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Roadmap พลังงานผลิต EV 1.2 ลานคัน
หนุนใหสิทธิพิเศษผูลงทุน-ภาษีเปน 0%
  Green Car มาแรงป 59 

 EV แขงชารจเร็ววิ่งไดไกล

 Electric Vehicle Update .................หนา 10

 กฟภ.ลุยโรดแม็พ Smart Grid
 ดึงผูใชไฟเมืองพัทยามีสวนรวม

 Smart Grid ……………...................... หนา 14 

 กาวตอไปพลังงานไทย 

 

 

 “อลงกรณ”สานฝน EV-โซลารรูฟเสรี
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 วันเวลายังคงทำงานตอเนื่องตลอดเวลา และผานไปอยางรวดเร็ว จากป 

๒๕๕๘ สูป ๒๕๕๙ หลายทานยังอาจจะสับสนกับตัวเลขของ พ.ศ. เพราะอาจ 

จะยังไมคุนเคยกับการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ นี้

 ในแวดวงการพลังงานป ๒๕๕๘ จัดไดวาเปนปแหงการเปลี่ยนแปลง 

พอสมควร เพราะเปนปที่พลังงานทดแทนเริ่มเปนดาวเดนที่อยูในความสนใจของ 

สังคม มีการพูดถึงบอยครั้งมากขึ้น ถึงแมวาในชวงไตรมาสทายๆ ของป ราคาพลังงาน 

มีแนวโนมท่ีจะลดลงอยางมากก็ตามที ราคาน้ำมันก็คลายตัวลงมาอยูในระดับต่ำกวา  

๔๐ เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนสิ่งท่ีเหนือความคาดหมาย แตความสนใจในดาน 

พลังงานทดแทนกลับมากขึ้นตามไปดวย โดยดูไดจากการประชุมนานาชาติที่ 

ประเทศฝรัง่เศสในชวงปลายปผานมา ซึง่เปนการประชุมรฐัภาคอีนสุญัญาสหประชาชาต ิ

วาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ ๒๑ (COP ๒๑) 

 สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้มุงเนนไปที่การจำกัดไมใหอุณหภูมิโลก 

รอนขึ้นเกิน ๒ องศาเซลเซียส นอกเหนือจากทานนายกรัฐมนตรีไทยไดขึ้นกลาว 

สุนทรพจนตอที่ประชุมรวมกับผูนำชาติตาง ๆ  ในโลกแลว  ในภาคประชาชน เปนเรื่อง 

ทีน่ายนิดทีีป่ระชมุไดเชญิคณุวนัด ีกญุชรยาคง จลุเจรญิ ประธานกรรมการและกรรมการ 

ผูจดัการใหญบรษิทั SPCG จำกดั  (มหาชน)  ขึน้เวทรีวมอภปิรายในหวัขอ “การพฒันาการ  

ผลิตไฟฟาพลงังานแสงอาทติยเพือ่ชวยลดสภาวะโลกรอน” ในฐานะเปนผูทีไ่ดรบัรางวลั  

ผูนำสตรีดานการลดโลกรอนดวยพลังงานแสงอาทิตยจาก UNFCCC ในงานประชุม  

COP ๒๐ ที่กรุงลิมา ประเทศเปร ู เมื่อป ๒๕๕๗ ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงการเปน 

ประเทศผูนำการผลิตและการใชไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในภูมิภาค ASEAN

 นอกจากนี ้สปช. ยงัไดผลักดนันโยบาย “โซลารรฟูเสร”ี ตอรฐับาล ซึง่เปนสิง่ 

ที่ทำใหเกิดการตื่นตัว ใหความสนใจในโซลารรูฟในภาคครัวเรือนมากขึ้น และในชวง 

ปลายป ๒๕๕๘ ภาครฐั กเ็ริม่ขยับ สงสญัญาณท่ีดดีวยการประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

วาดวยกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับท่ี ๖๔ (พ.ศ.๒๕๕๘) ซึ่งไดเพิ่มขอความในกฎ 

กระทรวงฯฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๘) ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๒ เปดชอง 

ใหติดตั้งแผงโซลารเซลลไดโดยไมตองขออนุญาตดัดแปลงอาคาร

 และสิง่ทีน่าจะยนิดมีากขึน้คอื ขาวดจีากกระทรวงพลงังานตอวงการโซลารรฟู 

ภายในไตรมาสที่ ๒ ของป ๒๕๕๙  นัน่หมายความวาภาคประชาชนสามารถทีจ่ะเขาถงึ 

พลังงานทดแทนแสงอาทิตยไดดวยตัวเอง แนนอนวา ความเปลี่ยนแปลงยอมเกิดขึ้น

อยางมากมาย

 ในอนาคตอันใกลก็นาติดตามอยางมากมาย จนบางครั้งอาจจะเกรงวา 

บางสิง่ทีเ่รว็เกนิไปอาจจะนำผลกระทบดานอืน่ตามมา หากมไิดมกีารเตรยีมการปองกนั 

ปญหาทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต ยกตวัอยางเรือ่งการควบคมุคณุภาพของสนิคา รวมถงึการ 

สรางความรูความเขาใจในการดูแลความปลอดภัย ซึ่งจะตองผลักดันกันตอไปในปนี้

 สวัสดีปใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

บทบรรณาธิการ
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Cover Story

“พลังงาน-คมนาคม-วิทย-อุตสาหกรรม” จับมือแนน 
รวมทำ Road Map สงเสริมอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟา 
วาดฝนป 79 มีรถยนตไฟฟาวิ่งบนทองถนน 1.2 ลานคัน   
ดานสมาคมยานยนตไฟฟาชงแกภาษีสรรพสามิตเปน 0% 
เวนภาษีนำเขาชิ้นสวนชั่วคราว รวมถึงชวยลดภาษีผูซื้อรถ 
ใหเกิดการใชในปริมาณมาก “วันชัย” ระบุประกาศ 
กำหนดกำลังของมอเตอรไฟฟาท่ีใชขับเคลื่อนรถตาม 
กฎมายรถยนตถูกดอง FOMM Corporation บริษัท 
ญีปุ่นสนลงทนุประกอบรถยนตไฟฟาขายไทยคันละ 3 แสน  
ขณะที่ สนข.รับลูกรัฐบาลเรงศึกษารถเมลไฟฟาตนแบบ  
 ดร.ทวารฐั สตูะบตุร  ผูอำนวยการสำนักนโยบายและ 
แผนพลังงาน (สนพ.) เปดเผยวา กระทรวงพลังงานไดรวมกับ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือรวมกนัจดัทำ Road Map การ 

สงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา คาดวาจะเห็นภาพ 
เบื้องตนไดในป 2559  ซึ่งแนวทางดังกลาวจะเปนสวนหนึ่ง 
ของแผนบริหารจัดการน้ำมัน (Oil Plan) ที่กำหนดสงเสริม 
ใหมีรถยนตไฟฟาในปลายแผนหรือป 2579 ออกสูตลาด 
ประมาณ 1.2 ลานคัน
 แผนดังกลาวกระทรวงพลังงานจะรับผิดชอบหลักใน 
การจัดหาไฟฟา โดยอาจจะตองมีการพิจารณาระเบียบ 
กฎหมายท่ีเกีย่วของ เชน การแกไขระเบียบใหเอกชนสามารถ 
ขายไฟฟาตรงกับรถยนตไดจากเดิมกำหนดใหเฉพาะ 3 การ 
ไฟฟาในการดูแลระบบคาสงและคาปลีกไฟฟาเทานั้น ซึ่งใน 
สวนนี้จะรวมถึงการสงเสริมใหเกิดสถานีบริการชารจไฟฟา 
ดวย โดยอาจจะใหอยูในปมน้ำมันและนำรองในบางเสนทาง 
กอน แตคงจะเริ่มพัฒนาจากระบบรวมหรือไฮบริดจกอน 
จะเปนแบบปลั๊กอินหรือไฟฟาทั้งหมด สวนรถยนตทั่วไปนั้น 

“พลังงาน” ฝนผลิต EV 1.2 ลานคัน 
ชูใหสิทธิพิเศษผูลงทุน-ลดภาษีเปน 0%

อรรชกา  สีบุญเรือง ดร.ยศพงษ  ลออนวล ฮิเดโอะ  ทซึรุมากิ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ดร.สมชาย สาโรวาท
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รัฐบาลก็สงเสริมใหเกิดการประหยัดพลังงานและลดภาวะ 
โลกรอนอยางเต็มท่ีในป 2559

เดินหนาทำโรดแม็พยานยนตไฟฟา
 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
อุตสาหกรรมเปดเผยถึงแนวนโยบายการสงเสริมและพัฒนา 
อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาไทยวา หลังจากสมาคมยานยนต 
ไฟฟาไทยเขาพบเพื่อหารือ กระทรวงจึงใหสมาคมไปเรง 
ศึกษาและจัดทำแผนแมบท (โรดแม็พ) ในการสงเสริมและ 
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาไทยรวมกับกระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวง 
คมนาคม และหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางจริงจังใหแลวเสร็จ 
ในเดือนธันวาคม 2558 ที่ผานมา
 โดยมีความจำเปนตองวางแผนงานหรือโรดแม็พ 
รวมกันอยางเรงดวน ทั้งผูประกอบการยานยนต และชิ้นสวน 
ใหนำกลับมาหารือและนำไปสูการดำเนินงานโดยเร็วที่สุด  
เพ่ือใหผูผลิตที่สนใจลงทุนยื่นขอสิทธิประโยชนการลงทุน 
จากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ได 
ภายในป 2559 สอดคลองกับนโยบายกระตุนการลงทุน และ
การสงเสริมคลัสเตอรยานยนตของรัฐบาลในปนี้
 “แมไทยกำลังเรงศึกษา แตก็ตองใชเวลา 3-5 ปกวา 
จะเปนรูปธรรม ถือเปนการตอยอดการพัฒนานวัตกรรม 
ยานยนตจากอีโคคารที่สิทธิประโยชนสงเสริมการลงทุนจะ 
สิ้นสุดลงในป 2562 ดังนั้นการสงเสริมยานยนตไฟฟาจึงเปน 
นโยบายการใชพลังงานทางเลือกตัวใหมที่ตองเรงพัฒนา  
หากไทยไมศึกษาสงเสริมอยางจริงจัง ก็จะถูกคูแขงอยาง 
มาเลเซียแซงหนาและดึงดูดใหนักลงทุนแหไปตั้ งฐาน 
การผลิตอยางแนนอน”
 ดร.ยศพงษ ลออนวล นายกสมาคมยานยนตไฟฟา 
ไทย (Electric Vehicle Association of Thailand -  
EVAT) เปดเผยวา สมาคมไดดำเนินการจดทะเบียนกอตั้ง 
เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2558 ที่ผานมา เพื่อสงเสริมใหเกิดการใช 
ยานยนตไฟฟาในไทย ซึ่งประกอบดวย 3 กลุมคือ กลุมรถ 
ไฮบริดหรือปลั๊ก-อิน ไฮบริด, กลุมรถไฟฟา และรถเซลล 

เชื้อเพลิง พรอมกับผลักดันใหกลายเปนโปรดักสแชมเปยน 
อีกตัวในไทย และเม่ือเกิดการใชยานยนตไฟฟามากๆ  
ก็จะชวยลดปญหามลพิษในทองถนนได
 “วัตถุประสงคหลักของสมาคมคือ สนับสนุนการ 
แลกเปล่ียนความรูและความรวมมือทางวิชาการดานเทคโน- 
โลยีและนวัตกรรมยานยนตไฟฟา ใหคำปรึกษาขอบังคับ 
มาตรฐาน และการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางการแกปญหา 
ที่จะนำไปสูการสงเสริมการใช การผลิต พัฒนาและวิจัย 
ยานยนตไฟฟาในไทย และสุดทายสงเสริมการเผยแพร 
ขอมูลทำความเขาใจกับประชาชนผูบริโภค” 
 นางเพียงใจ แกวสุวรรณ อุปนายกฝายสงเสริมการ 
ใช EVAT เปดเผยวา ปจจบุนัปญหาของการผลักดนัใหการเกดิ 
การใชยานยนตไฟฟาอยางแพรหลายมาจากราคาของยานยนต 
ไฟฟายังมีราคาแพง ซึ่งมาจากตนทุนการผลิตที่ยังสูงอยู  
ดังน้ันนอกจากเรื่องโครงสรางพื้นฐาน การทำความเขาใจกับ 
ผูบริโภค และส่ิงสำคัญราคาของยานยนตไฟฟาตองสามารถ 
เปนเจาของไดงาย ภาครัฐจึงตองเขามาสนับสนุน เชน เรื่อง 
ของภาษีสรรพสามิตที่จะตองลดลงเปน 0% หรือยกเวนภาษี 
นำเขาช้ินสวนสำคัญในชวงเริ่มตน และจำเปนตองสนับสนุน 
เงินซื้อรถ หรือลดภาระผูซื้อรถบางสวนเหมือนกับในประเทศ 
ญี่ปุน จีนหรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งหากมีความชัดเจนก็จะเปน 
สวนสำคัญในการเรงรัดใหภาคเอกชนตัดสินใจลงทุนได
 ดร.สมชาย สาโรวาท ประธานเครือขายพัฒนา 
ศักยภาพไทยกลาวกับวารสาร “พลังงานทางเลือก” วา  

นอกจากเร่ืองโครงสรางพื้นฐาน การทำความเขาใจกับผูบริโภค และสิ่งสำคัญราคาของยานยนตไฟฟา

ตองสามารถเปนเจาของไดงาย ภาครัฐจึงตองเขามาสนับสนุน เชน เรื่องของภาษีสรรพสามิตท่ีจะตองลดลงเปน 0% 

หรือยกเวนภาษีนำเขาช้ินสวนสำคัญในชวงเร่ิมตนและจำเปนตองสนับสนุนเงินซื้อรถ 

หรือลดภาระผูซื้อรถบางสวนเหมือนกับในประเทศญี่ปุน จีน
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พลังงานงานทุกรูปแบบถือวาเปนเร่ืองสำคัญตอระบบเศรษฐกิจ  
และสังคมไทย จึงควรมีการวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก 
ที่เรามีอยูแลวใหไดผลมากท่ีสุด เชน พลังงานลม พลังงาน 
แสงอาทิตย เพ่ือเปนพลังงานไฟฟา ซึ่งตนทุการผลิตถูกกวา 
น้ำมันและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา อีกทั้งลด 
การปลอยพลังงานความรอนและการลดคารบอนไดออกไซด
 อยางรถยนตธรรมดาขนาด 1,000-2,000 ซีซี 
หากคิดราคาน้ำมันลิตรละ 30 บาท คาใชจายในการเดินทาง  
2-3 บาทตอกิโลเมตร แตหากรถยนตพลังงานไฟฟาตนทุน 
ประมาณ 40-60 สตางคตอกิโลเมตร และท่ีสำคัญคา 
ซอมรถก็เสียนอยลง
 สำหรับปญหาท่ีทำใหยานยนตไฟฟาไมคืบหนาเทา 
ที่ควรอาจจะมาจากผูผลิตและจำหนายรถยนตและสินคา 
ทีเ่กีย่วของยงัมสีตอกรถประเภทดีเซลและเบนซินจำนวนมาก  
ผูขายนำ้มนัรายใหญกค็งไมอยากสนบัสนุนใหเกดิขึน้ในขณะน้ี  
และที่สำคัญผูบริโภคยังมองเรื่องราคารถยนตไฟฟาที่ยังแพง 
กวารถยนตท่ีใชน้ำมันหากรัฐไมไดสนับสนุนอยางจริงจัง ซึ่ง 
แตกตางจากประเทศท่ีพัฒนาแลวเชน ญ่ีปุน เกาหลีมีการผลักดัน 
อยางจริงจังทั้งรถยนตไฟฟาสวนบุคคลและรถเมลไฟฟา
 ดังนั้นจึงเห็นวา รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของควร
สนับสนุนในเรื่องการลดหยอนภาษีและนำเขาภาษีแบตเตอรี ่
และมอเตอร  รวมทั้งกรมการขนสงทางบกควรแกไขระเบียบ 
ใหจดทะเบียนรถยนตไฟฟาไดงายข้ึน เชน รถจักรยานยนต 
ไฟฟาทีร่ะบสุเปกวา ตองมกีำลงัพกิดัมอเตอรไฟฟาไมนอยกวา  
0.5 กิโลวัตตและสามารถขับเคลื่อนรถใหมีความเร็วสูงสุด 
ไมนอยกวา 45 กม.ตอชั่วโมง  จึงเสนอใหลดกำลังพิกัดนอย 
กวาเดิม และแยกจดทะเบียนรถยนตไฟฟาเปนถนนใหญ 

และถนนในหมูบาน 
 สรุปแลวรัฐบาลตองสนับสนุนทั้งเรื่อง Hardware 
ทัง้การผลติในประเทศและการนำเขา และเรือ่ง Software  เพือ่ 
การเตรียมการความพรอมจากรถยนตใชน้ำมันเขาสูระบบรถยนต 
ไฟฟา ซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวของก็ตองมีการปรับตัว รวมไปถึงการ 
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตองขยายสายสง 
ใหรองรบัการชารจรถยนตไฟฟาไดสกั 1 แสนคนัเปนอยางนอย 
ซึ่งการไฟฟาทั้ง 3 แหงก็อยูระหวางการพัฒนาโครงขายไฟฟา 
อัจฉริยะ (Smart Grid) ไวรองรับการใชไฟในอนาคต

นักลงทุนญี่ปุนผลิต EV ในไทยราคา 3 แสน
 นายฮิเดโอะ ทซึรุมากิ ประธานกรรมการ บริษัท 
FOMM Corporation จำกัด นักลงทุนญี่ปุนกลาวกับวารสาร 
“พลังงานทางเลือก” ถึงสาเหตุที่มาลงทุนผลิตรถยนต 
ไฟฟาในประเทศไทยวา เนื่องจากเห็นวา สถานการณใน 
ขณะนี้ถือวาสภาพแวดลอมแยลงมากและรถยนตไฟฟาใน 
ประเทศญี่ปุนก็มีการลงทุนคอนขางมากแลวเลยสนใจมาลง
ทุนในประเทศไทยเปนรายแรกในอาเซียน นอกจากนี้โรงงาน 
ผลิตช้ินสวนรถยนตในประเทศไทยมีการลงทุนโดยบริษัท 
ญี่ปุนคอนขางมาก จึงเหมาะที่จะผลิตช้ินสวนและประกอบ 
รถยนตไฟฟาในประเทศไทย ซึ่งเมื่อไดปรึกษาหารือกับนาย 
อลงกรณ พลบุตร รองประธาน สปท. ก็เห็นวา ประเทศไทย 
กำลังสนับสนุนใหตางชาติมาลงทุนผลิตอุปกรณสำหรับ 
รถยนตไฮบริด, ปล๊ักอินไฮบริด และรถยนตไฟฟาแบบ 
แบตเตอร่ี (BEV)  โดยผูขอจะไดรับการสงเสริมจาก BOI   
ซ่ึงจะไดรับสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปน 
ระยะเวลา 8 ปเปนสัดสวนรอยละ 100 ของเงินลงทุน
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 ขณะน้ีอยูระหวางการติดตอพารตเนอรในประเทศ 
ไทยเพื่อชวนมาลงทุนรวมกันหรือลักษณะเปนการ Joint 
Venture กนัเปนหลกั เชน บรษิทัเอกชนดานพลงังานทดแทน  
ผูผลิตและจำหนายปมน้ำรายใหญ หรือบริษัทที่มีนโยบายใน 
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
 “บริษัทมีแผนท่ีจะจำหนายรถยนตไฟฟาในไทยประมาณ 
กลางป 2561 โดยผลิตรถยนตขนาดเล็ก 4 ที่นั่งประมาณ 
เดือนพฤษภาคม และจำหนายในเดือนมิถุนายนจำนวน 
5,000 คัน และป 2562 จะผลิตอีกประมาณ 10,000  
คันเพื่อจำหนายในอาเซียนและทวีปยุโรป”
 ตนทุนของรถไฟฟาอยูที่แบตเตอรี่และมอเตอรใน 
สัดสวน 40% ของตนทุนการผลิตท้ังหมด เราจึงตองผลิต 
เปนรถยนตขนาดเล็ก จำนวนชิ้นสวนนอยลง ลดผลกระทบ 
ทางดานส่ิงแวดลอม ขนาดแบตเตอร่ีก็เล็กลงทำใหเสียคา 
ใชจายนอยลง และโดยจะใหเชาแบตเตอรี่แทนเดือนละ 
ประมาณ 1,000 บาท ซึ่งชารจไฟที่บานประมาณ 6 ชั่วโมง 
ขนาดกำลังไฟฟาสูงสุด 10KW  วิ่งไดประมาณ 100-150  
กม. โดยแบตเตอรี่นาจะนำเขามาจากญี่ปุนหรือจีน สวน 
มอเตอรอาจจะเพิ่มไลนการผลิตในประเทศไทย เนื่องจาก 
ปจจุบันมีบริษัทญ่ีปุนลงทุนผลิตมอเตอรในไทยอยูแลว เชน  
บริษัท ซินโฟเนียร เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 นายวันชัย มีนศิริ ตำแหนงในฐานะคณะทำงาน 
สงเสรมิการพฒันายานยนตไฟฟาของคณะกรรมาธิการปฏริปู 
พลังงาน สปช.เปดเผยถึงความคืบหนาในการออกประกาศ 
เร่ือง กำหนดกำลังของมอเตอรไฟฟาที่ใชขับเคลื่อนรถตาม 
กฎหมายวาดวยรถยนตวา รางประกาศดังกลาวไดผานการ 
พจิารณาของคณะกรรมาธกิารแลวอยูระหวางทีก่รมการขนสง 
ทางบกกำลังรับฟงความคิดเห็นจากผูคัดคานภายใน 30 วัน  

หากไมมีการคัดคานก็จะลงนามประกาศใช แตเนื่องจาก 
มกีารโยกยายตำแหนงอธบิดกีรมการขนสงทางบกคนใหมเปน 
นายธีระพงษ รอดประเสริฐ เม่ือเดือนตุลาคม 2558 จึงอาจ 
จะมีการศึกษาเรื่องนี้กันใหม ทำใหมีความลาชาในการ 
ประกาศใช ทัง้ทีค่วามเปนจรงินาจะเรงประกาศใชเพือ่สงเสรมิ 
ใหการจดทะเบียนรถยนตไฟฟางายขึ้น เน่ืองจากมีการแยก 
จดทะเบยีนรถยนตประเภทตางๆ อยางชดัเจนเมือ่เปรยีบเทยีบ 
ประกาศกำหนดกำลังของมอเตอรไฟฟาทีใ่ชขบัเคล่ือนรถตาม 
กฎหมายวาดวยรถยนตป 2550

เรงทีโออาร EV BUS ซื้อแทนรถเมลเอ็นจีวี
 นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดคมนาคม เปดเผยถึง 
ความคืบหนาการประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ในการจดัหารถเมลไฟฟาวา ขณะนีค้วามคืบหนาของโครงการ 
อยูระหวางการดำเนินการจัดทำรางเอกสารการจัดซื้อจัดจาง
หรือทีโออาร (TOR ) ซึ่งเปนตามแนวทางของนายกรัฐมนตรี 
ที่อยากใหจัดซื้อรถเมลไฟฟาประมาณ 500 คัน แตในขั้นตอน 
แรกจะดำเนินการจัดซื้อ 200 คันกอน ขณะเดียวกันทาง 
กระทรวงพลังงานเองพรอมที่จะชวยในโครงการนี้ทุกดาน  
ซึ่งหากเปรียบเทียบความคุมคา ถือวารถเมลไฟฟาคุมคา 
กวารถเมลดีเซลลแลเอ็นจีวี แตอาจจะใชระยะเวลา 10-20  
ปในการคืนทุน  
 นายชัยวัฒน ทองคำคูณ รองผูอำนวยการสำนัก 
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร  (สนข.) เปดเผยวา 
จากกรณีที่องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดมีการ 
ยกเลิกการประกวดราคาจัดซ้ือรถเมลเอ็นจีวีจำนวน 489  
คันนั้นทางรัฐบาลจึงไดมีนโยบายใหกระทรวงคมนาคมไป 
ศึกษาและพิจารณาจัดซื้อรถโดยสารระบบไฟฟาเพิ่มเติม 2  
ประเภทคือรถไฟฟาที่ใชแบตเตอรี่ภายในตัวรถ EV BUS  
และรถไฟฟาลอยางที่มีการเกี่ยวสายไฟบนหลังคา ซึ่ง 
กายภาพถนนโดยทั่วไปในกรุงเทพฯถือวามีความเหมาะสม 
กับรถไฟฟาแบบ EV BUS  โดยทางกระทรวงคมนาคมได 
มอบหมายให สนข.เปนผูดำเนินการศึกษารายละเอียด 
เบื้องตน ซึ่งจะตองสงสรุปผลการศึกษาไปยังกระทรวง 
คมนาคมเพื่อสงให ครม.พิจารณาในป 2559 ขณะนี้อยู 
ระหวางการเก็บขอมูลและวิเคราะหเบื้องตนจะตองมีการ 
เปรยีบเทยีบคุณสมบตัริาคาตนทนุ และความเหมาะสมของรถ 
ทั้ง 2 ประเภท และเมื่อ ครม.เห็นชอบในหลักการก็จะมี 
การดำเนินการจางที่ปรึกษาตอไป
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โดยกองบรรณาธิการ

Electric Vehicle Update

 งานมหกรรมยานยนตครัง้ที ่32 หรอื มอเตอรเอก็ซโป 
2015 เมื่อวันที่  2-13 ธันวาคม 2558 ที่ผานมาเปนที่ 
นาเสียดายท่ีรถยนตพลังงานไฟฟา 100% อยาง “เทสลา” ภายใต 
การนำเขาของบริษัท เทสลา ออโตโมทีฟ จำกัด ไมไดเปดตัว 
อยางเปนทางการในประเทศไทย จึงอดที่จะไดยลโฉมรถ 
โมเดล S รุน 85D และรุน P90D

  

 รถพลังงานไฟฟา Tesla Model S  (เทสลา โมเดล เอส)  
รุน 85D และ รุน P90D ขับเคลื่อนโดยมอเตอรพลังสูงสองตัว  
(Dual Motors) ไมมีเครื่องยนต จึงไมมีการปลอยมลพิษตอ 
สิ่งแวดลอม เมื่อชารจ 1 ครั้งจะสามารถขับไปไดไกลที่สุด  
480 กม .  เมื่อเปรียบเทียบกับรถยนตไฟฟาคายอื่นๆ  
และมีอัตราเรงจาก 0–100 กิโลเมตรตอชั่วโมง ภายใน 4.3  
วินาที ในรุน 85D และ รุน P90D ใชเวลาเพียง 2.4 วินาที 
 Tesla Model S ทั้ง 2 รุนดังกลาวจะติดตั้งระบบ 
ควบคุมการขับขีอ่ตัโนมัต ิ(Autopilot ) ซึง่จะมีโซนารตรวจจับ 
สิง่กดีขวาง เชน รถยนต คน หรอืสิง่ของตางๆ โดยเมือ่ตรวจพบ  
ระบบจะคำนวณระยะและเสนทางเพื่อหลีกเลี่ยง และจะ 
เปลี่ยนเลนใหเองโดยอัตโนมัต ิและยังเสริมดวยระบบเรดาห 
ที่จะชวยตรวจเสนทางการวิ่งไปสูจุดหมายอยางแมนยำ  

พรอมตรวจสอบถึงสถานะไฟแดงเพ่ือหยุดรถหรือเรงเครื่อง 
อยางเหมาะสม นอกจากน้ียังชวยอำนวยความสะดวกใหแก 
ผูขับในการตรวจหาที่วางและนำรถเขาจอดใหอยางปลอดภัย 
อีกดวย

Green Car มาแรงป59
EV แขงชารจเร็ววิ่งไดไกล
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 “แอปเปล” บริษัทไอทียักษใหญจากสหรัฐประกาศ 
แผนท่ีจะเปดตัวรถยนต Electric Car ภายในป 2563 และ 
หลังจากนั้นก็เห็นไดวาแอปเปลเริ่มชวงชิงพนักงานระดับ 
คียสตาฟฟมาประมาณ 18 ราย ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทั้งในดา
นระบบความปลอดภัยรถยนต, พลังงานทดแทน, แบตเตอรี่, 
เทคโนโลยีไฮบริด และระบบซอฟตแวรในรถยนตจากหลาย 
บรษิัททั้งฟอรดและเทสลา หรือบริษทัผูผลิตแบตเตอร่ีเพือ่มา 
เสริมทัพรถไฟฟาและฝายพัฒนาระบบในรถยนตใหม
 แผนงานดังกลาวของแอปเปลนั้นจะใชเวลาในการ 
พัฒนารถยนตราว 7 ป และคาดวาในชวงเริ่มแรกแอปเปล 
อาจจะไมไดเนนพัฒนารถยนตไปที่ความหรูหราในทันที  
เพราะในชวงเริ่มตนนาจะจำเปนตองใชซัพพลายเออรรวมกัน 
กบัคายรถอืน่ ๆ  ทำใหแมภายนอกรถของแตละคายจะแตกตาง 
กันแตการใชชิ้นสวนภายในก็ไมไดตางกันมากนัก
 และหากแอปเปลตองการทำตลาดรถยนตไฟฟาอยาง
จรงิจงักม็คีวามจำเปนตองใชเงนิลงทนุจำนวนมาก ไมเพยีงแค
ดานการจัดหาวิศวกรและการพัฒนาสินคาเทานั้น แตตองมี 
การพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ การจดัการตวัแทนจำหนายการ 
สรางโครงสรางพื้นฐานรองรับ ซึ่งแนนอนนาจะเปนโจทย
ที่ยากที่แอปเปลตองดำเนินงานตอไป  (อางอิงจาก auto. 
sanook.com)

แอปเปลบุกตลาด  
Electric Car ป 63

“แอปเปล” ประกาศแผนที่จะเปดตัวรถยนต 
Electric Car ภายในป 2563 
และหลังจากน้ันก็เห็นไดวา

แอปเปลเริ่มชวงชิงพนักงานระดับคียสตาฟฟมาประมาณ 18 ราย 
ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทั้งในดานระบบความปลอดภัยรถยนต, 

พลังงานทดแทน, แบตเตอรี่, เทคโนโลยีไฮบริด 
และระบบซอฟตแวรในรถยนต

จากหลายบริษัททั้งฟอรดและเทสลา
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 รถ Urban Supercar ซึ่งผลิตโดยบริษัทรถยนตในจีน หากดูใน 
รายละเอียดแลวพบวามีลักษณะชิ้นสวนตางๆคลายกับที่พบในซุปเปอรคาร
แบรนดดังอยาง Lamborghini ไมวาจะเปนกันชนหนา, ชองดักลมดานขาง  
หรือแมแตทอไอเสียรูปทรงหกเหลี่ยม ไมใชแคดีไซนเทาน้ันที่ดูคลายรถ 
ของเลน แตขุมพลังของ Urban Supercar คันน้ียังติดตั้งมอเตอรไฟฟา 
ขนาด 72 โวลตที่ใหกำลังสูงสุด 10 แรงมา ซึ่งแมวาตัวเลขจะดูนอย  
แตรถคันนี้สามารถวิ่งดวยความเร็วสูงสุดถึง 80 กม./ชม. และยังไดระยะ 
ทางไกลถงึ 150 กโิลเมตรตอการชารจไฟหนึง่คร้ังเลยทเีดยีว ซึง่กเ็พยีงพอ 
กับการใชงานในเมืองอยูเหมือนกัน
 หองโดยสารภายในรองรับผูโดยสารได 4 ทีน่ัง่ นำ้หนกัรวมไมเกนิ 
400 กิโลกรัม พรอมความยาวฐานลอที่ 2,600 มิลลิเมตร ซึ่งก็ถือวาไม 
ขี้เหรหากเทียบวา Smart ForFour รถซิตี้คาร 4 ประตู จากคาย 
Mercedes-Benz มีระยะฐานลออยูที่ 2,490 มิลลิเมตร หากใครสนใจ
ซุปเปอรคารคันนี้ก็หาซื้อได
 ในราคาราว  50,000  หยวน หรือประมาณ 2.61 แสนบาท 
เทานั้น (อางอิงจาก  www.boldride.com)

คายรถยนตจีนผลิต 
Urban Supercar



 Toyota เปดตวัรถตนแบบ “เอฟซวี ีพลสั” (FCV Plus) 
ขนาดความยาว 3,800 มม. กวาง 1,750 มม. ในงานโตเกียว 
มอเตอร โชว ครัง้ที ่44 ในกรุงโตเกยีว ประเทศญ่ีปุน เปนรถยนต 
ที่ใชพลังงานไฮโดรเจนขับเคลื่อน และยังเปนแหลงกำเนิด 
ไฟฟาทีใ่หความเสถยีรสงูเพือ่การใชงานภายในบานและนอก 
บานเมื่อไมไดใชรถ ซึ่งเอฟซีวี พลัส นอกจากจะเปนรถยนต 
พลังงานสะอาดหรือ Green Car ดวยพลังงานไฮโดรเจนแลว 
การออกแบบภายนอกมีความโดนเดนในเรือ่งของรปูลกัษณที่
เนนความล้ำสมัย โดยสวนของภายในและภายนอกจะมีการ 
ออกแบบทีเ่ชือ่มตอกนั และการเลอืกใชสฟีาเปนสวนประกอบ 
แสดงใหเห็นถึงพลังงานสะอาด และความล้ำสมัย
 โดยไฮไลทเดนๆ อยูที่ระบบสรางพลังงานไฟฟาโดย 
ตรงจากบริเวณดานหลังลอหนาที่สามารถเก็บกระแสไฟฟา 

BMW i3 พลังไฟฟา
วิ่งไดไกลกวา 200 กม.

