแบบ 
กลไก	 รวมถึงพัฒน�รูปแบบก�รทำ�สัญญ�ระหว่�ง  ESCO   
กับก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย	 ก�รไฟฟ้�นครหลวง 
และก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค	
 ต่อจากนั้นในปี 2561-2562 เข้าสู่ช่วงของการ
พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการลงทุนผ่านรูปแบบกลไก 
สนับสนุนทางการเงิน “กองทุนร่วม  EERS Revolving 
Fund”  รวมถงึการดำาเนนิการปรบัปรงุโครงการนำารอ่ง และ
ช่วงสุดท้าย ปี 2564–2565 เป็นช่วงการติดตาม พิสูจน์ผล 
ประหยัด ทั้งนี้  แผนแม่บท  ESCo–SMEs master 
plan ได้ตั้งเป้าหมายมุ่งให้เกิดการประหยัดพลังงานได้ 
10ktoe (พนัตนัเทยีบเทา่นำา้มนัดบิ) จากโครงการนำารอ่ง และ
สามารถขยายผล ESCo– SMES foR EERS เชิงพาณิชย์ให้ 
บริการกับผู้ให้บริการด้านพลังงาน

พลังงานทางเลือก
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โดยประสาท มีแต้ม   

World Technology

 เพือ่ใหท้า่นผูอ้า่นไดท้ราบสาระโดยยอ่ของบทความนี้ 
กอ่นทีจ่ะตดัสนิใจวา่ควรจะอา่นตอ่ไปหรอืไม ่ผมขอนำาเสนอ 
ด้วยแผ่นสไลด์เพื่อเป็นบทสรุปด้วยปกหนังสือเล่มหนึ่ง 
ดังภาพที่ 1 

 

 
 
 
	 ผมเองยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้	 แต่ผมได้ฟังการ 
บรรยายของผูเ้ขยีน	(Tony	Seba)	จากมหาวทิยาลยัสแตนฟอรด์	 
ซึง่ไดร้บัเชญิจากองคก์รตา่งๆ	จากหลายทวปีมาหลายรอบแลว้	 
ผมเหน็ดว้ยอยา่งยิง่กบัผูเ้ขยีน	และอยากใหส้งัคมไทยไดศ้กึษา
และจริงจังกับเรื่องนี้ให้มากๆ
	 แต่ในขณะที่ชาวโลกกำาลังประชุมเพื่อแก้ปัญหา 
โลกรอ้นซึง่เปน็เรือ่งความเปน็ความตายและเปน็หวัเลีย้วหวัตอ่ 
ของชาวโลก	 แต่ดูเหมือนว่าทางราชการของประเทศไทยเรา	 
รวมทั้งสื่อกระแสหลักไม่ได้ใช้โอกาสนี้เพื่อการเรียนรู้และ 
ปรับตัวเองอย่างเอาจริงเอาจังเท่าที่ควร	
	 ผมได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อเสนอของประเทศไทย 
ไว้ว่า	 “เต็มไปด้วยกลลวงและหละหลวมมาก”	 กล่าวคือ	 
ดา้นหนึง่ไปนำาเสนอแผนทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจจะทำาจรงิๆ	และหลอกลวง 
ชาวโลก	 แต่อีกด้านหนึ่งก็กำาลังรณรงค์ที่จะสร้างโรงไฟฟ้า 
ถ่านหินขนาด	800	เมกะวัตต์ที่จังหวัดกระบี่	และขนาดใหญ่ 
มากคือ	2,200	เมกะวัตต์	(ซึ่งถือว่าเป็น	Ultra	Mage	Power	 
Plant)	ทีอ่ำาเภอเทพา	จงัหวดัสงขลา	ในชว่งใกล้ๆ 	นี	้ทา่มกลาง 
เสียงคัดค้านของชาวบ้านและภาคธุรกิจการท่องเที่ยว	 และ 
ไม่เกรงและอายต่อกระแสโลก

นักวิชาการ U. Stanford ยืนยัน
ไม่เกิน 15 ปีระบบผลิตไฟฟ้า-ขนส่งเจ๊ง

	 ทีส่ำาคญักวา่นัน้	โรงไฟฟา้ถา่นหนิไดก้ลายเปน็สิง่ทีต่กยคุ
ไปแล้ว	แต่ทางราชการไทยกำาลังจะฝืนสร้างขึ้นมาอีก	คล้ายๆ	 
กับกรณีโครงการบำาบัดนำ้าเสียคลองด่านที่สร้างเสร็จแล้ว 
ไม่ได้ใช้	หรือใช้ไม่ได้
	 ผมจะลำาดบัเรือ่งเทคโนโลยแีละบรูณาการองคค์วามรู้ 
ที่ผมได้ศึกษามาก่อนกับเรื่องราวในหนังสือของ	Tony	Seba	 
เป็นข้อๆ	ดังนี้ครับ
 1.บทสรุปในหนังสือของ Tony Seba
	 Tony	 Seba	 ได้กล่าวถึงเทคโนโลยี	 8-10	 ชนิดที่ 
เรียกว่าเป็น	 “Disruptive	 Technology”	 ซึ่งหมายถึง 
เทคโนโลยีที่พลิกโครงสร้างธุรกิจ	 อุตสาหกรรมและสังคม 
ในเวลาอันรวดเร็ว	 เทคโนโลยีเก่าจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี 
ใหม่	 ซึ่งผมขอใช้คำาว่าเป็น	 “เทคโนโลยีที่พลิกโฉมโลก”	 
เทคโนโลยีดังกล่าวได้แก่	 โซลาร์เซลล์	 รถยนต์ไฟฟ้า	 และ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	เป็นต้น
	 รถม้าได้ถูกแทนที่ด้วยรถยนต์	 ฟิล์มถ่ายรูปโกดักได้ 
ถูกแทนที่ด้วยกล้องดิจิตอล	 โทรศัพท์บ้านได้ถูกแทนที่ด้วย 
โทรศัพท์มือถือ	 ซึ่งเราทั้งหลายต่างก็ทราบดีและยอมรับกัน 
มาแล้ว	แต่เมื่อมองไปข้างหน้า	คุณ	Tony	Seba	ได้สรุปดังนี้
	 1.	 รถยนต์ไฟฟ้าจะเริ่มเบียดรถยนต์ที่ใช้นำ้ามันในปี	
2017-2018
 2.	ภายในป	ี2030	รถยนตใ์หมท่ัง้หมดจะเปน็รถยนตไ์ฟฟา้
	 3.	นำ้ามันจะตกยุคภายในปี	2030
	 4.	ภายในป	ี2030	ไฟฟา้ทีผ่ลติจากโซลารเ์ซลลจ์ะมรีาคา 
ที่เขาเรียกว่า	“GOD	Parity”	(ราคาเทียบเท่ากับพระเจ้า)	ซึ่ง
หมายถงึ	ตอ่ใหต้น้ทนุในการผลติไฟฟา้จากเชือ้เพลงิชนดิอืน่ๆ	 
มีค่าเท่ากับศูนย์	ก็ยังแพงกว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์เซลล์บน 
หลังคาเพราะว่า	 ต้นทุนที่เกิดจากสายส่งและการบริการ	 
(Transmission	and	Distribution)	แพงกว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้ 
บนหลังคา
	 จากการค้นคว้าของผมเองและเคยเขียนไปแล้วว่า	 
ในปี	 2015	 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาใน	 46	 
เมอืงใหญจ่าก	50	เมอืงใหญ	่ผลตอบแทนจากการตดิโซลารเ์ซลล ์

ภาพที่ 1
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สูงกว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	นี่แค่ปี	2015	เท่านั้นนะ 
แล้วในป	ี 2030	 จะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อต้นทุนแผงโซลาร์เซลล์
ลดลงประมาณ	10%	ต่อปี
	 “ในประเทศไทยเราเอง	ราคาไฟฟ้าที่ผลิตจากหลังคา 
จะถูกไฟฟ้าจากสายส่ง	 การลงทุนติดโซลาร์เซลล์จะคุ้มทุน 
ภายใน	 7-8	 ปี	 โดยไม่ต้องการช่วยเหลือจากรัฐ	 ขอเพียง 
อย่ากีดกันเท่านั้นเป็นพอ”
 2.ด้านประสิทธิภาพพลังงานของเทคโนโลยี
	 เหตุผลสำาคัญที่คุณ	 Seba	 ใช้ในการศึกษาก็คือ 
ประสิทธิภาพพลังงานในรถยนต์ที่เผาไหม้ภายใน	 พบว่า 
พลังงานประมาณ	 80%	 ของพลังงานที่ใส่เข้าไปจะกลายไป 
เป็นความร้อนที่หม้อนำ้า	 (ซึ่งเราทราบกันดีแล้ว)	 ที่เหลืออีก 
ประมาณ	20%	เท่านั้นที่ทำาให้รถยนต์เคลื่อนที่ได้	แต่ในกรณี 
รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งใช้มอเตอร์มันจะสลับกันครับ	
	 ในกรณีการผลิตไฟฟ้าก็เช่นเดียว	 เทคโนโลยีที่มนุษย ์
ใช้กันอยู่นั้นได้สูญเปล่าในทันทีถึง	 62%	 ตั้งแต่ต้มนำ้าแล้ว	 
(ดูภาพ	2	ประกอบ)	ยังไม่คิดต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม	ในขณะ 
ที่พืชใช้ เทคโนโลยีสังเคราะห์แสงซึ่งเป็นแบบเดียวกับ 
เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์มาตั้งนานแล้ว	
	 มันช่างน่าหัวเราะเยาะเย้ยไหม	 กับมนุษย์ที่ชอบอ้าง
ว่าตนฉลาดกว่าเผ่าพันธุ์อื่น?

3.Tony Seba พยากรณ์อย่างไร? 
	 ในการคาดหมายอนาคต	นกัวชิาการจะใชข้อ้มลูในอดตี	 
แลว้พยากรณไ์ปขา้งหนา้	ผูเ้ขยีนหนงัสอืเลม่นีม้ขีอ้มลูมากมาย 
หลายแหล่ง	 แต่เพื่อให้กระชับ	 ผมขอยกข้อมูลจากกรม 
พลงังานของสหรฐัอเมรกิามาอา้งแทน	ดงัสไลดภ์าพที	่3	ขา้งลา่ง	 
ซึ่งผมไม่ขอลงรายละเอียดให้ท่านที่ไม่ถนัดต้องปวดหัวเล่น	
	 คุณ	Seba	ระบุว่า	ประมาณ	1	ใน	3	ของราคารถยนต์ 
ไฟฟ้าจะเป็นค่าแบตเตอร์รี่	 ดังนั้น	 เมื่อราคาแบตเตอรี่ลดลง 
ในอัตราขนาดนี้	 ลองคิดดูว่าราคารถยนต์ไฟฟ้าจะลดลง 

ขนาดไหน	 ที่เห็นในกราฟ	 (ภาพที่	 3)	 ราคาแบตเตอรี่ในปี	 
2014	เท่ากับ	$300	ต่อกิโลวัตต์	(รถ	1	คันใช้ประมาณ	40-50	
กิโลวัตต์)	ในปี	2024	จะเหลือเพียง	$100	ต่อกิโลวัตต์เท่านั้น 

