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 กลไกหลักที่จะทำ�ให้โครงก�รระเบียงเขตเศรษฐกิจภ�ค
ตะวันออก  หรือ EEC ประสบผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยที่พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอช� ตั้งเป้�หม�ยไว้ นอกจ�กก�รระดมทุน 
จ�กเอกชนในไทยและต่�งประเทศแล้วยังมีกฎหม�ยอีก  
3-4 ฉบับที่จะเปิดช่องให้ทุกอย่�งเดินหน้�ได้อย่�งไม่สะดุด
	 กฎหมายฉบับสำาคัญที่แก้ไขแล้วคือ	พระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2560	ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ	26	มกราคม	 
2560	 	 โดยมีการแก้ไขกำาหนดให้บีโอไอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ไม่เกิน	 13	 ปี	 	 สำาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง	 
การวจิยัและพฒันา	(New	S-Curve	โดยเฉพาะ)	จากเดมิทีเ่คยไดร้บั 
การยกเวน้สงูสดุไมเ่กนิ	8	ป	ีรวมทัง้การลดหยอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ	 50	 ของอัตราปกติ	 เป็นระยะเวลาไม่เกิน	 
10	 ปี	 สำาหรับกิจการที่ควรได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้แทน 
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
	 กฎหมายฉบับที่ 	 2	 คือ	 พระราชบัญญัติการเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย	พ.ศ.2560	ผลบังคับใช้แล้วเมื่อวัน	14	กุมภาพันธ์	2560	 
ถือว่าเป็นการเพิ่มเครื่องมือชักจูงการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทย 
สามารถแขง่ขนักบัประเทศคูแ่ขง่ในการดงึใหก้จิการในอตุสาหกรรม 
เป้าหมายที่สำาคัญ	 (Investment-led	 growth)	 มาลงทุน	 เช่น 
เงินสนับสนุนจากกองทุนขนาด	 10,000	 ล้านบาท	 เพื่อสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม	
	 นอกจากนัน้มกีารใหส้ทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ	ตาม	พ.ร.บ.	สง่เสรมิ 
การลงทุน	 โดยไม่รวมสิทธิประโยชน์ด้านยกเว้นหรือลดหย่อน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 เช่น	 สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นอากรขาเข้า 
สำาหรับเครื่องจักรที่นำาเข้าจากต่างประเทศ	 การอนุญาตให้นำา 
ผู้เชี่ยวชาญ	 ช่างฝีมือต่างชาติเข้ามาทำางานในประเทศพร้อม 
การให้บริการขอวีซ่า	และ	Work	Permit 
 ตอนนี้จึงรอประก�ศบังคับใช้กฎหม�ยอีกฉบับคือ พ.ร.บ.
เขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก ซึ่งผ่�น สนช. ไปแล้ว 
เมื่อต้นเดือนกุมภ�พันธ์ 2561 ที่ผ่�นม� หลังจ�กนี้จะส่งให้ 
น�ยกรัฐมนตรี และหัวหน้�คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ  
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โครงก�รระเบียงเขตเศรษฐกิจภ�คตะวันออก  (EEC)  