ทางว่ิงไดไกลขึ้น ซึ่ง Electric Vehicle (EV) คันนี้ชารจเพียง 
ครั้งเดียวจะวิ่งไดไกลกวา 200 กม. ดวยการปรับระบบ 
อเิล็กทรอนิกส และทำการแมปปงซอฟทแวรใหม ในการระบาย 
ความรอนของแบตเตอรี่และมอเตอรไฟฟา 
 โดยการอัพเกรดนี้จะทำเฉพาะในรุนปกติเทานั้น 
ซึ่งใครที่ครอบครอง BMW i3 อยูก็นาจะไดรับการอัพเกรด 
เร็วๆ นี้  เนื่องจากรถรุนนี้การันตีไดจากการควารางวัล 
รถยนตเพื่อสิ่งแวดลอมยอดเย่ียมแหงป หรือ “2015 Green 
Car of the Year” ในงานลอสแอนเจลิส ออโตโชวที่สหรัฐ-
อเมริกาครั้งที่ผานมา
 BMW i3 รถยนตไฟฟาแบบ Full Electric โดย 
สามารถเสียบชารจไฟบานไดอยางงายดาย ขับเคลื่อน 
ผานแบตเตอร่ีไฟฟาใหกำลัง 208 แรงมา แรงบิดสูงสุด 250 
นิวตัน-เมตร อัตราเรง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 7.2 วินาที 
ทำความเร็วสูงสุด 150 กม. โดยใชเวลาในการชารจไฟเพียง 
3 ชั่วโมง มีโหมดการขับขี่ใหเลือก 3 แบบ ไดแก คอมฟอรต 
(Comfort), อีโค โปร (ECO PRO) และอีโค โปร พลัส (ECO 
PRO+)

ไดในระหวางขับเคล่ือน และสามารถนำกระแสไฟฟาเหลานี้ 
ตอเชือ่มกบัเครือ่งใชไฟฟาภายในบานหรอืภายในชมุชน เพือ่ใช 
งานระหวางที่ไมไดใชงานรถยนตไดอีกดวย
 แผงเซลลเชื้อเพลิงจะติดตั้งอยูบริเวณดานหลังลอ 
หนาถัดจากถังเก็บไฮโดรเจนที่อยูระหวางที่นั่งดานหลัง 
และติดตั้งมอเตอรไฟฟาอิสระท้ัง 4 ลอ ทำใหพื้นที่ใชสอย 
ภายในรถคอนขางกวางขวางแมตัวรถยนตจะมีขนาดเล็กก็ตาม 
 นบัเปนรถยนตพลงังานทางเลือกอกีหนึง่รุนในอนาคต 
ที่คอนขางนาสนใจเพราะนอกจากจะเปนพลังงานสะอาด 
แลวยงัสามารถผลติกระแสไฟฟาเพือ่ใชงานภายในบานอกีดวย  
เนือ่งจากแผงเซลลเชือ้เพลงิดงักลาวสามารถนำกลับมาใชเปน 
อุปกรณผลิตพลังงานไฟฟาไดดวย จึงนาจับตาเปนอยางยิ่ง 
สำหรับเอฟซีวี พลัสในป 2559 นี้วาจะมียอดขายสูกับ Green  
Car คายอื่น ๆ ไดหรือไม (อางอิงจาก www.autospinn.com)

 คายรถยนต BMW จะมีการอัพเกรดรถพลังงานไฟฟา 
BMW i3 ใหวิ่งไดไกลกวาเดิมแลว ซึ่งเดิมท่ีรถยนต BMW i3  
นัน้สามารถวิง่ดวยพลังงานไฟฟาตอการชารจไฟเตม็ 1 ครัง้อยู 
ทีร่าว 130-160 กม. แตทาง BMW ไดมกีารอพัเกรดใหมรีะยะ 
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Toyota FCV Plus รถตนแบบพลังงานสะอาด



“โครงขายไฟฟาอจัฉริยะ” เปนโครงขายไฟฟาทีใ่ชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต สง  
และจายพลังงานไฟฟา สามารถรองรับการเชื่อมตอระบบ 
ไฟฟาจากแหลงพลงังานทางเลอืกท่ีสะอาดทีก่ระจายอยูทัว่ไป  
และระบบบริหารการใชสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด รวม 
ทั้งใหบริการกับผูเชื่อมตอกับโครงขายผานมิเตอรอัจฉริยะ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือ กฟภ. 
อยูระหวางจัดทำโครงการนำรองในพื้นท่ีเมืองพัทยา
 นายวิลาศ  งามแสงรุงสาโรจน รองผูวาการ กฟภ. 
หรือ PEA กลาวกับ “วารสารพลังงานทางเลือก” ถึงนโยบาย 
การพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) วา  ตามที่  
กฟภ.ไดประกาศแผนที่นำทางโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ 
เมื่อวันที่ 21 ส.ค.2554 ณ สำนักงานใหญ กฟภ.นั้นปจจุบัน 
ไดมีการปรับปรุงแผนท่ีนำทางฯเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย 

โดยคเชนทร

Smart Grid

กฟภ.ลุยโรดแม็พ Smart Grid
ดึงผู ใชไฟเมืองพัทยามีสวนรวม

ภาครัฐและไดแบงโครงการออกเปน 2 ระยะคือ ระยะที่ 1  
การดำเนินโครงการนำรอง (Demo & Pilot) ป 2559-2564  
เปนการจัดทำโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนตอการพัฒนาระบบ 
โครงขายไฟฟาอจัฉรยิะโดยมลีกูคาเปนสวนกลาง โดยโครงการ 
ดังกลาวจะชวยให กฟภ.ไดทำการทดสอบเทคโนโลยีและ 
การพัฒนารูปแบบของธุรกิจและการปฏิบัติงาน
 สวนระยะที่ 2 จะขยายผลสูระดับประเทศในป 
2565-2573 หลงัจากทีโ่ครงการนำรองประสบผลความสำเรจ็  
การขยายผลสูในระดับประเทศ โดยการนำส่ิงที่ไดเรียนรูจาก 
โครงกานำรองมาปรับปรุงเพื่อใหการขยายผลราบร่ืนยิ่งขึ้น
 สำหรบัความคบืหนาในการจดัทำโครงการพฒันาโครง 
ขายไฟฟาอจัฉรยิะตามมตคิณะรฐัมนตรี (ครม.) และตามแผน 
พัฒนาระบบไฟฟาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติฉบับที่ 11 ของ กฟภ.นั้นเห็นควรใหจัดทำโครงการ 

วิลาศ  งามแสงรุงสาโรจน
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ดังกลาวเปนแผนนำรองพัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบระบบโครงขาย 
ไฟฟาอัจฉริยะ 1-2 แหงเพื่อศึกษาขอดี ขอจำกัดและขีด 
ความสามารถของระบบมิเตอร Advance Meter In- 
frastructure (AMI) เพื่อนำผลการประเมินจากแผนนำรอง 
ไปขยายผลสูพื้นท่ีเปาหมายอื่นๆ ตอไป
 “ปจจุบัน กฟภ.ไดมีโครงการพัฒนาโครงขายไฟฟา 
อัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีเปนโครงการ 
นำรอง และตามมต ิครม.เมือ่วนัท่ี 23 ธ.ค.2557 ไดใหความ 
เห็นชอบและอนมุตัโิครงการพฒันาโครงขายไฟฟาอจัฉรยิะ 
ในพื้นที่เมืองพัทยา วงเงิน 1,069 ลานบาท”
 โดยโครงการดังกลาวมีการครอบคลุมงานที่สำคัญๆ  
คอื 1.ตดิตัง้ระบบมเิตอรอจัฉรยิะ หรอื AMI  จำนวน  116,308  
เคร่ือง 2.ติดตั้งระบบ Substation Automation 3 สถานี  
และ 3. ระบบ IT Integration 1 ระบบ
 ทัง้นี้ กฟภ.มแีผนดำเนนิงานของโครงขายไฟฟาอจัฉรยิะ 
ในพ้ืนที่เมืองพัทยา มีระยะเวลา 3 ปตั้งป 2558-2561  
โดยมีรายละเอียดคือ ชวง ส.ค.-ธ.ค.2558 จัดทำเอกสาร 
ประกวดราคาโครงการ ชวง ม.ค.-ส.ค.2559 จัดทำประชา 
พิจารณ/คัดเลือกผูติดตั้งระบบ ชวง ก.ย.2559 ไดผูรับเหมา 
ติดตั้งระบบตางๆ ในพื้นท่ีเมืองพัทยา ชวงป 2560-2561  
ตดิตัง้ระบบ และป 2561 ประเมนิผลและขยายผลไปพืน้ทีอ่ืน่ๆ  
ตอไป ซึ่งจะเปนพื้นท่ีไหน กฟภ.จะประเมินอีกครั้งหนึ่ง
 นายวิลาศกลาวถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากการ 
จดัทำโครงขายไฟฟาอจัฉรยิะในอนาคตวา แบงเปนประโยชน 

ตอผูใชไฟฟาคือ โครงขายไฟฟาอัจฉริยะจะชวยเพิ่มการ 
มีสวนรวมของผูใชไฟฟาในการบริหารจัดการการใชไฟฟา 
มากขึ้น ทำใหผูใชไฟฟาสามารถควบคุมคาไฟฟา และไดรับ 
บริการที่หลากหลายมากย่ิงขึ้น อาทิ ขอมูลออนไลนเกี่ยวกับ 
ปรมิาณการใชไฟฟา รายละเอยีดคาไฟฟาและใบแจงคาไฟฟา 
ออนไลน อัตราคาไฟฟาตามโครงสรางตางๆ รวมทั้งสามารถ 
ตดิตัง้ระบบบรหิารจดัการ จดัการพลงังานเพ่ือเชือ่มตออปุกรณ 
ไฟฟาอัจฉริยะภายในบานได
 ประโยชนตอ กฟภ.นั้นเนื่องจาก โครงขายไฟฟา 
อัจฉริยะจะชวยให กฟภ.สามารถบริหารจัดการระบบไฟฟา 
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถเช่ือมตอแหลงพลังงานทดแทน  
แหลงผลิตไฟฟาขนาดเล็กที่กระจายอยูตามพื้นที่ตางๆ และ 
โรงไฟฟาตามรูปแบบด้ังเดิมได เพิ่มความเช่ือถือไดของระบบ 
ไฟฟา ลดคาใชจายในการดำเนินงานจากการตัดตอมิเตอร 
แบบอัตโนมัติ และเพิ่มรายไดจากลดการละเมิดใชไฟฟา
 ในสวนประโยชนตอประเทศ โครงขายไฟฟาอัจฉริยะจะ 
ชวยลดปญหาดานความม่ันคงทางพลังงาน ลดการพึ่งพากาซ 
ธรรมชาติและเพิ่มแหลงพลังงานทางเลือก ขอมูลที่ไดจาก 
โครงขายและมิเตอรจะชวยใหสามารถวางแผนดานพลังงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหสามารถปรับลดกำลังการผลิต 
ไฟฟาสำรองลดการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานในระยะยาว  
และสงผลใหโครงขายไฟฟาของประเทศมีความม่ันคง ปลอดภัย  
เชือ่ถอืได มคีณุภาพ ไฟฟาไดมาตรฐานสากล ซึง่จะเปนพืน้ฐาน 
ที่สำคัญที่จะชวยผลักดันใหเศรษฐกิจไทยกาวหนาและมี 

ทีมงานสงเสริมพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบไฟฟาอัจฉริยะกฟภ.
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บางสวนอยูในชวงพัฒนา หรือทำเปน Pilot Project  
เชน  Energy Storage หรือ Smart Meter 
 ดังนั้นการลงทุนของ กฟภ.ในชวงแรกจะตองมีการ 
ลงทุนดวยความรอบคอบ ใชเทคโนโลยีที่มีความเชื่อถือได  
มีการลงทุนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากตนทางถึงปลาย 
ทางคือ ภาครัฐไดประโยชน/กฟภ.ไดประโยชนโดยคำนึง 
ถึงขีดความสามารถในการลงทุนของ กฟภ. ณ ชวงเวลานั้น  
สุดทายส่ิงสำคัญที่สุดในการลงทุนคือ ประชาชนไดประโยชน 
สูงสุด และตองเนนใหประชาชนรูวาไดประโยชนอยางไร
 แตเนือ่งจากการลงทนุดาน Smart Grid เกีย่วกบัหลาย 
ภาคสวน ในการดำเนินการใหประสบความสำเร็จจะตอง 
มกีารผลักดนัและทบทวนแผนการพัฒนาใหมคีวามสอดคลอง 
กัน และเตรียมพรอมแผนรองรับการพัฒนาระบบ Smart 
Grid ของประเทศดวย เชน การกำหนดอัตราคาไฟฟา 
และโปรแกรม Demand Respond ที่เหมาะสมใหเกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหประโยชนแกผูใชไฟหรือให 
ผลตอบแทนสำหรบัคนเขารวมโปรแกรมในกรณีทีร่ะบบไฟฟา 
มีปญหาหรือยินดีที่จะรวมลดการใชไฟ
 ดังนั้น สิ่งสำคัญในการพัฒนาระบบ Smart Grid คือ  
สรางความรูความเขาใจกับผูใชไฟ  รวมถึงการประชาสัมพันธ 
ใหผูใชไฟฟาไดตระหนักถึงผลประโยชนที่ไดรับจากการนำ 
ขอมูลไฟฟาของตนเอง มาบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ
 “Smart Meter หรือมเิตอรอจัฉรยิะ และอุปกรณเกบ็ 
รวบรวมขอมูลในระบบ Smart Grid นัน้จะสามารถสงและรบั 
ขอมูลตางๆ จากบานเรือนที่อยูอาศัย ทำใหเจาของบาน 
สามารถทราบขอมูลการใชไฟฟา คาไฟที่เกิดขึ้นจากการ 
ใชในขณะน้ัน ทำใหการไฟฟาและเจาของบานสามารถรวม 
จัดการการใชไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ เจาของบานสามารถ 
ลดการใชไฟฟาที่ไมจำเปน ปรับเปลี่ยนชวงเวลาการใชไฟ 
ไปใชไฟในชวงที่คาไฟถูก”
 ขณะทีภ่าครฐัและหนวยงานทีเ่กีย่วของควรใหความ 
สำคัญในการวางรากฐาน ความรูความเชี่ยวชาญใหกับ 
บุคลากรดาน Smart Grid เพื่อใหมีการวางแผน ออกแบบ  
ติดตั้ง และการวิจัยพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ 
การบูรณาการความรูรวมกันกับสถาบันการศึกษา และ 
ผูผลิตในประเทศ เพื่อนำไปใชในเชิงพาณิชยอยางตอเนื่อง 
และยั่งยืน เพื่อลดการนำเขาอุปกรณจากตางประเทศ 
ในอนาคต

ศักยภาพในการแขงกับนานาประเทศท่ัวโลก
 จากประโยชนที่กลาวมาของโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ  
ทำใหหลายประเทศท่ัวโลกเริ่มหันมาสนใจในเทคโนโลยี  
Smart Grid แตเนื่องจากปญหาดานพลังงานไฟฟาของ 
แตละประเทศมีความแตกตางกันออกไป รวมถึงแนวทาง 
การแกปญหาจะตองสอดคลองไปกับนโยบายและโครงสราง 
ธุรกิจของประเทศ ดังนั้นการนำเทคโนโลยี Smart Grid  
เขามาใชจึงจำเปนตองเขาใจปญหา ตลอดจนโครงสรางไฟฟา 
ของประเทศอยางถองแท เพื่อใหสามารถเลือกเทคโนโลยี 
และออกแบบแนวทางการนำมาใชไดอยางเหมาะสมและ 
ตอบโจทยความตองการอยางแทจริง
 สำหรับปญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาโครงขาย 
ไฟฟาอัจฉริยะ เชน ดานเทคโนโลยี ซึ่ง Smart Grid เปนการ 
บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบไฟฟา  
รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่ง 
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เเดดืออนนมมกกราาคคม - มีีนนาคม 22555599

 สถานการณประเทศไทยในวันน้ี เราคงตองมองไปท่ี 
รายไดของประชาชนคนไทย ชองวางระหวางเศรษฐี กับคน 
ชั้นกลาง และคนจน นับวันยิ่งหางกันมาก หากยอนไปเมื่อป 
2540 เราจะพบวา วิกฤติการณที่ผานมาที่ทั่วโลกขนานนาม
วา “วิกฤติตมยำกุง” นั้นสาเหตุมาจากการมีคนจำนวนหนึ่ง 
ใชชองวางของระบบการธนาคาร กระทำการฉอโกงสถาบัน 
การเงินเปนจำนวนเงินมหาศาล จนทำใหเกิดหน้ีสูญจำนวน 
มาก กอใหเกิดปญหาการขาดสภาพคลองอยางรุนแรงและ 
ขาดความนาเช่ือถือ จนทำใหตองลดคาเงินบาทลงจาก 25  
บาทเปน 50 บาทตอ 1 ดอลลาร 

เหตุการณในครั้งน้ันคนรวย เศรษฐีลมพับและ 
กระทบไปท่ีสถาบันการเงินท้ังประเทศ แตคนชั้น 
กลางและคนจนก็ไดรับผลกระทบลดหล่ันกันไป 
 หากเรายอนกลับไปในยุคเฟองฟูของเศรษฐกิจนับ 
ตั้งแตป 2530-39 ถือวาประเทศไทยเปนเสือเศรษฐกิจแหง 
ภูมิภาคเอเชียก็วาได เรามีการลงทุน Eastern Seaboard 
มีการลงทุนจากนานาชาต ิชวงนั้นใครคาขายอะไรก็รุง พอป  
2540 ก็ลมพับตองไปกูเงิน IMF มาเพื่อประคองเศรษฐกิจ 
ของประเทศ เราใชเวลาแกปญหาระบบการเงินการธนาคาร 
และฟนฟูเศรษฐกิจใหกลับมาที่จุดเดิมถึง 8 ป แตพอ 19 

กันยายน 2549 เกิดปญหาทางการเมืองจนนำไปสูการปฏิวัติ  
ทำใหหยุดชะงักไปอีก 2 ป  จากนั้นก็เจอกับวิกฤติการเงินใน 
อเมริกา (Hamburger Crisis) ตามมาดวยสินามิในญี่ปุน  
ซึ่งอุตสาหกรรมของไทยตองหยุดชะงักตามไปดวยอีก 1 ป  
และในระหวางนั้นกีฬาสีในประเทศก็เลนกันอยางรุนแรง 
มากขึ้นเปนลำดับ 
 อีกทั้งยังเกิดนโยบายปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ำเปนวันละ 
300 บาท ตามมาดวยวิกฤติน้ำทวมใหญป 54 ทำใหเศรษฐกิจ 
ของประเทศตองหยุดชะงักไปอีก 1 ป พอเขาป 2556 ความ 
แตกแยกของคนในประเทศรุนแรงมากขึ้นจนในที่สุดเกิดการ 
ปฏวิตัขิึน้อกีจากเหตกุารณทีไ่ลลำดบัมานี้ ทำใหอตุสาหกรรม 
ตางๆ ของไทยไมมีโอกาสเงยหัวขึ้นไดเลยนับตั้งแตป 2549  
แถมยังตองปดโรงงานหนีคาแรงท่ีสูงกวาประเทศเพ่ือนบานกวา 
เทาตัว สำหรับภาคประชาชนชาวสวนชาวไรนั้นจะเห็นไดวา 
ในชวง 3-4 ปที่ผานมา พืชผลการเกษตรมีราคาตกต่ำมาโดย 
ตลอดทัง้ยาง ปาลม มนั ออย ถงึแมจะมกีารประกนัราคาขาวอยู  
แตชาวนาสวนใหญขายขาวไมไดตามราคาประกัน อีกท้ังรัฐบาล 
ก็ตองกอดขาวท้ังหมดไวไมสามารถขายออกไดเน่ืองจากราคาใน 
ตลาดโลกต่ำกวาราคาท่ีซื้อเขา 
 ดังนั้นในชวง 3 ปที่ผานมาชาวไรชาวนามีแตเจากับ 
เจงมาโดยตลอด พอป 2557-2558 เกิดภัยแลงซ้ำ ทำให 
ผลผลิตไมไดดเีทาทีค่วร ประชาชนชาวไร ชาวนาทัว่ไปสวนใหญ 

ธิบดี หาญประเสริฐ

“ขอคิดดวยคน”
เรื่องการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรชาติ (1)
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จนลง ไมมีกำลังซื้อ เศรษฐกิจจึงถดถอยอยางที่เห็น ๆ กันอยู  
แถมตลาดโลกยังมาเกิดปญหาตกต่ำกันแทบทุกประเทศ  
และในป 2559 ยังมีโอกาสจะเกิดภัยแลงมากกวาป 2558  
เสียอีก ทำใหทุกอยางดูจะไมสามารถแกไขไดภายในป 2559   
อีกทั้งแรงกดดันท่ีเพิ่มขึ้นจากความเปนอยูปของระชาชน 
อาจทำใหรฐับาลปจจบุนัจำเปนตองจดัการเลอืกตัง้ใหเรว็กวา 
ที่กำหนดกันไว เพื่อลดแรงกดดันดังกลาว

การแกปญหาประเทศควรเปลี่ยนยุทธศาสตร 
ชาติกันใหมโดยยึด 3 ยุทธศาสตรหลักน้ีเปนตัวนำ  
 ยุทธศาสตรที่ 1 / เปนประเทศที่ผลิตอาหารของโลก 
เปนครัวโลก ซึ่ง 2-3 รัฐบาลที่ผานมาไดพยายามทำอยู 
และมาถูกทางแลว เพียงแตเรงเนนเรื่องเกษรตรชีวภาพ 
อาหารปลอดสารพิษ อาหารแชแข็ง หรืออาหารสำเร็จรูป 
ทีส่ด อรอย ปลอดภยั มคีณุภาพ ซึง่ช่ือเสียงดานอาหารไทยน้ัน 
เปนทีย่อมรบัมานาน ทีส่ำคัญทัง้วัตถุดบิ กระบวนการผลิตทกุ 
ขั้นตอนนั้นเปนของคนไทยโดยแท เราสามารถเพิ่มมูลคาได 
อยางมากเมือ่จำหนายไปยงัตางประเทศ สามารถทำรายไดเขา 
ประเทศจำนวนมหาศาล ซึ่งตางจากอุตสาหกรรมไฮเทคที่ 
เรามิใชเจาของสินคา เปนเพียงแคผูรับจางผลิต และคงเปน 
การยากทีเ่ราจะตามประเทศยกัษใหญทางอตุสาหกรรมไดทนั 
  ยุทธศาสตรที่ 2/ เรื่องการทองเที่ยว เมืองไทยมี 
ชายฝงทะเลกวา 2,600 กม. มีแมน้ำสายตาง ๆ  ซึ่งมีความยาว 

กวา 2,500 กม. เรามีภูเขา น้ำตก มีธรรมชาติ และมีวัฒน- 
ธรรมทีง่ดงามเปนทีย่อมรบัไปทัว่โลกวาเปนสถานทีท่องเทีย่ว 
อันดับหน่ึงมานาน แตสิ่งนี้อาจจะอยูกับเราอีกไมนาน หาก 
ไมมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหดีและไดมาตรฐาน จาก 
ประสบการณเดินทางในหลายประเทศที่เจริญแลวจะเห็น 
ไดวา สถานที่เที่ยวของเขาไมไดมีอะไรโดดเดนมากมาย 
สูของไทยเรามิไดเลย เพียงแตวาเขามีระบบบริหารจัดการ 
ที่ดีเยี่ยมทำใหเปนแหลงทองเที่ยวได สวนของไทยมีของดี 
อยูมากมายแตขาดการบริหารจัดการ 

 วิธีการที่ผมอยากเสนอคือ อยากใหรัฐบาลเปด 
สัมปทานแหลงทองเที่ยวใหกับเอกชนที่สนใจผมหมายถึง 
เอาสถานที่ของหลวงเชน น้ำตก อุทยาน ที่ริมน้ำแหลง 
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ วัด หรือสถานที่สำคัญ ๆ นำมา 
ใหเอกชนเสนอแผนการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว  
แตตองเปนไปตาม TOR ที่รัฐบาลสวนกลางเปนผูกำหนด 
ในภาพใหญ สวนรายละเอียดใหเปนเรื่องของหนวยงาน 

ทองถิ่น เชน อบต.และอบจ.เปนผูรวมพิจารณา
 โดยใหยึดหลักการพิจารณาในมิติ เหลานี้ เชน 
ความสะอาด รักษาสภาพส่ิงแวดลอมเปน Green Society 
มีการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นอยางถูกวิธี หามบุกรุกที่ดินเพิ่ม 
ไปกวาที่กำหนดจัดใหมีระบบความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว  
มีแสงสวางเพียงพอ มีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีครบครัน มี
สถานพยาบาลและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพียงพอ  



¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡

เดือนมกราคม - มีนาคม 2559

Alternative  Energy

19 ¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡

หามมิใหมีพอคาเขามาเอาเปรียบหรือหลอกลวงนักทองเที่ยว  
จัดสรางใหมีรานคาที่สะอาดถูกสุขลักษณะโดยใหชาวบาน 
ทองถิ่นเขามาคาขายอาหาร ขนม สินคาพื้นเมือง บริการนวด 
แผนไทยในราคาท่ีเหมาะสม และท่ีสำคัญทุกแหงตอง 
สงเสริมใหมีการบริการตอนักทองเที่ยวที่เปนผูสูงอายุ เชน  
มีรถเข็นสำหรับผูสูงอายุและอาหารที่หลากหลาย โดยเฉพาะ 
อาหารผูสูงอายุที่มีโรคประจำตัว มีจุดปฐมพยาบาล หรือ 
มีรถบริการฉุกเฉิน และรัฐบาลตองประกาศใหโลกรูวา 
เมืองไทยพรอมที่จะเปนแหลงทองเที่ยวสำหรับผูสูงอายุ 
 “ยุทธศาสตรนี้จะสรางใหเกิดการลงทุนกอสราง 
ในทุกพื้นที่ดวยเงินของเอกชน เกิดการจัดซื้อจัดจาง 
ไปทั่วประเทศทันที เปนการสรางงานสรางอาชีพ และ 
ทำใหประชาชนมีรายไดในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเอง  
ชาวบานไมตองจากบานมาทำงานในเมืองใหญ กอใหเกิด 
ปญหาครอบครัวและสังคมตามมาดังเชนปจจุบัน”  
 ทางภาครัฐเองจะไดทั้งภาษีโรงเรือนจากการเชา 
รานคา ภาษีมูลคาเพิ่มจากการคาขายที่เกิดขึ้น ทองถิ่นก็ได 
รายไดจากการเก็บภาษีดวยเชนกัน ผูรับสัมปทานมีรายได 
จากการเรียกเก็บคาเชาจากรานคา หรอืคาบรกิารอ่ืนๆ สำหรบั 
ชาวตางชาติอาจจะตองเสียคาเขาชมหรือใชบริการตางๆ  
โดยอายุสัญญาสัมปทานกำหนดข้ึนตามขนาดของการลงทุน 
ในแตละโครงการ ซึง่อาจจะเปน 5 ป 10 ป 15 ป ตามแตสมควร  
และหากผูประกอบการรายใดบริหารไมไดมาตรฐานตาม 
สัญญา รัฐก็สามารถยกเลิกสัญญาได 

 แตการใหสัมปทานนี้จะตองมิใหเกิดการผูกขาด 
โดยบริษัทยักษใหญเพียงบริษัทใดบริษัทหนึ่งมิได ตองมีกลไก 
ใหเกิดการกระจายผูประกอบการ อาจตองจำกัดจำนวนเพื่อ 
ความเหมาะสม วิธีนี้รัฐไมตองใชงบประมาณแมแตบาทเดียว 
ในการดำเนินการ ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ คนไทยรุน 
ใหมไมเลือกที่จะทำงานหนัก ดังเห็นไดจากการขาดแรงงาน 
ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นทุกที แตคนไทยมีจิตใจรักงาน 
บริการโดยกำเนิดก็วาได เราชอบเอาใจนักทองเที่ยว เพราะ 
ไดเงินงายกวาและก็สนุกไมเครียด 
 หากเราสามารถนำนกัทองเทีย่วทีม่คีณุภาพ ทีม่ฐีานะ 
จากทั่วอาเซียนบวกจีน อินเดีย เกาหลี ฮองกง ไตหวัน ญี่ปุน 
รสัเซยี ออสเตรเลีย และนวิซแีลนด ซึง่มีคนฐานะปานกลางถงึ 
ขั้นสูงมากกวา 500 ลานคนมาเท่ียวเมืองไทยทุก 4 ป แคนี่ 
คนไทยคงมีรายไดดีกันทั่วหนา ยุทธศาสตรนี้นอกจากรัฐ 
ไมตองใชงบประมาณแผนดินแลวยังสามารถทำใหเกิดขึ้น 
ไดภายในระยะเวลาอันสั้น เชน ในเรื่องการลงทุนกอสราง 
หลังจากที่ไดเปดสัมปทานจากรัฐ จะมีการจางงานและ 
จัดซื้อภายใน 4 เดือนและขยายวงไปทั่วประเทศภายใน  
1-2 ป และจะเริ่มทยอยเปดกิจการไดภายใน 2-3 ปจากนี้  
ประเทศไทยจะมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
มากขึ้นอยางรวดเร็ว เปนการกระตุนเศรษฐกิจจากการลงทุน 
ภายในประเทศ และมีรายไดจากชาวตางประเทศ ซึ่งเปน 
ภาพพจนที่ไดสรางไวในอดีต
 ยุทธศาสตรที่ 3 / ไทยตองเปน Trading Country 
หรือ Trader โดยตองอาศัยชื่อเสียงของสินคาไทยที่เปนท่ี 
ยอมรับในปจจุบันโดยเฉพาะกลุมประเทศอาเซียน กอนที่ 
เราอาจจะตองเสียฐานการผลิตของสินคาบางประเภทไป
ในระยะเวลาอีกไมนานอันเน่ืองมาจากปญหาภายในของ 
เรา เชน ขาดแคลนแรงงาน คาแรงขั้นต่ำกวาเพื่อนบาน  
ปญหาตนทนุการผลติทีส่งูขึน้ ปญหาการเมอืงภายในประเทศ 
ปญหาคอรรัปชันที่ยังแกไขไมได  
 อยางไรก็ตาม หากเราสามารถทำใหการสั่งซื้อสินคา 
ยังคงอยูกับประเทศไทย โดยไมสนใจวาโรงงานผลิตจะ 
อยูในประเทศใดในอาเซียน เราสามารถจัดสงใหลูกคาตาม 
สัญญาและดวยคุณภาพที่ดี เราไมจำเปนตองเปนผูผลิต 
เสมอไป เราสามารถทำกำไรไดจากการเปนพอคาคนกลาง 
อยางเชนประเทศสิงคโปร ที่การซื้อขายทั้งหมดตองผานมา 
ทีป่ระเทศเขา สวนเรือ่งการจดัการทีจ่ะเปน Trading Country  
ซึ่งมีอยู 3 ปจจัยหลักจะขอกลาวตอไปในฉบับหนา



โดยกองบรรณาธิการ

Energy Scoop

สปท.นำทัพปฏิรูประบบพลังงานไทย สานตอภารกิจ สปช. 