	 นอกจากนี้คุณ	 Seba	 ยังให้ข้อมูลอีกว่า	 “ในขณะที่
รถยนต์ธรรมดาที่ใช้นำ้ามันจะมีชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
ถึงประมาณ	2	พันชิ้น	ซึ่งทำาให้สึกหรอและต้องซ่อมบ่อย	แต่
รถยนต์ไฟฟ้ามีชิ้นส่วนดังกล่าวเพียง	 18	 ชิ้นเท่านั้น	 และใน
ระยะทางที่เท่ากันราคาเชื้อเพลิงของรถยนต์ไฟฟ้าก็ถูกกว่า 
ราคานำ้ามันหลายเท่าตัว”
	 ที่สำาคัญกว่านั้น	 ไฟฟ้าที่ใช้ในชาร์จรถยนต์มาจาก 
โซลาร์เซลล์ผลิตเองจากหลังคาบ้าน
 4.การคาดหมายของอดตีรฐัมนตรนีำา้มนัของประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย
	 Ahmed	 Zaki	 Yamani	 อดีตรัฐมนตรีนำ้ามันของ
ประเทศซาอดุอีาระเบยี	ซึง่เขาอยูใ่นอำานาจตัง้แตป่	ีค.ศ.	1962	 
ถึง	1986	เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อปี	2000	หรือเมื่อ	16	ปี 
ที่แล้วว่า	 “สามสิบปีจากนี้ไปจะมีนำ้ามันเหลือเฟือ	 แต่ไม่มี 
คนซื้อ	 30	 ปีจากนี้จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับนำ้ามัน	 นำ้ามันจะถูก 
เก็บเอาไว้ใต้ดิน	 ยุคหินสิ้นสุดลงไม่ใช่เพราะเราขาดแคลนหิน	 
และยคุนำา้มนัจะสิน้สดุลงไมใ่ชเ่พราะเราขาดแคลนนำา้มนั	(เขา 
หยุดพูดชั่วขณะพร้อมกับสั่นหัวแล้วพูดต่อไปว่า)	 ผมเป็น 
ชาวซาอฯุ	ผมรูว้า่เราจะพบกบัความยากลำาบากทางเศรษฐกจิ 
อย่างรุนแรงในอนาคต”	
 ราคานำา้มนัดบิในตลาดโลกทีล่ดลงจาก $140 ลงมา
เหลือ $40 เหรียญในปัจจุบัน มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า อาจเป็น
สัญญาณเริ่มต้นของความล้าสมัย ตกยุคของนำ้ามันแล้วก็
เป็นไปได้

อ้างอิงที่มาจาก http://manager.co.th/Daily/ViewNews.

aspx?NewsID=9580000134660

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3
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โดยกองบรรณาธิการ

Smart Building

 บริเวณอ่าวโอซาก้า (Osaka) ประเทศญี่ปุ่น เป็น 
ที่รู้จักกันในนามของ Bay Area ริมทะเลนั้นได้เจริญมา 
ตั้งแต่อดีต และเมื่อเข้าศตวรรษที่ 21 ได้พัฒนามาเป็นย่านท่อง
เที่ยวด้าน Amusement สำาคัญของโอซาก้า 
 ในยา่นทอ่งเทีย่วมทีัง้สวนสนกุ	พพิธิภณัฑส์ตัวน์ำา้ขนาดใหญ่
ของโลก	 พิพิธภัณฑ์ทางด้านศิลปะ	 ช้อปปิ้งมอลล์	 ชิงช้าสวรรค์ 
ยักษ์	 สนามกีฬา	 แคมป์ค้างแรม	 ตลอดจนสถานที่พักผ่อนทาง 
กีฬาอื่นๆรวมกันอยู่ที่นี่	 หลายแห่งเชื่อมต่อกันด้วยการเดินทาง 
โดยเรือทั้งเรือข้ามฟาก	เรือยนต์เร็ว	และเรือครุยซ์ท่องเที่ยว 
	 พพิธิภณัฑท์ะเลและกาลเวลา	(Osaka	Maritime	Museum)	 
เป็นพิพิธภัณฑ์ในปากอ่าวโอซาก้าที่สามารถชมประวัติศาสตร์ 
การคา้	ทางทะเล	และเรอืการคา้ทีเ่ขา้ออกทีอ่า่วโอซากา้ในอดตีได้	
	 ตัวพิพิธภัณฑ์เป็นรูปโดมแก้วกลมโผล่ออกมาจากผิวนำ้า 
ทะเล	 กว้างราว	 70	 เมตร	 สูง	 40	 เมตร	 ทางเข้าอยู่ที่ชั้นใต้ดิน	 
โดยท่านต้องเดินผ่านอุโมงค์ใต้ทะเลซึ่งมีเพดานแก้วยาวราว	 60	 
เมตร	 และขึ้นลิฟท์ไปที่ชั้น	 4	 ก่อนที่จะค่อยๆ	 เดินชมจาก 
ชั้นบนมาที่ชั้นล่างตามลำาดับ
	 ที่นี่มีการจัดแสดงการค้าขายทางทะเล	 ตั้งแต่สมัยพ่อค้า 
จากนานาประเทศเริ่มนำาเรือออกไปค้าขายทั่วโลก	 จนถึงสภาพ 
ของโอซาก้าในสมัยเอโดะ	 ซึ่งจะมีเรือวิ่งไปมาระหว่างโอซาก้า	 
และเอโดะ	 (โตเกียว)	 ในวันเสาร์-อาทิตย์	 มีเจ้าหน้าที่ในชุดพ่อค้า
สมัยเอโดะคอยอธิบายประวัติศาสตร์ให้ฟัง	
	 จุดที่น่าสนใจที่สุดของที่นี่	 คือ	 เรือ	 Naniwa	 Maru	 
ขนาดยาว	30	เมตรที่มาจัดแสดง	นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถ 
ขึ้นไปชมเรือด้านในได้ด้วย	
	 	นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร์แบบ	3D	(ค่าชมต่างหาก)	 
และการทดลองใช้นาฬิกาที่ใช้ตำาแหน่งดาวเป็นเครื่องวัดได้ด้วย	 
ลองมาสัมผัสกับโอซาก้าในอดีต	 ซึ่งผู้คนยังคงพึ่งพาการเดินทาง 
โดยเรือเป็นหลักดูบ้าง
 ที่ตั้ งของ Osaka Marit ime Museum อยู่ที่  
2-5-20 Nanko-kita, Suminoe-ku, Osaka City โดย 
ให้เวลาผู้เยี่ยมชมราว 90 นาทีจะวันหยุดในวันจันทร์ โดย 
ค่าผ่านประตูผู้ใหญ่คิด 600 เยนหรือประมาณ 187 บาท  
เด็กตำ่ากว่ามัธยมต้นฟรีค่าบริการ

     

Osaka Maritime Museum
พิพิธภัณฑ์กาลเวลาแห่งอ่าวโอซาก้า
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โดยกองบรรณาธิการ

Green World
โดยกองบรรณาธิการ

Green World 

 Circle2 Living Prototype (เซอร์เคิล 2 ลิฟวิ่ง  

โปรโตไทป์) ถือเป็นโครงการคอนโดมิเนียมแห่งแรกใน 

ประเทศไทยที่ก่อสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดอาคารอัจฉริยะ  

เปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม และเปน็โครงการตน้แบบทีน่ำาระบบ  

BIM (Building Information Management) มาใช้

	 การนำาระบบ	 BIM	 ในขั้นตอนการออกแบบนั้น 

สามารถเหน็รปูรา่งและรายละเอยีดตา่งๆ	ของอาคารกอ่นทีจ่ะ 

ลงมือสร้างจริง	 สามารถคำานวณปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ใน 

การก่อสร้าง	 ช่วยลดจำานวนวัสดุที่ไม่ได้ถูกนำาไปใช้หรือ 

ลดของเสียได้	จึงช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมได้ 

เป็นอย่างดี

 “แนวคิดการออกแบบยังแตกต่างจากคอนโดมิเนียม

ระดับไฮเอนด์ทั่วไป เป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์อยู่ในตัว  

แฝงด้วยความเรียบง่าย เปี่ยมด้วยประโยชน์ใช้สอย และ 

ดูทันสมัยตัวอาคารได้รับการออกแบบให้เป็นตึกสูงอยู่ 

ตรงกลาง เพื่อให้ผู้พักอาศัยในแต่ละยูนิตสามารถใช้พื้นที่ได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ”

	 จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ	 ใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็น	“กรีน 

โปรดักส์” ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม	

โดยในส่วนของการประหยัดไฟฟ้า	 อาทิ	 มีการติดตั้งแผง 

โซลารเ์ซลลก์วา่	700	ตารางเมตร	เพือ่ใหท้กุหอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์

จากพลังงานสะอาด	 ซึ่งการใช้โซลาร์เซลล์ที่มีกำาลังผลิต	 60	 

Circle2 Living 

Prototype
คอนโดมิเนียมกรีนโปรดักส์
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กิโลวัตต์	 เทียบกับหลอดไฟฟ้าที่ใช้ทั่วไป	 3,000	 ดวง	 หรือ 

เท่ากับการเปิดทีวี	 พร้อมกัน	 1,000	 เครื่อง	 และพลังงาน 

ความร้อนที่ได้จากเครื่องปรับอากาศก็ถูกนำากลับไปใช้ทำา 

นำ้าอุ่นสำาหรับลูกบ้าน	

	 ระบบบำาบัดนำ้าที่ใช้แล้วภายในอาคารให้สามารถนำา

กลับมาใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง	 ระบบการผลิตนำ้าดื่มบริสุทธิ์ 

เพื่อการบริโภค	 และระบบควบคุมอุณหภูมิของพื้นที่  

สว่นกลาง	บรษิทัเฟรเกรนท	์พรอ็พเพอรต์ี	้จำากดั	ทีเ่ปน็เจา้ของ

โครงการยังได้ออกแบบอาคารนี้ให้สามารถต้านทานแรงแผ่น

ดินไหวได้ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการ 

สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	 (มยผ.1302)	 ของกรมโยธาธิ

การและผังเมือง	 และตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องกำาหนด 

การรับนำ้าหนัก	 ความต้านทาน	 ความคงทนของอาคารและ

พื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ

แผ่นดินไหวปี	2550	

	 โดยการออกแบบตามมาตรฐานนี้	 ตัวอาคารจะ 

สามารถรองรับแผ่นดินไหวที่ระดับ	 8.4	 ริกเตอร์	 โดยที่ 

ศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่รอยเลื่อนบริเวณทะเล 

อันดามัน	 ซึ่งมีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ	 500	 กิโลเมตรและ 

ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปในดิน	20	กิโลเมตร

	 ขณะเดยีวกนัตวัอาคารไดร้บัการออกแบบใหส้ามารถ

ต้านทานแรงลมได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่	7	พระราชบัญญัติ

ควบคมุอาคารในหมวดแรงลม	และมาตรฐานการคำานวณแรง

ลมและการตอบสนองของอาคารของกรมโยธาฯ	ซึง่กำาหนดให้

คำานวณออกแบบแรงลมที่ความเร็วพื้นฐาน	 90	 กิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง	 จากการทดสอบทำาให้ได้ค่าแรงที่กระทำาต่ออาคารที่มี

ความถกูตอ้งแมน่ยำา	เปน็ผลทำาใหอ้าคารทีไ่ดร้บัการออกแบบ

มีความปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย	 ทั้งเรื่องกำาลังในการรับแรง

ของอาคาร	 และความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยในอาคารขณะเกิด

แรงลมสูงสุด

 Circle 2 Living Prototype ตัง้อยูบ่นถนนเพชรบรุี

ตัดใหม่ ใกล้สี่แยกมักกะสัน กรุงเทพฯ บนพื้นที่กว่า 4 ไร่  

เป็นอาคารสูง 53 ชั้น จำานวน 477 ห้อง ราคาเริ่มต้น 4.4   

ล้านบาท และมีที่จอดรถ  382 คัน โดยเปิดใช้เมื่อปี 2558   

จึงถือเป็นโครงการที่มีระบบควบคุมบริหารจัดการอาคาร 

ทนัสมยัทีส่ดุในเวลานี ้ทัง้ยงัไดร้บัผลตอบแทนคุม้คา่ภายใต้ 

แนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 
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โดยกองบรรณาธิการ