ถือเป็นอีกหนึ่งยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญของประเทศ ภ�ยใต้
รัฐบ�ล “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช�” ที่มุ่งขับเคลื่อน 
ทุกภ�คส่วนไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” และมีเป้�หม�ยยก
ระดับพื้นที่ เขตเศรษฐกิจภ�คตะวันออกให้กล�ยเป็น  
“World-Class Economic Zone” รองรับก�รลงทุนใน 
10 อุตส�หกรรมเป้�หม�ยของประเทศ
	 ขณะที่ภาครัฐกำาลังรอออกกฎหมาย	 EEC	 	 ในส่วน 
ของภาคเอกชนเองก็มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน	 
เพื่อเข้าไปลงทุนพัฒนาโครงการต่างๆ	ในเขตพื้นที่	3	จังหวัด	
คือ	 ระยอง	 ฉะเชิงเทราและชลบุรี	 และหนึ่งในจำานวนนั้น	 
กค็อื	“บรษิทั พลงัง�นบรสิทุธิ ์จำ�กดั (มห�ชน)”	หรอื	“EA”  
ที่นำาโดยหัวเรือใหญ่อย่าง	 “สมโภชน์ อ�หุนัย”
	 คุณสมโภชน์	อาหุนัย		ประธานกรรมการบริหาร	EA		 
เปิดเผยกับวารสาร	 “พลังงานทางเลือก”	 ถึงแผนการลงทุน 
ธุรกิจในพื้นที่	 EEC	 และแนวคิดในการพัฒนาโครงการ	 
“Chachoengsao	Blutech	City”	(ฉะเชงิเทรา		บลเูทค		ซติี)้	 
ว่า		บริษัททำางานด้านพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่อง	และ
เชื่อมาตลอดว่า	 ในช่วง	 2-3	 ปีที่ผ่านมา	 มีการเปลี่ยนแปลง 

เรื่องสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก	 ทำาให้คนมีความตระหนัก 
เรื่องนี้มากขึ้น	 	 EA	 จึงเน้นทำาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 
ทดแทนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 โดยเราจะเปลี่ยนพลังงาน 
ทดแทนเปน็พลงังานหลกั		จากปจัจบุนัทีพ่ลงังานทดแทนเปน็ 
เพยีงพลงังานทางเลอืก	ดงันัน้จงึตอ้งไปลงทนุในอตุสาหกรรม
แบตเตอรี่รถยนต์	ซึ่งถือว่า	เป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้าย	ที่จะทำาให้ 
พลังงานทางเลือกกลายเป็นพลังงานหลักได้	
 ทั้งนี้ EA ได้จับมือกับ “Shenzen Growatt New  
Energy Technology Co., Ltd.”  ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้� 
ร�ยใหญ่ในจีน และ “บริษัท Amita Technologies Inc.”  

โดยสุริยะ  คชินทร
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ผู้ผลิตแบตเตอรี่ร�ยใหญ่ในไต้หวัน เพื่อจัดสร้�งโรงง�น 
แบตเตอรีร่ะบบสำ�รองไฟฟ้� (Energy Storage) ขน�ด 50  
GWh ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ใช้งบลงทุน 1 แสนล้�นบ�ท   
โดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	 “หากเราทำาอย่างนี้ได้	 ต้นทุนเราถูกลงแน่	 ผมคิดว่า 
เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้	 และเราจะไปเน้น 