ที่ชง 18 ขอเสนอการปฏิรูปดานพลังงานตอรัฐบาล  

“อลงกรณ” พรอมสานฝนโครงการสงเสรมิการตดิตัง้โซลาร 

รูฟอยางเสรีและโครงการสงเสริมการใชยานยนตไฟฟา 

ใหเปนจรงิ  สนพ. ระบ ุ กบง. เหน็ชอบหลักการท่ีใหผลติไฟฟา 

เพือ่ใชเองในบานและอาคารเปนหลกัแลวจงึขายไฟฟาสวน

ที่เกินใหแกการไฟฟาฝาย

“โครงการโซลารรูฟอยางเสรีนั้นมติ กบง.เห็นชอบหลักการแลว 
โดยเนนใหเปนการผลิตไฟฟาเพื่อใชเองในบานและอาคารเปนหลัก 
แลวจึงขายไฟฟาสวนท่ีเกินใหแกการไฟฟาฝายจำหนายใหนอยที่สุด 

โดยราคารับซื้อไฟฟาจะตองไมกอภาระตอประชาชน 
โดยมอบหมายใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  

รับไปดำเนินโครงการในรูปแบบนำรอง

 นายอลงกรณ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อน 

การปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่ 1 กลาวปาฐกถาพิเศษหัวขอ 

“Thailand Next Step : กาวตอไปพลังงานไทย” ในงาน 

สัมมนาเรื่อง “โซลารรูฟเสรี ความหวัง พลังงานไฟฟาไทย” 

ที่จัดโดยมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแหงประเทศไทย 

และหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจวา สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 

มีเปาหมายหลักที่ใหประเทศไทยเปนผูนำพลังงานแสง 

อาทิตยในอาเซียนและผูนำยานยนตไฟฟาในอาเซียน จึง 

ไดพิจารณา กล่ันกรอง เสนอแนวทางขับเคลื่อนปฏิรูป 

ดานพลังงานไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

 เนือ่งจากทีผ่านมาสภาปฏริปูแหงชาต ิ(สปช.) ไดเสนอ

ประเดน็การปฏริปูดานพลงังาน 18 ประเดน็ตอคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) เรียบรอยแลว เชน ประเด็นราคาเชื้อเพลิง แขงขัน 

เสรี เปนธรรม, การผลิตและการซ้ือขายไฟฟาเสรี, ปฏิรูปการ 

อนุรักษพลังงานอาคารภาครัฐ และเอกชน, ปฏิรูป ก.ม. ดาน 

กาวตอไปพลังงานไทย 
สปท.สานฝนEV-โซลารรูฟเสรี
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พลังงานทดแทน และพลังงาน 

หมุนเวียน, สงเสริมโซลารรูฟ 

เสรี และสงเสริมยานยนต 

ไฟฟา

 ขณะท่ีพลเอกประ- 

ยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรี 

และรัฐบาลก็มีนโยบายดาน 

พลังงานอยางชัด เจน  ทั้ ง 

นโยบายการวิจัยและพัฒนา 

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยมีเปาหมาย 

ใหสามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิสไดอยางนอยรอยละ  

25 ภายใน 10 ป  และการสงเสริมและผลักดันการอนุรักษ 

พลังงานอยางเต็มรูปแบบ โดยลดระดับการใชพลังงานตอ 

ผลผลิตลงรอยละ 25 ภายใน 20 ป และมีการพัฒนา 

อยางครบวงจร

 นอกจากน้ี คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สปช. 

ยังเสนอโครงการปฏิรูปเร็ว (Quick Win) ใน 2 เรื่อง  

ซ่ึงเรื่องแรกคือ “โครงการสงเสริมการติดตั้งโซลารรูฟอยาง 

เสรี” ผานการพิจารณา ครม.เมื่อ 13 ม.ค. 2558 หลังจากน้ัน 

กระทรวงพลังงานไดมอบหมายให การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)  

และการไฟฟานครหลวง (กฟน.)จัดทำโครงการนำรอง

 เร่ืองท่ี 2 คือ “โครงการสงเสริมการใชยานยนตไฟฟา”  

(Electric Vehicle=EV)  ซึ่ง ครม.พิจารณาเมื่อ 7 พ.ค. 2558 

หลังจากนั้นสงเรื่องใหคณะกรรมการพลังงานแหงชาติ เพื่อ 

มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงวิทยา- 

ศาสตรตั้งคณะทำงานพิจารณาเรื่องน้ี เพื่อผลักดันใหมีการ 

ผลิตในประเทศ มีการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสนับสนุนให 

มีการเดินรถเมลไฟฟาตอไป

 อีกเรื่องหน่ึงตองผลักดันเชนกันคือ การเสนอ 

โครงการปฏิรูปเรื่อง “การอนุรักษพลังงานดวยมาตรการ  

Building Energy Code (BEC) สำหรับอาคารเอกชนและ 

ราชการ” และ “Energy Service Company (ESCO) 

สำหรับหนวยงานราชการ”

 โดย ESCO ก็คือ บริษัทจัดการพลังงาน ที่ดำเนิน 

ธรุกจิใหบรกิารดานการอนุรกัษพลงังานและพลังงานทดแทน  

ซึ่งใหบริการครบวงจรต้ังแตการใหคำปรึกษา การเสนอ 

โครงการ การบริหารโครงการการออกแบบทางวิศวกรรม  

การวิเคราะหการใชพลังงาน ผลตอบแทนการลงทุน การ 

ติดตั้งอุปกรณ และดำเนินงานสำหรับโครงการอนุรักษ 

พลังงานหรือพลังงานทดแทน รวมถึงการจัดหาแหลงเงิน 

ทุนสำหรับโครงการดานพลังงาน ทั้งนี้ ผูรับบริการสามารถ 

นำผลประหยัดที่เกิดขึ้นมาชำระคาบริการแก ESCO ได  

ซึ่งหลักการสำคัญนั้นจะตองมีการรับประกันผล (Perfor 

mance Guarantee) และตองมีการตรวจวัดพิสูจนผล 

 ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผูอำนวยการ 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กลาวถึงทิศทาง 

การสงเสริมพลังงานแสงอาทิตยวา นายกรัฐมนตรีไดแถลง 

นโยบายวาจะปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ  

ใหสอดคลองกบัตนทนุและใหมภีาระภาษทีีเ่หมาะสมระหวาง 

น้ำมันตางชนิดและผูใชตางประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

วิทยากรและแขกผูมีเกียรติถายรูปรวมกับนายอลงกรณ
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การใชพลังงานของประเทศและใหผูบริโภคระมัดระวังที่จะ 

ไมใชอยางฟุมเฟอย ดำเนินการใหมีการสำรวจและผลิตกาซ 

ธรรมชาติและนำ้มนัดบิรอบใหมทัง้ในทะเลและบนบก  รวมทัง้ 

ใหสรางโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นโดยหนวยงานของรัฐและเอกชน  

ทั้งจากการใชฟอสซิลเปนเช้ือเพลิงและจากพลังงานทดแทน 

ทุกชนิดดวยวิธีการที่เปดเผย โปรงใส เปนธรรม และเปนมิตร 

ตอสภาวะแวดลอม 

 สำหรับกลไกการสงเสริมพลังงานหมุนเวียนของ 

รัฐในรูปแบบตางๆ คือ 1.สนับสนุนดานวิชาการ, งานวิจัย  

และสาธิต, ขอมูลศักยภาพพลังงาน และศูนยบริการขอมูล 

พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ 2.สนับสนุนดานการเงิน เชน Tax  

Incentives: BOI Privilege, การอุดหนุนเงินลงทุน,  

การรวมลงทุน ESCO Fund และการสนับสนุนเงินสินเชื่อ

 3.นโยบายและกลไกการรับซื้อไฟฟาจะปรับปรุง 

ระเบียบรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก/เล็กมาก  

(SPP/VSPP) และการรับซื้อไฟฟาในรูปแบบ Adder (การ 

ใหสวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟา)/FiT (ขายไฟฟาในรูปแบบ 

Feed-in Tariff) และ 4.พัฒนาระบบ Smart Grid โดยมี 

เปาหมายการรับซ้ือ RE Zoning และการพัฒนาระบบ 

การขออนุญาตแบบ One Stop Service

 กระทรวงพลังงานมีเปาหมายในการสงเสริมพลังงาน 

แสงอาทิตย 6,000 MW ตามแผน PDP 2015 โดยนโยบาย 

ในปจจุบันจะมีกำลังการผลิต 3,800 MW แบงเปน 1.Solar  

เดิม + คางทอ 2,800 MW โดย Solar เดิม (ระบบ  

Adder) อัตรา 8.0/6.5 บาท/หนวย และ Solar คางทอ 

(ระบบ FiT) อัตรา Fit 5.66 บาท/หนวย  2.Solar ราชการ 

และสหกรณภาคการเกษตร หรือโซลารฟารมจำนวน  

800 MW  อัตรา FiT 5.66  

บาท/หนวย และ 3.Solar  

Rooftop จำนวน 200 MW   

(ระบบ FiT) แบงเปนบานอยู 

อาศัย 100 MW อัตรา FiT 

6.96/6.85 บาท/หนวย ,  

อาคารธรุกจิขนาดเลก็ 50 MW 

อัตรา FiT 6.55 บาท/หนวย  

และอาคารธุรกิจขนาดกลาง-

ใหญ/โรงงาน 50 MW  อัตรา FiT 6.16 บาท/หนวย 

 โดยในอนาคตจะสงเสริมพลังงานแสงอาทิตยอีก  

2,200 MW เพื่อใหครบ 6,000 MW ตามเปาหมาย

 สวนยอดการย่ืนคำขอรบัซ้ือไฟฟาจาก Solar ราชการ 

และสหกรณภาคการเกษตรตั้งแตวันที่ 1-10 พ.ย. 2558  

ที่ผานมา มีผูยื่นคำขอขายไฟฟารวมท้ังส้ิน 618 ราย  

และคิดเปนปริมาณการเสนอขายไฟฟารวมทุกเขตพื้นที่  

(ยกเวนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภาคใต)  จำนวน 2,905.50 

เมกะวัตต และเม่ือเทียบกับเปาหมายท่ีวางไวในเฟสแรก 

จำนวน 600 เมกะวัตต ยังคงสูงกวาเปาหมายการรับซื้อเกือบ  

5 เทาและเมือ่ไดรายชือ่โครงการทีผ่านการพจิารณาคณุสมบตัิ 

แลวเขาสูกระบวนการจับสลากเมือ่วนัที่ 15 ธ.ค. ทีผ่านมา โดย 

ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกอยางเปนทางการภายใน 

วันที่ 24 ธ.ค. 2558 เพื่อใหผูที่ไดรับเลือกเขารวมโครงการ 

ไปทำสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายจำหนายและ 

จายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยไดภายในเดือน ก.ย. 2559  

กอนที่จะประกาศรับซื้อไฟฟาในเฟสที่สองและพ้ืนที่ที่  

เหลือภายในป 2559 และกำหนดจายไฟฟาเขาระบบเชิง 
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พาณิชยในป 2561 (ม.ค. – 

มิ.ย.)

 ใ น ส ว น ผ ล ก า ร 

ดำ เนินงานตามนโยบาย  

Solar PV Rooftop  จำนวน  

200 เมกะวัตต  (MWp)  

แบงเปน 1.บานอยูอาศัย  

(0-10 kWp) จำนวน 100 MWp  

โดยสถานะตอนรับสมัคร 

ถือวาต่ำกวาเปาหมายจำนวนมาก ซึ่งตองประกาศรับ 

เพ่ิมเติมใหเต็ม 100 MWp และเม่ือพิจารณาคุณสมบัติ 

ผูเขารวมแลวก็ยังไมเต็มเปาหมาย 2.อาคารธุรกิจขนาด 

เล็ก (>10-250 kWp) จำนวน  50 MWp  3.อาคารธุรกิจ 

ขนาดกลาง-ใหญ/โรงงาน (>250-1,000 kWp) จำนวน  

50 MW  ซึง่ประเภท 2 และ 3 รวมกนันัน้ถอืวาสถานะตอบรับ 

สมัครเกินกวาเปาหมายจำนวนมาก โดยขณะน้ีอยูระหวาง 

พิจารณาคุณสมบัติผูเขารวมใหเต็มเปาหมาย

 ในสวนโครงการโซลารรูฟอยางเสรีน้ันมติคณะกรรมการ 

บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558  

เห็นชอบหลักการแลว โดยเนนใหเปนการผลิตไฟฟาเพ่ือใชเอง 

ในบานและอาคารเปนหลัก แลวจึงขายไฟฟาสวนที่เกิน 

ใหแกการไฟฟาฝายจำหนายใหนอยทีส่ดุ โดยราคารบัซือ้ไฟฟา 

จะตองไมกอภาระตอประชาชน โดยมีการมอบหมายให 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) รับไป 

ดำเนินโครงการฯ ในรูปแบบนำรอง  (Pilot Project) ซึ่งหาก 

ไดผลดสีามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดก็ขอใหพจิารณา 

แนวทางขยายผลการปฏิบัติไปท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ

 ผศ.ดร.เกษรา ธญัลกัษณภาคย กรรมการและกรรม-

การบริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)  

หรือ SENA เปดเผยวา ป 2558 ที่ผานมาบริษัทไดจัด 

แคมเปญขายบานและโฮมออฟฟศเสนา ฟรีโซลารรูฟ  ซึ่งเปน 

การพฒันาตามเทรนดกระแสโลกรอนภายใตแนวคดิเพือ่สราง 

มูลคาเพ่ิมใหกับผูที่ซื้อบานใน 8 โครงการนำรอง ซึ่งจะไดรับ 

โซลารรูฟขนาดกำลังการผลิต 3.5 kw (525 หนวย/เดือน)  

โดยเจาของบานที่รวมรายการจะสามารถนำเงินที่ไดจาก 

การขายไฟฟาใหกับ กฟน. มาชวยผอนบานไดนาน 25 ป ซึ่ง 

บรษิทัยงัไดชำระคามเิตอรสำหรบัขายไฟจำนวน 10,000 บาท 

ใหกับบานที่ไดรับสิทธิเปนที่เรียบรอยแลว 

 ทั้งนี้ลูกคาที่ซื้อบานบริษัทเสนาฯ และสิทธิการขาย 

ไฟฟาให กฟน.จะไดรับสิทธิพิเศษเปนผูขายไฟในอัตรา 

รับซื้อ 6.85 บาท/kw เปนระยะเวลา 25 ป (เฉล่ีย 3,200  

บาทตอเดือนหรือประมาณ 42,000 บาทตอป) ซึ่ง กฟน. 

จะจายคาไฟฟาที่ผลิตและขายไดในแตละเดือนใหแกเจาของ 

บานที่เปนคูสัญญาซ้ือขายไฟฟา โดยการโอนเขาบัญชี และ 

ทางบริษัทเสนาฯไดยื่นขอเปนผูขายไฟไวใหเรียบรอยแลว

 “ขณะนี้ถือวากระแสภาครัฐชวยแลวในการทำ 
Green Product และราคาวัตถุดิบในการผลิตก็ลดลงมาก 
แลวจากเดิม 1 ลานบาทก็เหลือ 3 แสนกวาบาท แตจะ 
ใหประชาชนเปนผูกูเงินธนาคารมาติดต้ัง Solar Rooftop  
เองคงไมงาย ทัง้เรือ่งการประเมินราคาและแบงกอาจจะหวง 
เรื่องหลักประกัน ดังนั้นบริษัทเราจึงตองขายพวงกับบาน 
ในราคาบาน 5 ลานบาทขึ้นไป อัตราออกเบ้ียเงินกู 8%  
ผอนประมาณ 30 ป ซึง่คนทีซ่ือ้บานสวนใหญเปนวศิวกรและ 
กลุม Green” ผศ.ดร.เกษรากลาว
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“สหรัฐอเมริกา” ใชไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยทั้งเมือง

โดยวรวุฒิ สารพันธ

Clean Energy

การตั้งเปาหมายพัฒนาเมือง โดยใหทุกครัวเรือนใชไฟฟา 

จากแผงโซลารเซลล (Solar cell) คลายเปนเรื่องไกล 

เกินฝน 

 แตที่สหรฐัมีเมืองริเริ่มโครงการน้ีแลว โดยมเีปาหมาย 

ผลักดันใหเปนเมืองใชพลังงานสะอาดเต็มรูปแบบในอนาคต  

และผลิตไฟฟาแตละปใหไดมากในระดับเหลือใช

 เมืองนำรองโครงการใหทุกครัวเรือนใชไฟฟาจาก

แผงโซลารเซลลดังกลาว คือ แลงแคสเตอร (Lancaster)  

ในรัฐแคลิฟอรเนีย ซึ่งมีประชากรประมาณ 48,00 ครัวเรือน 

168,000 คน 

 แลงแคสเตอรเปนเมอืงแรกในสหรัฐ ทีอ่อกกฎหมาย 

กำหนดใหผูสรางบานหรือที่อยูอาศัยใหมทุกหลัง ตอง 

ติดตั้งแผงโซลารเซลล หรือแผงพลังงานแสงอาทิตย ที่ 

สามารถผลิตไฟฟาไดเฉลี่ยหลังละ 1 กิโลวัตต 

 โดยจะติดตั้งบนหลังคา หรือบนพื้นรอบบานก็ได  

เริ่ม 1 มกราคม ป 2014 เปนตนมา

 ขณะบานที่มีที่ดินมากกวา 163 ตารางวา ตองติดตั้ง

แผงโซลารเซลลมกีำลังผลิต 1.0-1.5 กโิลวัตต สวนบานมีทีด่นิ 

1-6 ไร ตองติดตั้งแผงโซลารเซลลที่สามารถผลิตไฟฟาไดไม 

ต่ำกวา 1.5 กิโลวัตตขึ้นไป

 ดวยกฎหมายนี ้ชางรบัเหมากอสราง ตองนำหลกัฐาน 

การเตรยีมติดต้ังแผงโซลารเซลล ไปแสดงตอเจาหนาที ่จงึจะ 

ไดรับอนุญาตใหสรางบานได  

 หากผูสรางบานใหมไมประสงคติดตั้งแผงโซลารเซลล  

ก็สามารถซ้ือจากบริษัทที่ทำกิจการนี้ในแลงแคสเตอรแทนได

 การออกกฎหมายน้ี มีจุดประสงคเพื่อกระตุนการ 

ลงทุนธุรกิจพลังงานไฟฟาแสงอาทิตยภายในแลงแคสเตอร  

แผงโซลาเซลลที่สนามเบสบอลของแลงแคสเตอร
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ทำกิจการนี้เขารวมโครงการหลายเจา เชน SolarCity และ 

SunPower เปนตน 

 ฝายบริหารเปนฝายนำรองโครงการ โดยทยอยติด

ตั้งแผงโซลารเซลลตามอาคารของตนและสนามกีฬาที่ฝาย 

บริหารเปนเจาของ

 แผนสงเสริมที่เมืองอื่นยังทำไมได คือฝายบริหาร 

อนุญาตใหบริษัท SolarCity ใชที่ดินของตนติดตั้งแผงโซลาร 

เซลล และขายไฟฟาใหฝายบริหาร 

 เปนแผน “Win-Win” โดย SolarCity มีรายได 

จากการขายไฟฟา สวนฝายบริหารก็จายคาไฟฟาถูกกวา 

ซื้อจาก Southern California Edison (SCE) ซึ่งเปน 

บริษัทใหบริการไฟฟารายใหญประจำทองถิ่น 

 สวนโรงเรียน ฝายบริหารใชงบซื้อแผงโซลารเซลล  

และขายไฟฟาใหในราคาถูกกวาไฟฟาของเอสซีอี 

 ขั้นตอนตอไป ฝายบริหารเตรียมขยายแผนขายไฟ

ฟาราคาถูกใหผูบริโภคและบริษัทขนาดยอม โดยโครงการน้ี  

ผูบริโภคจะจายคาไฟฟาถูกกวาของเอสซีอี 3% 

 โครงการหนึ่งที่เตรียมดำเนินการเปนขั้นตอนตอไป  

คอืการออกกฎหมายกำหนดใหบานสรางใหมทกุหลัง ตองออก 

แบบใหประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตาม 

มาตรฐาน Leadership in Energy and Environmental Design 

(LEED) ของ U.S. Green Building Council (USGBC)

 นอกจากนั้น ฝายบริหารยังมีแผนร้ือถอนเสาติดตั้ง 

สายไฟฟาออกจากถนนในแลงแคสเตอรทั้งหมด หมายถึงเลิก 

ซื้อไฟฟาจากเอสซีอี และจะใชไฟสองสวาง LED รับพลังงาน 

จากแบตเตอร่ีที่ชารจไฟฟาจากแผงโซลารเซลลแทน 

 ปจจุบัน โครงการแผงโซลารเซลลในแลงแคสเตอร 

ทั้งของภาครัฐและเอกชน มีกำลังผลิตกวา 118 เมกะวัตต 

ขณะเปาในอีก 5 ป หรือในป 2020 อยูที่ 530 เมกะวัตต

 หากทำไดตามเปา แลงแคสเตอรจะเปน “เมือง 

ไฟฟาแสงอาทิตย” เต็มรูปแบบ 

 และเปนหนึง่ในเมอืงลำดับแรก ๆ  ของโลก ทีม่สีถานะ 

เปน “Net-zero Town” หมายถึงเมืองที่ผลิตไฟฟาปลอด 

มลภาวะจากแหลงพลังงานหมุนเวียนในแตละปไดมากกวา 

ปริมาณที่ใช กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ มีกำลังผลิตแตละปใน 

ระดับเหลือใชนั่นเอง

(ภาพจาก lancasterchoiceenergy.com, 

go100percent.org, inhabitat.com)

เพ่ือใหผูบริโภคไดใชไฟฟาราคาถูกลง และสนับสนุนแผน 

การลดมลภาวะที่ทำใหเกิดภาวะโลกรอน 

 จุดประสงคสำคัญอีกอยางคือ ตองการผลักดัน 

แลงแคสเตอรสูความเปน “เมืองไฟฟาแสงอาทิตย” หรือ 

“เมืองใชพลังงานสะอาด” (Green City) เต็มรูปแบบ 

 ฝายบริการไดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหาร สงเสริม 

และดูแลโครงการน้ีอยางเปนทางการ โดยดึงบริษัทชั้นนำท่ี
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 พล.อ.อนนัตพร กาญจนรัตน รฐัมนตรวีาการกระทรวง 
พลังงานเปดเผยหลังการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน
ครั้งที่ 33 ที่ประเทศมาเลเซียวา สาระสำคัญในการหารือ 
กันทั้ง 10 ประเทศมี 7 เรื่องคือ 1.สงเสริมใหเกิดการ 
เชื่อมโยงระบบสายสงไฟฟาในอาเซียน 2.สนับสนุนให 
เช่ือมโยงระบบ ทอกาซธรรมชาติและระบบทอน้ำมัน รองรับ 
หากมีกรณีฉุกเฉิน โดยใหรวมกันกำหนดกรอบกติกาท่ี 
ไดมาตรฐาน กอนนำมาหารือในการประชุมครั้งตอไป  
3.พิจารณาความจำเปนของการมีโรงไฟฟาถานหินสะอาด  
4.สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพภายใตการ
จัดทำแผนพลังงานอาเซียนฉบับใหม 
 5.สงเสริมการใชพลังงานทดแทน 6.กำหนดใหมี 
การศึกษาดานวิชาการของการมีโรงไฟฟานิวเคลียร เพื่อ 
เปนทางเลือกในการผลิตไฟฟาในอนาคต และ 7.การมอบ 
รางวัลผูชนะการประกวดอาเซียน เอนเนอรจี อวอรด  
ซึ่งเปนรางวัลเกียรติยศดานพลังงานของอาเซียน โดยในป  
2558 ประเทศไทยสงเขาประกวด 30 โครงการ และไดรับ 
รางวัลถึง 26 รางวัล
 ดานความรวมมือการสรางสายสงไฟฟาลาว ไทย 
มาเลเซีย และสิงคโปร ที่ประชุมยังไมไดลงนามขอตกลง 
เบื้องตนระหวางกัน จากเปาหมายเดิมจะมีการลงนามใน

รัฐกระจายความเส่ียงผลิตไฟฟา
อาเซียนหนุนพลังงานทดแทน 23%

ปจจุบัน กฟผ.และ กฟภ.ไดรวมมือกัน
จัดทำแผนงานพัฒนาระบบสง 

ระบบจำหนายไฟฟา และแนวทาง
เพื่อรองรับ AEC โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ 

ความเช่ือถือไดและประสิทธิภาพ
ของระบบไฟฟาอยางตอเนื่อง 

เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับ
ความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้นจากการจัดตั้ง

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก

โดยกองบรรณาธิการ

Asean Energy

“พล.อ.อนันตพร” สรุปผลหารือการประชุมรัฐมนตรีพลังงาน 
อาเซียนครั้งที่ 33 บรรลุขอตกลง 7 ขอ  ตั้งเปาสงเสริม 
พลงังานทดแทนใหได 23% ในป 2568   ประธานบอรด กฟผ.
ย้ำตองกระจายความเส่ียงในการผลิตไฟฟา กฟผ. กฟน.
และกฟภ.รวมบูรณาการแผนงานพัฒนาระบบไฟฟาของ 
ประเทศ เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
เผย กฟผ.พรอมสรางระบบสงไฟฟา 500 กิโลโวลตเสริม 
ศักยภาพระบบไฟฟาของประเทศ ขณะท่ีสนพ.เรงพัฒนา 
ระบบไฟฟารับ AEC
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ครั้งนี้ เนื่องจากสิงคโปร ซึ่งเสนอขอซื้อไฟฟาพลังน้ำจาก 
สปป.ลาว 100 เมกะวัตต โดยสงผานระบบสายสงไฟ
ฟามายังไทยและมาเลเซีย ไดขอเลื่อนลงนามไปกอน 
โดยใหเหตุผลภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
 สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการพลังงานอาเซียน 
ฉบับใหม ระยะ 10 ป (2559-2568) จะมีการเพิ่มประสิทธิ-
ภาพการใชพลังงาน ลดการใชพลังงานตอจีดีพีใหได 20% 
ภายในป 2563 และเพิ่มเปน 30% ในป 2568 ขณะเดียวกัน
จะเพ่ิมเปาหมายสงเสริมพลังงานทดแทนใหได 23% ภายใน 
ป 2568 รวมทั้งสงเสริมภาพลักษณการใชถานหินผลิตไฟฟา
ดวยเทคโนโลยีสะอาด
 ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบตามขอเสนอของสิงคโปร 
ที่จะกำหนดการเจรจานำเขากาซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) 
รวมกัน เพ่ือเพิ่มอำนาจการตอรองราคาใหเปนผลดีที่สุด  
โดยมอบหมายใหคณะมนตรีอาเซียนดานปโตรเลียม (AS-
COPE) หารือกันตอไป นอกจากน้ี การหารือทวิภาคีระหวาง 
ไทยกับรัฐมนตรีพลังงาน  สปป.ลาว นั้นทาง สปป.ลาว 
เสนอใหไทยรับซื้อไฟฟาเพิ่ม ซึ่งไทยพรอมจะตอบรับ

“คุรุจิต” ย้ำกระจายความเสี่ยงผลิตไฟฟา
 นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ การไฟฟา 
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กลาววา แนวโนมการใช 
พลังงานของอาเซียนในอีก 30 ปขางหนา หรือประมาณป  
2040 ไทยและอาเซียนจะยังพึ่งพาพลังงานฟอสซิลคือ  
ถานหิน น้ำมัน และกาซธรรมชาติเปนหลักท่ีประมาณ 77%  
จากปจจุบันอยูที่ 82% โดยเปนถานหินก่ึงหนึ่ง เนื่องจาก 
ฟอสซิลเปนพลังงานท่ีมีตนทุนการผลิตถูกที่สุด สามารถ 
รองรับจำนวนประชากรท่ีขยายตัว และสวนใหญยังมีฐานะ 
ยากจนไดเปนอยางดี โดยไทยนับเปนประเทศที่มีศักยภาพใน
การผลติไฟฟาสงูเปนอนัดบัตนของอาเซยีน สวนทางกบัหลาย

ประเทศที่พื้นที่สวนใหญยังเขาไมถึงไฟฟา
 ทั้งน้ี เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแขงขันไว  
ไทยจำเปนตองกระจายความเส่ียงของแหลงเชื้อเพลิงที่ใช 
ผลิตกระแสไฟฟา จากปจจุบันที่พึ่งพากาซธรรมชาติมาก 
ถึง 70% โดยการเพิ่มสัดสวนของถานหิน ไฟฟาจากพลังงาน 
น้ำที่ซื้อจากเพื่อนบาน และผลิตไฟฟาจากชีวมวล 
 อยางไรก็ตาม ที่ เห็นเปนรูปธรรมในขณะนี้คือ 
การเดินหนาพัฒนาพลังงานทดแทน ที่ลาสุดมีการจาย
ไฟฟาจากพลังงานทดแทนเขาระบบแลว 3,800-3,900 
เมกะวัตต และภายใน 2-3 ปจะมีไฟฟาจากพลังงานทดแทน 
เขาระบบทั้งสิ้น 8,600 เมกะวัตต เนื่องจากมีการทำสัญญา 
ไวแลวคิดเปน 1 ใน 3 ของความตองการใชพลังงานเฉลี่ย 
ตอวันที่ 20,000 เมกะวัตต สะทอนใหเห็นวาหากเดิน 
หนาพัฒนาอยางจริงจัง พลังงานทดแทนสามารถกลายมา 
เปนพลังงานหลักทดแทนกาซธรรมชาติได 

สนพ.เรงพัฒนาระบบไฟฟารับ AEC
 ทางดานนายทวารัฐ สูตะบุตร ผูอำนวยการสำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ใน 
ฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแผนงานพัฒนาระบบ 
ไฟฟาในภาพรวมของประเทศ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปดเผยวา กระทรวงพลังงาน 
โดย สนพ .ไดจัดตั้ งคณะทำงานจัดทำแผนงานพัฒนา 
ระบบไฟฟา โดยคณะทำงานจะทำหนาที่ศึกษา วิเคราะห 
กำหนดกรอบแนวทาง และจัดทำนโยบายและแผนงานพัฒนา 
ระบบไฟฟาในภาพรวมของประเทศ โดยเปนการบูรณาการ 
แผนงานรวมกันของทั้ง 3 การไฟฟาคือ กฟผ. การไฟฟา 
นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
เพื่อรองรับการเขาสู AEC ตอไป
 โดยแผนงานพัฒนาระบบไฟฟาของ กฟผ . ได 

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน คุรุจิต นาครทรรพ ทวารัฐ สูตะบุตร
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วางแผนกอสรางและปรับปรุงระบบสงไฟฟา 500 กิโลโวลต  
ซึ่งเปนระบบหลักในการสงจายไฟฟาของประเทศ อาทิ  
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสงไฟฟาทั่วทุกภูมิภาค 
ของประเทศ เพื่อเสริมความม่ันคงระบบไฟฟา รองรับความ 
ตองการไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้น รองรับโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 
และรองรับโครงขายไฟฟาของ AEC กำหนดแลวเสร็จภายใน 
ป 2566
 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟาของ กฟน. ไดจัดทำ 
แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟา 
ใตดิน เพ่ือรองรับการเปนมหานครแหงอาเซียนระยะทาง 
รวมประมาณ 261.6 กิโลเมตร ดำเนินการในป 2557-
2566 (10 ป) โดยแบงดำเนินการเปน 2 โครงการยอยคือ 
โครงการยอยที่ 1 ระยะทางประมาณ 144.6 กิโลเมตร 
และ โครงการยอยที ่ 2 ระยะทางประมาณ 117. กิโลเมตร 
ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตรของ กฟน.ที่จะยกระดับคุณภาพ 
ไฟฟาใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง และเพื่อการเปนมหานครแหง 
อาเซียน ซึ่งเปนการตอบรับการกาวเขาสู AEC ของไทย
 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟาของ กฟภ.หรือ PEA ได 
จัดทำโครงการพัฒนาระบบไฟฟาเพื่อรองรับการจัดตั้งเขต 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก เพื่อรองรับประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนและรองรับความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มสูง 

ขึ้นจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจบริเวณเขตชายแดน  
ทีม่คีวามตองการใชไฟฟาทีเ่พิม่สูงขึน้จากการจดัตัง้เขตพฒันา 
เศรษฐกิจพิเศษ โดยระยะแรกมีจำนวน 6 พื้นที่ ไดแก  
1. อ.แมสอด จ.ตาก 2. อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 3. 
อ.คลองใหญ จ.ตราด 4.อ.เมือง จ.มุกดาหาร 5.อ.สะเดา 
จ.สงขลา และ 6. อ.เมือง จ.หนองคาย ไดอยางเพียงพอและ
มีความม่ันคงเช่ือถือได
 “ปจจบุนั กฟผ.และ กฟภ.ไดรวมมอืกนัจดัทำแผนงาน
พฒันาระบบสง ระบบจำหนายไฟฟา และแนวทางเพ่ือรองรบั 
AEC โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ (Quality) ความ 
เชื่อถือได (Reliability) และประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของระบบไฟฟาอยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมความพรอมในการ 
รองรับความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้นจากการจัดตั้งเขต 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก และ กฟผ.รวมกับ กฟน. 
อยูระหวางการบูรณาการจัดทำแผนงานพัฒนาระบบไฟฟา 
รวมกัน อาทิ แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปน 
สายไฟฟาใตดินเพื่อรองรับการเปนมหานครแหงอาเซียน  
และแผนงานพัฒนาระบบสถานีไฟฟาตนทางเพื่อเสริมความ 
มั่นคงการจายไฟที่จุดจายไฟรถไฟฟาตามโครงการขนสง 
ในอนาคต” ผอ.สนพ. กลาว.