Gadget IT

	 บริษัท	นูเบีย	(ประเทศไทย)	จำากัด	เปิดตัว	“nubia 
Z11 Series”	ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค
ระดับกลางถึงไฮเอนด	์ เป็นการรวมเอาศิลปะและเทคโนโลย ี
มาผสานเข้าด้วยกันกับนวัตกรรมการดีไซน์แบบไร้ขอบจอ	 
ฉีกกรอบแนวคิดการดีไซน์ให้มีพื้นที่หน้าจอเพิ่มขึ้นขอบบาง 
โคง้รบักระชบัมอื		เปดิโลกยคุใหมข่องการถา่ยภาพทัง้ภาพนิง่ 
และภาพเคลื่อนไหวให้มีคุณภาพที่ทัดเทียมกับกล้องดิจิตอล	 
SLR	ด้วยเทคโนโลยี	NeoVision	6.0	นอกจากนี้	nubia	Z11	 
Series	 ยังพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ให้มีความจุยาวนาน 
ยิ่งขึ้นและมีรูปลักษณ์บางเฉียบ	 และด้วยเทคโนโลยี	 Neo 
Power	2.0	ทำาให้	nubia	Z11	Series	สามารถทำางานได้ด้วย 
แบตเตอรี่ชิ้นบางได้ยาวนานยิ่งขึ้น	โดย	nubia		Z11	Series	 
ประกอบด้วย	3	รุ่นได้แก่		nubia	Z11,	nubia	Z11	max,	 
nubia	Z11	mini	ซึง่	nubia	Z11	Series	พรอ้มทัง้ยงัไดเ้ปดิตวั	 
nubia	N1	เพือ่เสนอเปน็ทางเลอืกใหมใ่หแ้กก่ลุม่ตลาดระดบั	mass 
ในประเทศไทย		มีระดับราคาตั้งแต่	5,490-15,990	บาท	

 BenQ W1210ST เป็นโฮมโปรเจคเตอร์ที่จะเปลี่ยน
ให้ห้องนั่งเล่นธรรมดาของเรากลายเป็นสวรรค์ของเหล่า 
เกมเมอร์ทันใด	 โดยตัว W1210ST	 เป็นโปรเจคเตอร์  Full	 
HD  ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการแสดงผลระดับเดียว 
กับโรงภาพยนต์อย่าง  ISFccc	 Certificationด้วย	 และมา 
พร้อมเทคโนโลยีเพื่อการเล่นเกมมากมาย  โดยหลักๆ	 เลย 
ก็มี  High	 Responsiveness	 Leads	 to	 Ultra-smooth	 
Gaming ช่วยลดความช้าจากการเชื่อมต่อ	ทำาให้การเล่นเกม 
ลื่นไหลไม่สะดุด	 และยังมีเทคโนโลยี  Shot	 Throw  ให้ 
ความกว้างของจอได้ถึง  100	 นิ้ว	 1.5	 เมตร	 ช่วยขยาย 
ขอบเขตการแสดงผลของเกมได้ยิ่งใหญ่อลังการทีเดียว	 และ 
มีเทคโนโลยีป้องกันภาพเบลอในขณะเล่นเกม	 ช่วยให้ภาพ 
เกมมีความคมชัดมากกว่าโปรเจคเตอร์ทั่วๆ	ไปด้วย	เนื่องจาก 
ปัจจุบันเรามีจอ	Monitor	 Gaming	 มากมายที่มีเทคโนโลยี 
ช่วยลดการกระตุกของหน้าจออย่าง	G-SYNC	กับ	FreeSync	 
ในตัว	 แต่ส่วนมากจะมีราคาแพง	 และมีขีดจำากัดความ
กว้างของหน้าจอด้วยสูงสุดเท่าที่เคยเห็นก	็ 35  นิ้ว	 หรือ	 TV	 
อย่างมากก็	60	นิ้ว	แต่ในขณะที่ตัว W1210ST	สามารถแสดง 
ผลได้ถึง	 100	 นิ้วจนเหมือนได้เข้าไปอยู่ในโลกของเกมจริงๆ	 
และมีราคาสมเหตุสมผลกว่า

BenQ W1210ST โฮมโปรเจคเตอร์สำ หรับเกมเมอร์

	 หลังจากได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้ว	 ณ	 ประเทศ 
เยอรมนี	หัวเว่ย	คอนซูมเมอร์	บิสสิเนส	กรุ๊ป	 (ประเทศไทย)	 
ประกาศราคาจำาหนา่ย	“Huawei Mate 9 (หวัเวย่ เมท 9)”  
มูลค่า	 23,900	 บาท	 	 พร้อมปฏิวัติวงการด้วยสมาร์ทโฟน 
รุน่เรอืธงทีล่ำา้หนา้ไปอกีขัน้	ดว้ยชปิ	Kirin	960	ชปิประมวลผล 
สมาร์ทโฟนที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลก	และกล้องเลนส์คู่

จาก	Leica	เจเนอเรชั่นสอง	สำาหรับประเทศไทยนั้น	Huawei	 
Mate	9	จะวางจำาหน่าย	2	สีคือ	Champagne	Gold	และ	 
Mocha	Brown		ซึ่งมีผู้ที่สนใจจองผ่านร้านตัวแทนจำาหน่าย 
ที่ร่วมรายการทั่วประเทศตั้งแต่วันที่	 21–	30	พ.ย.	ปี	 2559	 
ที่ผ่านมา	เนื่องจากผู้ที่สั่งจอง	1,000	คนแรกจะได้รับ	Leica	 
Case	และ	Micro	SD	Card	64	GB	มูลค่ารวม	3,280	บาท
นั่นเอง		

nubia Z11 Series นวัตกรรมดีไซน์แบบไร้ขอบจอ

“หัวเว่ย“ เปิดจอง Huaw
ei Mate 9 ครั้งแรกในไท

ย 



พลังงานทางเลือก

มกราคม	-	มีนาคม	2560

Alternative Energy

57 พลังงานทางเลือก

	 LG	OLED	TV	รับรางวัล	CES	Innovation	Award
สมาคมผู้บริโภคเทคโนโลยี	 (The	 Consumer	 Technol-
ogy	 Association-CTA)	 มอบรางวัลชนะเลิศ	 CES	 2017	 
Innovation	Award	ให้กับผลิตภัณฑ์กลุ่ม	LG	SIGNATURE	 
ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัทรงเกยีรตใินกลุม่สนิคา้ทวีี	เครือ่งซกัผา้และ
เครื่องล้างจาน	 เนื่องจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้รวมเทคโนโลยี 
ลำา้สมยัทีด่ทีีส่ดุของแอลจเีขา้กบัการออกแบบระดบัโลกทีใ่สใ่จ 
ทุกรายละเอียดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ 
มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในปัจจุบัน	 ผลิตภัณฑ์	 LG	 SIGNATURE	 
OLED	 TV	 รุ่นที่	 2	 ซึ่งจะเปิดตัวในงานก็ได้รับรางวัลสูงสุด 
ในดา้นการแสดงภาพวดิโีอดว้ย	“รางวลัดา้นนวตักรรมยอดเยีย่ม”	 
(Best	 of	 Innovations	 Award)	 ติดต่อกันสองปีซ้อน	 
โดยสนิคา้ทีไ่ดร้บัรางวลัจะถกูนำาไปจดัแสดงภายในงานมหกรรม
แสดงสินค้าอิเล็คทรอนิคส์สำาหรับผู้บริโภค	 หรือ	 CES	 2017	 
ที่เมืองลาสเวกัส	สหรัฐอเมริกาในวันที่	5-8	มกราคม	2560		

 พรนิเตอรอ์งิคเ์จต็แทง็คแ์ทข้องเอปสนัในชือ่ “L-Series” 
ทั้ง	 5	 รุ่นเป็นเครื่องในกลุ่มมัลติฟังก์ชัน	 เน้นเจาะกลุ่มลูกค้า 
ธรุกจิตัง้แตส่ตารท์อพั	เอสเอม็อี	ไปถงึองคก์รธรุกจิขนาดใหญ่	 
ประกอบด้วยสินค้ารุ่นใหม่ซึ่งยกระดับฟังก์ชั่นมาจากรุ่นเก่า 
คือ		L380	L385	และ	L485	โดยพรินเตอร์ทั้ง	3	รุ่นมีอัตรา 
ความเร็วในการพิมพ์เพิ่มขึ้น	10%	และมีราคาต้นทุนต่อแผ่น 
ถูกที่สุดในปัจจุบัน	 อย่าง	 L380	 สามารถพิมพ์ขาวดำาได้ถึง	 

 “MacBook Pro 2016”	 ที่เปิดตัวรุ่นล่าสุดนั้น
ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ	 Metal-Unibody	 ที่มีความ 
บางเฉียบเพียง	 14.9	 มิลลิเมตร	 สำาหรับรุ่นหน้าจอแสดงผล	 
13	นิ้ว	ส่วนรุ่นหน้าจอแสดงผลขนาด	15	นิ้ว	บางเพียง	15.5	 
มิลลิเมตร)	 จึงทำาให้ตัวเครื่องของ	 MacBook	 Pro	 2016	 
มคีวามแขง็แรงทนทานเปน็พเิศษ	และบางเบามากขึน้	ซึง่ชว่ย 
ให้ผู้ใช้งานสามารถพกพาได้สะดวกสบายอีกด้วย	 นอกจากนี้ 
ทาง	 Apple	 ยังได้ปรับปรุงให้	 TrackPad	 ให้มีขนาดใหญ่ 
มากขึ้นกว่าเดิม	 เพื่อการใช้งานได้ง่าย	 และคล่องตัว	 ซึ่งรวม 
ไปถึง	 Touch	 Bar	 แบบใหม่ที่เป็นการสั่งงานด้วยการสัมผัส	 
และที่พิเศษไปกว่านั้นคือ	 มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือมา 
ให้ใช้งาน	เรียกได้ว่าเป็น	MacBook	รุ่นแรกจากทาง	Apple	 
เลยก็ว่าได้	 อีกทั้งบนตัวหน้าจอแสดงผลยังมีเทคโนโลยี 
ประหยดัพลงังานอกีดว้ย	ซึง่ชว่ยลดการใชพ้ลงังานลงจากเดมิ 
ถึง	30%	เลยทีเดียว	โดยแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 
นานประมาณ	10	ชั่วโมงในราคาเริ่มต้นที่	56,900	บาท

พรินเตอร์เอปสันอิงค์เจ็ตแท็งค์หลำยรุ่นให้เลือก

13,000	 แผ่น	 และพิมพ์สีได้ถึง	 7,500	 แผ่นต่อหมึก	 1	 ชุด		 
ในรุ่น	L385	และ	L485	สามารถพิมพ์สี	7,500	และขาวดำา 
ได้ถึง	4,500	แผ่นต่อหมึก	1	ชุด	นอกจากทั้ง	3	รุ่นดังกล่าว 
แล้วเอปสันยังมีสินค้ารุ่นใหม่ได้แก	่ L605	 และ	 L1455	 โดย	 
L605	 มาพร้อมหัวพิมพ์	 PrecisionCore	 เหมาะสำาหรับ
งานพิมพ์คุณภาพที่ต้องการความเร็วสูง	 หมึกดำาชนิดกันนำ้า
และทนทานต่อการซีดจาง	 และยังสามารถรองรับการพิมพ์
สองหน้าอัตโนมัติอีกด้วย	 อย่างสินค้าไฮไลท์อยู่ที่รุ่น	 L1455	
พรินเตอร์อิงค์เจ็ตมัลติฟังก์ชันระบบแท็งค์เครื่องแรกของ
โลกที่สามารถพิมพ์ขนาด	 A3	 ได้	 ซึ่งใช้หัวพิมพ์	 Precision	 
Core	รองรบัการพมิพง์านคณุภาพปรมิาณมากในความเรว็สงู	 
L1455	ยังสามารถใช้งานเอกสารขนาด	A3	 ได้ภายในเครื่อง 
เดียว	เพราะสามารถสแกนเอกสารคุณภาพสูงได้	จึงไม่จำาเป็น 
ต้องซื้อเครื่องสแกนเนอร์	 ทำาให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 
อีกด้วย