เรื่องนี้และพลังงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 รถยนต์ไฟฟ้า		 
สถานีชาร์จ	 ซึ่งถ้าทำาให้มีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้น 
ทัว่ไป		กจ็ะทำาใหผู้ใ้ชร้ถยนตม์คีวามมัน่ใจมากขึน้		อกีดา้นหนึง่ 
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บริษัททำาอยู่คือ	 นำ้ามันปาล์ม	 เราก็ 
ไปทำาไบโอเคมีคอล	 เพื่อเพิ่มมูลค่านำ้ามันปาล์มให้มีมากขึ้น 
ก็จะทำาให้ซัพพลาย	 เชน	 (Supply	 Chain)	 ของเราทุกฝ่าย 
ได้ประโยชน์”

สำาหรับสัดส่วนการลงทุน
ในแต่ละธุรกิจจะเปลี่ยนไปหรือไม่ 
	 คุณสมโภชน์บอกว่า	 สิ่งที่พูดทั้งหมดก็คือ	 First	 
S	 Curve	 หรืออุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ	 และขณะนี้
ทุกธุรกิจอยู่ในช่วงกำาลังเริ่มเติบโต	 ซึ่งเราจะต้องเติบโตไป 
กับอุตสาหกรรม	 จึงต้องมีการลงทุนและขยายธุรกิจเข้าไป 
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง	 โดยปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มมูลค่า 
ให้กับสินค้าหรือธุรกิจในอดีต	 เพื่อต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน		
ด้วยการวิจัยและพัฒนา	ซึ่งขณะนี้มีการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ 
กับโครงการเดิม		เพื่อปรับฐานบริษัทที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า
	 ปัจจุบัน	 EA	 ได้ตั้งบริษัทที่เป็นศูนย์วิจัย	 3	 บริษัท		 
คอื	1.เนน้การเกบ็พลงังานและแบตเตอรี	่2.วจิยัเรือ่งยานยนต ์
ไฟฟ้า	 และ	 3.เพิ่มมูลค่าของนำ้ามันปาล์ม	 (โอลิโอเคมีคอล)	 
หรอือตุสาหกรรมการผลติสารสกดัธรรมชาตจิากปาลม์นำา้มนั
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 “สัดส่วนการลงทุนในแต่ละธุรกิจของ	 EA	 เปลี่ยน
ไปมากจาก	 2-3	 ปีที่ผ่านมา	 ไม่ได้มีเฉพาะโซลาร์ฟาร์ม		 
โรงไฟฟ้าพลังงานลม	หรือไบโอดีเซล	ตอนนี้บริษัทเข้าไปวิจัย 
และพัฒนา	 ทำาธุรกิจใหม่ๆ	 ที่มีอนาคต	 รวมทั้งต่อยอด 
ธุรกิจเดิมให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	 	 ผมว่า	 ธุรกิจที่เราเข้าไปลงทุน

เป็นธุรกิจที่เติบโตค่อนข้างสูง	 แน่นอน	 	 ด้วยเป็นธุรกิจใหม่ก็ 
ย่อมมีความเสี่ยงเป็นธรรมดา	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทเชื่อว่า	 
สิ่งที่เข้าไปคือ	 โอกาส	 	 ถือว่าไม่ใช่ความเสี่ยง	 เพราะทุกครั้ง
ที่บริษัทยักษ์ใหญ่เติบโตได้	 ก็เกิดตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้		 
ถ้าหากเราไม่มีการเปลี่ยนแปลง	 เขาก็ยึดบ้านเราหมดแล้ว	 
เกาหลีและญี่ปุ่นเกิดธุรกิจต่างๆ	 ก็ตอนที่อุตสาหกรรมโลก 
เปลีย่นแปลง	ชว่งนีม้กีารเปลีย่นแปลงมากมาย	ถา้เราไมเ่ขา้ไป 
ทำาก็จะต้องตามเขาไปเรื่อยๆ”	

ส่วนโครงการที่ภาครัฐลงทำาในพื้นที่ EEC นั้น