แสดงโครงการเช่ือมโยงโครงขายระบบสายสงไฟฟาอาเซียน
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(Trans-ASEAN Gas Pipeline) โดยในสวนของโครงการของไทย 
จะมี บมจ.ปตท.เปนหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบ       

ไทยยันรับซื้อไฟฟาจากเพื่อนบานเพิ่ม 
 นายทวารัฐเปดเผยภายหลังการเยี่ยมชมโรงไฟฟา 
หงสา สปป.ลาววา จากตัวเลขการใชไฟฟาชวง 10 เดือน 
แรกป 2558 พบวา ปริมาณการใชไฟฟาเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.2  
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง คาดการณความตองการ 
ใชไฟฟาสูงสดุ (Peak) ในป 2559 อยูทีร่ะดบั 28,300-29,000  
เมกะวัตต ทำใหความตองการใชไฟฟาในประเทศสูงขึ้นตาม 
ไปดวย หากการผลิตไฟฟาในประเทศยังไมเปนไปตามแผน 
พัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579  
จะทำใหประชาชนทุกภาคสวนไดรับผลกระทบไดเชนกัน
 ท้ังน้ีกระทรวงพลังงานจึงไดเรงการซ้ือไฟฟาจากประเทศ 
เพื่อนบาน เปนอีกแนวทางที่จะชวยกระจายความเสี่ยงใน 
การผลิตไฟฟาได โดยกระทรวงพลังงานไดรับซ้ือและแลกเปล่ียน 
ไฟฟาจาก 5 ประเทศเพื่อนบาน ประกอบดวย 1.รับซื้อไฟฟา 
จาก สปป.ลาว ทำการลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU)  
สงไฟฟารวมจำนวน 7,000 เมกะวัตตในป 2558 จายไฟฟา 
แลว 2,105 เมกะวัตต กำลังกอสราง 3,316 เมกะวัตต  
รวม ณ ป 2562 จำนวน 5,421 เมกะวัตต
 2.ลงนาม MOU กับประเทศเมียนมาฉบับใหม  
(2558) ไมระบุการปริมาณการรับซื้อไฟฟา, 3.ลงนาม  
MOU กับสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนจำนวน 3,000  
เมกะวัตตภายในป 2560  4.ประเทศกัมพูชากับประเทศไทย 
มีการทำ MOU รวมกัน เพื่อรับซื้อไฟฟาโดยไมระบุเวลา 
การรับซื้อ และ 5.การแลกเปล่ียนไฟฟาจากประเทศมาเลเซีย 
ดวยระบบสงเชื่อมโยง HVDC 300 เมกะวัตต
 “สำหรับโรงไฟฟาหงสาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงใน 
การผลิตไฟฟา มีกำลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต ประกอบ 
ดวย 3 หนวยผลิต มีกำลังการผลิตเคร่ืองละ 626 เมกะวัตต 
โดยหนวยผลิตที่ 1-2 ไดเริ่มจายกระแสไฟฟาในเชิงพาณิชย 
(COD) ผานสายสง 500 กิโลโวลต เขาสูระบบสายสงไฟฟา 
ของ กฟผ.และสายสง 115 กิโลโวลตของรัฐวิสาหกิจไฟฟา 
ลาวแลว สวนเครื่องที่ 3 กำหนดเริ่มเดินเครื่องในการผลิต 
ไฟฟาเดือนมีนาคม 2559” นายทวารัฐ กลาว
 จากการเดนิเครือ่งของโรงไฟฟาหงสาจะทำใหประเทศ 
ไทยในเขตภาคเหนือมีพลังงานไฟฟาที่มั่นคงตลอดระยะ 
เวลา 25 ป ดวยเชื้อเพลิงถานหินที่มีตนทุนต่ำกวาเชื้อเพลิง 
กาซธรรมชาติที่ประเทศไทยใชผลิตไฟฟาอยูในขณะนี้

เชื่อมโยงระบบพลังงานไฟฟาอาเซียน
 ประเทศตางๆ ในอาเซียนไดมีการทำโครงการเช่ือม 
โยงโครงขายระบบสายสงไฟฟาอาเซียนมานานแลว โดย 
ประเทศไทยไดมีการเชื่อมโยงดานไฟฟากับประเทศลาว  
มาเลเซีย กมัพชูา เปนตน ซึง่การมคีวามเชือ่มโยงดานไฟฟากบั 
ประเทศเพ่ือนบานไดชวยลดปญหาไฟดับเปนวงกวาง ทำให 
เกิดความมั่นคงแกประเทศดานพลังงานไฟฟาที่จะนำมาใช 
มากขึ้น เนื่องจากในป 2573 คาดการณวาประเทศไทยจะมี 
ความตองการใชไฟฟาสูงถึงประมาณ 53,000 เมกะวัตต  
ในการเช่ือมโยงพลังงานไฟฟากับอาเซียน (ASEAN Power  
Grid) ของไทยจะมี กฟผ.เปนหนวยงานหลักในการดูแล 
 ในอนาคตจะมีการเช่ือมโยงกันในอาเซียนใหมาก 
กวาในปจจุบันซ่ึงพบวามีรวมทั้งหมด 16 โครงการ (ตาม 
รายละเอียดในแผนภาพที่ 1) แตคาดวาการเชื่อมโยง 
ดังกลาวจะสามารถทำไดครบในป 2020

ความเชื่อมโยงของทอสงกาซธรรมชาติ
 ประเทศไทยมีอัตราการบริโภคกาซธรรมชาติสูง  
เนื่องจากมีความตองการมากกวาที่ผลิตไดและนับวันจะ 
บริโภคมากขึ้นๆ มีการประมาณการวาในป 2573 ความ 
ตองการบริโภคกาซธรรมชาติประมาณ 35,000 คิวบิคฟุต 
ตอวัน ซึ่งประเทศไทยน้ันบริโภคกาซธรรมชาติมากกวาที่ 
ผลิตไดในประเทศ ทำใหไทยมีสถานะเปนประเทศผูนำเขา 
 ดังนั้น การเสาะหาแหลงกาซธรรมชาติใหม ๆ มาเพ่ือ 
ใชรองรับในการบริโภคในประเทศจึงเปนสิ่งที่จำเปนมาก 
สำหรับประเทศไทยทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่งการเชื่อม 
โยงทอสงกาซธรรมชาติของอาเซียนที่ถูกกำหนดไวใน 
กลยุทธที่ 7 ของแผนแมบทวาดวยความเช่ือมโยงระหวางกัน 
ในอาเซียนจึงดูเหมือนจะเปนทางหนึ่งที่จะชวยใหไทยมี 
แหลงกาซที่จะปอนเขามาเพื่อรองรับการบริโภคในประเทศ 
เพ่ิมขึ้น หากโครงการท่ีวางไวมีการดำเนินการสำเร็จตาม 
แนวคิดโครงการเชื่อมโยงทอกาซธรรมชาติในอาเซียน  
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“อารีพงศ” วางโรดแม็พ 5 แผนบูรณาการพลังงานระยะ 
ยาว มั่นใจเปนกลไกสำคัญชวยเศรษฐกิจไทยเขมแข็ง  
สั่งเดินหนาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน หนุนเงิน 
ทนุหมนุเวยีนดอกเบีย้ตำ่ 4,500 ลาน กระตุนผูประกอบการ 
เปล่ียนอุปกรณประหยัดพลังงาน ยันป 59 ออกล็อตแรก 
1,845 ลาน ส.อ.ท.ผนกึภาครัฐ-เอกชนรวมหนนุแผนพลังงาน 
ใหม  21 ป หวังเปนอนาคตที่สดใสของอุตสาหกรรมไทย
 นายอารีพงศ ภูชอุม ปลัดกระทรวงพลังงาน (พง.)  
เปดเผยวา กระทรวงพลังงานพรอมท่ีจะประกาศเดินหนา 
การจัดทำแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand  
integrated Energy Blueprint : TIEB) โดยขณะน้ี 
ทุกแผน ไดจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) อยางเปน 
รูปธรรมแลวทั้ง 5 แผน ไดแก แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา  
(PDP) แผนอนรุกัษพลงังาน (EEP) แผนพฒันาพลงังานทดแทน 
และพลังงานทางเลือก (AEDP) แผนบริหารจัดการกาซ 
ธรรมชาติ (Gas plan) และแผนบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil 
Plan) และเบื้องตนเช่ือวาในป 2559 นี้ นักธุรกิจนักลงทุน 
จากในและตางประเทศจะเกดิความม่ันใจในการวางแผนดาน
พลังงานของไทยที่จะเปนกลไกสำคัญชวยเสริมศักยภาพของ 
เศรษฐกิจในระยะยาวตอไป
 ทัง้นี ้ในสวนของมาตรการสำคญัภายใตแผนบรูณาการ 
พลังงานฯดังกลาว กระทรวงพลังงานจะเรงเดินหนาแผนเพิ่ม 
ประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งอยูในแผนอนุรักษพลังงาน โดย 
เฉพาะการจูงใจดวยมาตรการสนับสนุนดานการเงิน ผาน 
รูปแบบเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียต่ำ (Soft loan) วงเงิน  
4,500 ลานบาท และคาดวาในป 2559 น้ี จะเร่ิมปลอยงบประมาณ 
สนับสนุนได 1,845 ลานบาท โดยผานสถาบันการเงินที่ 
เขารวมโครงการฯ ลักษณะเงินกูดอกเบี้ยต่ำ ไมเกินรอยละ  
3.5 ตอป วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 50 ลานบาท เพื่อให 
ผูประกอบการปรับเปล่ียนอุปกรณประหยัดพลังงาน ลงทุน 

โดยกองบรรณาธิการ

Energy Focus

ตดิตัง้อปุกรณทีเ่ปนเทคโนโลยีใหม และปรบัเปล่ียนอุปกรณที่
ใชพลังงานสูง เชน แอร คอมเพรสเซอร ชิลเลอร เปนตน
 สำหรับกลุมเปาหมายท่ีกระทรวงพลังงานจะเรง 
สนับสนุนใหเขารวมโครงการไดแก กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจ 
หองเยน็ โรงนำ้แขง็ ทีเ่บือ้งตนกระทรวงพลงังานไดสำรวจแลว 
เปนกลุมยุทธศาสตรที่มีการใชพลังงานสูง และควรมีการ 
ปรับเปลี่ยนอุปกรณประสิทธิภาพสูง กลุมผูประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ในธุรกิจอื่นๆ ที่มีการใช 
เครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีอายุเกิน 10 ป รวมไปถึงกลุม 
อาคารกอสรางใหม (Building Code) เปนตน ซึ่งกระทรวง 
พลังงานคาดวาวงเงินกูSoft loan ครั้งนี้ จะชวยใหเกิดผล 
ประหยัดประมาณ 4,404 ลานบาทตอป (ตลอดระยะเวลา 
โครงการ ) หรือเกิดผลประหยัดพลังงานคิดเทียบเทา 
การนำเขาน้ำมันดิบ 213 ktoe ตอป หรือสามารถลดการนำ 
เขาน้ำมันดิบไดถึง 247.6 ลานลิตร
 นายอารีพงศ กลาววา  เพื่อใหแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใชพลังงานของประเทศ มีผลสัมฤทธ์ิยิ่งขึ้น และเปน 
การเตรียมความพรอมตอการใชไฟฟาสูงสุดหรือ Peak  
ในชวงตนป 2559 กระทรวงพลังงานจึงไดเตรียมมาตรการ 
เพือ่ลดการใชพลังงานผาน 2 หนวยงานท่ีสำคญัจากกรมพฒันา 
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) และสำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) โดยมีมาตรการที่สำคัญ ๆ  
เชน โครงการลดความตองการใชไฟฟาสูงสุด โครงการ 
รวมพลังงานหาร 2 โครงการประหยัดพลังงานในภาคขนสง  
โครงการอนุรักษพลังงานในโรงงาน/อาคารควบคุม และ 
โครงการติดฉลากประสิทธิภาพพลังงาน 
 ทางดานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภา 
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดสัมมนาวิชาการ  
Energy Symposium 2015 เรื่อง “แผนพลังงานใหม 
(พ.ศ.2558 - 2579) อนาคตของอุตสาหกรรมไทย”  ณ  โรงแรม 

อารีพงศ ภูชอุม  

พง.บูรณาการ5แผนพลังงาน
ส.อ.ท.หนุนรัฐใชขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ผูประกอบการปรบเปลยนอุปกรณประหยดพลงงาน ลงทุน (พ.ศ.2558 - 22579) อนาคตของอตุสาหกรรมไทย”  ณ  โรงแรม
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ประพนธ วงษทาเรือ นายประพนธพรอมวิทยากรและแขกผูมีเกียรติถายรูปรวมกัน

เซ็นทารา แกรนดแอทเซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ  
โดยไดรบัเกยีรตจิากนายประพนธ วงษทาเรอื รองปลดักระทรวง 
พลังงาน เปนประธานเปดการสัมมนาและรวมปาฐกถาพิเศษ 
ในหัวขอดังกลาว พรอมท้ังวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ 
และเอกชน รวมอภิปราย และจัดแสดงนิทรรศการ Energy  
Fair บริเวณภายในงาน
 ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกลาวมีวัตถุประสงค เพื่อให 
ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผูเกี่ยวของดานพลังงาน 
ไดรบัความรู ความเขาใจ ถงึสถานการณพลงังานในสภาวการณ 
ปจจุบัน และการนำพลังงานที่มีอยูอยางจำกัดมาใชใหเกิด 
ประโยชน อันจะนำไปสูความรวมมือในการปรับโครงสราง 
ภาคพลังงานในอนาคตตอไป
 นายประพนธ วงษทาเรอื รองปลัดกระทรวงพลงังาน 
เปดเผยวา ประเทศไทยมีแนวโนมการใชพลังงานเพ่ิมสูงขึ้น 
ทกุป จากขอมลูการใชพลงังานขัน้สดุทายในป 2557 มปีรมิาณ  
75,804 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน 
รอยละ 0.8 และคิดเปนมูลคาการใชพลังงานรวม 1.8  
ลานลานบาท โดยภาคอุตสาหกรรมเปนภาคสวนที่มีการใช 
พลังงานสูงที่สุด และมีการใชพลังงานเพ่ิมสูงข้ึนกวา 3.48%  
ซึ่งประเทศไทยมีทรัพยากรปโตรเลียมในประเทศจำกัด  
จึงจำเปนตองพึ่งพาการนำเขากาซธรรมชาติ และน้ำมันดิบ 
จากตางประเทศ ในสัดสวนท่ีสูง โดยกระทรวงพลังงานเองได 
พยายามเดินหนานโยบายพลังงานของประเทศ ท้ังในเร่ืองจัดหา  
เพ่ือใหมีพลังงานใชอยางพอเพียง การปรับโครงสรางราคา 
พลังงานเพ่ือความเปนธรรม การผลักดันการใชพลังงาน 
ทดแทน รวมท้ังการรณรงคใหใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือใหประเทศไทย มีพลังงานใชอยางมั่นคงและยั่งยืน
 “เพ่ือเปนการหามาตรการแกไขปองกันการขาดแคลน 
เชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเชน แผนพัฒนากำลัง 
ผลิตไฟฟา แผนจัดหากาซธรรมชาติ แผนอนุรักษพลังงาน  

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ภาครัฐ  
จงึจำเปนตองมีการจดัทำแผนแมบทดานพลังงานของประเทศ  
21 ป (พ.ศ. 2558 - 2579) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน 
กรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาดานพลังงานของประเทศ 
อยางบูรณาการโดยมีเปาหมายเพื่อใชเปนกรอบการพัฒนาดาน 
พลังงานของประเทศในระยะยาวและสามารถ ใชเปนเอกสาร 
อางอิงสำหรับการดำเนินนโยบายและการจัดทำแผนดาน 
พลังงานดานตางๆ ในอนาคต” นายประพนธ กลาว
 นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานคณะกรรมการ 
บริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม กลาววา พลังงาน 
เปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม  
ซึ่งเปนภาคท่ีมีการใชพลังงานสูงที่สุด ดังนั้น ความม่ันคง 
ดานพลังงานของประเทศจึงเปนเรื่องที่หลายฝายใหความ 
สนใจเปนอยางมาก ตลอดจนราคาดานพลังงานที่มีความ 
ผันผวน และไมสะทอนตนทุนที่แทจริง ดังน้ัน เพื่อเปน 
การเพ่ิมความรู ความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในเร่ืองของแผน 
พลังงานหลักของประเทศ ตลอดจนแผนแมบทการพัฒนา 
ระบบโครงขาย Smart Grid ของประเทศ พ.ศ. 2558-2579  
และโครงสรางอัตราคาไฟฟาใหม เพื่อเปนการเพิ่มขีด 
ความสามารถทางการแขงขัน
 “ส.อ.ท. ซึ่งเปนตัวแทนของผูประกอบการภาค 
อุตสาหกรรมในการประสานนโยบายและดำเนินการรวมกับ 
ภาครัฐ รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการประกอบการของภาค 
อุตสาหกรรม จึงไดมีการจัดการสัมมนาวิชาการในเรื่อง 
ดังกลาวเพ่ือใหผูประกอบการไดรับขอมูลขาวสารดาน 
พลังงาน ตลอดจนแนวนโยบายของภาครัฐ ซึ่งจะไดเตรียม 
ความพรอมและมีการปรับตัวไดทันกับสถานการณพลังงาน 
ในปจจุบันและอนาคต เพื่อสามารถดำเนินการไดสอดคลอง 
และแขงขันกับตลาดโลกได” นายวีรศักดิ์กลาวผลิตไฟฟา แผนจัดหากาซธรรมชาติ แผนอนนุุรรักกษพลังงาน และแขงขันกับตลาดโลกได” นายวีรศักดิกลาว
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“เอ็กโก กรุป” มุงพัฒนาธุรกิจสูการเปนบริษัทพลังงาน 
ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เดินหนาขยายการลงทุน 
ในธุรกิจไฟฟาที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งในอาเซียนและ 
เอเชียแปซิฟกตอเนื่อง คาดภายในป 2560 จะสามารถ 
ทำยอดขายได 10,000 ลานบาท 
 นายชนินทร เชาวนนิรัติศัย กรรมการผูจัดการใหญ  
บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน) หรือ EGGO เปดเผย 
ทศิทางการดำเนินธรุกิจในโอกาสเขามารบัตำแหนงกรรมการ 
ผูจัดการใหญคนใหมวา เอ็กโก กรุป ยังคงใหความสำคัญ 
กับการขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟาที่มีความเชี่ยวชาญ  
โดยตั้งเปาหมายที่จะเปนบริษัทพลังงานในระดับภูมิภาค 
เอเชียแปซิฟก พรอมรักษาอัตราผลตอบแทนผูถือหุน  
(ROE) อยางนอยรอยละ 10 โดยขับเคลื่อนธุรกิจดวย 3  
กลยุทธสำคัญไดแก การบริหารจัดการโรงไฟฟาที่มีอยูใน 
ปจจุบันใหเดินเครื่องอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การบริหาร 
จัดการโครงการที่อยูระหวางดำเนินการใหแลวเสร็จตาม 
กำหนดที่วางไว และการแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม โดย 
การซื้อสินทรัพยที่เดินเครื่องเชิงพาณิชยแลวเพื่อใหบริษัท 
รับรูรายไดทันที พัฒนาโครงการใหมในพื้นที่โรงไฟฟาที่มี 
อยูในปจจุบัน และลงทุนโครงการประเภท Greenfield  

โดยกองบรรณาธิการ

Energy Focus

ชนินทร เชาวนนิรัติศัย

“เอ็กโก” รุกลงทุนตางประเทศ 
  ขยายพอรตธุรกิจไฟฟาตอเนื่อง

เพื่อสรางรายไดในระยะยาว
 “ในการทำธรุกจิในชวง 2 ปขางหนา บรษิทัจะใหความ 
สำคญักบัการขยายธรุกจิในตางประเทศมากย่ิงขึน้ โดยเฉพาะ 
ประเทศที่มีฐานทางธุรกิจอยูแลวไดแก ฟลิปปนส และ  
สปป .ลาว รองลงมาคือ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย  
รวมถึงจะพิจารณาโอกาสการลงทุนในกลุมประเทศ 
อาเซียนอื่น เชน เมียนมา เวียดนาม และมาเลเซีย 
โดยตั้ ง เปาหมายใหมีสัดสวนรายไดจากการลงทุนใน 
ตางประเทศเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 50 จากรอยละ 37  
ในขณะที่บริษัทมีความพรอมเต็มที่สำหรับการลงทุน 
ภายในประเทศหากมีโอกาส” 
 ทีผ่านมาบริษทัไดขยายการลงทนุในตางประเทศอยาง 
ตอเนื่อง ใน 4 ประเทศ โดยมีโรงไฟฟาในตางประเทศทั้ง 
หมด 5 โรง ไดแก ในฟลิปปนส มีโรงไฟฟาถานหิน 2 โรง  
ไดแก โรงไฟฟา “เคซอน” ถือหุนรอยละ 100 และโรงไฟฟา  
“มาซินลอค” ถือหุนรอยละ 40.95 ขณะที่ใน สปป.ลาว  
มโีรงไฟฟาพลงันำ้ “นำ้เทนิ 2” ถอืหุนรอยละ 35 ในอนิโดนเีซยี  
มีโรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ “สตาร เอนเนอรยี่”  
ถือหุนรอยละ 20 และในออสเตรเลีย มีโรงไฟฟาพลังงานลม  
“โบโค ร็อควินดฟารม” ถือหุนรอยละ 100 ซึ่งเปนตัวอยาง 

จากแผนการดำเนินธุรกิจดังกลาว 
คาดวาจะชวยผลักดันใหผลการดำเนินงาน

ของเอ็กโก กรุป เติบโตอยางตอเนื่อง 
ในขณะเดียวกันก็ชวยสรางผลตอบแทนที่ดี
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใหแกผูถือหุน 

ทั้งนี้ หากการเติบโตเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว 
คาดวาบริษัทจะสามารถทำกำไรได

ในระดับ 10,000 ลานบาท ภายในป 2560

อยูในปจจุบน และลงทุนโครงการประเภท Greenfield “โบโค รอคคววนนดฟารม” ถอหุนรอยละ 100 ซงเปนตวอยาง
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ความสำเร็จในการลงทุนธุรกิจไฟฟาในตางประเทศของ 
เอ็กโก กรุป ไดเปนอยางดี 
 ปจจุบัน บริษัทยังมีโครงการในตางประเทศที่อยู 
ระหวางดำเนนิการ จำนวน 3 โครงการไดแก โครงการโรงไฟฟา  
“ไซยะบุรี” ใน สปป.ลาว โครงการโรงไฟฟาถานหิน “ซาน- 
บัวนาเวนทูรา” และ “มาซินลอค สวนขยาย” ในฟลิปปนส  
รวมปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาซื้อขายและตามสัดสวน 
การถือหุนประมาณ 505 เมกะวัตต โดยบริษัทเตรียมเงิน 
ลงทุนสำหรับ 3 โครงการนี้ประมาณ 42,000 ลานบาท 

ตอเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ชวยสรางผลตอบแทนท่ีดีทั้งใน 
ระยะสั้นและระยะยาวใหแกผูถือหุน ทั้งนี้ หากการเติบโต 
เปนไปตามแผนงานท่ีวางไว คาดวาบริษัทจะสามารถทำกำไร 
ไดในระดับ 10,000 ลานบาทภายในป 2560 นอกจากนี้ เพื่อ 
รองรบัการกาวสูการเปนบริษทัพลังงานในระดับภูมภิาคเอเชยี 
แปซิฟก บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการบริหารจัดการองคกร  
ใหแข็งแกรง โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพและความ 
สามารถของบุคลากรใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่รองรับ 
การเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืนตอไป” 

 สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ของป 2558  
ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีกำไรกอนผล 
กระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX)และภาษีเงินไดรอการตัด 
บัญชี จำนวน 2,662 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน 
ของปกอน จำนวน 512 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24  
ในขณะที่ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของ ป 2558 บริษัท 
มีกำไรกอนผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน (FX) และ 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจำนวน 6,561 ลานบาท ซึ่งเปนตัว 
เลขที่สะทอนผลการดำเนินงานที่แทจริงของบริษัท 
 อนึ่ง ณ 30 กันยายน 2558 เอ็กโก กรุป มีโรงไฟฟา 
ทั้งในและตางประเทศที่เดินเครื่องเชิงพาณิชยแลว จำนวน  
23 โรง คิดเปนปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาซ้ือขายและ 
ตามสัดสวนการถือหุน 3,795 เมกะวัตต ใน 5 ประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ไดแก ไทย สปป.ลาว ฟลิปปนส  
อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย และมีโครงการที่อยูระหวาง 
ดำเนินการจำนวน 7 โครงการ โดยโครงการโรงไฟฟา 
ตางๆ ผลิตจากเชื้อเพลิงหลายประเภท เชน กาซธรรมชาติ  
ถานหิน ขยะ พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย และพลังงาน 
ลม ฯลฯ

 สำหรับแผนการลงทุนในประเทศ ปจจุบันมีโครงการ 
ที่อยูระหวางดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ ไดแก โครงการ 
โรงไฟฟา “ขนอมหนวยที่ 4” จ.นครศรีธรรมราช โครงการ 
โรงไฟฟาพลังงานลม “ชัยภูมิ วินดฟารม” จ.ชัยภูมิ โครงการ  
“ทีพี โคเจน” และ “เอสเค โคเจน” จ.ราชบุรี และโครงการ  
“ทีเจ โคเจน” จ.ปทุมธานี ซึ่งจะทยอยเดินเครื่องเชิง 
พาณิชยระหวางป 2559-2562 รวมปริมาณพลังไฟฟาตาม 
สัญญาซื้อขายและตามสัดสวนการถือหุนประมาณ 1,338  
เมกะวัตต ซึ่ง 5 โครงการนี้จะใชเงินลงทุนประมาณ 49,000  
ลานบาท นอกจากน้ี เอ็กโก กรุป มีความพรอมเต็มที่สำหรับ 
โอกาสการลงทุนในประเทศ เชน การลงทุนในโครงการ 
พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งหากมีการเปดประมูลโครงการ 
โรงไฟฟา IPP รอบใหม 
 นอกจากที่กลาวมายังมีโครงการที่บริษัทอยูระหวาง 
การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนประมาณ 6 โครงการ  
ซึง่เปนโครงการในประเทศและโครงการในกลุมประเทศอาเซียน  
ไดแก สปป.ลาว เมียนมา อินโดนีเซีย และเวียดนาม ทั้งนี้  
เพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดใหบริษัทอยางตอเนื่อง 
 “จากแผนการดำเนินธุรกิจดังกลาว คาดวาจะชวย 
ผลักดันใหผลการดำเนินงานของเอ็กโก กรุป เติบโตอยาง ผลักดันใหผลการดำเนินงานของเอ็กโก กรุป เเติบโตอยาง
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โดยกองบรรณาธิการ

Energy Focus

LOXLEY ยอมรับรายไดรวมป 58 ต่ำกวาเปาหมาย 

เล็กนอยเหตุเศรษฐกิจชะลอตัว คาดป 59 ไดงานภาครัฐ  

3-4 หมื่นลานทั้งงานไอทีและพลังงานระบุชัดแยกธุรกิจ 

พลังงานออกมาเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคตพุงเปา 

ขยายธุรกิจดานยานยนตในตลาดอาเซียน

 นายสุรพันธ ภาษิตนิรันดร กรรมการรองกรรมการ 

ผูจดัการใหญ บรษิทั ลอ็กซเลยจำกดั (มหาชน) หรอื LOXLEY  

เปดเผยวา จากโครงการภาครัฐทีช่ะลอตวัและสภาพเศรษฐกจิ 

ที่ยังไมฟนตัวสงผลใหรายไดรวมของบริษัทป 2558 ทรงตัว 

หรือต่ำกวาเปาหมายเล็กนอยอาจจะอยูที่15,000–16,000  

ลานบาท อยางไรก็ตามในป 2559 คาดวาจะมีรายไดเติบโต 

ไดไมต่ำกวา 15% จากโครงการภาครัฐท่ีเรงทยอยดำเนินการ  

 โดยในป 2558 ที่ผานมาบริษัทมีงานในมือจาก 

โครงการภาครัฐ 9,000 ลานบาทซ่ึงจะรับรูรายไดในปนี้  

3,000 ลานบาท เหลืออีก 6,000 ลานบาทจะรับรูในปหนา  

และคาดวาป 2559 จะมีงานโครงการภาครัฐไมต่ำกวา 

30,000-40,000 ลานบาท ซึ่งบริษัทคาดวาจะชนะประมูล  

80% หรือคดิเปนรายไดกวา 10,000 ลานบาท

 “สำหรับทิศทางในป 2559 นั้นบริษัทตั้งเปาการ 

เติบโตจากโครงการภาครัฐ อาทิ ธุรกิจโทรคมนาคมหรือ 

ไอทีและธุรกิจพลังงานที่ปหนาคาดวาจะแยกเปนกลุม

ธุรกิจที่ 5 ของบริษัทจากปจจุบันที่ธุรกิจของ LOXLEY  

มาจากโครงการรัฐสัดสวนรายได 60% กลุมธุรกิจเทรดดิ้ง  

30% กลุมธุรกิจบริการ 10% ขณะท่ีธุรกิจพลังงานในปนี้ 

ยังกระจายอยูใน 3 ธุรกิจหลักดังกลาว”

 บริษัทจะเสนอแผนธุรกิจในป 2559 เพื่อแยก 

ธุรกิจพลังงานออกมาเปนอีก 1 ขาธุรกิจ เนื่องจากจะ 

เกิดความชัดเจนในหลายโครงการที่ขณะนี้อยูระหวาง 

การประมูล เชน โครงการโรงไฟฟาจากขยะของ กทม. 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะและตลาดไท

 นอกจากนี้ จากแนวโนมที่ดีขึ้นดังกลาว ทำใหคาดวา 

รายไดของบริษัทจะเติบโตเพิ่มเปน 20,000 ลานภาย 

ในป 2561 โดยนอกจากธุรกิจไอที พลังงานของโครงการ 

ภาครฐัแลว ธรุกจิเทรดดิง้และบรกิารกย็งัเตบิโตอยางตอเนือ่ง 

เชนกัน ขณะเดียวกัน LOXLEY ยังเรงเดินหนาขยายตลาด 

ตางประเทศอยางตอเนื่อง โดยจะใชกลุมธุรกิจเทรดดิ้ง 

ที่ปจจุบันขยายตลาดในหลายประเทศในอาเซียนเปนตัวนำ 

จากนั้นจะขยายธุรกิจออโตโมทีฟ หรือดานยานยนตตามไป  

เริ่มจากน้ำมันเครื่องคาสตรอลซึ่งล็อกซเลยถือหุน 40%  

โดยไดขยายตลาดในเมียนมาแลว

 ทั้งนี้ในกลุมของออโตโมทีฟจะใชแบรนดคาสตรอล 

เปนเรือธง และจะมองการขยายธุรกิจในกลุมนี้ใหครอบคลุม 

มากขึ้น เชน บริษัท พารทโซน (ประเทศไทย) ที่ดำเนินธุรกิจ 

อะไหลยานยนต ซึ่งลาสุดไดบริษัท เฟดเดอรัล โมกูล  

มอเตอรพารทจากสหรัฐอเมรกิาเขารวมถอืหุนกวา 50% สงผล 

ใหขยายธุรกิจไดมากขึ้นทั้งในไทยและตางประเทศ

 “เฟอเดอรลัฯ มแีบรนดสนิคาทีเ่ปนรูจกัอยางเฟอโรโด  

แชมปเปยน และทำใหบริษัทมีเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ 

เพิ่มขึ้น จึงตั้งเปาเพ่ิมรายไดจากพารทโซนจาก 240 ลานบาท 

ในปนี้เปนกวา 700 ลานบาท ในป 5 ปจากนี้ และจะใหไทย 

เปนศูนยกลางทำธุรกิจในอาเซียนดวย” นายสุรพันธกลาว

สุรพันธ ภาษิตนิรันดร

LOXLEY ปรับทิศธุรกิจ
  ป 59 รุกธุรกิจพลังงานเต็มสูบ
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โดยกองบรรณาธิการ

Energy Gossip

 ❀❀❀ นายกรัฐมนตรีของไทย  “พลเอกประยุทธ 

จันทรโอชา”  ไดไปพูดท่ีกรุงปารีสในเวทีประชุม COP21  

วา ไทยจะเนนการลงทุนอุตสาหกรรมสีเขียว พลังงาน 

สะอาด เพ่ือไมเปนประเทศผูสรางปญหาใหเกิดภาวะโลก 

รอนนั้น ไมไดหมายความวา ไทยจะหยุดสรางโรงไฟฟา 

ถานหินท่ีใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท่ีบรรจุไวใน 

แผนพีดีพี 2015 เพราะตามแผนนี้ตั้งเปาไววาภายใน 2579  

จะตองใชถานหินเปนวัตถุดิบในการผลิตไฟฟาถึงสัดสวน 

รอยละ 23 นั่นเอง  และพล.อ.ประยุทธเช่ือวา ในอนาคต 

อันใกลประเทศกำลังพัฒนาอาจเกิดปญหาใหมเพิ่มขึ้นน่ัน 

 ❀❀❀ เมื่อปลายเดือน พ.ย.ปที่ผานมา “พล.อ.อ. 