MacBook Pro เทคโนโลยี Metal-Unibody สุดลํ้ำ
LG OLED TV รับรำงวัล CES Innovation Award
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เป็นที่ทราบกันว่า 45% ของไฟฟ้าทั่วโลกถูกนำาไปใช้ใน 

มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องปั๊ม เครื่องระบายอากาศ และ 

คอมเพรสเซอร์ ทว่ามอเตอร์และระบบเหล่านี้มักล้าสมัย 

และกินไฟมาก ดังนั้น การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของมอเตอร์และระบบดังกล่าวจะช่วยให้ทั่วโลกสามารถ 

ประหยัดไฟได้มากกว่า 1,350 เทราวัตต์ชั่วโมง (TWh)

	 ศูนย์วิจัยพลังงานแห่งเนเธอร์แลนด์	 (ECN)	 ประเมิน 

ว่า	 หากทำาได้เช่นนั้นจริง	 การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

แห่งใหม่	 200	 แห่งทั่วโลกก็จะไม่มีความจำาเป็นอีกต่อไป	 

โดยเจฟฟรี	 ซิปมา	 นักวิจัยประจำา	 ECN	 กล่าวว่า	 ECN	 

แปลกใจมากที่มอเตอร์ไฟฟ้ากินไฟมากขนาดนี้	 มอเตอร์ 

ไฟฟ้าและระบบที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ากินไฟมากกว่าอุปกรณ์ 

ส่องสว่างถึง	 2.5	 เท่า	 เราสามารถประหยัดพลังงานได้อย่าง 

ง่ายดายและมีประสิทธิภาพ	 เพียงแค่ปรับปรุงมอเตอร์ไฟฟ้า 

และระบบเหล่า

 “เราสามารถประหยัดพลังงานมหาศาลได้ด้วยวิธี

งา่ยๆ เริม่จากการเปลีย่นไปใชม้อเตอรร์ุน่ใหมท่ีม่ปีระสทิธภิาพ

มากกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยลดการใช้ไฟลง 10% สำาหรับมอเตอร์

ขนาดเล็ก และ 5% สำาหรับมอเตอร์ขนาดใหญ่ ขณะเดียวกัน

ยงัมนีโยบายทีจ่ะชว่ยใหภ้าครฐับรรลเุปา้หมายดงักลา่วได ้นัน่

คือ Minimum Energy Performance Standard (MEPS) 

หรือมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นตำ่า”

	 นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้ 

อกีดว้ยการตดิตัง้อปุกรณป์รบัความเรว็รอบมอเตอร	์(Variable	 

Speed	 Drive)	 ในเครื่องปั๊ม	 เครื่องระบายอากาศ	 และ 

คอมเพรสเซอร์	 รวมถึงการซ่อมแซมรอยรั่ว	 การใช้ระบบ 

จดัการมอเตอร	์การเปลีย่นเครือ่งปัม๊หรอืเครือ่งระบายอากาศ	 

ตลอดจนการปรบัปรงุทางเทคนคิและอืน่ๆ	ความจรงิแลว้	การ 

ประหยดัพลงังานจะไดม้ากหรอืนอ้ยนัน้ขึน้อยูก่บัสถานการณ ์

ที่แตกต่างกันไป	 แต่สามารถประมาณการได้ค่อนข้างแม่นยำา 

ด้วยการสำารวจการใช้พลังงาน	(Energy	Audit)	

	 ทั้งนี้	 มีการประมาณการว่า	 ภาคอุตสาหกรรมจะ 

สามารถลดการใช้พลังงานได้เฉลี่ย	 20%	 ส่วนภาคบริการ 

จะลดการใช้พลังงานได้เฉลี่ย	 15%	 อย่างไรก็ดี	 การบรรลุ 

ผลวิจัยการปรับปรุงมอเตอร์ไฟฟ้า
ประหยัดพลังงาน-ลดการใช้ไฟ 5-10%
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เปา้หมายในการประหยดัพลงังานใหม้ากขึน้ตอ้งอาศยันโยบาย

อื่นๆ	นอกเหนือไปจาก	MEPS

 ECN		เชือ่วา่	การปรบัปรงุมอเตอรไ์ฟฟา้ใหม้ปีระสทิธภิาพ

มากขึ้นจะช่วยให้นานาประเทศมีโอกาสบรรลุเป้าหมายด้าน 

ความยั่งยืนหลายข้อตามข้อตกลงปารีสว่าด้วยสภาพภูมิ 

อากาศ	ขณะทีโ่ครงการสิง่แวดลอ้มแหง่สหประชาชาต	ิ(UNEP)	 

ระบวุา่	ประเทศทีจ่ะไดร้บัประโยชนม์ากทีส่ดุคอืประเทศกำาลงั 

พัฒนาและประเทศเกิดใหม่	 และได้จัดตั้งคณะทำางาน 

เฉพาะกิจขึ้นเพื่อศึกษาในเรื่องนี้โดยเฉพาะ	 โดย	 ECN	 ก็เป็น 

สมาชิกรายหนึ่งในคณะทำางานนี้ด้วย

	 ECN	ใหค้วามชว่ยเหลอืรฐับาลทัว่โลกในการออกแบบ 

และบงัคบัใชแ้ผนแมบ่ทเพือ่ปรบัปรงุมอเตอรไ์ฟฟา้และระบบ 

ที่ใช้กำาลังไฟฟ้าขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ตัวอย่าง 

เช่น	 การยื่นมือเข้าช่วยเหลือรัฐบาลอินโดนีเซียในการพัฒนา 

แผนงานเพือ่ปรบัปรงุมอเตอรแ์ละระบบตา่งๆ	ในอตุสาหกรรม 

ให้มีประสิทธิภาพ

	 ซิปมากล่าวว่า	 ต้องเริ่มจากแผนแม่บทต่อด้วยการ

จำาแนกอุตสาหกรรมหลักที่ใช้พลังงานสูงสุด	 และสร้าง 

รายชื่อที่เรียงลำาดับตามความสำาคัญ	 จากนั้นจะพูดคุยกับ 

รัฐบาลเพื่อกำาหนดเป้าหมาย	 นอกจากนั้นเรายังวิเคราะห์ 

ระบบที่เกี่ยวข้องพร้อมกับปลูกจิตสำานึกให้แก่ภาคธุรกิจไป 

พร้อมๆ	 กัน	 รวมทั้งให้คำาแนะนำาแก่รัฐบาลในการคำานวณ	 

กระตุ้น	และอัดฉีดงบประมาณสู่ทั้งระบบด้วย

	 ตัวอย่างของความสำาเร็จที่ขอหยิบยกขึ้นมานำาเสนอ 

ประกอบด้วย	 การที่บริษัทเวชภัณฑ์แห่งหนึ่งสามารถลดการ 

ใช้ไฟฟ้าของระบบหล่อเย็นด้วยนำ้าได้ถึง	49%	ทำาให้ประหยัด 

ค่าใช้จ่ายมากถึง	80,000	ดอลลาร์ต่อปี	

 ในขณะเดียวกัน บริษัทปิโตรเคมีแห่งหนึ่งที่ติดตั้ง

อปุกรณป์รบัความเรว็รอบมอเตอร ์34 ตวั กส็ามารถลดการ 

ใช้ไฟฟ้าได้ถึง 28% และคืนทุนภายใน 5 เดือน นอกจากนี้  

ยังมีโรงงานทอผ้าที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 59%  

ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 15 ตัว 

ในระบบระบายอากาศ และคืนทุนได้ภายใน 1 ปีเท่านั้น

การปรับปรุงมอเตอร์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จะช่วยให้นานาประเทศมีโอกาสบรรลุเป้าหมาย
ด้านความยั่งยืนหลายข้อตามข้อตกลงปารีสว่าด้วยสภาพภูมิอากาศ 
ขณะที่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่า 
ประเทศที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุด
คือประเทศกำาลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่



สนพ.สนับสนุนทุนวิจัยพื้นที่ภาคใต้
โครงการเทคโนโลยีระบบเก็บพลังงาน
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กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานร่วมกับ ม.อ. 
แถลงข่าวการลงนามสนับสนุนทุนวิจัยโครงการสนับสนุน 
การศกึษา วจิยั พฒันาเทคโนโลยอีนรุกัษพ์ลงังานและพลงังาน 
ทดแทนเรื่องเทคโนโลยีระบบเก็บพลังงานในพื้นที่ภาคใต้ 
	 ในการนี้	นายทวารฐั	สตูะบตุร	ผูอ้ำานวยการสำานกังาน 
นโยบายและแผนพลงังาน	(สนพ.)		และโฆษกกระทรวงพลงังาน	 
พร้อมด้วย	รศ.ดร.พีระพงศ์	ทีฆสกุล	รองอธิการบดีฝ่ายระบบ 
วจิยัและบณัฑติศกึษา	และคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัสงขลา 
นครินทร์	 (ม.อ.)	 ร่วมพิธีลงนาม	 พร้อมทั้งมอบสัญญาการ 
สนับสนุนทุนแก่มหาวิทยาลัยลูกข่ายการวิจัยในพื้นที่ภาคใต้	
	 โครงการดังกล่าวได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์เพื่อเป็นแม่ข่ายงานวิจัย	 เพื่อจัดสรรทุนวิจัย 
ให้แก่มหาวิทยาลัยลูกข่ายในพื้นที่ภาคใต้	 พัฒนาโจทย์วิจัย 
ร่วมกันเป็นชุดโครงการวิจัย	 (Packages)	 เพื่อให้บรรลุ 
เปา้หมายตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก
และแผนอนุรักษ์พลังงาน	 โดยบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็น 
สหวิทยา	(Multi	Disciplines)

	 ทัง้นี	้สนพ.	ไดร้ว่มมอืกบั	7	สถาบนัอดุมศกึษาในพืน้ที่
ตามภาคตา่งๆ	ของประเทศรว่มกนัสรา้งงานวจิยัดา้นพลงังาน 
ที่เหมาะสมกับพื้นที่	 พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายนักวิจัย	 ซึ่งมี
เป้าหมายให้นำางานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้จริง	 และ 
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
	 โดยนายทวารฐั	สตูะบตุร	ไดเ้ปน็ประธานในพธิเีปดิการ 
ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย	 ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ ์
พลงังานและพลงังานทดแทนเรือ่ง	“เทคโนโลยรีะบบเกบ็พลงังาน 
(Energy	 Storage	 Systems)”	 จัดโดยสำานักงานพัฒนา 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต	ิ(สวทช.)	ณ	โรงแรมหรรษา	 
เจบ	ีอ.หาดใหญ่	จ.สงขลาเมือ่วนัที่	19	กนัยายน	2559	ทีผ่า่นมา
 การประชุมครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 ของการประชุม
ชี้แจงกรอบการวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งก่อนหน้าได้จัดขึ้น 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น และ 
ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการนี้ได้รับการ 
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
เพือ่ชีแ้จงกรอบการวจิยัฯ และขัน้ตอนการใหท้นุแกน่กัวจิยั  
นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
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กระทรวงวิทย์ลงนามความร่วมมือฉบับใหม่กับสถาบัน 
บณัฑติวทิยจ์นีมบีทบาทอยา่งสงูตอ่การพฒันาวทิยาศาสตร ์ 
เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมของจีนให้ก้าวหน้าโดยปรับ 
ความร่วมมือให้สอดคล้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นนวัตกรรม  
หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรม 
เป้าหมายรวมทั้งยานยนต์ไฟฟ้า
	 เมื่อวันที่	 9-11	ธันวาคม	2559	ที่ผ่านมา	ดร.สมคิด	 
จาตุศรีพิทักษ์	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลุ่มเศรษฐกิจ 
ประกอบด้วย	 ดร.พิเชฐ	 ดุรงคเวโรจน์	 อดีตรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีและนายสวุทิย	์เมษนิทรยี	์
อดตีรฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงพาณชิย	์ผูบ้รหิารจากสำานกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (บีโอไอ)	 และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน	
	 ดร.พิเชฐกล่าวว่า	 การเดินทางในครั้งนี้ได้มีโอกาส 
อันดีในการร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยกับสถาบันบัณฑิต 
วิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 (Chinese	 
Academy	 of	 Sciences:	 CAS)	 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	 9	 
ธันวาคม	 2559	 ที่ผ่านมา	 ณ	 สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ 
ของจีน	ณ	กรุงปักกิ่ง	โดยตนเองและนายไป๋	ชุนหลี	ประธาน 
สถาบนับณัฑติวทิยาศาสตรแ์หง่สาธารณรฐัประชาชนจนีเปน็ 
ผู้ลงนามร่วมกัน	
	 ทั้งนี้	 CAS	 นับว่า	 เป็นสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีชั้นนำาของโลก	 เป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความ 

สำาเรจ็ในการพฒันาดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ทีส่ำาคญัเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของจนี	ในปจัจบุนั	 
CAS	 มีเจ้าหน้าที่ประมาณ	 68,000	 คน	 และมีสถาบันวิจัย	 
104	 แห่งทั่วจีน	 และสถิติที่น่าสนใจอีกประเด็นคือ	 CAS	 
ได้ลงทุน	 และ/หรือสร้างบริษัทด้านเทคโนโลยี	 11	 ด้าน	 
รวมแล้วมีมากกว่า	430	บริษัท	และมี	8	บริษัทที่จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์	นอกจากนั้น	CAS		เป็นสถาบันที่มีผลงาน 
ตพีมิพใ์นวารสารวจิยัชัน้นำาของโลกอยา่ง	Nature	ทีม่ากทีส่ดุ 
ในโลกติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง
	 “กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	 ได้มีการลงนามในบันทึก
ความร่วมมือกับ	CAS	ของจีนมาแล้วตั้งแต่ปี	2549	เพื่อร่วม
กันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ	 อาทิ	 
นาโนเทคโนโลยี	 เทคโนโลยีชีวภาพ	 ความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ	การสำารวจข้อมูลระยะไกลด้วยดาวเทียม	เทคโนโลยี 
เครื่องกำาเนิดแสงซินโครตรอน	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 
อเิลก็ทรอนกิส	์พลงังาน	วสัดศุาสตร	์วทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัการ 
สื่อสารและสาขาอื่นๆ”	
	 หลังจากลงนามได้มีความร่วมมือต่างๆ	 เกิดขึ้นอย่าง 
เป็นรูปธรรม	 และได้ขยายไปสู่การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีระหว่างสถาบันวิจัยหลายแห่งในสังกัดกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ฯ	และ	CAS
	 จากการประกาศ	10	อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย	 
อาทิ	 อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต	 และอุตสาหกรรม 
อากาศยาน	 เป็นต้น	 เพื่อให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
เพื่ออนาคต	 เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีและ 

ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลไทยเยือนจีน
ลงนามร่วมวิจัยวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

ดร.พิเชฐ (ซ้าย)  และนายไป๋ ชุนหลี (ขวา) 
ลงนามความร่วมมือร่วมกัน
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นวัตกรรมระดับสูง	 จึงจำาเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและ 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง	การดำาเนินการเหล่านี้ 
จำาเป็นต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือจากต่างประเทศ	 
เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี	 
ทำาให้สามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด	
	 ดงันัน้การปรบัและเพิม่เตมิประเดน็ในความรว่มมอืกบั	 
CAS	 ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน	 
จึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำาเนินการ	 โดยเฉพาะความร่วมมือใน 
สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำาคัญ 
ที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ประเทศไทย	 4.0	 และ 
การร่วมพัฒนานวัตกรรม	 เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา 
เขตพื้นที่เศรษฐกิจแนวใหม่ที่เป็นความริเริ่มของรัฐบาล 
ทั้งสองประเทศ	อาทิ	EECi	(Eastern	Economic	Corridor	 
of	Innovation)	ของไทย	และแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทาง 
สายไหม	(Belt	and	Road	Initiative)	ของจีน	
	 “โดยการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจใหม่นี้สามารถใช้ 
เปน็ฐานในการสรา้งความรว่มมอืดา้นวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ี 
และนวัตกรรมกับประเทศอื่นๆ	 ต่อไปได้	 ซึ่งผมหวังว่าความ 
ร่วมมือนี้จะเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาด้าน 
วทิยาศาสตร	์เทคโนโลย	ีและนวตักรรม	เพือ่นำาไปสูก่ารพฒันา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยต่อไปได้”	 ดร.พิเชฐ 
กล่าว
	 นอกจากนั้นใน	 10	 ธ.ค.2559	 ที่ผ่านมาดร.พิเชฐ	 
ดุรงคเวโรจน์	นายสุวิทย์	 เมษินทรีย์	และผู้บริหารจากบีโอไอ 
ยั ง ได้ เข้ าร่ วมงาน	 “Tha i -Ch inese	 Investment	 
Opportunity	for	Thailand	4.0”		ที่	Grand	Hotel	Beijing	 
กรุงปักกิ่ง	 รวมทั้งได้มีโอกาสพูดคุยและร่วมหารือกับ 
ผู้บริหารภาคเอกชนของจีนกว่า	 10	 ราย	 ซึ่งเป็นผู้ประกอบ 
ธุรกิจใน	10	อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย	เช่น	เครื่องจักร 
อัตโนมัติ	 อิเล็กทรอนิกส์	 ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์	 
อุปกรณ์รถยนต์ไฮบริด	ยานยนต์ไฟฟ้า	หุ่นยนต์	อุตสาหกรรม 
เพื่อสุขภาพ	และสื่อสาร	ฯลฯ	

	 ดร.พิเชฐกล่าวว่า	 ประเด็นในการหารือในครั้งนี้ก็ 
เพื่อชี้แจงนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการส่งเสริม	 10	 
อุตสาหกรรมดังกล่าว	 พร้อมกับเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ 
เหล่านี้เข้าไปลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่	 เช่น	 ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 หรือ 
ออีซี	ีทีต่อนนีก้ำาลงัเปดิรบัผูป้ระกอบการเขา้ไปลงทนุจำานวนมาก	 
และในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 (Eastern	 
Economic	 Corridor)	 ยังมี	 EECi	 ซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยและ 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง	 โดยมีระบบนิเวศ 
นวัตกรรมที่เหมาะสม	เอื้อให้เกิดการทำาวิจัยพัฒนาและสร้าง 
นวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ	 เอกชน	 มหาวิทยาลัย	 
รวมถึงชุมชนในพื้นที่	 ซึ่งจีนเองก็เป็นนักลงทุนรายสำาคัญ 
ลำาดับต้นๆ	 ที่ไทยเองต้องการให้เข้ามาลงทุนบนพื้นฐานของ 
การได้ผลประโยชน์ร่วมกัน
	 ในวันที่	 12	ธ.ค.2559	ทาง	ดร.สมคิด	และรัฐมนตรี 
กลุม่เศรษฐกจิยงัไดน้ำาภาครฐัและเอกชนจากไทยเยอืนบรษิทั 
หัวเว่ย	 เทคโนโลยี	 จำากัด	 (Huawei)	ณ	 เมืองเซินเจิ้น	 ตาม 
คำาเชิญของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	 ซึ่งจากการหารือ 
ครั้งนี้	 บริษัทหัวเว่ยฯพร้อมจะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	 
ภาคเอกชน	และสถาบันการศึกษาของไทยในการพัฒนาและ 
ส่งเสริมศักยภาพของวิสาหกิจเริ่มต้น	 หรือ	 Startup	 ให้ 
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 ทั้งการสร้างพื้นที่ในการพัฒนา 
แนวคิดธุรกิจใหม่	 การสร้างแรงบันดาลใจและความรู้ด้าน 
ความเป็นผู้ประกอบการแก่	 Startup	 และนักศึกษา	 
โดยมีกิจกรรมที่จะจัดร่วมกันหลายประการ	เช่น	1.		Bangkok	 
Open	 Lab	 ห้องทดลองสำาหรับ	 Startup	 และนักพัฒนา 
เข้ามาใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ของหัวเว่ยฯในการสร้างแบบ 
และระบบจำาลองในการพัฒนาธุรกิจ	 โดยหัวเว่ยฯจะลงทุน 
กว่า	 15	 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการสร้าง	 Open	 Lab	 และ	 
2.การพฒันาศกัยภาพ	Startup	และโครงการสง่เสรมิ	Startup	
ในมหาวิทยาลัย

งาน Thai-Chinese Investment Opportunity for Thailand 4.0



กลุ่ม CMEC จีนมุ่งเพิ่มการลงทุนในประเทศไทย

พน.เปิดยื่นโซลาร์ส่วนราชการเฟส 2 ต้นปี 60

	 นายสราวุธ	 แก้วตาทิพย์	 ผู้อำานวยการสำานักงาน 

นโยบายและยุทธศาสตร์	 และรองโฆษกกระทรวงพลังงาน	 

(พน.)	กลา่วถงึความคบืหนา้การเปดิรบัซือ้ไฟฟา้จากโครงการ 

โซลารฟ์ารม์สำาหรบัหนว่ยงานราชการและสหกรณภ์าคการเกษตร 

ระยะที่	 2	 จำานวน	 519	 เมกะวัตต์ว่า	 ขณะนี้อยู่ระหว่าง 

การพจิารณาของคณะกรรมการกำากบักจิการพลงังาน	(กกพ.)	 