ประจิน จั่นตอง” รองนายกรัฐมนตรี ไดเดินทางไปยัง 

กระทรวงพลังงานเพือ่มอบนโยบายแกผูบรหิารของกระทรวง 

โดยมี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

พลังงาน พรอมดวยผูบริหารระดับสูง ขาราชการ และ 

เจาหนาที่ใหการตอนรับ  

 โดยกระทรวงพลังงานไดสรุปผลการดำเนินงานดาน 

ตางๆ ในรอบปที่ผานมาใหรับทราบ ซึ่ง พล.อ.อ.ประจินบอก 

วา ผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานมีความเปน 

รูปธรรมทั้งในสวนกลยุทธที่ เปนแผนแมบท (Master  

Plan) และในสวนที่เปนแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  

โดยครอบคลุมในทุกมิติดานพลังงานทั้งการบริหารจัดการ 

ดานเชื้อเพลิง การดำเนินงานดานพลังงานทดแทน และ 

การอนรุกัษพลงังาน จงึไมไดมอบนโยบายใดเพิม่เตมิเปนพเิศษ 

แตประเดน็ทีร่องนายกฯเนนคอื เรือ่งการสือ่สารกบัประชาชน 

ใหเกิดความเขาใจตอการทำงานของกระทรวงพลังงาน 

ใหมากยิ่งขึ้น เพราะกระทรวงมีความมุงมั่นใหเกิดความ 

มั่นคงดานพลังงาน สงผลดีตอประชาชน เศรษฐกิจ และ 

ประเทศชาติ

ก็คือ สงครามแยงชิงน้ำ ดังนั้นจึงตองทำใหเกิดอุตสาหกรรม 

สีเขียวใหเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชนและ 

ยังเปนการลดกาซเรือนกระจกอีกดวย ซึ่งการประชุมครั้งนี้  

นายกรัฐมนตรีไดรวมแสดงเจตนารมณอันแนวแนของไทยที่ 

จะมีสวนรวมผลักดันใหการเจรจาความตกลงดานการเปล่ียน 

แปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหมบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางเปน 

รูปธรรม น รูปธรรม
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 ❀❀❀ ก็ตองแสดงความยินดีกับ “คุณพิทักษ  

รัชกิจประการ”  ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ 

ผูจัดการใหญ และนายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผู 

จัดการใหญ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ  

PTG ที่ลาสุดไดเขารับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุน 

สัมพันธดีเดน (Investor Relations Awards) ประจำป  

2015 สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีมูลคา 

หลักทรัพยตามราคาตลาดระหวาง 3,000-10,000 ลานบาท  

โดยมีนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผูจัดการ ตลาด 

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนผูมอบรางวัล และมี ดร.  

สันติ กีระนันทน รองผูจัดการ หัวหนาสายงานการตลาด 

และดูแลสายงานผูออกหลักทรัพยและบริษัทจดทะเบียน  

รวมเปนเกียรติในงาน  ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เล็กกวา 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ซึ่งโรงไฟฟาถานหินมี 

เทคโนโลยีกำจัดฝุนที่ทันสมัยสุดและผลตรวจวัดโรงไฟฟา 

ถานหินเชนแมเมาะท่ีมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ  

10 สถานี ลาสุดดีกวามาตรฐานประเทศและคาแนะนำของ 

WHO ที่กำหนด PM10 ไมเกิน 50 ไมโครกรัมตอลูกบาศก 

เมตร สวนโครงการโรงไฟฟากระบี่และเทพา ไดกำหนดคา 

ควบคุมมลภาวะจากปลองโรงไฟฟาดีกวาที่กฎหมายกำหนด 

เชนกัน

 ❀❀❀ งานนี้ตอบโตกันสนุกจริงๆ กับกรณีที่ 

กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดเสนอรายงานเรื่อง  

“ตนทุนโรงไฟฟาถานหินกับภัยคุกคามกับสุขภาพของ 

คนไทย”  โดย “สหรัฐ บุญโพธิภักดี” รองผูวาการกิจการ 

สังคมในฐานะโฆษกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

หรือ กฟผ.ออกขาวยืนยันวา จากผลตรวจวัดปริมาณฝุน 

รอบโรงไฟฟาถานหินของไทย เชน แมเมาะอยูในเกณฑ 

มาตรฐานของประเทศและองคการอนามัยโลก (WHO)  

จึงไมใชสาเหตุของการเสียชีวิตกอนวัยอันควรแนนอน   

โดยรายงานในป ค.ศ.2011 ชีใ้หเหน็ผลกระทบสุขภาพจากฝุน 

ควันเล็กกวา 10 ไมครอน หรือ PM10 และฝุนควันขนาด 
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 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผูอำนวยการสำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 
โครงการ “รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม ประหยัดชัวร” 
เมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 2558 ที่ผานมาเพ่ือปลุกกระ
แสคนไทยกวา 60 ลานคนมารวมเปนทีมชาติประหยัด 
พลังงาน พรอมเปดตัวภาพยนตรโฆษณาที่มีโคชออต-
เกียรติพงษ รัชตเกรียงไกร ผูฝกสอนวอลเลยบอลหญิง 
ทีมชาติไทยมาชวนเปนทีมชาติประหยัดพลังงาน เชน  
เปลี่ยนมาใชอุปกรณที่ประหยัดพลังงานสูง เชน หลอดไฟ  
LED และเคร่ืองปรับอากาศ ฉลากเบอร 5  โดยมีผูแทน 
จากหนวยงานราชการ เอกชน รวมถึงตัวแทนคนรุนใหม 
เขารวมกิจกรรมน้ีดวย

โดยกองบรรณาธิการ

Energy Society

 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปน 
ประธานเปดงานทนุหมนุเวียนและมอบรางวัลทนุหมนุเวยีน 
ดีเดนประจำป 2558ที่ผานมาพรอมเยี่ยมชมนิทรรศการ 
ทุนหมุนเวียน ทั้งน้ีมีพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงพลงังานใหเกยีรตเิขารวมงานดวย ณ อมิแพค็  
เมืองทองธานีซึ่งทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
(สนพ.) กระทรวงพลังงาน ไดจัดแสดงนิทรรศการกองทุน 
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เพื่อเผยแพรผลการ 
ดำเนินงานในดานอนุรักษพลังงาน และพลังงานทดแทน  
อาท ิการสงเสรมิการลงทนุดานอนุรกัษพลงังาน การสงเสรมิ 
การลงทุนดานพลังงานทดแทน การสนับสนุนทุนวิจัย 

นายกรัฐมนตรีประธานเปดงานทุนหมุนเวียน

 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 “มูลนิธิสถาบัน 
พลังงานทางเลือกแหงประเทศไทย” รวมกับ “หนังสือพิมพ 
ฐานเศรษฐกิจ” จัดงานสัมมนาเรื่อง “โซลารรูฟเสรี ความ 
หวัง พลังงานไฟฟาไทย”ณ หองเจาพระยาบอลรูม  โรงแรม 
เจาพระยา ปารค กรุงเทพฯ โดยมแีขกผูมเีกียรติเขารวมงาน 
และปาฐกถาพิเศษ อาทิ นายอลงกรณ พลบุตรรองประธาน  
สปท. ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผูอำนวยการ  
สนพ. นายสุเมฆ ปณฑรานุวงศ ประธานมูลนิธิฯ  นายอุดม   
จีระวิวิธพร รองประธานกรรมการ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 
และผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย กรรมการบริหาร บมจ. 
เสนาดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)ฯลฯ

จัดงานสัมมนาผลักดัน “โซลารรูฟเสรี”
สนพ. ปลุกกระแสคนไทยประหยัดพลังงาน

 เมื่อวันที่ 9 พ .ย .2558 ที่ผานมา ดร .สมคิด 
จาตุศรีพิทักษ พรอมดวย ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ  
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม 
การลงทุน (BOI) รวมเปนสักขีพยานในพิธีวางศิลาฤกษ  
พรอมประกาศการสรางสนามทดสอบรถยนตแหงใหมของ 
บริษัท ฮอนดาอารแอนดดี เอเชีย แปซิฟค จำกัด (HRAP) 
ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี โดย มร.ฟูมิฮิโกะ 
อิเคะ ประธานและผูแทนกรรมการบริหารบริษัท ฮอนดา  
มอเตอร จำกัด รวมพิธีในนามของฮอนดา

วางศิลาฤกษผุดสนามทดสอบรถฮอนดา
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ผูสื่อขาวเศรษฐกิจจัดแขงขันแรลลี่ปลูกตนกลา

 นายธรรมยศ ศรีชวย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน 
ทดแทนและอนุรกัษพลงังาน (พพ.) เปนประธานเปดสัมมนา 
“Workshop on higher blending of biodiesel  
(H-FAME) for automotive utilization in ASEAN 
เพื่อเผยแพรผลการทดสอบภาคสนามโดยใชเชื้อเพลิงดีเซล 
ผสมไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME : Partially Hydroge-
nated Fatty Acid Methyl Ester) รอยละ 20 หรือ B20 
โดยมีนายยงยุทธ สวัสดิสวนีย ผูอำนวยการสำนักพัฒนา 
เช้ือเพลิงชีวภาพ รวมบรรยายเรื่องการผลิตการใชเชื้อ 
เพลิงชีวภาพ และนโยบายการสงเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ 
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  
พ.ศ. 2558–2579

งานสัมมนาผลิตเชื้อเพลิงดีเซลผสมไบโอดีเซล
CEO SPCG ติวเขม TREND สิ่งแวดลอมและพลังงาน

 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ 
และกรรมการผูจดัการใหญ บรษิทั เอสพซีจี ีจำกดั  (มหาชน)  
ไดรับเกียรติเปนวิทยากรหลักสูตร “ผูประกอบการแหง 
อนาคต” (Future Entrepreneurs Forum: FEF) รุนที่ 4  
ในหวัขอ “TRENDสิง่แวดลอมและพลงังาน” จดัโดยสถาบนั 
พัฒนาผูประกอบการเชิงสรางสรรค มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
รวมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  
เอ็ม เอ ไอ (maiA) เพื่อจัดการศึกษาอบรมใหแกผูประกอบ 
การนักธุรกิจ และผูบริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชน

 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ปที่ผานมา คณะ 
กรรมการและกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทาง 
เลือกแหงประเทศไทยนำโดยนายสุเมฆ ปณฑรานุวงศ  
นายธิบด ีหาญประเสริฐ  และนายนทิศัน เจอืทนิ  เขาพบนาย 
สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ 
กระทรวงการคลัง เพื่อแนะนำคณะกรรมการมูลนิธิและ 
นโยบาย ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่จะดำเนินงานใน 
ป 2559

มูลนิธิสถาบันพลังงานฯเขาพบ ผอ.สำนักงบฯ

 สมาคมผูสื่อขาวเศรษฐกิจจัดกิจกรรม “แรลลี่ปลูก 
ตนกลาสรางผืนปาวังจันทร” เสนทางกรุงเทพฯ-ระยอง-
พทัยา โดยไดรบัเกยีรตจิากนายเทวนิทร วงศวานชิ  ประธาน 
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท.  
จำกัด (มหาชน) และนายธิวา สุดใจ นายกสมาคมผูสื่อขาว 
เศรษฐกิจ พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมผูสื่อ 
ขาวเศรษฐกิจ รวมเปดการแขงขันแรลลี ่ณ อาคาร ปตท. 
สํานักงานใหญ ถนนวิภาวดีรังสิต
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UWC เปดบานตอนรับทีมตลาดหลักทรัพยจัดงานอุตสาหกรรมงานพิมพอาเซียนป 2559

 นายโยธนิ ดำเนนิชาญวนชิย กรรมการผูจดัการใหญ  
บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ (1991)จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธาน 
การกอตั้งและประธานนักศึกษาหลักสูตรผูบริหารระดับสูง  
ดานวิทยาการพลังงานรุนที่ 1 ไดจัดประชุมใหญสามัญ 
ชมรมวิทยาการพลังงาน (ชวพน.) เพื่อใหสมาชิกรับรองการ 
แตงตั้งคณะกรรมการตามขอบังคับ โดยชมรมวิทยาการ 
พลังงานมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรูความเขาใจที่ถูก
ตองเกี่ยวกับความสำคัญของพลังงาน ในการน้ีมีวิเชษฐ  
เกษมทองศร,ี สทิธชิยั โควสุรตัน, พล.อ.อ.สมชาย เธยีรอนนัท,  
กำธร วังอุดม, จักรพันธ ยมจินดา, วรพจน ยศะทัตต 
กรรมการ และสมาชิก วพน.รุนตางๆ เขารวมประชุม 

รับรองแตงตั้งบอรดชมรมวิทยาการพลังงาน
 รมว.พลังงานรวมประชุมกับ IEA 29 ประเทศ

 เมื่อวันที่ 17-18  พ.ย. 2558 ที่ผานมา พล.อ. 
อนันตพร กาญจนรัตน รมว.พลังงาน ไดประชุมรวมกับ 
สมาชิกของทบวงพลังงานระหวางประเทศ หรือ IEA  
Ministerial Meeting 2015ที่กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
เพื่อรวมหารือประเทศสมาชิก IEA 29 ประเทศ อาทิ  
ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย  และญี่ปุนเปน 
ครัง้แรกในฐานะประเทศพันธมติรทีไ่มไดเปนสมาชกิภายใต 
หวัขอหลกั “นวตักรรมพลงังานสะอาด และมัน่คงในอนาคต”  
ซึ่งการประชุมครั้งนี้สมาชิก IEA และประเทศพันธมิตรได 
รวมกันกำหนดแนวทางการดำเนินการดานพลังงานกอน 
ประชุมสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ 
อากาศ

 นายโกศล โชติการประธานการจัดงาน GASMA 
PRINT 2016 นายไชยวัฒน หาญสมวงศ นายกสมาคม
การคาวัสดุอุปกรณการพิมพไทยนายสุชาติ สื่อสัจจกุล 
ประธานการจัดงาน A-PLAS 2016 และ คณุพิชยั  ชเูอกวงศ 
นายกสมาคมอุตสหากรรมพลาสติกไทยเปดงานแถลง 
ขาวจัดงาน GASMA PRINT 2016  ระหวาง 14-17 ก.ย. 
2559 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
เพื่อเปดโอกาส การคาแกผูประกอบการเอสเอ็มอีใน 
อุตสาหกรรมการพิมพ และผลักดันใหไทยเปนศูนยกลาง 
การคาวสัดอุปุกรณและเทคโนโลยีทางการพมิพของอาเซยีน  
ณ หองเชี่ยวรูม โรงแรมดับเบิ้ลยู 

 นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง (คนที่ 2 จากขวา) ประธาน 
กรรมการบริหาร พรอมดวยนายพีรทัศน ธนรัชตวัฒนา 
กรรมการผูจัดการบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)  
หรือ UWC เปดบานตอนรับ ทีมตลาดหลักทรัพย mai โดย
มีคุณภัทรมน พิธุพันธ ผูอำนวยการฝายสรรหาและพัฒนา 
บรษิทัจดทะเบยีน mai พรอมคณะ เพือ่แนะนำทมีงาน mai  
และพบปะพูดคุยกับผูบริหารถึงการใหบริการตางๆ ของ 
สวนพัฒนาบริษัทจดทะเบียน mai และรับฟงแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นรวมกัน ณ บมจ.เอื้อวิทยา 
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มอบรางวัล Thailand Energy Awards 2015“ธรรมยศ”นำทัพจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

 นายกุศล ชีวากร ผูอำนวยการสำนักวิจัย คนควา 
พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
เปนประธานในพิธีมอบสัญญา “โครงการสนับสนุนการ 
ลงทุนติดต้ังระบบอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยป 2558  
แกสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ ณ อาคารจามจุร ี
สแควร เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2558 โดยมีผูประกอบการ  
วิสาหกิจชุมชนไดนำผลิตภัณฑที่ใชระบบแหงแสงอาทิตย 
ในกระบวนการผลิต เชน กลวยตาก อาหารทะเลอบแหง 
มาแสดงภายในงานดวย โดยพิธีมอบสัญญาดังกลาวเกิดขึ้น 
จากทีไ่ดอนมุตัผิลการขอรบัการสนบัสนนุการลงทนุตดิตัง้ใช 
งานระบบอบแหงแสงอาทิตยป 2558 จำนวน 40 ราย

พิธีมอบสัญญาติดตั้งระบบแหงแสงอาทิตยมจธ.ไดฤกษเปดสถานีประจุไฟฟา

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี (มจธ.)  
ไดมีพิธีเปดสถานีประจุไฟฟา (Electric Motorcycle 
Charging Station) ภายใตโครงการศึกษาความเปน 
ไปไดในการสงเสริมการผลิตและใชจักรยานยนตไฟฟา 
และยานยนตไฟฟาขนาดเล็กขึ้น โดยไดรับเกียรติจากนาย 
ภัทรพงศ เทพา ผูอำนวยการฝายบริหารงานวิจัยและ 
พัฒนา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ .)  
กลาวแสดงความยินดี และรศ.ดร.ศักรินทร ภูมิรัตน  
อธิการบดีของ มจธ. เปนประธานเปดสถานีประจุไฟฟา  
ณ บริเวณดานหนาสำนักงานอธิการบดี 

 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพลังงาน เปนประธานในพิธีมอบรางวัล Thai-
land Energy Awards 2015 ซึ่งเปนรางวัลดานพลังงานที่  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)  
เพื่อสนับสนุนความสำเร็จดานพลังงานทดแทนและอนุรักษ 
พลังงาน สอดคลองแผนบูรณาการพลังงานชาติ สราง 
ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยภายในพิธีฯ ดังกลาว มี 
ผูบรหิารระดบัสงูจากกระทรวงพลงังาน ผูแทนจากหนวยงาน 
ตางๆ ที่ไดรับรางวัล และสื่อมวลชนจากทุกแขนงเขา 
รวมงาน ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพ เม่ือวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2558

 นายธรรมยศ ศรีชวย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เปนประธานเปดงาน  
“โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน “ภายในงานไดจัดใหมี การศึกษาดูงานตาม 
สถานท่ีตางๆ  อาทิ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย, โครงการช่ังหัวมัน ตามพระราช 
ดำริ, โครงการสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร พรอมทั้งได 
จัดกิจกรรม ใหความสนุกแกผูรวมงาน ไดรวมเลนเกมส 
ชิงของรางวัล ณ โรงแรม The Regent Cha am Beach 
ระหวางวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2558
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Energy Knowledge

“ระบบเก็บสะสมพลังงาน”(Energy Storage) คือ  
การเก็บสะสมพลังงานสวนเกินจากท่ีผลิตไดแลวนำมาใชใน 
ยามจำเปน เพื่อรักษาสมดุลของการผลิตกับการบริโภค 
พลังงานที่เกิดขึ้น ณ ชวงเวลาหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกันแลว 
ก็คลายคลึงกับการออมทรัพยเพื่อเก็บสำรองไวใชเมื่อยาม 
ขาดแคลน แตแตกตางกันตรงที่รูปแบบเทคโนโลยีของระบบ 
การเก็บสะสมทางพลังงานนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู 
กับแหลงพลังงานตั้งตนกับการนำไปประยุกตใช
 ดังนั้นกอนที่จะนำเขาสูรายละเอียดของระบบเก็บ 
สะสมพลังงาน ผูเขียนจึงขอเกริ่นนำเกี่ยวกับรูปแบบของ 
พลังงานที่เรานำมาใชในปจจุบันเสียกอน เพื่อปรับฐานความ 
เขาใจของผูอานใหตรงกัน 
 แหลงพลงังานหลกัทีถ่อืเปนกลไกหลกัในการขบัเคลือ่น 
โลกของเราลวนมาจากดวงอาทติย คาพลงังานจากดวงอาทติย 
ที่เดินทางมาถึงโลกของเรามีคาถึง 18 x 1014 วัตต โดยที่  
1 วัตตเทากับพลังงาน 1 จูล ที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองในเวลา  
1 วนิาทลีองคดิดวูา 10 14 วตัต จะมีปรมิาณท่ีมากมายเพยีงใด   
ซึ่งพลังงานจากดวงอาทิตยนี้จะมีการเก็บสะสมอยูในหลาย 
รูปแบบตามธรรมชาติทั่วไป เชน พื้นดิน, พื้นน้ำ, อากาศและพืช 
 แตเมื่อจำแนกตามลักษณะรูปแบบของพลังงานที่ 
บริโภคกันอยูในชีวิตประจำวันโดยผานองคความรูของเรา 
ในรูปแบบของเทคโนโลยี สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท 

ใหญๆ คือ พลังงานความรอนและพลังงานไฟฟา (Thermal 
and Electricity) 
 สำหรับแหลงพลังงานที่เรานำมาใชเพื่อผลิตพลังงาน 
ทั้ง 2 รูปแบบน้ีมาจากแหลงพลังงานฟอสซิล (Primary  
Energy Sources) และแหลงพลงังานหมนุเวยีน (Secondary  
Energy Sources) โดยระบบเก็บสะสมพลังงานนี้จะมี 
หนาทีส่ำคญัในการเสรมิสรางเสถยีรภาพใหแกระบบการผลิต 
พลังงาน ณ ชวงเวลาตาง ๆ ซึ่งมีอัตราการบริโภคพลังงานที่ 
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา

เทคโนโลยีของระบบเก็บสะสมพลังงาน 
(Energy Storage Technology)
 รปูแบบของพลงังานตัง้ตนทีน่ำมาเกบ็สะสมนี ้สามารถ 
จำแนกไดตามรปูแบบของพลังงานทีน่ำมาใชในชวีติประจำวนั  
อันไดแก พลังงานไฟฟาและพลังงานความรอน โดยรูปแบบ 
ของเทคโนโลยีในการเก็บสะสมพลังงานสามารถจำแนกเปน  
5 กลุมใหญดังตาราง (แสดงรูปแบบและเทคโนโลยีการเก็บ 
สะสมพลังงาน)
 โดยเทคโนโลยีของการเก็บสะสมพลังงานที่เกาแก 
นั้นเกิดขึ้นเมื่อ 1 พันลานปมาแลวดวยจุดประสงคที่นำไป 
ประยุกตใชในการเกษตร และการปองกันอาณาเขต โดย 
เทคโนโลยีที่ใชนั้นมีรูปแบบที่ไมซับซอนมากนักเมื่อเทียบกับ 

โดยสรญา  ยงประยูร

“Energy Storage”
บัญชีออมทรัพยพลังงาน
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ปจจุบัน เชน การกักเก็บน้ำไวบนที่สูง เพื่อขยายพ้ืนที่เพาะ 
ปลูกใหมากข้ึน หรอืการนำกอนหนิไปเกบ็รวมกนับนปอมปราการ  
เพ่ือใชเปนอาวุธในสงครามปกปองอาณาเขต เปนตน
 แตเมื่อมีการคนพบพลังงานไฟฟา ซึ่งมีความสะดวก 
สบายในการใชงาน จึงทำใหเกิดการพัฒนาเครื่องจักรและ 
อุปกรณตาง ๆ  ใหสอดรับกับรูปแบบของพลังงานไฟฟา รวมท้ังระบบ 
ของการเก็บสะสมพลังงานก็มีความซับซอนมากข้ึนตามลำดับ
 ทฤษฎีและหลักการทำงานเบื้องตนของเทคโนโลยี 
การเก็บสะสมพลังงานมีหลายทฤษฎี เชน
 ตัวเก็บประจุ,ลอชวยแรง, การอัดอากาศ,ระบบสูบน้ำ 
กลับ,แบตเตอรี่ และถังน้ำรอน-เย็นฯลฯ

ตัวเก็บประจุ (Capacitor)  
 ตัวเก็บประจุคือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่งที่ 
ทำหนาทีเ่กบ็ และ คายประจไุฟฟา ใหกบัวงจรอเิลก็ทรอนกิส 
ภายในอุปกรณไฟฟา
 โครงสรางของตัวเก็บประจุประกอบดวยแผนตัวนำ 
สองแผนซึ่งเรียกมันวา “แผน 1 เพลต”และคั่นดวย “แผน 
ไดอิเล็กตริก” ซึ่งทำดวยฉนวนไฟฟา เชน กระดาษ, ไมกา,  
เซรามิกหรืออากาศ

ทฤษฎีและหลักการทำงาน 
 ตัวเก็บประจุมีสภาวะการทำงานอยู 2 สภาวะคือ 
การเก็บประจุ (Charge) และการคายประจุ (Discharge)
 การเก็บประจุก็คือ การเก็บอิเล็กตรอนไวที่แผน 
เพลตของตัวเก็บประจุดังในรูปท่ี 4 เมื่อนำแบตเตอรี่อื่นๆ  
ตอกับตัวเก็บประจุอิเล็กตรอนจากข้ัวลบของแบตเตอร่ี จะ 
เขาไปออกนัทีแ่ผนเพลตทำใหเกิดประจลุบขึน้และยังสงสนาม 

เซลลทุติยภูมิเปนเซลลไฟฟาสรางขึ้นแลว

ตองนำไปประจุไฟเสียกอนจึงจะนำมาใช

และเม่ือใชไฟหมดแลวก็สามารถนำไปประจุไฟใชไดอีก 

โดยไมตองเปล่ียนสวนประกอบภายใน 

และเพ่ือใหมีกระแสไฟฟามาก

จะตองใชเซลลหลายแผนตอกันแบบขนาน

แตถาตองการใหแรงดันกระแสไฟฟาสูงขึ้น

ก็ตองใชเซลลหลายๆ แผนแบบอนุกรม

ไฟฟาไปผลักอิเล็กตรอนของแผนเพลตตรงขาม (เหมือนกับ 
นำแมเหล็กที่มีขั้วเหมือนกันมาใกลกันมันก็จะผลักกัน)
 ซึง่โดยปกติในแผนเพลตจะมีประจเุปน + และ - ปะปน 
กันอยูเมื่ออิเล็กตรอนจากแผนเพลตนี้ถูกผลักใหหลุดออกไป 
แลวจึงเหลือประจุบวกมากกวาประจุลบยิ่งอิเล็กตรอนถูก 
ผลักออกไปมากเทาไร แผนเพลตนั้นก็จะเปนบวกมากข้ึน 
เทาน้ัน (เม่ือเทียบกับอีกดาน)
 การคายประจุตัวเก็บประจุที่ถูกประจุแลว ถาเรายัง 
ไมนำขั้วตัวเก็บประจุมาตอกันดังในรูปที่ 5 อิเล็กตรอนก็ยัง 
คงอยูที่แผนเพลต แตถามีการครบวงจรระหวางแผนเพลต 
ทั้งสองเม่ือไร อิเล็กตรอนก็จะวิ่งจากแผนเพลตทางดานลบ 
ไปครบวงจรที่แผนเพลตบวกทันที เราเรียกเหตุการณนี้วา  
“การคายประจุ”
 ประเภท/ชนิดของอุปกรณแบงออกเปน 2 ชนิด  
คือ ตัวเก็บประจุชนิดคงที่ (Fixed Capacitor) และ ตัว 
เก็บประจุแบบปรับคาได (Variable Capacitor)โดยมาก 
ที่พบเห็นกันบอย ๆ เขาใชตัวเก็บประจุแบบปรับคาไดใน 
วงจรเลือกคล่ืนวิทยุทั่ว ๆ ไป

แบตเตอร่ี (Battery) 
 แบตเตอรีค่อื อปุกรณทีใ่ชเกบ็พลังงานแลวนำมาใชได 
ในรูปของไฟฟาโดยโครงสรางและสวนประกอบภายในแบตเตอร่ี 
จะประกอบดวยอุปกรณไฟฟาเคมีหรือเซลลเชื้อเพลิง