โดยกองบรรณาธิการ

Energy News

และผลิตภัณฑ์พลาสติกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซของ	 CMEC	 

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากแขกวีไอพีได้แก่	 นายอลงกรณ์	 

พลบตุร	รองประธานสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศคนที	่1,	 

ดร.พันธุ์อาจ	 ชัยรัตน์	 ผู้อำานวยการสำานักงานนวัตกรรม 

แห่งชาติ	นายอุทิศ	จันทร์เจนจบ	นายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง 

แห่งประเทศไทยและแขกอื่นๆ	อีก	200	คน	 

	 China	 Machinery	 Engineering	 Corporation	 

(CMEC)	บรษิทัยกัษใ์หญด่า้นวศิวกรรมทีจ่ดทะเบยีนในตลาด 

หุ้นฮ่องกงจัดงานต้อนรับและงานประชุม	 “CMEC,	 Your	 

Partner	for	Success”	ณ			โรงแรมดบัเบิล้ย	ูกรงุเทพ		โดยนายจาง	 

เจียนกั๋ว	รองประธาน	CMEC	ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับ 

ผลงานความสำาเรจ็อนัโดดเดน่ของบรษิทัตลอด	38	ปทีีผ่า่นมา	 

ตลอดจนแผนกลยุทธ์ของบริษัทในประเทศไทยและประเทศ 

เพื่อนบ้าน	ซึ่งนายจางได้เน้นย้ำาว่า	CMEC	จะมุ่งลงทุนในไทย 

มากขึน้	โดยเฉพาะในดา้นพลงังานทางเลอืกใหม	่เชน่	โครงการ 

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 พลังงานขยะและชีวมวล	 

ซึ่งกำาลังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจภายในของศูนย์ธุรกิจ 

ประจำาภูมิภาคอาเซียนของ	CMEC		นอกจากนี้	ผู้บริหารของ	 

CMEC	ยงัไดน้ำาเสนอพรเีซนเทชัน่แนะนำาธรุกจิจำานวน	6	รายการ 

เช่น	โครงการที่บริษัทย่อย	CERIECO	ดำาเนินการร่วมกับการ

ไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย	(กฟผ.),	สายการผลติเวชภณัฑ	์ 

คาดว่าจะเปิดรับซื้อในช่วงต้นปี	2560	ทั้งนี้	ราคารับซื้อไฟฟ้า 

ในรูปแบบ	Feed-in	Tariff	 (FiT)	 เดิมราคารับซื้ออยู่ที่	 5.66	 

บาท/หน่วย	 แต่ภายหลังคณะกรรมการนโยบายพลังงาน 

แห่งชาติ	 (กพช.)	เมื่อวันที่	26	กันยายนที่ผ่านมา	ปรับลดลง 

เหลือ	 4.12	 บาท/หน่วย	 เนื่องจากต้นทุนแผงและค่าติดตั้ง 

ปรับลดลงจากเดิมอยู่ที่	 54	 ล้านบาท/เมกะวัตต์ในปี	 2557	 

ลดลงเหลือ	42	ล้านบาท/เมกะวัตต์ในปี	2559	ดังนั้น	คาดว่า 

การเปดิรบัซือ้ไฟฟา้จากโครงการโซลารฟ์ารม์สำาหรบัหนว่ยงาน

ราชการฯระยะที่	 2	 จะใช้อัตรา	 FiT	 ที่	 4.12	 บาท/หน่วย	 

อยา่งไรกต็าม	อตัราคา่ไฟฟา้สำาหรบัโครงการโซลารฟ์ารม์ของ 

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก	 (SPP)	 ราคา	 FiT	 อาจจะถูกลง 

กว่านี้	 ปัจจุบันพน.	 ยังไม่มีนโยบายเปิดรับซื้อไฟฟ้าจาก	 

SPP	แตก่ระทรวงมนีโยบายจะทำาเปน็ระบบ	Firm	ดงันัน้	อาจ 

ตอ้งมแีบตเตอรีเ่ขา้มาใชเ้พือ่เกบ็พลงังานไฟฟา้เพือ่ไวใ้ชใ้นชว่ง 

ที่ไม่มีแสงอาทิตย์	ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

พลังงานทางเลือก

มกราคม	-	มีนาคม	2560

Alternative Energy

63 พลังงานทางเลือก



ลาวดันพลังงานทดแทนก้าวสู่แบตเตอรี่ของอาเซียน

	 เมื่อวันที่	 31	ต.ค.	 –	 4	พ.ย.2559	 	ที่ผ่านมา	คณะ 

เจ้าหน้าที่จากกระทรวงพลังงานและบ่อแร่และกระทรวง 

แผนการและการลงทนุ	สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

นำาโดยนายวีระพน	 วีระวง	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

พลงังานและบอ่แรไ่ดเ้ดนิทางไปเยีย่มชมโรงไฟฟา้พลงังานลม 

แมคอาเธอร์	 ขนาดกำาลังผลิต	 420	 เมกะวัตต์	 ตั้งอยู่ที่เมือง 

แมคอาเธอร์	 รัฐวิคตอเรีย	 ออสเตรเลีย	 ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด 

ในซีกโลกใต้		พร้อมกันนี้ คณะเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าร่วมสัมมนา 

เกี่ยวกับการผลิตและบริหารจัดการพลังงานน้ำาและพลังงาน 

ลมร่วมกัน	โดยบริษัท	ไฮโดรแทสมาเนีย	ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน 

พน.ส่งทีมเจรจากลุ่มกัลฟ์ฯชะลอโรงไฟฟ้าไอพีพี
ไฟฟ้าของประเทศสูงกว่า	30%	ของปริมาณไฟฟ้าทั้งประเทศ	 

ซึ่งสูงกว่าปกติที่ควรอยู่ระดับ	15%	โดยปริมาณสำารองไฟฟ้า 

ทีส่งูดงักลา่วจะสง่ผลกระทบตอ่คา่ไฟฟา้โดยรวมของประชาชน

ให้สูงขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 การเจรจาให้กลุ่มบริษัทกัลฟ์ชะลอ 

ขายไฟฟ้าเข้าระบบ	เนื่องจากกลุ่มบริษัท	กัลฟ์	เป็นโรงไฟฟ้า 

เอกชนรายใหญ่	 (IPP)	 ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 

ผลิตไฟฟ้าถึง	 5,000	 เมกะวัตต์	   ซึ่งค่าไฟฟ้าจากก๊าซฯ 

ก็นับเป็นต้นทุนที่สูง	 ขณะที่การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ของ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 จะช่วยเพิ่ม 

ประสิทธิภาพสูงขึ้นและทำาให้อนาคตจะประหยัดค่าไฟฟ้า 

ลงได้	 ดังนั้นเห็นควรให้เลื่อนของเอกชนแทน	 แต่ก็จะต้อง 

เจรจากัน	 เนื่องจากโรงไฟฟ้าเอกชนมีสัญญาการซื้อขาย 

ไฟฟ้า	 (PPA)	 ที่ชัดเจนอยู่	 ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และ 

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพานั้น	 เห็นว่าไม่ควรชะลอแผนเข้าระบบ	 

ทั้งนี้คาดว่าผลการเจรจากับกลุ่มบริษัท	 กัลฟ์ฯ	 จะจบภายใน 

เดือน	ธ.ค.	2559	นี้	

สะอาดรายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย	 ซึ่งปัจจุบันมีโรงไฟฟ้า 

พลังงานนำ้าและพลังงานลม	 2,600	 เมกะวัตต์	 เพื่อจำาหน่าย 

ไฟฟ้าภายในรัฐแทสมาเนีย	 และส่งออกไปยังรัฐวิคตอเรีย	 

จากเยี่ยมชมในครั้งนี้ทำาให้	 สปป.ลาว	 ได้เรียนรู้การบริหาร 

จัดการพลังงานนำ้าและพลังงานลม	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 

การผลิตไฟฟ้าได้ตลอดทั้งป	ี โดยพลังงานนำ้าทำาหน้าที่เปรียบ 

เสมือนแบตเตอรี่	 ซึ่งจะถูกเติมให้เต็มในฤดูฝน	 และพลังงาน 

ลมทำาหน้าที่ชาร์จแบตเตอรี่ในฤดูแล้ง	 จึงพร้อมที่จะผลักดัน 

นโยบายการเป็นแบตเตอรี่ของภูมิภาคอาเซียให้ประสบ 

ความสำาเร็จ	

	 พล.อ.อนนัตพร	กาญจนรตัน	์รฐัมนตรวีา่การกระทรวง 

พลังงาน	 (พน.)	 เปิดเผยว่า	 ได้ส่งทีมงานเข้าเจรจากับเครือ 

บริษัท	 กัลฟ์	 เพื่อให้ชะลอโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ	 5,000	 

เมกะวัตต์	 ที่จะเข้าระบบตั้งแต่ปี	 2564	 โดยให้เลื่อนการ 

เข้าระบบออกไปก่อน	 เพื่อให้ภาพรวมปริมาณสำารองไฟฟ้า 

ของประเทศไม่เพิ่มขึ้นอีก	 เนื่องจากปัจจุบันปริมาณสำารอง 

พลังงานทางเลือก
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กำาไรปรับเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต  อย่างไรก็ตาม	 GUNKUL	 

ยังมีโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมในลักษณะเดียวกันในมือ 

จำานวน	2	โครงการอกี	110	เมกะวตัต	์(รวมเปน็	170	เมกะวตัต)์	 

โดยจะสามารถ	COD	ได้ในปลายปี	2560

GUNKUL จ่ายไฟพลังงานลมเข้าระบบ 50MW 

กฟผ.ยันลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้า

	 นางสาวโศภชา	ดำารงปยิวฒุิ	์ประธานกรรมการบรหิาร	 

บริษัท	 กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	 จำากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 GUNKUL		 

เปิดเผยว่า	 ขณะนี้	 บริษัท	 พัฒนาพลังงานลม	 จำากัด	 ซึ่ง 

ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมได้ดำาเนินการจำาหน่าย 

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	 (COD)	 โครงการโรงไฟฟ้าวายุวินด์ฟาร์ม	 

จำานวน	50	เมกะวตัต	์ใหก้บัการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย	

(กฟผ.)	 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่	 16	พฤศจิกายน	2559		 

ซึง่เมือ่วนัที	่17	มนีาคมทีผ่า่นมา	ไดจ้ำาหนา่ยไฟฟา้เชงิพาณชิย ์

ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (กฟภ.)	 ส่วนของโครงการ 

โรงไฟฟา้ซบัพลวูนิดฟ์ารม์	1	และโครงการโรงไฟฟา้ซบัพลวูนิด ์

ฟาร์ม	 2	 จำานวน	 10	 เมกะวัตต์ไปแล้ว	 ทั้งนี้	 บริษัทคาดว่า	 

โครงการโรงไฟฟา้พลงังานลม	กำาลงัการผลติรวม	60	เมกะวตัต ์

จะสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัเพิม่ขึน้ประมาณ	800	ลา้นบาทตอ่ป	ี 

ซึง่จะเริม่ทยอยรบัรายไดต้ัง้แตป่	ี2559	ประมาณ	100	ลา้นบาท	 

โดยในปี	 2560	 รายได้ประมาณ	50%	ของกลุ่มบริษัทจะมา 

จากโครงการโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนสง่ผลทำาใหก้ลุม่บรษิทัฯ	 

ก้าวเข้าสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้าอย่างเต็มตัวผลักดันให้รายได้และ 

โมร็อกโกกล่าวว่า	 ในภาคการผลิตไฟฟ้าได้มีการดำาเนินการ 

เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามความตกลงปารสีในการลดกา๊ซเรอืนกระจก 

ของประเทศไทยที่ได้มาจากการประชุม COP21 เมื่อปี	2558 

โดยประเทศไทยได้มีการปรับแผนพัฒนากำาลังการผลิตไฟฟ้า

ของประเทศ	 หรือแผน  PDP	 2015	 (พ.ศ.  2558	 -	 2579)   

ซึ่งจะมีการปรับสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิต 

ไฟฟ้าลงในช่วงปลายแผน	 และจะมีการเพิ่มสัดส่วนของ 

พลังงานทดแทนมากขึ้น	รวมถึงสนับสนุนในเรื่องการอนุรักษ์ 

พลังงาน	 ซึ่งจะส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 

ตามเป้าหมาย	 โดยในช่วงแรกจะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 

รอ้ยละ 7	–	20 จากระดบัการปลอ่ยสภาวะเศรษฐกจิปกตภิายใน 

ปี	2563	ในภาคพลังงานและภาคขนส่ง	แต่จากการประเมิน 

ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของ	 กฟผ.	 จะรับผิดชอบ 

ในการลดกา๊ซเรอืนกระจกอยูท่ี ่4 ลา้นตนัคารบ์อนไดออกไซด์ 

เทียบเท่า	

	 นายววิฒัน	์ชาญเชงิพานชิ	รองผูว้า่การพฒันาโรงไฟฟา้	 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ในฐานะผู้แทน	 

กฟผ.	 ที่เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาต ิ

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	สมัยที่	22	(COP22)	 

ระหว่างวันที่	 7–18	พ.ย.2559	ณ	 เมืองมาร์ราเกซ	ประเทศ 

พลังงานทางเลือก
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	 บริษัทซีเมนส์ได้รับการต่อสัญญาบริการและซ่อม 

บำารุงโรงไฟฟ้าพลังงานลมโคราช	1	และโคราช	2	 ในจังหวัด 

นครราชสีมา	 เป็นระยะเวลา	 13	 ปี	 พร้อมทั้งติดตั้ง	 Power	

Curve	Upgrade	 (PCU)	ให้กับใบพัดกังหันทั้ง	90	ต้น	โดย 

โรงไฟฟ้าพลังงานลมโคราช	 1	 ถูกดำาเนินการโดยบริษัท	 

เค.อาร์.ทู	 จำากัด	 และโคราช	 2	 ถูกดำาเนินการโดยบริษัท 

เฟิร์ส	 โคราช	 วินด์จำากัด	 ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทสาขา 

	 พล.อ.อนนัตพร	กาญจนรตัน	์รฐัมนตรวีา่การกระทรวง 

พลังงานเปิดเผยว่า	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย 

พลังงาน	 (กบง.)	 เมื่อวันศุกร์ที่18	พ.ย.2559	ที่ผ่านมา	กบง. 