ทฤษฎีและหลักการทำงาน
 1.เซลลปฐมภูมิ (Primary Cell) เปนแหลงกำเนิด 
ไฟฟาที่ใหกระแสไฟฟาตรงโดยใชแผนสังกะสีและแผน 
ทองแดงจุมลงในสารละลายของกรดกำมะถันอยางเจือจางมี 

รูปแบบเทคโนโลยีในการเก็บสะสมพลังงาน
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แผนทองแดงเปนขั้วบวกแผนสังกะสีเปนขั้วลบ เรียกวา  
เซลลวอลเทอิกเมื่อตอเซลลกับวงจรภายนอกก็จะมีกระแส 
ไฟฟาไหลจากแผนทองแดงไปยังแผนสังกะสีขณะที่เซลล 
วอลเทอิกจายกระแสไฟฟาใหกับหลอดไฟแผนสังกะสีจะ 
คอยๆ กรอนไปทีละนอยซึ่งจะเปนผลทำใหกำลังในการ 
จายกระแสไฟฟาลดลงดวยและเมื่อใชไปจนกระทั่งแผน 
สังกะสีกรอนมากก็ตองเปลี่ยนสังกะสีใหมจึงจะทำใหการ 
จายกระแสไฟฟาไดตอไปเทาเดิม
 2.เซลลทุติยภูมิ (Secondary Cell) เปนเซลล
ไฟฟาสรางข้ึนแลวตองนำไปประจุไฟเสียกอนจึงจะนำมา
ใชและเมื่อใชไฟหมดแลวก็สามารถนำไปประจุไฟใชไดอีก  
โดยไมตองเปลี่ยนสวนประกอบภายใน และเพื่อใหมีกระแส 
ไฟฟามากจะตองใชเซลลหลายแผนตอกันแบบขนานแต 
ถาตองการใหแรงดันกระแสไฟฟาสูงข้ึนก็ตองใชเซลลหลายๆ 
แผนแบบอนุกรมเซลลไฟฟาแบบน้ีมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา  
สตอเรจเซลล หรือสตอเรจ แบตเตอรี่ (Storage Battery)
 ประเภท/ชนิดของอุปกรณแบงออกเปน 2 ชนิดใหญ 
ไดแก เซลลปฐมภูมิ ใชไดครั้งเดียว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 
ทางเคมีไมสามารถยอนกลับได และเซลลทุติยภูมิสามารถนำ 
กลับมาใชไดอีก ดวยการอัดกระแสไฟฟาเพื่อทำใหเกิดการ 
ยอนกลับของปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อที่จะเปนแหลงพลังงาน 
ใหกับอุปกรณไฟฟาที่เคลื่อนยายได

ถังน้ำรอน-เย็น (Hot-Cold water tank)
 ถังน้ำรอน-เย็น คือ เปนเทคโนโลยีการเก็บสะสม 
พลังงานความรอน โดยใชน้ำเปนตัวกลางในการถายเท 
ความรอน โดยนำไปประยุกตใชกับการผลิตน้ำรอนเพื่อใชใน 
การอปุโภคและบริโภค, การปรบัอากาศภายในอาคารสำนกังาน 
ตลอดจนการผลิตไฟฟา

 โครงสรางและสวนประกอบประกอบดวยแหลง 
ความรอน (Heat Source)  และชุดถงัเกบ็นำ้ (Water Storage 
Tank) ซึ่งขึ้นอยูกับการนำไปประยุกตใชงาน 

ทฤษฎีและหลักการทำงาน
 1.เครือ่งทำน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตย (Solar Hot  
Water System) ใชหลักการทางธรรมชาติที่ เรียกวา  
“Thermosyphon” กลาวคือ น้ำรอนจะลอยข้ึนในขณะ 
ที่น้ำเย็นจะไหลลงขางลาง น้ำเย็นในสวนลางของถังเก็บ 
น้ำจะไหลลงสูสวนลางของแผงรับแสงอาทิตยน้ำเย็นเหลาน้ี 
จะไดรับความรอนจากพลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบกับ 
แผงเม่ือนำ้รอนมอีณุหภมูสิงูกจ็ะลอยตวัขึน้ไปตามทอทองแดง 
ที่อยูในแผงไหลกลับเขาไปสูถังเก็บน้ำและลอยตัวขึ้นไปสู 
สวนบนของถังเก็บน้ำรอนเปนน้ำรอนที่พรอมจะนำไปใชได
 2.ระบบปรบัอากาศแบบดูดกลนืความรอนจากดวง
อาทิตย ( Solar Absorption Cooling System)
 ใชหลักการถายเทความรอนของสารทำงาน ซึ่ง 
ประกอบดวยสารทำความเย็นกับสารดูดกลืน ระบบชนิดนี้ 
ประกอบดวยอุปกรณพ้ืนฐานไดแก  เจนเนอเรเตอรคอนเดนเซอร  
อีวาโปเรเตอร และเคร่ืองดูดกลืน รวมอยูในอุปกรณที่เรียกวา 
เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) โดยระบบทำความเย็นแบบดูด 
กลืนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายคือ ระบบที่ใชแอมโมเนีย- 
น้ำ (NH3/H2O) และ น้ำ-ลิเทียมโบรไมด (LiBr/H2O) 
เปนสารทำงาน น้ำรอนที่ผลิตไดจากตัวรับรังสีดวงอาทิตย  
(Solar Collector) จะถูกเก็บไวในถังน้ำรอน (Hot Water  
Storage Tank) กอนปอนใหแกเครือ่งทำนำ้เยน็ ทำใหเกดิการ 
แยกสารดูดกลืนออกจากสารทำความเย็น โดยความรอน 
จะทำใหสารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลาย 
เปนไอซ่ึงไอของสารทำความเย็นจะกล่ันตัวเปนของเหลวใน 
คอนเดนเซอร หลังจากนั้นสารทำความเย็นจะถูกนำไป 
เกบ็สะสมในถังนำ้เยน็ กอนจะนำเขาไปรบัความรอน (Warmed 
Refrigerated Liquid) จากบริเวณพื้นที่ปรับอากาศ
 ประเภท/ชนิดของอปุกรณแบงออกเปน 2 ชนิดใหญ 
ไดแกระบบในชวงอณุหภมูติำ่ ซึง่คาความรอนทีเ่กบ็สะสมน้ัน 
ไมเกิน 100 °C และระบบในชวงอุณหภูมิสูง ซึ่งมีคาความ 
รอนที่เก็บสะสมเกินกวา 100 °C โดยการเก็บพลังงานใน 
ชวงนี้จะนำไปประยุกตใชในการผลิตไฟฟาในลำดับตอไป

(ภาพจาก www.valve-regulatedleadacidbattery.com, 

www.energymanagertraining.com, 

http:/www.thesolar411.com และ brightenergycentral.com )

รูปแสดงพลังงานที่โลกไดรับจากดวงอาทิตยในแตละวัน
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โดยกองบรรณาธิการ

Energy CSR

 เมื่อ วันที่  4-6 พฤศจิกายน  2558 ที่ผ านมา  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 

รูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทยครั้งที่ 8  

โดยมพีลเอกสรุศกัดิ ์ศรศีกัดิ ์ทีป่รกึษารฐัมนตรวีาการกระทรวง 

พลังงานใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดงานสัมมนาพรอม 

บรรยายพิเศษ “ดานนโยบายและทิศทางพลังงานทดแทน 

ของประเทศไทย” ซึง่มี รศ.ดร.ประเสรฐิ ปนปฐมรฐั อธกิารบด ี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีผศ.ดร.ศวิกร อางทอง  

มทร.ธัญบุรีจัดงานสัมมนา
หนุนพลังงานทดแทนสูชุมชน

คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร และคณาจารยของมหาวิทยาลยั 

ใหการตอนรับ

 ภายในงานยงัมีการออกบธูแสดงสินคาและเทคโนโลยี 

ดานพลังงานของนักวิชาการ ชุมชมและองคกรตางๆ ที่เขามา 

รวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อแลกเปล่ียนความรูและ 

ประสบการณในการใชพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ  

โดยจะมผีลดตีอการพฒันาพลังงานทดแทนของประเทศอยาง 

เหมาะสมในอนาคต

ประธานในพิธีถายภาพกับผูบริหาร มทร.ธัญบุรีและแขกผูมีเกียรติ รวมชมบูธตาง ๆ ภายในงาน
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จีนลุยธุรกิจพลังงานสะอาดทั้ งในและตางประเทศ  
ดงึ Tesla Motor ผดุสถานีชารจรถยนตพลงังานไฟฟาเชือ่ม 
ตอทางทิศเหนือและทิศใตของจีน ลั่นสรางสถานีชารจมาก 
กวา 12,000 แหงกอนถงึป 2020  บรษิทัพลงังานนวิเคลยีร 
รสัเซยีลงทนุสรางโรงงานไฟฟาพลงังานนิวเคลยีรใหกมัพชูา  
สวนโมร็อกโกเปดใชโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาด 
ใหญที่สุดในโลก 
 จีนเปนอีกประเทศท่ีมีนโยบายอยางชัดเจนในการ 
สนับสนุนพลังงานทางเลือกและธุรกิจที่เก่ียวของกับการ 
อนุรักษพลังงาน และลดภาวะโลกรอน  โดยพยายามสราง 
แหลงพลังงานสะอาดใหเปนเชื้อเพลิงในการขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจ ยกตัวอยาง เมืองหนิวจวง เมืองเล็กๆ ในมณฑล 
ซานตงของจีนไดมีการผลิตแกสชีวภาพและพลังงานไฟฟา 
ดวยพลังงานสะอาด ซึ่งก็คือ การสรางโรงงานยอยสลาย 
ฟางที่ไดทำใหอุณหภูมิในทองถิ่นสูงขึ้นในฤดูหนาวปนี้  โดย 
โรงงานยอยสลายฟางน้ีดีกวาโรงไฟฟาความรอนจากถานหินตรงท่ี 
มันจะไมเพ่ิมปริมาณหมอกควันใหกับทองถิ่น
 กระบวนการเผาไหมในโรงงานดงักลาวนัน้แทบจะเปน 
ศนูย แถมโรงงานแหงนีย้งัสามารถผลติไฟฟาไดถงึ 7 กโิลวตัต- 
ชัว่โมง ในแตละป ซึง่เพยีงพอสำหรบัการใชไฟของชาวบานมากกวา  
5,000 ครัวเรือน และอนาคตเตรียมขยายตัวของธุรกิจ 
พลงังานสะอาดในพืน้ท่ี 3,000 ตารางกโิลเมตรทางทศิตะวนัตก 
ในซินเจียง ดวยการผลิตพลังงานไฟฟาจากกังหันลมขนาด 
ยักษในพื้นที่ที่มีลมแรงและมีแสงแดดจัดที่ไดกลายเปน 
แหลงผลิตพลังงานสะอาดที่สำคัญของประเทศตั้งแตป 2010

 ทางดานบริษัท ทรินา โซลาร จำกัดก็ไดเปดโรงงาน 
ผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยขนาดกำลังการผลิต 90 MW  
ในเมือง Toksun ที่มีลมพายุอยูเปนประจำ ซึ่งเปนโรงงาน 
โซลารฟารมที่ใหญที่สุดในซินเจียง โดยนาย Ye Weiguo 
ผูจดัการโรงงานไดประเมนิไววา โรงงานแหงน้ีจะสามารถสราง 
พลังงานไดถึงปละ 118 กิโลวัตต-ชั่วโมง และจะลดการปลอย 
กาซคารบอนไดถึงหน่ึงแสนตันเม่ือเทียบกับโรงไฟฟาพลังความรอน
 ในขณะเดียวกันจีนก็เขาไปการสนับสนุนหรือรวมทุน 
กับกลุมนักลงทุนในประเทศอื่นๆ อยางบริษัทเทสลา สาขา 
ประเทศจีนของกลุม Tesla Motor ผูนำรถยนตพลังงาน 
ไฟฟาอันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกาไดประกาศจะเชื่อมโยง 
ประเทศจีนทางตอนเหนือและใตเขาดวยกันดวยสถานี 
ชารจรถยนตพลังงานไฟฟา ซ่ึงจะสรางความเปนไปได  
ใหแกประชาชนในการขับรถยนตไฟฟาทั่วประเทศ  
 โดยบริษัทระบุวา ผูขับรถยนตเทสลารุน S สามารถ 
ขับรถจากเมืองเซินเจ้ิน ศูนยกลางทางเศรษฐกิจทางตอนใต 
ของจีนไปจนถึงฮารบิน เมืองอุตสาหกรรมทางตอนเหนือ 
ของจีนไดตลอดเสนทาง จะผานหลายเมืองสำคัญ เชน  
ปกกิ่งและเซี่ยงไฮ ซึ่งการเชื่อมตอทางทิศเหนือและทิศ 
ใตไดเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว หลังจากไดสราง “สถานี 
ซุปเปอรชารจ” ในเมืองหนานชางและเหอเฟย
 “ตอนนี้มีเทสลามีสถานีซุปเปอรชารจรวมถึง 320 
แหงในประเทศจีน ซึ่งจะชวยใหรถวิ่งไดถึง 300 กิโลเมตร 
ภายหลังการชารจพลังงานไฟฟา 20 นาที นอกจากนี้ยังมี 
สถานีชารจพลังงานปลายทางมากกวา 1,500 แหง ซึ่งเปน 

โดยกองบรรณาธิการ

Energy Report

จีน-รัสเซียแขงดุลงทุนพลังงาน
โมร็อกโกเปดใชโรงไฟฟา
พลังแสงอาทิตยใหญที่สุดในโลก
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ที่สุดแหงหนึ่งของโลก ครอบคลุมพื้นที่เทากับขนาดของ 
กรุงราบัต เมืองหลวงของประเทศ และจะผลิตไฟฟาใหแกป
ระชาชนนับลาน
 โรงไฟฟาแหงนี้อยูในเมืองวอรซาเซต โดยชวงแรกจะ 
ผลิตกระแสไฟฟาสำหรับใชงานเปนเวลา 3 ชั่วโมงในชวงค่ำ  
และต้ังเปาจะผลิตไฟฟาใหประชาชนไดใชวันละ 20 ชั่วโมง  
ซึ่งโครงการนี้เปนสวนหนึ่งของแผนการที่โมร็อกโกประกาศ 
วา จะผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนใหได 42% ของไฟฟา 
ที่ใชในประเทศภายในป 2563 และจะลดการปลอยกาซ 
คารบอนไดออกไซดลง 32% จากระดับปกติภายในป 2573
 นายแพดด้ี แพดมานาธาน จากบริษัท ACWA Power  
ผูดำเนินโครงการนี้ระบุวา โครงการนี้ติดตั้งแผงกระจกโคง 
หนาตดัรปูพาราโบลาในพ้ืนทีข่นาด 35 สนามฟตุบอล โดยแผง 
กระจกเหลาน้ีสามารถหันรบัแสงอาทติยไดตลอดทัง้วนั ในชวง 
แรกคาดวาจะผลิตกระแสไฟฟาใหประชาชน 1 ลานคน และ 
ในอนาคตคาดวาโครงการนี้จะชวยใหโมร็อกโกไมตองนำเขา 
ไฟฟาจากสเปนอีกตอไป
 นอกจากนั้นโครงการนี้ยังเปนโครงการพระราช- 
ดำริในกษัตริยโมฮัมเหม็ดที่ 6 แหงโมร็อกโกท่ีมีพระราช- 
ประสงคใหประเทศกาวขึ้นเปนมหาอำนาจทางดานพลังงาน 
หมุนเวียน โดยปจจุบันโมร็อกโกพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิง 
ฟอสซิลที่นำเขาถึง 98% ของพลังงานทั้งหมดที่ใชในประเทศ  
แตกษัตริยโมฮัมเหม็ดที่ 6 ทรงมีพระราชประสงคใหใช 
พลงังานหมนุเวียน อาท ิพลงังานลมจากมหาสมทุรแอตแลนตกิ  
พลงังานน้ำจากภูเขา และพลงังานความรอนจากแสงอาทติยใน 
ทะเลทรายซาฮารา (อางอิงจาก www.bbc.co.uk)

เครื่องชารจที่ติดตั้งอยูในโรงแรม รานอาหาร และหุนสวน 
ทองถิ่นของบริษัทเทสลาฯ”  
 ลาสุดประเทศจีนประกาศวาจะสรางสถานีชารจ 
แบตเตอรี่ขึ้นมากกวา 12,000 แหงกอนถึงป 2020 เพื่อ 
ตอบสนองความตองการของรถยนตพลังงานใหม (NEV)  
ที่มีจำนวนมากกวา  5 ลานคัน  โดยสิ้นป  2558 ที่  
ผานมาจีนจะมีสถานีชารจแบตเตอรี่ทั้งหมด 780 แหง  
เพ่ือชารจและเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
 ดังนั้นจะเห็นวาจีนไดกระตุนใหประชาชนใชรถยนต 
ไฟฟา เพ่ือตอสูกับปญหามลภาวะทางอากาศในเมือง เชน  
ในกรุงปกกิ่งและเซี่ยงไฮ ซึ่งผลิตภัณฑรถยนตไฟฟาก็จะไดรับ 
เงินสนับสนนุอยางเต็มท่ีนั่นเอง

“รัสเซีย” ชวยกัมพูชาสรางโรงไฟฟา
 ทางดานสำนักขาวรอยเตอรรายงานวา นายเซอรเก- 
คิริเอนโก ผูจัดการของโรสอะตอม บริษัทเอกชนดานพลังงาน 
นิวเคลียรของรัสเซียจะเขาชวยเหลือกัมพูชาในการสราง 
โรงงานไฟฟาพลงังานนวิเคลยีรภายใตขอตกลงทีส่องประเทศ 
ไดลงนามกันแลว โดยกัมพูชาถือวาเปนประเทศที่ตองพึ่งพา 
อยางหนักในการนำเขาน้ำมันและพลังงาน ซึ่งพลังงานไฟฟา 
ในประเทศนี้เปนสิ่งที่แพงที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง 
ใต และเปนสิ่งพื้นฐานท่ีนักลงทุนตางเรียกรอง
 ในรายงานระบุ ขอตกลงดังกลาวไดลงนามระหวาง 
การมาเยือนของนายดิมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรี 
รัสเซียในเมื่อเดือน พ.ย.2558 ซึ่งการมาเยือนกัมพูชา 
ของนายเมดเวเดฟถือเปนการเยือนของนักการเมืองระดับ 
สูงของรัสเซียครั้งแรกนับตั้งแตป 1986 โดยภายใตขอตกลง 
ดังกลาว รัสเซียจะถายทอดความรูความเชี่ยวชาญ การ 
วิจัยและการฝกฝนกับกัมพูชา รวมทั้งประเทศเศรษฐกิจเกิด 
ใหมหลายแหงที่ตอนนี้ตองการแหลงพลังงานที่นาเชื่อถือ  
ราคาถูกและรับประกันได   
 สำหรับกัมพูชากำลังหาเงินทุนจากตางชาติสูงถึง 3,000  
ลานดอลลารในการสรางโรงไฟฟาพลังงานน้ำ 6 แหงภาย 
ในป 2018 ซึ่งตองหาใหทันเพื่อรองรับความตองการใช 
พลังงานในประเทศท่ีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้กัมพูชาก็กำลัง 
ศึกษาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร แตจะมีกลุมคัดคาน 
คลายกับประเทศไทย

โรงไฟฟาแสงอาทิตยใหญที่สุดในโลก
 ประเทศโมร็อกโกไดเปดโรงไฟฟาพลังงานความ 
รอนจากแสงอาทิตยเมื่อเดือน พ.ย.ป 2558 ซึ่งหากแลว 
เสร็จก็จะกลายเปนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดใหญ 
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ปจจุบัน “กระแสเรื่องโลกรอน” นับเปนประเด็นสําคัญ 

อยางยิ่งที่แตละประเทศใหความสนใจและเปนหนึ่งในหัวขอ 

หลักในการพัฒนาประเทศเพื่อมุงสูสังคมเศรษฐกิจคารบอน 

ต่ำ เพ่ือแกไขปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 

ภาวะโลกรอน ซึ่งประเทศญี่ปุนนับเปนประเทศชั้นนําและ 

เปนแบบอยางในการพฒันาในเรือ่งนี ้โดยเฉพาะนครโยโกฮามา 

เปนเมืองตนแบบลดโลกรอนสําหรับหลายๆ เมืองทั่วโลก 

เฉกเชนกรุงเทพมหานคร (กทม.) ของเรา

 ขณะนี ้กทม.อยูระหวางการจดัทาํแผนแมบท Bangkok  

Master Plan on Climate Change 2013 – 2023 

เพื่อมุงสูการเปน “เมืองคารบอนต่ำ” (Low Carbon City)  

โดยมีองคการความรวมมือระหวางประเทศญ่ีปุน (Japan  

International CooperationAgency: JICA) ใหการสนับสนนุ 

ทางดานวิชาการและการจัดฝกอบรมดานการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ และไดรับความรวมมือจากนครโยโกฮามา  

ซึ่งไดทําความตกลงในการเปนเมืองตนแบบสําหรับ กทม. 

“โยโกฮามา” นครแหงการลดโลกรอน
กทม.ยึด Low Carbon City เปนตนแบบ 

โดยธวัชชัย สมนาม

Energy Saving

ผลประโยชนทางดานสังคมนั้น
สงผลใหเกิดผลประหยัดไฟฟาในระบบแสงสวาง 
ระบบปรับอากาศ และมาตรการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน 
ทําใหเกิดการประหยัดเชื้อเพลิงปโตรเลียมเหลว
ที่ใชในครัวเรือนนําไปสูคาใชจายในครัวเรือนที่ลดลง 
รวมไปถึงการจางงานจากการทําธุรกิจที่เกิดขึ้นใหมจาก
การลดกาซเรือนกระจก
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การลดการปลอยกาซเรือนกระจกในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร 

2. การดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
    ภูมิอากาศของเมืองโยโกฮามา
 นครโยโกฮามาไดจัดตั้ง  Climate  Change  Policy 

Headquarter เม่ือป ค.ศ. 2008 เพื่อทําหนาที่เรงดําเนินการ 

ดานการจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศโดยใชความ 

รวมมอืระหวางภาครฐัและเอกชน และบูรณาการนโยบายดาน 

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกในทุกหนวยงาน อีกทั้งมี 

จดุประสงคเพือ่แกปญหาโครงสรางการจดัการของหนวยงาน 

ญ่ีปุนในปจจุบัน โยโกฮามาไดต้ังเปาหมายในการลดการปลอย 

กาซเรือนกระจกลงรอยละ16 ในป 2020 รอยละ 24 ในป  

2030 และรอยละ 80 ในป 2050 โดยใชป 2005 เปนปฐาน 

 โยโกฮามาไดดําเนินมาตรการลดกาซเรือนกระจก 

ภายในหนวยงานของเมือง เชน การปรับปรุงการใชพลังงาน 

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น การใชพลังงานทดแทนตางๆ  

รวมทั้งการติดตั้งระบบการรายงานขอมูลการใชพลังงาน  

(Energy Chart System) เพื่อติดตามผลการดําเนิน 

มาตรการลดการใชพลังงาน 

 กิจกรรมที่นาสนใจที่นครโยโกฮามาดําเนินการอยู 

คือ โครงการ Yokohama Smart CityProject เปนโครงการ 

ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการ 

พัฒนาเมืองไปสูเมืองที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยการติดตั้ง 

ระบบการรายงานผลการใชพลังงานในอาคารของเอกชน  

เชน Hitashi  Toshiba, NEC, ORIX, Nissan, Tokyo gas,  

DoCoMo และ Mitsubishi รวมทั้งอาคารบานเรือนของ 

 ทีผ่านมาไดมกีารจดัการฝกอบรมใหกบัเจาหนาทีข่อง 

กทม.และหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการ Bangkok  

Master Plan on Climate Change 2013-2023 ระหวาง 

วันที่ 26 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองโยโกฮามา  

ประเทศญี่ปุน เพื่อดําเนินการจัดทํา (ราง) แผนแมบทดาน 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค.ศ. 2013-2023 รวมถึง 

การแลกเปล่ียนประสบการณและการศึกษาดูงานดานการ 

พัฒนาเมืองคารบอนต่ำโดยหัวขอหลักท่ีนาสนใจในการแลก 

เปลี่ยนประสบการณดังนี้ 

 1. การจัดทํารางแผนแมบทของกรุงเทพมหานคร 

 2. การดาํเนนิงานดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

ของเมืองโยโกฮามา 

 3. การสงเสริมและเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม 

ดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

1. การทบทวนรางแผนแมบทของ กทม.
 กทม.ไดดําเนินการจัดทํารางแผนแมบทโดยไดแบง 

กลุมการทํางานออกเปน 5 Taskforce เพื่อจัดทําแผน 

ปฏิบัติการของแตละสาขาดังนี้  1.สาขาการขนสง 2.สาขา 

พลังงาน 3.สาขาของเสียและน้ำเสีย  4.สาขา Green Urban  

Planning และ 5. การปรับตัว

 ซึ่งแตละสาขาไดมีการจัดทําขอมูลสถานการณใน 

ปจจุบัน และขอมูลบัญชีกาซเรือนกระจกของหนวยงานภาย 

ใตสังกัดของกรุงเทพมหานครในป ค.ศ. 2013 เพื่อเปน 

ฐานขอมูลในการพิจารณาจัดทําแผนการดําเนินงานกําหนด 

ผูมสีวนไดสวนเสยี ระยะเวลาในการดาํเนนิงานและเปาหมาย 
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ประชาชน รวมท้ังสนับสนุนใหประชาชนใชพลังงานแสง 

อาทิตยและรถยนตไฟฟาเปนตน

 โดยรฐับาลกลางของประเทศญีปุ่นจะใหการสนบัสนนุ 

เมืองที่จะพัฒนาเปนเมือง Smart City ซึ่งเมืองโยโกฮามา 

ไดรับการคัดเลือกและจะสนับสนุนเงินลงทุน 2 ใน 3 ของ 

การลงทุนทั้งหมดในการติดตั้งระบบการรายงานขอมูล 

การใชพลังงาน ซึ่งเปนเงินใหเปลามีระยะเวลาตั้งแตป ค.ศ.  

2010-2014  มีระบบตางๆ ประกอบดวย 1.CEMS- Central 

Energy Management System คือระบบการรายงาน 

ขอมูลการใชพลังงานรวมทั้งเมือง  2.HEMS - Home Energy  

Management System  คือระบบการรายงานขอมูลการ 

ใชพลังงานภาคครัวเรือน 3.FEMS - Factory Energy  

Management System คือระบบการรายงานขอมูลการ 

ใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม  และ 4.BEMS - Building  

Energy Management System คือระบบการรายงาน 

ขอมูลการใชพลังงานภาคอาคาร 

 โดยผลการดําเนินงานในป 2556 ประสบผลสําเร็จ 

เกินคาดพบวา มีจํานวนอาคารบานเรือนที่ติดต้ังระบบ 

ดังกลาวจํานวน 4,200 หลัง เกินกวาที่ตั้งเปาไวที่ 4,000 หลัง  

มกีารตดิตัง้แผงโซลารเซลล จาํนวน 36  MW เกนิกวาทีต่ัง้เปา 

ไวที่ 27 MW และมีจํานวนรถยนตไฟฟาจำนวน 2,300 คัน  

เกินเปาหมายที่ 2,000 คัน 

3. การสงเสริมและเผยแพรประชาสัมพันธกิจ 
    กรรมการลดโลกรอนในญ่ีปุน 
 กิจกรรมการสงเสริมการลดกาซเรือนกระจกและ 

การเผยแพรประชาสัมพันธของประเทศญ่ีปุนและเมือง 

โยโกฮามาไดดําเนินการมาต้ังแตป ค.ศ. 2007 จนถึงปจจุบัน  

ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลกลางและ 

โยโกฮามา ไดแก 

 3.1 กิจกรรม Promotion of the Voluntary Car-

bon Offset in Japan เพื่อการชดเชยการ

 ปลอยกาซเรือนกระจกที่ไมสามารถลดลงไดอีก โดย 

ใชเครดิตจากการลดกาซเรือนกระจก/การดูดกลับจากพื้นท่ี 

อื่นประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ 1.การรับรูถึงขอมูลบัญชีกาซ 

เรือนกระจกของตัวเอง 2.การลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

จากกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการไดเอง และ 3.การชดเชยการ 

ปลอยกาซเรือนกระจกที่ไมสามารถลดไดเองโดยความ 

สมัครใจ

 3.2 กจิกรรม Yokohama Eco School :  YES  to be 

a platform of learning and actions in environment 

and climate change fields เปนอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีนคร 

โยโกฮามาดําเนินการอยู เพื่อพัฒนาศักยภาพของแตละ 

องคกรไมวาจะเปนภาคอุตสาหกรรม หนวยงานของรัฐและ 

ภาคการศึกษาใหสามารถสงเสริมกิจกรรมหรือโปรแกรม 

คารบอนต่ำสำหรับประชาชน และนําไปสูการทํากิจกรรม 

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประชาชนอยางมี 

สวนรวม โดยกิจกรรม YES ประกอบมี 5 ยุทธศาสตรหลัก 

ที่ผลักดันใหเกดิการดําเนินงานอยางยั่งยืน

 1.การสรางแบรนด (Branding) โดยประกอบดวย  

a. การมี YES Ambassadors b.การพัฒนาเครื่องหมาย  

Official Logo and catch phrase 

 2.การสรางเครือขายความรวมมือ (Expanding  

a trend-setter) ประกอบดวย a.การสราง YES Partners  
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b.การสรางพันธมิตรกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับมาตรการ 

จัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ c.การสราง 

พันธมิตรกับหนวยงานอื่น ๆ ของเมืองโยโกฮามา 

 3.การสรางขีดความสามารถในการสงเสริมประชา- 

สัมพันธ (Enhancing promotion power) โดยวิธีการตาง ๆ   

คือ a. การใชสื่อตาง ๆ 1.FM radio (FM Yokohama 

84.7) เผยแพรขาวสารอาทิตยละ 1 ครั้ง/5 นาที 2.Official 

booklet for Yokohama City citizens: “YES Program 

YES! Life” (4-5 ครั้งตอป) 3.Home Page  4.Facebook  

5.Twitter  6.Setting Partners  และ b.การสราง YES Hubs 

เพ่ือเปนจุดเผยแพรขาวสาร

 4.  การกําหนดรปูแบบของกิจกรรมตาง ๆ  ใหเหมาะสม 

กับกลุมเปาหมาย (Setting various YES figures and 

fields which approach to huge variety of citizens) 

ประกอบดวย a.การนําเสนอขอมูลในโรงเรียนและชุมชน 

ทองถิ่น (Lecture delivery service) b.พัฒนารูปแบบการ 

นําเสนอที่หลากหลาย c.การใชสื่ออินเตอรเน็ต และ d.การ 

เผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุทองถิ่น 

 5.  การวางแผนและดําเนินการ (Planning and  

carrying of YES leading programs)ประกอบดวย  

a.การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

b.การจัดสัมมนา YES เปนประจําทุกปรวมกับ IPCC c. Eco  

café และ d.การจัดทัศนศึกษาแหลงเรียนรูดานการพัฒนา 

แบบคารบอนต่ำรวมกับสมาคมการทองเท่ียวของเมือง 

โยโกฮามา

 ทั้งนี้จะสรุปไดอยางชัดเจนวา การเปนเมืองลดโลก 

รอนอยางนครโยโกฮามาน้ันจะตองไดรับความรวมมือจาก 

ประชาชน ภาครัฐและเอกชนจึงจะประสบผลสําเร็จและ 

เกิดการดําเนินงานอยางยั่ งยืน  ซึ่ งผลประโยชนที่ ได  

ไมเพียงแตจะเปนการทํากิจกรรมเพื่อลดการปลอยกาซ 

เรือนกระจก ซึ่งเปนสาเหตุหลักของปญหาการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศและลดภาวะโลกรอนเทานั้น แตยังมีผล 