มีมติเห็นชอบตามที่บริษัท	 ปตท.จำากัด	 (มหาชน)	 เสนอขอ 

สร้างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว	 (LNG)	 แห่งที่	 2	 

ในขนาดความจุ	 7.5	 ล้านตันต่อปี	 แทนการสร้างขนาด	 5	 

ล้านตันต่อปี	 เนื่องจากเปรียบเทียบต้นทุนการลงทุนแล้ว 

ต่างกันเพียง	 1,000	 ล้านบาทเท่านั้น	 โดยสร้างขนาด	 7.5	 

ล้านต้นต่อปีจะคุ้มค่ากว่า	 อีกทั้งจะสามารถรองรับความ 

ต้องการใช้	LNG	ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้มากขึ้น	อย่างไรก็ตาม	 

คาดวา่หากสรา้งเสรจ็แลว้คาดวา่จะเพยีงพอใชแ้ค่	3	ปเีทา่นัน้	 

และอาจต้องหาพื้นที่สร้างคลังเพิ่มต่อไปหากความต้องการ 

ยังเพิ่มต่อเนื่อง	 ทั้งนี้อาจจะนำามติดังกล่าวรายงานต่อ 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	 ที่มี	 พล.อ. 

ประยทุธ	์จนัทรโ์อชา	นายกรฐัมนตรเีปน็ประธานในการประชมุ

ครั้งต่อไป	 สำาหรับการเปิดประมูลแหล่งสัมปทานที่จะหมด 

อายุในแหล่งบงกช	 และเอราวัณนั้น	 ขณะนี้อยู่ระหว่าง 

กบง.เห็นชอบให้ ปตท.ผุดสถานีรับ-จ่าย LNG แห่งที่ 2

การพิจารณาร่าง	 พ.ร.บ.ปิโตรเลียม	 และ	 พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ 

ปิโตรเลียมจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง	 

พ.ร.บ.ปิโตรเลียม	 ส่วนการเปิดประมูลที่กำาหนดเปิดในเดือน 

มีนาคม	 2560	 นั้นอาจจะไม่ทัน	 แต่ยืนยันว่าจะเปิดประมูล 

เสร็จตามเป้าภายในปี	2560	แน่นอน

ของบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 

ในด้านพลังงานทดแทน	 ซึ่งก็คือ	 บริษัทวินด์	 เอนเนอร์ยี่	 

โฮลดิ้ง	 จำากัด	 อีกทั้งโคราช	 1	 และโคราช	 2	 เป็นโรงไฟฟ้า 

พลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	ซึ่งประกอบไปด้วยกัน 

หันลมรุ่น	 SWT-2.3-101	 จำานวน	 90	 ต้น	 รวมกันสามารถ 

ผลิตพลังงานทดแทนได้ในปริมาณ	 207	 เมกะวัตต์ต่อปี	 

และเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ผลิตกระแสไฟฟ้าระดับ	 

utility-scale	 แห่งแรกในประเทศไทย	 	 นอกจากนี้	 ซีเมนส์ 

ยงัไดเ้พิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการโรงไฟฟา้พลงังาน 

ลมแห่งนี้ด้วยระบบวิเคราะห์ของซีเมนส์	ที่มีขีดความสามารถ 

ระดับสูงในด้านการวิเคราะห์และประมวลผล	 รวมถึงการ 

เปลี่ยนจากการซ่อมบำารุงตามระยะเวลาที่กำาหนดเป็นการ 

ซ่อมบำารุงโดยขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงด้วยระบบ

วิ เคราะห์ข้อมูลที่ชาญฉลาดนั้นจากหน่วย	 Remote	 

Diagnostics	Services	ของซีเมนส์	

ซีเมนส์ต่ออายุสัญญาบริการโรงไฟฟ้าโคราช

พลังงานทางเลือก
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	 ทรลิเลยีนท	์(Trilliant)	ผูน้ำาระดบัโลกดา้นการสือ่สาร 
อจัฉรยิะระดบัองคก์รในภาคพลงังานจบัมอืกบั	ซเีมนส	์(Siemens)	 
เพื่อวางระบบสื่อสารด้านพลังงานอัจฉริยะให้แก่	3	โครงการ
ของการไฟฟ้าเม็กซิโกในรัฐเม็กซิโกและเมืองเม็กซิโกซิตี้	 
โดยเครอืขา่ยการสือ่สารระดบัองคก์รดงักลา่วประกอบไปดว้ย 
ระบบมเิตอรอ์จัฉรยิะ	และระบบจา่ยไฟฟา้อตัโนมตัทิีอ่อกแบบ 
มาเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน	 และช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภค 
มากขึน้	ทัง้ยงัทำาใหโ้ครงขา่ยไฟฟา้ในประเทศมคีวามทนัสมยัดว้ย	 
ซึ่งทั้ง	3	โครงการเป็นความร่วมมือครั้งล่าสุดภายใต้ข้อตกลง 
ความร่วมมือระดับโลก	 ซึ่งเปิดทางให้ซีเมนส์สามารถเข้าถึง 
แพลตฟอร์มการสื่อสารอัจริยะของทริลเลียนท์ที่เมื่อนำาไปใช้ 
งานร่วมกับโครงข่ายไฟฟ้าดิจิทัลของซีเมนส์แล้วจะเกิดเป็น 
โซลชูัน่ครบวงจรทีช่ว่ยใหห้นว่ยงานดา้นสาธารณปูโภคทัว่โลก 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 ทัง้นี	้ทรลิเลยีนทม์เีครอืขา่ยหลายระดบั	รวมถงึเครอืขา่ย
บรเิวณกวา้ง	(WAN)	และเครอืขา่ยระยะใกล	้(NAN)	ซึง่จะชว่ย 
เชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าเข้ากับมิเตอร์อัจฉริยะของซีเมนส์ 
จำานวน	634,000	ตวั	ใน	7	เขตของเมอืงเมก็ซโิกซติี	้และทำาให ้
สามารถสือ่สารกบัหมอ้แปลงไฟฟา้เกอืบ	12,900	ตวั	ผา่นสาย
ไฟฟ้าความยาวกว่า	1,185	วงจร-กิโลเมตร	 (กว่า	736	ไมล์)	 
ซึ่งซีเมนส์ดำาเนินธุรกิจนี้เพื่อรับประกันว่าการจ่ายไฟฟ้าจะมี 
ความปลอดภัยและเพียงพอต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 
เม็กซิโก	โดยเมื่อวันที่	1	กันยายน	2559	การไฟฟ้าเม็กซิโกได้ 
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ว่าจะลดการสูญเสียไฟฟ้าทั้งทาง 
เทคนคิและทีไ่มใ่ชท่างเทคนคิ	อนัเกดิจากการไมไ่ดว้ดัปรมิาณ 
การใช้ไฟฟ้า	 รวมถึงการไม่ซ่อมบำารุงและปรับปรุงโครงข่าย 
ไฟฟ้า

	 Doosan	Skoda	Power ผู้ผลิตกังหันไอนำ้ารายใหญ่ 
จากสาธารณรัฐเช็ก	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ใน 
เกาหล	ีไดเ้ดนิหนา้ขยายธรุกจิในตลาดเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
อย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีมานี้	และเป็นเวลาเกือบ	1	ปีแล้วที่	 
Doosan	Skoda	Power	ได้คว้าสัญญาจัดหาชุดกังหันกำาลัง 
การผลิต	 198	 เมกะวัตต์ให้แก่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	 
Grati	บนเกาะชวาของอินโดนีเซีย	โดย	Martin	Baxa	หัวหน้า 
ฝ่ายขายภาคพื้นเอเชียผู้ดูแลโครงการ	 New	 Build	 ของ	 
Doosan	Skoda	Power	กำาลังพยายามคว้าสัญญาใหม่ๆ	ใน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เนื่องจากมีหน้าที่ดูแลการพัฒนา 
ธุรกิจทั้งระบบตั้งแต่การแสวงหาโอกาสใหม่ๆ	 ไปจนถึงการ 
เซ็นสัญญา	 โดยสถานะของ	 Doosan	 Skoda	 Power	 ใน 
อาเซียนถือว่า	 มีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดนี้	 เห็นได้ชัดจาก 
ความสำาเร็จในการติดตั้งกังหันขนาด	700	เมกะวัตต์	ในเมือง 
ซิเรบอน	 ประเทศอินโดนีเซีย	 รวมถึงการติดตั้งกังหันขนาด	 
700	 เมกะวัตต์	 ที่บริษัท	 Gheco-One	 ในประเทศไทย	 
การเป็นส่วนหนึ่งของเครือ	 Doosan	Group	 ในฐานะผู้ผลิต 
กังหันไอนำ้า	ทำาให้	Doosan	Skoda	Power	มีช่องทางในการ 
ขยายธรุกจิในภมูภิาคนี	้โดยอาศยัชือ่เสยีงอนัดขีองเครอืบรษิทั
	 ทัง้นี	้ตลาดสว่นใหญใ่นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
มศีกัยภาพและมแีนวโนม้ทีจ่ะเตบิโตในอนาคต	โดยอนิโดนเีซยี 
ถอืเปน็ตลาดทีใ่หค้วามสำาคญัอนัดบัแรก		เนือ่งจากไดเ้ซน็สญัญา 
จดัหาระบบกงัหนัใหแ้กโ่รงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่ม	Grati	ของ 
อนิโดนเีซยีเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้	และยงัมองเหน็โอกาสในทัง้สอง 
ภาคสว่น	โดยอนิโดนเีซยีและไทยมทีัง้ผูป้ระกอบการรายใหญ่ 
จากภาครัฐและนักลงทุนภาคเอกชน	ขณะเดียวกัน	ฟิลิปปินส์ 
ก็มีผู้ผลิตพลังงานภาคเอกชนหลายรายเช่นกัน

“ทรลิเลยีนท”์จบัมอื“ซเีมนส”์ 

วางเครือข่ายพลังงานให้เม็กซิโก

“Doosan Skoda Power” 
เร่งขยายผลิตกังหันไอน้ำาในอาเซียน

โดยกองบรรณาธิการ
World in Brief
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	 แถลงการณว์า่ดว้ยการพฒันาความรว่มมอืเชงิกลยทุธ์ 

ด้านการใช้พลังงานปรมาณูเชิงสันติได้รับการบังคับใช้เมื่อ 

วันจันทร์ที่	 7	 พ.ย.2559	 ที่ผ่านมาระหว่างการประชุมที่ 

กรงุมอสโกของรสัเซยี	โดยนายดมทีร	ีเมดเวเดฟ	นายกรฐัมนตร ี

สหพันธรัฐรัสเซีย	 และนายหลี่	 เค่อเฉียง	 นายกรัฐมนตรี 

สาธารณรฐัประชาชนจนี	ซึง่แถลงการณด์งักลา่วประกอบดว้ย 

คำาประกาศของหวัหนา้รฐับาลทัง้สองในเรือ่งการขยายขอบเขต

ความร่วมมือด้านนิวเคลียร์	 โดยมีหลักการพื้นฐานอยู่ที่ 

ผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันอย่างเท่าเทียม	 ขณะเดียวกันก็ 