ประโยชนรวมกันที่แทจริง 

 และท่ีสำคญัยงัสงผลกระทบในวงกวางกวาคอื คณุภาพ 

ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในเมืองนั่นเองไมวาจะเปนผล 

ประโยชนทางดานสิ่งแวดลอมภายใตการดําเนินงานลดกาซ 

เรือนกระจกที่สามารถลดปริมาณกาซมลพิษอื่นๆ ที่สงผล 

กระทบตอสภาวะอากาศและระบบหายใจของมนุษยเชน  

กาซซลัเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซไนโตรเจนออกไซด (NOx)  

และสารประกอบอินทรียระเหยงาย (VOC) หรือการลด 

ปริมาณขยะซึ่งเปนแหลงเพาะและแพรเชื้อโรค 

 หรอืแมแตผลประโยชนทางดานสงัคมนัน้สงผลใหเกดิ 

ผลประหยัดไฟฟาในระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศ และ 

มาตรการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน ทําใหเกิดการ 

ประหยัดเชื้อเพลิงปโตรเลียมเหลวที่ใชในครัวเรือนนําไปสู 

คาใชจายในครัวเรือนที่ลดลง รวมไปถึงการจางงานจาก 

การทําธุรกิจที่ เกิดขึ้นใหมจากการลดกาซเรือนกระจก 

เปนตน 

 ดวยเหตุนี้ เองจึงเปนแรงผลักดันให เ มืองตางๆ  

ทั่ วโลก  รวมทั้ งกรุ ง เทพมหานครได เ ล็ง เห็นถึงความ 

สําคัญของการพัฒนาประเทศเพื่อมุงสูสังคมเศรษฐกิจ 

คารบอนต่ำ ซึ่งไมใชเพียงการมองแคการลดกาซเรือนกระจก

เพียงอยางเดียว
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โดยกองบรรณาธิการ

Smart Building

 ในปจจุบันบานเรามีสถานศึกษาแหงใหมเกิดขึ้น 

มามากมาย เพ่ือรองรับนักเรียน นักศึกษา ที่เกิดขึ้นตามมา 

มากราวกับดอกเห็ด ทำใหสถานศึกษาเหลานี้พากันแขงขัน 

คุณภาพของการศึกษา เพื่อลอใจผูใฝความรูใหเขาไปเรียน 

ยังที่นั้นๆ แตก็มีอีกหลายที่ที่เนนจุดเดนไปท่ีความทันสมัย  

และความอลังการของสถานศึกษา

 เว็บไซต Travel MThaiไดแนะนำสถาบันการศึกษา 

แหงหนึ่งในประเทศรัสเซีย นอกจากจะมีอายุอานามเกาแก 

หลายปแลว ยังมีอาคารเรียนที่สูงที่สุดในโลกอีกดวย  

มหาวิทยาลัยแหงน้ีมีชื่อวา “มหาวิทยาลัยมอสโก” หรือ 

“Lomonosov Moscow State University (MSU)” 

 เดิมชื่อวา LomonosovUniversityซึ่งตั้งขึ้นตาม 

ชื่อของผูกอตั้ง ก็คือ Mikhail Lomonosov นับไดวา 

เปนมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญและเกาแกที่สุดในรัสเซีย

 มหาวิทยาลัยมอสโกถูกกอตั้งขึ้นในป ค.ศ.1755  

ในกรุงมอสโก (Moscow) นบัเปนเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแนน 

ที่สุดแหงหนึ่งของยุโรป 

 ในป ค.ศ.2007 มอสโกเคยไดรับการจัดอันดับเปน 

เมืองที่มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกซึ่งในเมืองนี้เองเปน 

ทีต่ัง้ของมหาวิทยาลยัทีม่อีาคารเรยีนทีส่งูทีส่ดุในโลกช่ือวา  

Vysotki หรือ StalinskieVysotki อันเปนอาคารหลัก 

ของมหาวิทยาลัยมอสโก 

มหาวิทยาลัยที่สูงที่สุดในโลก
Lomonosov Moscow State University

¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡

Al
te
rn
at
iv
e 

 E
ne

rg
y

52



 StalinskieVysotki สรางในป ค.ศ.1949-1953 โดย 

อาคารแหงนีม้ดีวยกนัทัง้หมด 32 ชัน้ และสงูถึง 262.46 เมตร 

ประกอบดวยหองตางๆ ถึง 740,000 หองมีชื่อเรียกเปน 

ภาษาอังกฤษวา “Seven Sisters” ซึง่ประกอบดวย 7 อาคาร 

ดวยกัน ที่ถูกออกแบบผสมผสานระหวาง Russian Baroque  

และ Moscow เขาดวยกัน 

 7 อาคารทีว่าประกอบดวย ทีท่ำการรฐับาล 2 แหง คอื  

กระทรวงตางประเทศ และกระทรวงการคลังโรงแรม 2 แหง  

คือ Hotel Ukraina และ The Hotel Leningradskaya

 อพารตเมนต 2 แหง คือ Kotelnicheskaya และ  

Naberezhnayaและสวนหลักของมหาวิทยาลัย 1 แหง

 ขณะที่หองสมุดของ Lomonosov Moscow State  
University เปนหน่ึงในหองสมุดมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุด 
ในรัสเซียมีหนังสือกวา 9 ลานเลม และมีผูใชบริการกวา  
55,000 คนเปนจำนวน 5.5 ลานเลมตอป
 ทางดานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแหงนี้  
แบงออกเปน 39 คณะ และ 15 ศูนยการวิจัย ซึ่งรวมถึง 
คณะที่เพิ่งจะบรรจุเขาสูหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ไดแก 
Faculty of Physics and Chemistry และ Higher School  
of Television ครับ
 สำหรับคาเลาเรียนละก็ ไมแพงอยางที่คิด โดยทุกๆ 
ปริญญาจะอยูที่ประมาณ 6,000-8,000 ดอลลาร หรือ 
ประมาณ 2 แสนบาทตอปเทาน้ันเอง
 Lomonosov Moscow State University ยังเปน 
มหาวิทยาลัยคูแขงที่สำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยออกซ-
ฟอรดมหาวิทยาลัยเคมบริดจ มหาวิทยาลัยฮารวารด และ 
สถาบนัเอม็ไอทขีองประเทศโลกเสรใีนยุคสงครามเยน็ ทีส่ถาบนั 
การศึกษาเหลานีไ้ดทุมเทจำนวนเงนิมากมายมหาศาล เพือ่แขง 
ขันกันทางวิชาการเพ่ือสรางความม่ันคงใหประเทศ 
 มหาวิทยาลัยแหงนี้ยังถูกจัดไดวามีผลงานวิจัยมาก 
เปนอนัดบั 2 ในบรรดามหาวทิยาลยัในโลกทัง้หมด ซึง่กเ็ปน 
รองก็แตมหาวิทยาลัยปารีสในฝรั่งเศสเทาน้ัน
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เซนทิโด เกรซแลนด เขาหลัก 
รีสอรตชวยลดภาวะโลกรอน

โรงแรมนี้ยังไดอาศัยเทคโนโลยีแสงสวาง LED 
กลาวคือ ใชหลอดประหยัดพลังงาน LED  ทั้งโครงการเพื่อความประหยัด 

อีกทั้งยังเปนการชวยลดภาวะโลกรอนอีกดวย 
โดยเลือกใชหลอดไฟของเลคิเซ ไลทติ้ง และนับเปนโครงการนำรอง

ที่มีความโดดเดนดานสถาปตยกรรมสไตลบูติก

โดยกองบรรณาธิการ

Green World
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โรงแรม “เซนทิโด เกรซแลนด เขาหลัก รีสอรท แอนด  

สปา” จังหวัดพังงาถูกเนรมิตใหโดดเดนเปนสงาบนชายหาด 

ที่ทอดยาวตัดกับสีฟาครามของทองทะเลอันดามัน และ 

ถูกลอมรอบไปดวยความเปนธรรมชาติบนพื้นท่ี 44 ไร 

 จากตัวรีสอรตหรือโรงแรมดวยระยะเพียง 100 เมตร 

ก็ไดสัมผัสกับหาดทรายสีขาวและทองทะเลสีครามไดทันที  

พรอมทั้งพ้ืนที่สีเขียวที่จะทำใหรูสึกสดชื่นและสูดอากาศ 

บริสุทธิ์ไดเต็มปอด ในสวนหองพักตกแตงอยางหรูหรา  

สะดวกสบายและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน จึงเรียก 

ไดวามีการผสมผสานความหรูหราและยังคงความเปน 

ธรรมชาติไดอยางกลมกลืน

 จุดเดนของโรงแรมนี้อยูที่ความเปนธรรมชาติและ 

เปนรีสอรตติดทะเล มีลากูนธรรมชาติ ซึ่งจะมีหองพัก 

ทั้งหมด 338 หองและหองพักแบบวิลลา 22 หอง ดีไซน 

ลักษณะเหมือนหมูบานมอแกน โดยถือไดวาเปนโรงแรม 

ระดับ 5 ดาว 

 นอกจากนั้นโรงแรมนี้ยังไดอาศัยเทคโนโลยีแสง 

สวาง LED  กลาวคือ ใชหลอดประหยัดพลังงาน LED  

ทัง้โครงการเพ่ือความประหยดั อกีทัง้ยงัเปนการชวยลดภาวะ 

โลกรอนอกีดวย โดยเลือกใชหลอดไฟของบริษทั เลคเิซ ไลทติง้  

จำกดั นบัเปนโครงการนำรองทีม่คีวามโดดเดนดานสถาปตย- 

กรรมสไตลบูติก 

 สำหรับงานออกแบบดานไลทติ้งในสวนของงาน  

Indoor นั้นสวนใหญเปนการออกแบบโดยคำนึงถึงเรื่อง 

ฟงกชันการใชงาน ความตองการของลูกคาและอาจจะมี 

เรื่องอารมณเขามาเก่ียวของบาง แตงาน Outdoor หรือ 

กลางแจงนั้นจะเนนเรื่องของอารมณความรูสึกเปนหลัก

 ในแตละหองจะเนนการออกแบบทีแ่ตกตางกนั ขึน้อยู 

กับความตองการใชแสงแตละหอง เชน หองนอนจะเนนดีไซน 

ดวยการใหแสงที่ไมใชแสงจาและรบกวนการนอนของลูกคา 

ที่เขามาพัก สวนหองบารจะเนนออกแบบใหแสงไมมากนัก

 โดยออกแบบใหแสงเปนตัวควบคุมอารมณ รูสึกเปน 

ไปตามจังหวะดนตรีเรื่อยๆ สบายๆ หลากหลายสี เพราะ 

สามารถปรับเปลีย่นสไีดตามตองการ สวนการออกแบบสวนน้ัน 

จะเนนออกแบบดวยแสงเปนหลัก ดูไมนากลัว และเลือกใช 

ผลิตภัณฑที่ทนทานตอการใชงานจากไอเค็มของทะเล

 ดังนั้นจึงตองเลือกใชสินคาที่ชุบนิคเกิ้ล ชุบโครเมียม  

เปนหลักเพื่อยืดอายุการใชงานใหยาวนานยิ่งขึ้น ชวยให 

เจาของโครงการประหยัดคาไฟ และคาบำรุงรักษาผลิตภัณฑ

ไดอยางตอเน่ือง

 รสีอรตระดบัไฮคลาสแหงนีเ้ปดใหบรกิารตัง้แตป 2556  

พรอมบรรยากาศท่ีรายลอมดวยชายหาดท่ีทอดยาวและพื้นท่ี 

สีเขียว ทำใหรูสึกสดช่ืนไปกับความเปนธรรมชาติไดอยาง 

แทจริง จึงเหมาะสำหรับใชเปนสถานที่พักผอนในวันหยุด 

อยางแทจริง
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AsusZen AiO

TP-LINK เราเตอรรุน Archer C50 ที่มาพรอมมาตรฐาน Wi-Fi ยุคใหม  
802.11.ac พรอมโอนถายขอมูลที่สูงถึง 1.2 Gbps โดยความเร็วของ 
สญัญาณที ่867 Mbps ทีย่านความถี ่5GHz และ 300 Mbps และยานความถ่ี 
2.4GHzพรอมพอรต USB 2.0 แบบมัลติฟงกชั่น ทำใหสามารถแชรไฟล  
หรอืเครือ่งพมิพกบัตวัอปุกรณอืน่ ๆ  ผานเครอืขายหรอืผานทางเซิรฟเวอร  
FTP อปุกรณรุนนีส้ามารถจัดการผานแอพพลเิคช่ัน TP-LINK Tether ดวย 
อุปกรณที่ใชระบบปฏิบัติการ iOS และ Android จึงเปนทางเลือก 
สำหรับสตรีมมิ่งในระบบความชัดสูง เกมออนไลน และงานที่ตองการ 
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ซึ่งวางจำหนายแลวในราคา 2,490 บาท

Gadget IT TP-LINK Archer C50

ส
อิ

Asus Zen AiO คอมพิวเตอรเดสกท็อปออลอินวันที่ลงตัว 
ทั้งในดานของดีไซน รูปแบบการจัดวาง รวมถึงการใชงานที่ 

ไมโครซอฟทประเทศไทยเริ่มวางจำหนาย Surface Pro 4 
ในประเทศไทยตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน ป 2558 ที่ผานมา 
โดย Surface Pro 4  ถูกพัฒนาตอยอดมาจากความสำเร็จ 
ของ Surface Pro 3 ซึ่งเปนที่ชื่นชอบของผูใชทั่วโลก ดวย 
รูปลักษณที่เปนเอกลักษณมารวมอยูในแท็บแล็ตที่บางเฉียบ 
เพยีง 8.4 มลิลิเมตรและเบาท่ีสดุ โดยถกูออกแบบมาเพ่ือสราง 
ประสบการณการใชวินโดวส 10 ที่ดีที่สุด ไมวาจะเปนระบบ 

ครบครันในเครื่องเดียว ทำให Zen AiO เปนหน่ึงในผลิตภัณฑที่สื่อใหความสนใจมากท่ีสุด นับตั้งแตเปดตัวครั้งแรกในชวงกลางป  
2558 ที่ผานมาเนื่องจากมีจุดโดดเดนท่ีดีไซนที่ทันสมัย ไมวาจะเปนขอบตัวเคร่ืองที่บาง ทั้งยังใชวัสดุพรีเมียมอยางอะลูมิเนียม 
สีทองที่ไดรับการบรัชลายแบบแฮรไลนในสไตลแหง Zen ดานของการเชื่อมตอก็มีอินเตอรเน็ตไรสายที่ใหความเร็วสูงกวา  
802.11n ถึง 3 เทา  สวนเร่ืองของประสิทธิภาพก็เปนอีกส่ิงที่เอซุสใสใจมากจึงมาพรอมกับพลังประมวลผลจากชิป 6th  
Generation Intel Core i5 รุนลาสุด ทำงานควบคูกับแรมแบบ DDR4 ชิปกราฟก GeForce ซีรี่ส 9 มาพรอมกับ Windows 10  
ทำใหสามารถเปดเครื่องใชงานไดทันที  สวนจอแสดงผลมีทั้งขนาด 21.5 นิ้ว และขนาด 23.8 นิ้ว

á·ºàÅçμ Surface Pro 4 

ล็อกอินดวยการจดจำใบหนาหรือ Windows Hello เบราเซอรลาสุดอยาง Microsoft Edge และ Cortana โดย Surface Pro 4  
มาพรอม Intel® Core™ m, Core™ i5, and Core™ i7 และจอแสดงผล PixelSense™ ขนาด 12.3 นิ้ว และยังใชงานได 
ติดตอกันยาวนานสูงสุดถึง 9 ชั่วโมง จึงเหมาะกับคนทำงานหรือเหลานักธุรกิจที่จำเปนตองมีการเขาถึงขอมูลองคกรความ 
ปลอดภัยของขอมูลและการจัดการ โดยคุณสมบัติทั้งหมดนี้ราคาเร่ิมตนที่ 33,900 บาท
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iPad Pro 2 ÃØ‹¹

Sony Xperia Z5 3 ÃØ‹¹

หลักการทำงานของอุปกรณคอสมอเตอร (Cosmotor) จะ 
ใชวิธีปรับปรุงรูปคลื่นแรงดันและรูปคลื่นกระแสทางไฟฟาให 
ใกลเคียงรูปคลื่นบริสุทธิ์ สงผลใหสามารถลดกระแสไฟฟาที่ 
สญูเสยีไปในสายสงไฟฟาและลดความรอนในสายสงโดยไมลด 
แรงดันไฟฟา และยังชวยปรับปรุงคาประกอบกำลังฟาทำให 
ระบบไฟฟาเสถียรมากขึ้น ชวยลดแรงดันกระชาก ระงับแรง 
ดันเกินชั่วขณะที่เปนอันตราย อันเนื่องมาจากแหลงจาย 
ภายนอกหรอืจากฟาผา และชวยแกปญหาแรงดนัตกปลายทาง  
ลดคาความตองการพลังงานไฟฟา (Peak demand) รวม 
ทั้งลดการกระชากไฟจากมิเตอรในขณะที่เปดหลังจากติดตั้ง 

ครัง้แรกกบัคาย Sony ทีเ่ปดมอืถอืพรอมกนัทัง้ 3 รุนทัง้ Sony 
Xperia Z5 ขนาด 5.2 นิ้ว, Sony Xperia Z5 Compact 
มากับขนาด 4.6 นิ้วและตัวท็อปสุดอยาง Sony XperiaZ5  
Premium หนาจอขนาด 5.5 นิว้โดยจุดเดนทีเ่หมอืนกนัของทัง้ 
3 รุนคือ กลองหลังที่อัดความละเอียดมาถึง 23 ลานพิกเซล  
ใชเซนเซอรรับภาพที่ใหญขึ้น Exmor RS 1/2.3 พรอม G  
Lens, F/2.0, Auto Focus ที่เร็วถึง 0.03 วินาทีเทานั้น  
ใชระบบ 5x Clear Image Zoom ที่สามารถซูมภาพไดถึง  
5 เทา ขณะที่กลองหนาพกความละเอียดมาที่ 5 ลานพิกเซล 
อีกหนึ่งจุดที่เหมือนกันคือ ชิปประมวลผลท่ีใช Qualcomm  
Snapdragon 810Octa-Core แบบ 64 bit ใช 4G LTE ไดตัว 
เคร่ืองยังมาพรอมเทคโนโลยีการชารจ Qucik Charge 2.0  
ที่ชวยใหใชงานไดนานถึง 5.5 ชั่วโมง แมชารจเพียง 10 นาที  
โดยรุนหนาจอเล็กสุดมีราคาเร่ิมตน 21,990 บาท

iPad Pro รุน 32GB Wi-Fi  ซึ่งหนาจอใหญยิ่งกวา iPad 
ทุกรุนที่เคยทำมาดวยขนาด 12.9 นิ้ว พกความบางมา 
ที่ 6.9 มิลลิเมตร น้ำหนัก 712 กรัม แตดวยความกวางและ 
น้ำหนักคงไมเหมาะนักที่จะใชเพียงมือเดียวหากไมนับขนาด 
หนาจอ ดีไซนโดยรวมยังเปนลักษณะท่ีใกลเคียงกับ iPad Air  
ทัง้วสัดแุบบ Unibody หรอืการใชโลหะเพยีงชิน้เดยีวในการขึน้ 
รูป โดยตำแหนงปุมกดตางๆ, พอรตเชื่อมตอ ตำแหนงลำโพง
ไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ปุมโฮมรองรับการสแกนลายน้ิวมือ  
ที่เพ่ิมขึ้นมาคือ ชองสำหรับตอกับ Smart Keyboard ใน 
สวนระบบปฏิบัติการมาพรอม iOS9.1 ที่ตอบสนองตอการ 
ทัชกรีนที่ลื่นไหล รวมทั้งสามารถใชงาน Multitasking  
หรือเปดใชงานสองแอพฯ พรอมกันในหนาจอเดียวสวนของ 
กลองหลัง iSight มีความละเอียด 8 ลานพิกเซล, นอกจาก 
ถายภาพนิ่งยังสามารถเลือกใชโหมด Time-Lapse, Slow- 
Motion, Video, Squareและ Panaramaได สำหรับราคา  
iPad Pro ที่วางขายแลวในไทยเปนรุน Wi-Fi ความจุ 32 GB  
ราคา 30,900 บาท และ 128 GB ราคา 36,900 บาท และรุน  
Wi-Fi+Cellular ความจุ 128 GB ราคา 41,900 บาท

COSMOTOR ª‹ÇÂ»ÃÐËÂÑ´¤‹Òä¿

และผานการใชอุปกรณนี้แลวคือคาไฟที่จะลดลง10–30% 
สวนการติดตั้งนั้นไมยาก ใชการติดตั้งแบบขนานเขากับ 
เมนเบรคเกอรของตูคอนโทรล โดยมีเบรกเกอรควบคมุการปด 
และเปดตัวเคร่ือง โดย Cosmotor Single phase saver รุน  
220 โวลทใชกับมิเตอรไฟฟาขนาด 5(15) Amps-30(100)  
Amps สนนราคาเร่ิมตน 4,800 บาท
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โดยกองบรรณาธิการ

Energy Research
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ผลิตเอทิลไบโอดีเซลไมใชความรอน 
มจธ.โชวงานวิจัยรายแรกของโลก

รศ.ดร.คณิต กฤษณังกูรนักวิจัย มจธ.คิดวิธีผลิตเอทิลไบโอดีเซลจากพืชแบบ 
ประหยัดพลังงานโดยไมใชความรอนรายแรกของโลก  
หวังแกปญหาเอทานอลลนตลาด ชวยเหลือเกษตรกร 
และโรงงานผูผลิต พรอมเพิ่มมูลคากลีเซอรอลและลด 
ปญหาสิ่งแวดลอม 
 รศ.ดร.คณิต กฤษณังกูร นักวิจัยคณะทรัพยากร 
ชวีภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
ธนบุรี (มจธ.) หัวหนาโครงการการผลิตเอทิลไบโอดีเซล 
แบบตอเนื่องโดยไมใชความรอนและกลีเซอรอลบริสุทธิ์  
เปดเผยหลังโครงการวิจัยดังกลาวประสบความสำเร็จและ 
ไดรับรางวัลความคิดสรางสรรคพลังงานทดแทน จากสำนัก 
นโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานมาหมาด ๆ  
วา การนำเอทานอล (แอลกอฮอลชนิดที่ไดจากพืช) มาใช 
ผลิตเอทิลไบโอดีเซลกำลังจะเปนทางออกท่ีดีที่ทำใหประเทศ 
ไทยกาวไปอีกขั้นในการคิดคนเชื้อเพลิงพลังงานท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม และเปนประโยชนกับเกษตรกรรวมถึงภาค 
อุตสาหกรรมของไทย

 เนื่องจากที่ผานมาไทยมีการสงเสริมและพัฒนา 
การผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล(เชื้อเพลิงที่ผลิตจากแหลง 
ทรัพยากรหมุนเวียน) เพื่อทดแทนน้ำมันเบนซินหรือแกส 
โซลีน และน้ำมันดีเซล ซึ่งสวนใหญไดมาจากกระบวนการ 
ทางปโตรเลียม/ปโตรเคมี ในขณะที่เมทานอล (ซึ่งเปน 
ผลพลอยไดจากกระบวนการกล่ันทางปโตรเคมี) มีแนวโนม 
ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ สวนทางกับเอทานอล ที่ประเทศไทย 
สามารถผลิตไดเองและเพียงพอตอความตองการภายในประเทศ  
ซึ่งหากมีการขยายการใชไบโอดีเซล จากบี 5 เปนบี 7 หรือ 
บี 10 (น้ำมันดีเซลที่ผสมไบโอดีเซล 5, 7 และ 10% ตามลำดับ)
 โดยปริมาณความตองการไบโอดีเซลก็จะสูงขึ้น การ 
เติบโตของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมก็จะโตตาม ทำให 
คาดคะเนไดไมยากวาในอนาคตเอทิลไบโอดีเซลจะเปน 
เชื้อเพลิงแหงอนาคต 
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 “เราจึงคิดท่ีจะนำเอาเอทานอล ซึ่งลนตลาดอยู  
ณ ขณะนีม้าศกึษาวจิยั ถงึความเปนไปไดในการผลติเชือ้เพลงิ 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตั้งแตกระบวนการผลิต จนกระทั่ง 
ออกมาเปนเช้ือเพลิงที่สะอาด อีกท้ังชวยเหลือเกษตรกร 
และภาคอุตสาหกรรมไปดวยพรอม ๆ กัน”
 รศ.ดร.คณิต กฤษณังกูร เปนผูวิจัยที่มีความรูความ 
เชี่ยวชาญดานงานวิจัยเชื้อเพลิงพลังงานมากวายี่สิบหาป  
ซึ่งกอนหนานี้ยังไดคิดคนปฏิกรณแบบตอเนื่องซึ่งตองใช 
ความรอนและตัวทำละลายอินทรีย (organic solvent) เพื่อ 
เตรียมเมทิลไบโอดีเซลไดเปนรายแรกๆ ของโลก ซึ่งทีมวิจัย 
มีความเขาใจเร่ืองความไมเขากันของเมทานอลและน้ำมัน 
มายาวนาน พบความโดดเดนของปฏิกิริยาที่ใชเอทานอลจาก 
หองปฏิบัติการวาแมไมตองใชความรอนเลยก็อาจจะผลิต 
เอทิลไบโอดีเซลมาใชเปนเชื้อเพลิงที่ลดการใชพลังงานได 

 “กอนหนานี้ เราพบวาตัวเมทานอลกับน้ำมันจะมี 
ความไมเขากันอยูมาก ซึ่งพอไมเขากันปฏิกิริยาก็จะเกิดชา  
เราจึงคิดที่จะหาตัวที่จะไปกระทำใหเกิดความเขากันเพื่อ 
เรงใหเกิดปฏิกิริยาไดเร็วขึ้นนอกจากนี้เรายังเคยใชไมโครเวฟ 
เปนตัวสงความรอนใหเกิดปฏิกิริยาขึ้นตามที่เราคาดคะเน 
ก็ไดผลเชนกันแตยิ่งเราทำไปๆ ก็คนพบวาการไมใชความรอน 
เลยก็อาจจะทำไดเชนกันจึงเปนที่มาของการเขียนโครงการ 
นี้ขึ้นและของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริม 
การอนรุกัษพลงังานจากสำนกันโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง 
พลังงาน ใชเวลาในการวิจัยประมาณ 1 ปก็ทำสำเร็จ” 
 โดย รศ.ดร.คณติใชนำ้มนัพชืทำปฏิกริยิากบัเอทานอล 
โดยมีดางเปนตัวเรงปฏิกิริยาที่เรียกวา “ปฏิกิริยาทรานส 
เอทิเลชัน (Transethylation)” ผลจากการทดลองพบวา 
การผลิตไบโอดีเซลจากปฏิกิริยาดังกลาวเกิดข้ึนไดอยาง 
รวดเร็วภายในเวลาไมเกิน1นาท ี ในสภาวะอุณหภูมิหองหาก 
มีการสัมผัสระหวางน้ำมัน แอลกอฮอลและตัวเรงปฏิกิริยา 
ที่ดีนอกจากน้ียังไดประดิษฐ micro-reactor สำหรับ 
ปฏิกิริยา Transethylation ปฏิกิริยาจะสมบูรณภายในเวลา 
45 วินาทีที่อุณหภูมิหอง เนื่องจากปฏิกรณนี้ออกแบบมา 
ใหมกีารสัมผสัระหวางนำ้มนั  แอลกอฮอลและตวัเรงปฏกิริยิา 
เกิดไดดี
 สำหรบเอทลิไบโอดเีซลทีไ่ดพบวามีคาซีเทน (Cetane 
Number) ตามมาตรฐานของยุโรปบงบอกถึงคุณภาพของ 
การจดุระเบิดของเช้ือเพลงิทีด่ี การเผาไหมดกีวาจงึปลดปลอย 
CO2 ไดลดลงนอกจากน้ียังไดกลีเซอรีนซึ่งเปนผลิตภัณฑ 
พลอยได (by-product) ที่ใสและบริสุทธิ์กวาที่ไดจาก 
กระบวนการผลิตเมทิลไบโอดีเซลสามารถนำกลีเซอรีน 
ไปฟอกสีและทำสบูไดดีกวา จึงนับวาเปนทางเลือกหนึ่ง 
ของคนไทยในอนาคตท่ีนอกจากจะไดเชื้อเพลิงที่เปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอมแลวยังไดใชวัตถุดิบที่ผลิตไดเองภายในประเทศ 
ลดการนำเขา สงเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอยาง 
โรงงานผูผลิตเอทานอลและโรงหมักตาง ๆ ไดจริง



วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) นอกจากน้ี 

ยังไดรับการสนับสนุนอยางดียิ่งจากองคการความรวมมือ 

ระหวางประเทศของญี่ปุน หรือ JICA (Japan International 

Cooperation Agency) และองคการสงเสริมวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีญี่ปุน  หรือ  JST (Japan Science  

Technology 

 ไบโอดีเซลที่ใชอยูในปจจุบัน เรียกวา FAME (Fatty 

Acid Methyl Ester) สามารถผสมกับน้ำมันดีเซลธรรมดา

ไดเพียง 7% (B7)  และไมสามารถผสมไดมากกวานี้เพราะ 

ขอจำกัดเรื่องการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน จึงจะสงผลให 

น้ำมันเสื่อมคุณภาพเมื่อทิ้งไวเปนระยะเวลานาน ดังน้ันทีม 

วิจัยจึงมุงมั่นพัฒนาเทคโนโลยีที่จะสามารถกาวขามขีดจำกัด 

ดังกลาว จนเปนที่มาของน้ำมันไบโอดีเซลทางเลือกใหม  

“H-FAME” ทำใหสามารถผสมไบโอดีเซลมากกวา 7% ได 

 ทั้งน้ีเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลทางเลือก 

โดยกองบรรณาธิการ

Energy Research

เทคโนโลยี “H-FAME”
ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูง

ทีมวิจัย ไทย-ญี่ปุนคิดคน “H-FAME”น้ำมันไบโอดีเซล 

ทางเลือกใหมคุณภาพสูง ผานการทดสอบกับรถยนตได 

เปนผลสำเร็จโดยไมมีปญหาใด ๆ

 การพัฒนา H-FAME หรือ น้ำมันไบโอดีเซลทาง 

เลือกใหมคุณภาพสูง เปนการดำเนินงานภายใตการดำเนิน

งานในโครงการ Science and Technology Research 

Partnership for Sustainable Development (SATREPS) 

ซึ่งเปนโครงรวมวิจัยไทย-ญี่ปุน โดยมีหนวยงานรวมวิจัยดังน้ี 

หนวยงานของประเทศญ่ีปุนไดแก สถาบันวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหงประเทศญ่ีปุน (National  

Institute of Advanced Industrial Science and  

Technology หรอื AIST)  และมหาวทิยาลยัวาเซดะ (Waseda 

University) 

 สวนหนวยงานของประเทศไทยประกอบดวย ศูนย 

เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนา 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัย 
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ใหม “H-FAME” นี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อเพลิง 