มจีดุมุง่หมายเพือ่สนบัสนนุโครงการขนาดใหญข่องรอสอะตอม 

ในจีนด้วย    และหัวหน้ารัฐบาลทั้งสองสนับสนุนโครงการ 

กอ่สรา้งรว่มโรงไฟฟา้นวิเคลยีรเ์ทยีนวาน	2	โรง	ซึง่เปน็โรงไฟฟา้ 

แห่งใหม่ในจีนที่ออกแบบโดยรัสเซีย	 โดยรัฐบาลตั้งใจให้ 

การลงนามในสนธิสัญญาระหว่างรัฐว่าด้วยข้อปฏิบัติของ 

โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว	 และยังมีแผนที่จะก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าเพิ่มในจีน	 และพัฒนาความร่วมมือในการสร้าง 

โรงไฟฟา้นวิเคลยีรแ์บบลอยนำา้		รวมทัง้เครือ่งปฏกิรณน์วิเคลยีร ์

นิวตรอนที่เป็นเทคโนโลยีรุ่น	“เจน	4”

	 นอกจากนี้  รัสเซียกำาลังสร้างความร่วมมือด้านการใช้ 

พลังงานปรมาณูเชิงสันติกับไทย	เนื่องจากเมื่อเดือนกันยายน	 

2557	 รอสอะตอมและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาต ิ

ของไทยไดล้งนามในบนัทกึความรว่มมอืวา่ดว้ยการใชพ้ลงังาน 

ปรมาณูเชิงสันติร่วมกัน	โดยเอกสารฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ 

การประสานงานดา้นพลงังานปรมาณรูะหวา่งทัง้สองประเทศ	 

และการดำาเนินโครงการนี้จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ	 เช่น	 

การวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ ,	 ไอโซโทปรังสี ,	 

ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์,	 การป้องกันกายภาพและรังสี,	 

การจัดการกากนิวเคลียร์	ฯลฯ

รัสเซีย-จีนร่วมมือพลังงานปรมาณู

เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับไทย

อเมริกัน แคปิตอล เอ็นเนอร์จี 

ประกาศถอนทุนด้านพลังงาน
 อเมริกัน	แคปิตอล	เอ็นเนอร์จี	แอนด์	อินฟราสตรักเจอร์	
(American	 Capital	 Energy	 &	 Infrastructure	 :	 	 ACEI)	 
ประกาศว่า	ทางบริษัทได้ถอนการลงทุนด้านพลังงานทั้งหมด 
ในช่วง	 3	 ปีที่ผ่านมา	 โดยคาดว่า	 การขายสินทรัพย์ในครั้งนี้ 
จะให้ผลตอบแทนรายปี	 18.1%	 และรวม	 1.32	 เท่าของ 
เงินลงทุน	 หลังจากชำาระหนี้ที่กำาลังจะครบกำาหนดในระยะ 
เวลาอันใกล้นี้แล้ว	 สำาหรับการขายสินทรัพย์ครั้งนี้จะใช้เวลา 
ไม่เกิน	 16	 เดือน	 และจะสร้างผลตอบแทนรวม	 108.6	 
ล้านดอลลาร์	 ซึ่ง	 ACEI	 ได้ถอนการลงทุนใน	Azura	Power	 
Holdings	Ltd.,	BMR	Energy	LLC,	Taiba	Ndiaye	Wind	 
Project	 และ	 PT	 Arkora	 Hydro	 โดยได้ขายสินทรัพย์ใน	 
Azura	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ	Azura-Edo	IPP	สถานีไฟฟ้า
ขนาด	 1,500	 เมกะวัตต์ที่กำาลังก่อสร้างอยู่ในรัฐเอโดของ
ไนจีเรีย	 ให้แก่	 Actis	 บริษัทที่ลงทุนในตลาดที่กำาลังเติบโต 
ทั่วโลก	 นอกจากนี้	 Lekela	 Power	 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ	 
Actis	ยังได้รับสิทธิในการร่วมพัฒนาต่อจาก	ACEI	รวมถึงได้ 
รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการลงทุนใน	Taiba	Ndiaye	Wind	 
Project	ขนาด	158	เมกะวัตต์	ในประเทศเซเนกัล	
	 ขณะเดียวกัน	ACEI	ยังขายสินทรัพย์ที่ลงทุนใน	BMR	 
ผูด้ำาเนนิโครงการผลติไฟฟา้พลงังานลมขนาด	36	เมกะวตัตใ์น 
จาเมกาใหแ้กบ่รษิทัในเครอื	Virgin	Group		และโครงการผลติ 
ไฟฟ้าพลังงานนำ้าขนาด	84	เมกะวัตต์จำานวน	10	โครงการใน 
อินโดนีเซียยังถูกขายให้กับนักลงทุนรายอื่นๆ	 ซึ่งพอล	 
ฮานราฮาน	 ซีอีโอ	 ACEI	 เปิดเผยว่า	 การขายสินทรัพย์ใน	 4	 
โครงการที่ลงทุนในช่วง	 3	 ปีที่ผ่านมานั้นการันตีว่าตลาด 
เกิดใหม่ยังคงมีศักยภาพสูง	 แม้จะต้องถอนตัวจากการลงทุน 
เรว็กวา่ทีว่างแผนไว	้แตผ่ลตอบแทนทีไ่ดม้หาศาล	และการลงทนุ 
ดังกล่าวทำาให้เศรษฐกิจดีขึ้น	 เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยและ
สร้างผลกำาไรอย่างงาม
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	 นายเบรนดอน	 วอเทอร์ส	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กลุม่บรษิทัโกลวก์ลา่ววา่	ผลประกอบการของกลุม่บรษิทัโกลว์ 

สำาหรบั	9	เดอืนแรกของป	ี2559	ยงัคงแขง็แกรง่อยา่งตอ่เนือ่ง	

ปริมาณความต้องการไฟฟ้าและไอนำ้าของลูกค้าอุตสาหกรรม 

ยังอยู่ในระดับสูง	 ค่าไฟฟ้าผันแปร	 (Ft)	 จะไม่เปลี่ยนแปลง 

ในชว่งเดอืนกนัยายนถงึธนัวาคม	2559	และราคากา๊ซธรรมชาต ิ

ก็ยังอยู่ในระดับตำ่าใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมา

	 สำาหรับธุรกิจไอพีพี	 หน่วยผลิตมีความพร้อมจ่ายที่

ดีเยี่ยม	 หากไม่นับรวมรายการรายได้อื่นๆ	 ที่ไม่เกิดขึ้นอย่าง 

สมำ่าเสมอ	 (Non-Recurring	Other	 Incomes)	 ที่บันทึกใน 

ผลประกอบการปี	2558	แล้วในช่วง	9	เดือนแรกของปี	2559	 

บริษัทมี	Normalized	Net	Profit	สูงขึ้นร้อยละ	7	เมื่อเทียบ 

กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

	 นายเบรนดอน	 วอเทอร์สกล่าวเพิ่มเติมว่า	 บริษัท 

มีความยินดีที่โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมขนาด	 9	 

เมกะวัตต์	 ซึ่งเราได้ร่วมมือกับผู้ร่วมพัฒนาโครงการของเรา 

คือ	 WHA	 และ	 SUEZ	 ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้	 โดย 

โรงไฟฟ้าดังกล่าวจะตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีและคาดว่า	 จะเริ่ม 

ดำาเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี	 2562	 โดยจะทำาการ 

ขายไฟฟา้ภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟา้แบบ	VSPP	กบัการไฟฟา้ 

สว่นภมูภิาค	โดยทีก่ารพฒันาโครงการดว้ยเทคโนโลยคีารบ์อน 

ตำา่	(Carbon-light	technologies)	เปน็เปา้หมายและกลยทุธ์ 

หลักของกลุ่มบริษัทโกลว์	 ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิต 

ไฟฟ้าด้วยขยะถือเป็นเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่แผน 

พัฒนาพลังงานของประเทศไทย	 (PDP	 2015-2036)	 ให้ 

ความสำาคัญอย่างสูงอีกด้วย	 และบริษัทเรามีความมุ่งมั่น 

อย่างเต็มที่ที่จะพัฒนาโครงการดังกล่าวด้วยเทคโนโลยีที่เป็น 

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 โครงการอาเซียน	 ไชน์	 (ASEAN	 SHINE)	 นับเป็น 

โครงการระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาและกำาหนด

มาตรฐานด้านประสิทธิภาพทางพลังงานให้เป็นหนึ่งเดียว	 ได้ 

รับเงินทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป	ประมาณ	80%	คิดเป็น 

จำานวนเงินกว่า	1,749,000	ยูโร	หรือประมาณ	72	ล้านบาท	 

บริหารจัดการโดยสมาคมทองแดงนานาชาติและมีการ 

ชว่ยเหลอืทางเทคนคิจากโครงการสิง่แวดลอ้มแหง่สหประชาชาต	ิ 

(UNEP)	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบ 

และประสทิธภิาพของเครือ่งใชไ้ฟฟา้ใหเ้ปน็หนึง่เดยีว	ซึง่จะนำา 

ไปสู่การประหยัดพลังงานได้กว่า	21,500	ล้านบาท	และช่วย 

กระตุ้นการค้าให้แก่อาเซียนได้มากถึงร้อยละ	 4.55	 โดย 

เริ่มจากเครื่องปรับอากาศ	 และปัจจุบันมีการพัฒนาไปถึง 

หลอดไฟ	และความพยายามในการขยายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า 

อืน่ๆ	ในอนาคต	อาท	ิตูเ้ยน็	ทวี	ีหมอ้แปลงไฟฟา้	และ	มอเตอร	์ 

	 โครงการอาเซียน	 ไชน์	 เป็นกรอบยุทธศาสตร์ที่มี 

ลักษณะเป็นองค์รวม	 ริเริ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม 

คือ	 ภูมิภาคอาเซียน	 หากประสบความสำาเร็จจะทำาให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตลาดสินค้าอาเซียน	 ส่งเสริม 

ประสทิธภิาพของเครือ่งใชไ้ฟฟา้	เปน็การสรา้งมาตรฐานระดบัสงู 

แก่ภูมิภาคนี้	 และเป็นการอำานวยความสะดวกทางการค้า 

ระหวา่งประเทศในภมูภิาค	สอดคลอ้งและสง่เสรมิการรวมตวั 

เปน็ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปทีีผ่า่นมา	(AEC)	ปรบัเปลีย่น 

อาเซียนให้เข้าสู่ชุมชนการค้า	 เกิดการค้าเสรีในกลุ่มประเทศ 

สมาชกิ	มกีารถา่ยโอนความรูแ้ละความเชีย่วชาญไปสูป่ระเทศ 

เพือ่นบา้น	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

กับประสิทธิภาพทางพลังงาน  ซึ่งผลสำาเร็จในปี	 2556-2559	 

เช่น	 การปรับประสานมาตรฐานการทดสอบให้สอดคล้องกัน 

ในอาเซียน	ตามมาตรฐานสากล	ISO	5151-2010

ASEAN SHINE ยกระดับมาตรฐาน 

กระตุ้นการค้าโต-ประหยัดพลังงาน

ผลประกอบการโกลว์ 9 เดือนแกร่ง

ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเพิ่ม

พลังงานทางเลือก

มกราคม	-	มีนาคม	2560
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