ไดอยางมนียัสำคญั นำ้มนั H-FAME จะทนตอการทำปฏกิริยิา 

กับออกซิเจนไดมากขึ้น สงผลใหน้ำมันไมเสื่อมคุณภาพเมื่อ 

เทียบกับน้ำมันไบโอดีเซล B7 ในปจจุบัน  ดวยเหตุนี้น้ำมัน 

ที่ผานกระบวนการ H-FAME สามารถผสมกับน้ำมันดีเซล 

ไดมากถงึ 20% (B20)  นำ้มนั B20 H-FAME นีไ้ดใชกบัรถปกอพั 

“อีซูซุ ดีแมคซ” มาตรฐานโรงงาน ผานการทดสอบระยะ 

ทางรวม 50,000 กิโลเมตรในประเทศไทยโดยปราศจาก 

ปญหาใด ๆ 

 เทคโนโลยีการผลิต “H-FAME” นั้นใชกระบวนการ  

Partial Hydrogenation ซึ่งน้ำมันจะผานปฏิกิริยาการเติม 

ดวยไฮโดรเจนที่ความดันต่ำทำใหสามารถเพ่ิมคุณภาพของ 

น้ำมันไบโอดีเซลไดโดยใชตนทุนไมสูงนักผลลัพธที่ไดคือ 

น้ำมัน “H-FAME” มีคุณภาพดีกวาไบโอดีเซลท่ีใชในทอง 

ตลาด และสามารถผานทุกมาตรฐานไบโอดีเซลสากล รวม 

ทั้งมาตรฐาน Worldwide Fuel Charter (WWFC)  ดวย

 ทัง้นีก้ารใชงานไบโอดเีซลในรถยนตสงผลดตีอประเทศ 

ชาติอยางมหาศาลเชน ลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 

(CO2) ซึ่งเปนกาซเรือนกระจก สรางความมั่นคงทางพลังงาน 

โดยลดการนำเขาน้ำมันดิบจากตางประเทศและชวยเหลือ 

เกษตรกรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะน้ีเทคโนโลยีการผลิต 

น้ำมัน H-FAME อยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดใน 

การสรางโรงผลิตขนาดใหญขึ้นเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และ 

สงเสรมิการพฒันาอยางยัง่ยนืในภูมภิาค โดยเริม่จากประเทศไทย 

และขยายไปสูประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 

 สวนการดำเนินงานในอนาคต ในประเทศไทยมี 

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)  

ฉบับปรับปรุง กำหนดเปาหมายการใชไบโอดีเซลไวที่ 14  

ลานลิตรตอวัน จากปจจุบันมีปริมาณการใชงานอยูที่  

3 ลานลิตรตอวัน โดยแผนดังกลาวบรรจุ “H-FAME” ไดรับ 

การบรรจุใหเปนอีกหน่ึงเชื้อเพลิงทางเลือกในแผนดังกลาวที่ 

จะชวยขับเคลื่อนปริมาณการใชงานไบโอดีเซลใหบรรลุ 

เปาหมายนอกจากประเทศไทยแลวประเทศอินโดนีเซีย 

และมาเลเซียกำหนดนโยบายชัดเจนที่จะสงเสริมการใชงาน 

ไบโอดีเซลจากปาลม 

 ดวยเหตุนี้เทคโนโลยี “H-FAME” จึงถูกคาดหมาย 

วาจะเปนหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่จะถูกนำไปใชเพื่อใน

กลุมประเทศอาเซียนเพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงาน 

เชนกัน นอกจากน้ีโครงการกอสรางโรงงาน H-FAME ขนาด 

ใหญกำลังอยูในระหวางการวางแผนทั้งในประเทศไทย  

และในประเทศอาเซียนอื่น ๆ 

เทคโนโลยีการผลิต “H-FAME” นั้นใชกระบวนการ Partial Hydrogenation 
ซึ่งน้ำมันจะผานปฏิกิริยาการเติมดวยไฮโดรเจนที่ความดันต่ำ

ทำใหสามารถเพ่ิมคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลไดโดยใชตนทุนไมสูงนัก   
ผลลัพธที่ไดคือน้ำมัน “H-FAME” มีคุณภาพดีกวาไบโอดีเซลที่ใชในทองตลาด 

และสามารถผานทุกมาตรฐานไบโอดีเซลสากล
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 เมื่อเดือนกันยายน 2558 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด  

(มหาชน) หรือ SPCG โดยดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  

ประธานกรรมการ และกรรมการผูจดัการใหญ ไดรบัเกยีรตจิาก  

Mr.Tetsuo Kuba ประธานกรรมการบริษัท Kyocera  

Corporation (Japan) พรอมดวยผูบริหารระดับสูง  

ประกอบดวย Mr.Shoji Nishizawa Senior Executive  

Officer, Mr.Koichi Kano General Manager ในฐานะท่ี 

เปนผูผลิตแผงโซลารเซลลรายใหญที่สุดของโลก และเปน 

ผูบุกเบิกพัฒนาโครงการโซลารฟารมตั้งแตป 2553 ที่ผานมา 

ไดมาเปนประธานในพิธีเปดโครงการโซลารฟารมของบริษัท  

โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 3) จำกัดที่มีกำลังการผลิต 7.46  

เมกะวัตต ซึ่งเปน 1 ใน 36 โครงการของ SPCG

SPCG ตอนรับ Kyocera Corporation
เปดโครงการโซลารฟารมขอนแกน

 ที่มีการพัฒนาโครงการโซลารฟารมตั้งแตป 2553-
2558 รวมมูลคาการลงทุนกวา 24,000 ลานบาท
 โครงการโซลารฟารมทั้ง 36 แหงสามารถชวยลดกา
รปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูชั้นบรรยากาศโลกได 
กวา 2 แสนตัน นบัเปนการชวยลดสภาวะโลกรอน ถอืเปนการ 
พฒันาศกัยภาพการผลติไฟฟาพลงังานแสงอาทติย เพือ่ตอบสนอง 
ตอความตองการใชไฟฟาที่มีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอ 
เนือ่ง เปนโครงการท่ีใชพลงังานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย) 
ที่ไมกอใหเกิดมลพิษ ตอสิ่งแวดลอม ไมมีการใชเชื้อเพลิง 
และชวยสรางงานใหแกทองถิน่ โดยโครงการของบริษทั โซลา 
เพาเวอร จำกัด ภายใตการบริหารงานของ SPCG ถือเปน 
เอกชนรายแรกทีไ่ดบกุเบกิการใชพลงังานจากแสงอาทิตยมาผลติ 
ไฟฟาเพ่ือเชิงพาณิชย จนเปนที่ยอมรับในระดับสากล

โดยกองบรรณาธิการ

Energy CSR

ผูบริหาร Kyocera Corporation เยี่ยมชม Monitoring Room

ดร.วันดีและ Mr.Tetsuo รวมพิธีเปดโครงการโซลารฟารมที่ขอนแกน
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“สามารถ”รุกตลาดพลังงานแสงตั้ง5บ.ลุยธุรกิจ
 นายศิริชัย รัศมีจันทร รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ไดแจงตอตลาด 

หลักทรัพยแหงประเทศไทยวา บริษัท สามารถ-ยูทรานส 

จำกดั (เอสยทู)ี ซึง่เปนบรษิทัยอยทีบ่รษิทัถอืหุนรอยละ 99.99 

ไดจัดตั้งบริษัทรวมทุนจำนวน 5 บริษัทกับบริษัท เพาเวอร 

โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือพีเอสทีซี ซึ่งเปน 

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจออกแบบ จำหนาย และติดตั้งระบบจาย 

ไฟฟาและตรวจวัดจัดการสำหรับระบบส่ือสารโทรคมนาคม  

และธุรกจิโรงไฟฟาพลงังานทดแทนตางๆ คอื 1. บรษิทั สามารถ  

โซลารทูเพาเวอร จำกัด2.บริษัท มัลติโซลาร เอนเนอรยี  

จำกัด ดำเนินโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและ 

พลังงานทางเลือกอื่นๆ 3.บริษัท โซลาร เพาเวอร จำกัด 

4.บริษัท เพาเวอร พลัส เอนเนอรยี จำกัด 5.บริษัท พีเอส  

โซลาร จำกัด เพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสง 

อาทติยและพลังงานทางเลอืกอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วเนือ่ง รวมทัง้ขยาย 

ธุรกิจของกลุมสามารถดานพลังงานทางเลือกในอนาคต  

หนุนสงออกชีวมวลอัดแทงผลิตไฟฟาเจาะญี่ปุน
 นางมาลี โชคล้ำเลศิ อธบิดกีรมสงเสริมการคาระหวาง 

ประเทศเปดเผยวา เตรียมหารือกับการยางแหงประเทศไทย 

(กยท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงทรัพยา-

กรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยว 

ของเพ่ือรวมกนัขจดัปญหาดานการรับรองแหลงทีม่าของไมที ่

นำมาใชผลิตวาเปนไมที่ถูกตองตามกฎหมายซ่ึงเปนอุปสรรค 

สำคญัตอการสงออกตางประเทศในปจจบุนั หากประเทศไทย 

สามารถแกไขปญหาดังกลาวไดก็จะชวยใหสินคาอื่นๆ ที่ 

ผลติจากไมยางพาราเชน เฟอรนเิจอร การสงออกไมยางพารา 

และชีวมวลอัดแทงก็จะเปนชองทางที่ดีในการสรางมูลคา 

เพ่ิมใหกบัยางพาราไทยและทำใหราคายางพาราในประเทศดี 

ขึน้ซึง่กรมมแีผนทำการตลาดตางประเทศรวมกบัสมาคมธุรกจิ 

ไมยางพาราไทย โดยจะเนนเจาะตลาดประเทศที่มนีโยบายใช

การผลิตไฟฟาดวยพลังงานชีวมวลอาทิ ญี่ปุนและเกาหลี 

โดยกองบรรณาธิการ

Energy News
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ผูตรวจการฯลุยแกปญหาขยะลนเมืองปากน้ำ
 พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน ผูตรวจการแผนดินพรอม 
ดวยนายรักษเกชา แฉฉาย เลขาธิการสำนักงานผูตรวจการ 
แผนดินไดลงพื้นที่ตรวจสอบบอขยะที่องคการบริหารสวน 
ตำบลแพรกษาใหม จังหวัดสมุทรปราการและรวมหารือพูด 
คยุกบัหนวยงานทีเ่ก่ียวของซึง่พล.อ.วทิวัสกลาววา บอขยะแหงนี ้
ดำเนนิกจิการโดยเอกชนตัง้แตป 2537 ดวยวธิกีารฝงกลบเปน 
หลักสงผลใหเกิดขยะคงคาง ทำลายไมทัน กระทบตอสุขภาพ 
ของประชาชนในละแวกใกลเคียง จึงไดยื่นหนังสือรองเรียน 
มาที่ผูตรวจการเปนระยะ ๆ กระท่ังป 2557 ไดเปลี่ยนบริษัท 
เอกชนเขามาบริหารจัดการใหมภายใตโครงการกอสรางศูนย 
บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร หากดำเนินการแลว 
เสร็จไดจะนำขยะสวนหน่ึงมาใชผลิตเปนพลังงานทดแทน
และผลิตไฟฟาได แตเนื่องจากมีปญหาขยะเกาคงคางอยู 
จำนวนมากทำใหชุมชนยังคงไดรับผลกระทบอยูจึงตอง 
นำขอสรุปตาง ๆ  ทีไ่ดใชเปนโมเดลในการจดัการบรหิารจดัการ 
ขยะแบบครบวงจรใหกับหนวยงานอื่นๆ ตอไป

รมช.คมนาคมชงครม.ขอซื้อรถเมลไฟฟา
จัดซื้อรถเมลใหมจำนวน 3,183 คัน ซึ่งรถโดยสารชุดแรกท่ี 

จะดำเนินการจัดหาคือรถโดยสารเอ็นจีวี 489 คัน ซึ่งขณะนี้ 

ยงัอยูระหวางการพจิารณาของคณะกรรมการวาดวยการพสัดุ 

ดวยวิธทีางอเิลก็ทรอนกิส (กวพ.อ.) ในเรือ่งทีม่กีารรองเรยีนวา 

กระบวนการจัดซื้อมีความไมโปรงใส ทั้งนี้หากทาง กวพ.อ.  

พิจารณาแลววาไมมีขั้นตอนใดท่ีไมถูกตองก็จะเรงใหลงนาม 

และจัดหารถมาภายใน 50 วัน แตหากการพิจารณา 

ชีแ้จงวามกีารทจุรติกจ็ะเรงกระบวนการจดัหาใหมใน 2 เดอืน 

และทาง ขสมก. ก็เตรียมเสนอการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟา 

อีก 200 คัน เพื่อมาทดลองใช ซึ่งจะเสนอใหคณะรัฐมนตรี 

พิจารณาตอไปและจากที่กระทรวงคมนาคมศึกษาขอมูล 

เกี่ยวกับรถโดยสารไฟฟาพบวาหากนำเขารถทั้งคันมีตนทุน 

จัดซื้อคันละ15 ลานบาท แตหากใหเอกชนผลิตรถในประเทศ 

มีตนทุนจัดซื้อคันละ10 ลานบาท ซึ่งนาจะจัดซื้อรถจาก 

เอกชนคุมคากวา 

 นายออมสนิ ชวีะพฤกษ รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวง 

คมนาคมกลาวภายหลังมอบนโยบายใหคณะกรรมการและ 

ผูบริหารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. วา การ 

¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡

Al
te
rn
at
iv
e 

 E
ne

rg
y

64 ¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡



 นายเทวินทร วงศวานิช ประธานเจาหนาที่บริหาร 

และกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  

กลาววาปตท. อยูระหวางทบทวนแผนลงทนุ 5 ป เมด็เงนิลงทนุ 

รวม 3 แสนลานบาท ซึ่งเปนเม็ดเงินลงทุนเฉพาะกิจการของ  

ปตท. ประมาณ 50,000-60,000 ลานบาทตอป แตหาก 

รวมเม็ดเงินการลงทุนของบริษัทในเครือแลวจะสูงถึง 1 แสน 

ลานบาทตอป โดยในสวนนี้จะพิจารณาวามีโครงการใดสามารถ 

เรงการลงทุนได โดยมาตรการลาสุดของรัฐบาลที่ประกาศ 

ใหป 2559 เปนปแหงการลงทนุ โดยใหสทิธปิระโยชนทางภาษ ี

เพ่ือเรงรัดการลงทุนจะเปนสิ่งจูงใจใหเอกชนตัดสินใจลงทุน 

ไดเร็วขึ้นนอกจากนี้ ปตท. ไดรับนโยบายของรัฐบาลที่ให 

รัฐวิสาหกิจเรงการลงทุนและชวยกระตุนเศรษฐกิจรากหญา 

ดังนั้นในเร็วๆ นี้ จะเปดตัวสถานีบริการน้ำมันประชารัฐที่ 

รวมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจำนวน 48 แหงทั่วประเทศ  

โดยจะมีการเปดพื้นท่ีใหชุมชนแตละแหงสามารถนำสินคา 

ทรอนิกสไมวาจะเปนการทำอุปกรณที่เกี่ยวของกับทางดาน 

พลังงาน เชน โซลารเซลล ซึ่งในป 2559 ทางกรมจะมีการ 

โปรโมทในเรื่องของแผนการกำจัดกากอุตสาหกรรมและเม่ือ 

ไมนานมาน้ีทางคณะไดเดนิทางไปศึกษาดงูานทีป่ระเทศญีปุ่น  

ก็ทราบวาทางญี่ปุนมีความสนใจที่จะมาลงทุนธุรกิจดาน 

สิ่งแวดลอมกับไทยดวยและนอกจากจะมีการดูแลออกใบ 

อนุญาตใบกำกับดูแลดานสิ่งแวดลอมใหแลวทางกรมยังมีการ 

สงเสรมิในหลายๆ โครงการทีเ่กีย่วของกับการทีใ่หภาคอตุสาห- 

กรรมมีการใหพลังงานอยางมีประสิทธิภาพเชน ในอุตสาห-

กรรมปาลม มนัสำปะหลัง หรอืในสวนของระบบหมอนำ้ตาง ๆ   

ในโรงงานอุตสาหกรรมและก็มีโปรแกรมที่จะสงเสริมให 

ทางภาคเอกชนเขาใจวาการใชพลังงานในภาคสวนของ 

อตุสาหกรรมจะทำอยางไรใหมปีระสทิธิและประหยดัพลงังาน  

ซึ่งในปที่ผาน ๆ มาทางกรมทำสำเร็จมากกวา 100 โรงงาน  

ซึ่งไดเขาไปใหคำปรึกษาแนะนำเปนหลัก 

กรอ.เรงสรางความเขาใจดานพลังงานป 59

บมจ.ปตท.เตรียมทบทวนแผนลงทุนระยะ 5 ป 

ทองถิ่นมาจำหนายได ควบคูกับการเปนพื้นที่สนับสนุนขอมูล 

การทองเที่ยวและสงเสริมสุขภาพชุมชน โดยจะเปนการ

ทำงานรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย หรือ ททท. 

เอสเอ็มอีแบงก สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม หรือ สสว. ฯลฯ

 ดาน ดร.พส ุโลหารชนุ อธบิดกีรมโรงงานอตุสาหกรรม  

(กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมกลาววา อุตสาหกรรมดาน 

พลังงานเปนสวนหนึ่งในสาขาอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็ก- 
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 นายอารีพงศ ภูชอุม ปลัดกระทรวงพลังงานเปด 

เผยวา ตามแผนน้ำมัน 20 ปกำหนดวาภายใน 8 ปนับจากนี้ 

กระทรวงพลังงานจะยกเลิกการกำหนดประเภทน้ำมันอี 10  

ประกอบดวยน้ำมันแกสโซฮอล 91 และน้ำมันแกสโซฮอล 95  

และเหลือเพียงน้ำมันอี 20 และน้ำมันอี 85 เทานั้น โดยจะ 

สงผลดีตอการสนับสนุนพลังงานทดแทนของไทยใหมีการ 

ใชเอทานอลมากขึ้นและลดประเภทน้ำมันลงเพื่อลดตนทุน 

ใหกบัผูประกอบการน้ำมัน เพราะรถยนตในปจจบุนัสวนใหญ 

เติมน้ำมันอี 20 ไดแลวขั้นตอนการทำงานตอไป กระทรวง 

พลังงานจะนัดหารือกับกลุมโรงกลั่น กลุมผูผลิตรถยนต และ

กลุมผูประกอบการสถานีบริการน้ำมัน เพื่อสรุปแนวทางและ

ปรับแผนการผลิตใหชัดเจนอีกครั้ง ขณะท่ีนายเจน นำชัยศิริ 

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.)  

กลาวถึงทางออกในการรับมือกับราคาพลังงานผันผวนวา  

ควรมีการศึกษาเรือ่งยานยนตไฟฟาอยางจรงิจงั เน่ืองจากเปน 

นวัตกรรมที่สามารถเลือกตนทางพลังงาน ไดหลากหลาย จะ 

ชวยลดความเส่ียงจากความผันผวนจากราคาน้ำมันได

 นายพีรทัศน ธนรัชตวัฒนา กรรมการผูจัดการ บริษัท 

เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC เปดเผยวาบริษัทได 

‘ยูดับบลิวซี โซลาร’เซ็นโรงไฟฟาสหกรณ 45MW 

กระทรวงพลังงานยันนโยบายเลิกขายโซฮอล 91-95

ตั้ง “ยูดับบลิวซี โซลาร” บริษัทลูกเพื่อเตรียมความพรอม 

ในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งถือเปน 

การลงทุนเพิ่มเติมจากแผนการเขาซื้อโรงไฟฟาพลังงาน 

ชีวมวลกวา50 เมกะวัตตในป 2558 ตามที่สำนักงานคณะ 

กรรมการการกำกบักจิการพลังงานหรือกกพ.จะเปดใหเอกชน 

ยื่นเสนอผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบน 

พื้นดินสำหรับหนวยงานราชการและสหกรณภาคการเกษตร 

รวม 800 เมกะวัตตซึ่งยูดับบลิวซี โซลาร ไดเขาไปใหขอมูล 

ความรูกับสหกรณเกี่ยวกับศักยภาพของบริษัทรวมทั้งขอมูล 

เกี่ยวกับโครงการดังกลาวกับสหกรณทั้ง 9 แหงที่ผานเกณฑ 

คุณสมบัติ โดยที่สหกรณทั้ง 9 แหงไดมีมติในการประชุม 

ใหบริษัทเปนผูสนับสนุนในโครงการดังกลาว โดยแตละ 

โครงการจะมีกำลังการผลิตไฟฟา5 เมกะวัตต รวม 9 สหกรณ 

จะมีกำลังการผลิตไฟฟา 45 เมกะวัตตซึ่งบริษัทจะจัดสรร 

สวนแบงรายไดจากการขายไฟฟาใหกับสหกรณทุกแหงที่ 

บริษัทลงทุนสรางโรงไฟฟาให
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 บริษัท ไฟฟาหงสา จำกัด ใน สปป.ลาว ไดเริ่มจาย 

กระแสไฟฟาในเชิงพาณิชย (COD) จากหนวยการผลิตที่ 2 

ผานสายสง 500 กิโลโวลตเขาสูระบบสงไฟฟาของการไฟฟา 

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และผานสายสง 115 กิโล- 

โวลตของรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาวแลวเม่ือวันท่ี 2 พ.ย.2558 ท่ีผานมา 

หลังเดินเคร่ืองผลิตหนวยที่ 1 เมื่อเดือนมิ.ย.2558 โดย 

บริษัท ไฟฟาหงสา จำกัด ไดรับสัมปทานจากรัฐบาลแหง  

สปป. ลาวเปนระยะเวลา 25 ป (2559 - 2584) ปจจุบันการ 

กอสรางสำเรจ็ไปแลวกวา 98.6% และตามแผนงานจะสามารถ 

จายกระแสไฟฟาในเชงิพาณชิยจากหนวยผลติที ่3 ไดในเดอืน 

มี.ค.2559 ท้ังน้ีบริษัท ไฟฟาหงสา จำกัด เปนนิติบุคคลจดทะเบียน 

จัดตั้งใน สปป.ลาว มีผูถือหุน 3 รายคือ 1.รัฐวิสาหกิจถือหุน

ลาวซ่ึงเปนนิติบุคคลของรัฐบาลลาว  ถือหุน 20%  2.บริษัท 

อารเอช อินเตอรเนชั่นแนล(สิงคโปร) คอรปอเรชั่น จำกัด 

บริษัทในกลุมของ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จำกัด 

(มหาชน) ถือหุน 40%  และบริษัท บานปูพาวเวอร จำกัด 

(มหาชน) ถือหุน 40%  โดยเปนโรงไฟฟาพลังความรอน 

ที่ใชถานหินจากการทำเหมืองในพื้นที่โครงการเปนเชื้อเพลิง 

ประกอบดวยโรงไฟฟาจำนวน 3 หนวย กำลังการผลิต 

หนวยละ 626 เมกกะวัตต มีกำลังการผลิตรวม 1,878 

เมกะวัตต ใชงบลงทุนรวม120,000 ลานบาท จึงถือเปน 

ตนแบบของโรงไฟฟาพลงังานความรอนจากถานหนิทีเ่ปนมติร 

ตอสิ่งแวดลอมและเปนท่ียอมรับของชุมชนใน สปป.ลาว

 นอกจากความรวมมือกันระหวางประเทศจีนและ 

อังกฤษในโครงการพลังงานนิวเคลียรแลวกลุมบริษัทจีน 

ยังไดมีการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนของอังกฤษ  

เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และชีวมวล ซึ่งประ

เทศจีนยังมีการดำเนินงานอยางใกลชิดกับคูคาชาวอังกฤษ 

เพื่อผลักดันโครงการลดมลพิษจากการขนสง รวมทั้งรถเมล 

ไฟฟาและรถแท็กซี่ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอีกดวย ซึ่ง 

โครงการเหลานี้ไมเพียงแตจะชวยใหอังกฤษสรางเศรษฐกิจ 

สีเขียวได แตยังสนับสนุนการแลกเปล่ียนผูเชี่ยวชาญและ 

เทคโนโลยีในการลดปริมาณคารบอนระหวางทั้งสองประเทศ 

ดวยเนื่องจากทั้งจีนและอังกฤษใหคำมั่นสัญญาเรื่องการ 

ทำงานรวมกนัในดานตาง ๆ  โดยเฉพาะดานการแกปญหาการ 

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 โดยนายริชารดแบล็ก ผูอำนวยการของหนวยขาว 

กรองดานพลังงานและสภาพภูมิอากาศ (ECIU) กลาววา  

ประเทศจีนไดใหความสนใจในเชิงพาณิชยเปนอยางมากตอ 

การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมคารบอนต่ำทั่วโลกและ 

ไดตระหนักมากขึ้นวาการลงทุนในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง 

ฟอสซิลนั้นทำใหเกิดความเสี่ยงตอสภาพภูมิอากาศของโลก  

ซึ่งสิ่งเหลานี้ เปนเหตุผลทำใหนักลงทุนชาวจีนยืนยันวา 

สัดสวนที่มากขึ้นของการลงทุนในอังกฤษของพวกเขาตาง 

ลงไปในอุตสาหกรรมคารบอนต่ำ 

โรงไฟฟาหงสาเร่ิมจายไฟ
เชิงพาณิชยเขาระบบในไทย

จีน-อังกฤษรวมมือดานพลังงาน
พัฒนาอุตสาหกรรมคารบอนต่ำ

โดยกองบรรณาธิการ
World in Brief
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 แหลงเบอรซาบา (BirSeba) ในโครงการแอลจีเรีย 

433 เอ และ 416 บีของประเทศแอลจีเรียไดเริ่มการผลิต 

น้ำมันดิบเปนครั้งแรกแลว และนับเปนโครงการแรกของ 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  

หรือ ปตท.สผ. ที่มีการผลิตปโตรเลียมในทวีปแอฟริกา โดย 

สามารถผลิตน้ำมันดิบไดในอัตราประมาณ 20,000 บารเรล 

ตอวัน และคาดวาจะสามารถจำหนายในเชิงพาณิชยไดภาย 

ในป 2558 โดยนายสมพร วองวุฒิพรชัย ประธานเจาหนาที่ 

บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท.สำรวจและ 

ผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กลาววา การผลิตน้ำมันดิบ 

จากแหลงเบอร ซาบา สะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นและ 

ความรวมมือที่ดีของกลุมผูรวมทุนซึ่งไดแก SONATRACH 

ปตท.สผ. และ Petrovietnam ในการรวมกันพัฒนาแหลง 

น้ำมันดิบจนประสบความสำเร็จ นอกจากน้ันยังสะทอนให 

เห็นถึงขีดความสามารถของ ปตท.สผ. ในการดำเนินการ 

สำรวจพัฒนา และผลิตปโตรเลียมในทวีปแอฟริกาซึ่งจะเปน 

ฐานการผลิตที่สำคัญของ ปตท.สผ.นอกจากจะเปนการ 

เพ่ิมระดับการผลิตปโตรเลียมใหกับ ปตท.สผ.ในปจจุบัน 

แลวยังมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเปน 40,000 บารเรล 

ตอวันภายในป 2563 ซึ่งจะสรางการเติบโตใหกับบริษัท

 บริษัท ทรินา โซลาร จำกัด (Trina Solar Limited) 

(NYSE: TSL) ผูนำระดับโลกดานโซลูชั่น บริการ และผลิต 

ภัณฑเซลลแสงอาทิตยประกาศวา State Key Labora-

tory of PV Science and Technology of China  

ซึ่งเปนหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เซลลแสงอาทิตยของบริษัท ไดสรางสถิติใหมของโลกใน 

ดานประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกมัลติคริสตัล 

ไลนซิลิคอน (mc-Si) ประเภท p-type ซึ่งเซลลแสง 

อาทิตยที่สรางสถิติใหมนี้ติดทับลงบนฐานรอง mc-Si 

คณุภาพสงู โดยผานกระบวนการท่ีใชเทคโนโลย ีHoney Plus 

สุดล้ำสมัย ซึ่งประกอบดวย back surface passivation  

และ local back surface field เซลลแสงอาทิตยขนาด  

156×156 ตร.มม.นี้ใหประสิทธิภาพสูงถึง 21.25% และยัง 

ไดรับการยืนยันประสิทธิภาพจาก Fraunhofer ISE CalLab 

ในเยอรมนี นอกจากนั้นยังทำลายสถิติโลกเดิมที่ 20.76%  

ที่ทำไวโดยทรินา โซลาร เม่ือปที่แลว โดยเซลลแสงอาทิตยที่ 

สรางสถิติใหมนี้ใชกระบวนการทางอุตสาหกรรมท่ีมีตนทุน 

ตำ่และสามารถผลติในปรมิาณมากไดอยางรวดเรว็ และเปาหมาย 

ตอไปคอืการพฒันาเทคโนโลยอียางตอเนือ่งเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

และลดตนทุนของเซลลแสงอาทิตย 

แอลจีเรียผลิตน้ำมันดิบครั้งแรก
ปตท.สผ.ลงทุนสำรวจ-พัฒนา

Trina Solar สรางสถิติผลิต
เซลลแสงอาทิตยคุณภาพสูง 
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 นักวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจเดินหนา 

พัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียม ออกซิเจน (Li-O2) ซึ่งมีคุณสมบัติ 

การเพิ่มระยะทางขับเคล่ือนใหรถพลังงานไฟฟาอุปสรรค 

สำคัญของรถพลังงานไฟฟาในปจจุบันคือ ระยะทางที่ไม 

ไกลมากนัก ทำใหผูขับขี่เกิดความวิตกกังวลวาจะถึงจุดหมาย 

ปลายทางหรือไม รถพลังงานไฟฟาจึงยังไมเติบโตเทาที่ควร 

เมื่อเทียบกับรถที่ใชเครื่องยนตสันดาปภายในแบบดั้งเดิม 

แตลาสุด มหาวิทยาลัยเคมบริดจไดพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียม  

ออกซิเจนที่ชวยเพิ่มความหนาแนนของพลังงานใหสูงขึ้น  

10 เทาเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออนแบบที่ใช 

ในปจจุบันแบตเตอรี่ดังกลาวเรียกส้ันๆ วา “ลิเธียมแอร”  

ชวยใหรถพลังงานไฟฟามีระยะทางขับเคลื่อนใกลเคียงกับรถ 

ที่ใชเคร่ืองยนตทั่วไป ที่สำคัญก็คือ มีน้ำหนักเบาลงถึง 1 ใน 5  

และมีตนทุนเพียง 1 ใน 5 ของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน  

โดยปจจุบันทีมนักวิทยาศาสตรยังเดินหนาพัฒนาและคาดวา 

จะใชเวลาอีกยาวนานเกือบ 10 ปถึงจะขึ้นสายการผลิต 

ไดจริง ซึ่งอุปสรรคของแบตเตอรี่ลิเธียมแอรคือ ความ 

สามารถในการชารจไฟที่ต่ำจึงตองใชเวลานาน

 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนและนายเดวิด  

คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เปนประธานในการลงนาม 

ความรวมมือระหวางบริษัทพลังงานนิวเคลียรกลางของจีน  

(ซจีเีอน็) และบรษิทัดานพลงังานฝรัง่เศส (อดีเีอฟ) ในการสราง 

โรงไฟฟานิวเคลียร ฮิงคลีย พอยต ซี ในมณฑลศซัมเมอร-

เซต ทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศอังกฤษดวยมูลคา 

การลงทุน 40,000 ลานปอนด (ราว 2.1 ลานบาท) ซึ่งซีจีเอ็น 

จะเขารวมลงทุน 1 ใน 3  มูลคา 6,000 ลานปอนด (328,543  

ลานบาท)  ถือคือครองหุนรอยละ 33.5 ขณะท่ีสวนที่เหลือ 

เปนการลงทนุจากอดีเีอฟ โดยจะมกีารกอสรางเครือ่งปฏิกรณ 

แรงดันยุโรป (อีพีอาร) จำนวน 2 เคร่ือง โดยอีพีอารนับ 

เปนเตาปฏิกรณนิวเคลียรรุนท่ี 3 ที่เชื่อวาเปนนวัตกรรมที่ 

กาวหนาที่สุด และมีความปลอดภัยท่ีสุดในปจจุบัน คาดวา 

โรงไฟฟาฮิงลียจะเริ่มดำเนินการไดในราวป 2568 นอกจาก 

ทั้งสองฝายยังบรรลุขอตกลงรวมมือในการพัฒนาโครงการ 

โรงไฟฟานิวเคลียรในเมืองไซสเวลล มลฑลซัฟฟอลก และ 

เมืองแบรดเวลลในมณฑลเอสเซกซ ทางตะวันออกเฉียงใต 

ของอังกฤษอีกดวย

จีนทุมสามแสนลานลงหุน
ผุดโรงไฟฟานิวเคลียรท่ีอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเคมบริดจโชววิจัย
แบตเตอร่ี Li-O2 หนุนรถยนตไฟฟา
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