หลายคนอาจจะมองวา่ยงัไมค่บืหนา้เทา่ทีค่วร   
	 แต่		EA	มองว่า	สิ่งที่รัฐบาลกำาลังทำานั้น	ไม่ใช่ไม่เวิร์ค	 
แต่รัฐบาลเองก็มีวิชั่น	 หรือวิสัยทัศน์	 ซึ่งเกิดจากการไป 
รวบรวมความคิดเห็นมาแล้ว	 จึงได้เน้นพัฒนา	 10	 กลุ่ม 
อุตสาหกรรมเป้าหมายคือ	 5	 New	 S	 Curve	 เดิม	 กับ	 5	 
New	 S	 Curve	 ใหม่ที่รัฐบาลตั้งขึ้นมา	 แนวคิดถูกต้อง	 
เป็นสิ่งที่วิเคราะห์แล้วว่า	 เป็นสิ่งที่ประเทศควรเดินหน้า	
รัฐบาลจึงส่งเสริมและมีการตั้งเขต	 EEC	 ขึ้น	 	 แต่ก็ต้อง 
ยอมรับว่า	ประเทศไทยมีข้อจำากัดในเรื่องกฎหมาย		กฎเกณฑ์ 
ต่างๆ	 ที่ถูกสร้างไว้	 และไม่ได้ปรับปรุงมาเป็นเวลานาน	 
เวลาจะทำาอะไรก็ขยับตัวช้า	 ซึ่งอุตสาหกรรมใหม่ที่ว่า	 ทั้ง 
แบตเตอรี่	 รถยนต์ไฟฟ้า	 และเทคโนโลยีชีวภาพก็เป็นสิ่งที่
บริษัทอยากจะเข้าไปทำาอยู่แล้ว	 	แต่พบว่า	ระบบนิเวศ	หรือ 
อีโคซิสเต็มส์	 ในปัจจุบัน	 	 ไม่น่าจะทำาให้อุตสาหกรรมเหล่านี้ 
เกิดขึ้นได้	 จึงเป็นที่มาว่า	 ทำาไม	 EA	 จึงเข้าไปทำาโครงการ	
“Chachoengsao Blutech City”	 ที่เป็นแบบนิคม
อุตสาหกรรมในระบบนิเวศแบบใหม่
	 “ถามว่าทำาไมเราจึงร่วมมือกับพันธมิตรทำานิคม
อุตสาหกรรมแบบใหม่	 เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมในต่าง 
ประเทศที่เป็นไฮเทคมากๆ		มันไม่เหมือนบ้านเรา	มีความน่า 
อยู่สวยงาม	 ถ้าคุณไปจ้างวิศวกรรมเก่งจากต่างประเทศ	 
หรือเอาด็อกเตอร์มานั่งทำาวิจัยและเข้าไปอยู่ในห้องแถว 
เขาจะมาไหม	 นิคมอุตสาหกรรมในบ้ าน เรามีนิ คม 
ไหนบ้างที่เหมือนต่างประเทศ	 นี่ก็คือเป็นสาเหตุที่บริษัท	 
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มอเตอร์โชว์	ปีนี้			ซึ่งมีหลายโมเดลให้เลือก	และวิ่งได้ไกลพอ 
สมควร	 สามารถสู้กับรถนำ้ามันได้	 โดยต้นทุนในการวิ่งต่อ 
กิโลเมตรจะถูกกว่า	 ในขณะที่ราคารถไม่แตกต่างกับรถ 
ทีใ่ชน้ำา้มนั		และการเตมิพลงังานกส็ะดวกรวดเรว็	อปุกรณห์รอื
ชิ้นส่วนรถยนต์	สามารถผลิตเองได้เกือบ		100	%	

ศักยภาพในการดึงนักวิจัย-นักพัฒนา
มาร่วมโครงการ 
	 ประธานกรรมการบรหิาร	EA	บอกวา่		เราคดิ	โครงการ 
“ฉะเชงิเทร� บลเูทค ซติี”้	มาหลายปแีลว้			กอ่น	EEC	จะเกดิ		
จึงมีที่มาว่า	 ทำาไมบริษัทไม่เทคโอเวอร์บริษัทผลิตแบตเตอรี่ 
ที่ไต้หวัน	 ดังนั้นเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์	 แต่เริ่มจากบริษัท 
ที่มีเทคโนโลยี	 มีการดึงคนที่มีศักยภาพหรือนักวิจัยเข้ามา	 
แล้วเอาคนไทยมาประกอบ	และร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
ในประเทศไทย	 ซึ่งปัจจุบันมี	 	 4-5	 แห่งที่ส่งนักศึกษา	 และ 
อาจารย์เข้ามาร่วมกันทำางาน	 โดย	 EA	 จะเริ่มถ่ายทอด 
เทคโนโลยทีีไ่มใ่ชส่ำาหรบัในหอ้งปฏบิตักิารเทา่นัน้	แตเ่ปน็การ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สามารถทำาและผลิตของได้จริงๆ		 
ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่รวดเร็วที่สุด	 	 ไม่ใช่ได้แค่ 
เอกสารมาชุดหนึ่งแล้วขายของไม่ได้	
 “ผมจะทำ�ให้วิจัยแล้วข�ยของได้และได้เงินม�  ซึ่ง
โครงก�รฉะเชิงเทร� บลูเทค ซิตี้ นี้ต้องก�รนำ�เงินตร� 
ต่�งประเทศเข้�ม�ด้วย”
	 ทั้งนี้ในส่วนของการขยายไลน์เข้าสู่ธุรกิจสถานีชาร์จ
รถยนต์ไฟฟ้าในชื่อ	 “EA	 Anywhere”  ของบริษัทลูกคือ	 
บริษัทพลังงานมหานคร	จำากัดนั้น		มีนโยบายที่จะสร้างสถานี 
ชาร์จไฟฟ้า	1,000	แห่งภายในปี	2561		โดยจะมีการติดตั้งทั้ง	 
Normal	Charge	และ	Supercharger		ซึง่ชารจ์ไฟอยูท่ีข่นาด	 
150	กโิลวตัต	์ถอืวา่ชารจ์ไดเ้รว็	ขณะทีร่ถยนตไ์ฟฟา้ของบรษิทั 
วิ่งได้ไกลถึง	 250	 กิโลเมตรเป็นรถ	 BEV	 100%	 ดังนั้นใน 

จัดทำา	 “Chachoengsao	 Blutech	 City”	 เพื่อทำาให้บ้าน 
ของเราน่าอยู่”	

ถามว่า....รัฐบาลช่วยโครงการนี้หรือไม่
	 คุณสมโภชน์		บอกว่า	 “ช่วย”	แต่รัฐบาลก็มีข้อจำากัด	
กว่า	 พ.ร.บ.	 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะ 
ประกาศใช้	 และเริ่มดำาเนินการต่างๆ	 ขณะนี้เราจะต้อง 
ช่วยกัน	 เตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ	 ไปก่อน	 โดยในพื้นที่ 
โครงการฉะเชิงเทรา	 บลูเทค	 ซิตี้	 	 	 ซึ่งประมาณ	 2,500- 
3,000	 ไร่	 ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ	 ประมาณ	 20	 นาที			 
ทกุอยา่งพรอ้มหมดแลว้	ทัง้เรือ่งการออกแบบกอ่สรา้ง	วศิวกรรม	 
รอเพียงให้รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ส่งเสริมก็เริ่มได้เลย	 เช่น	 
โรงงานผลิตแบตเตอรี่	โรงงานผลิตไบโอดีเซล	ฯลฯ
	 คุณสมโภชน์	 กล่าวถึงแผนการผลิตรถ	 BEV	 แบรนด์ 
ไทยวา่	สิง่ทีท่ำาวนันีเ้พือ่เตมิเตม็จรงิๆ	เพราะขณะนีผู้ป้ระกอบ 
การไทยทำาชิ้นส่วนรถยนต์ได้ทุกชิ้นส่วนอยู่แล้ว	 ยกเว้น 
เครื่องยนต์	 ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่มี	 	 แต่ก็ไม่ต้องเรียนรู้แล้ว	 
เพราะรถยนต์ไฟฟ้าไม่ต้องใช้	 	 ยกเว้นระบบส่งกำาลัง	 หรือ	 
Drivetrain	ทีเ่ปน็มอเตอร	์	ซึง่หากไมร่วมระบบนี	้	EA	สามารถ 
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ทั้งคัน				
	 “ตรงนี้	 คือ	 โอกาส...	 ถ้าเราไม่เดิน	 จะสูญเสีย 
ความเป็นผู้นำาในการเป็น		“ดีทรอยต์	ออฟเอเชีย”	ซึ่งขณะนี้ 
ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยไม่เติบโต	 ตลาดในอินโดฯ	 
มีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยแล้ว	 และนักลงทุนต่างชาติ 
เริ่มขยายการลงทุนไปยังอินโดฯ	 และเวียดนาม	 ถ้าเราไม่ทำา 
อะไรเลย	 อีกสักพักจะเห็นผู้ประกอบการไทยไม่มีออเดอร์		 
ในขณะรถทีม่าขายเมอืงไทยวนันีเ้ปน็รถประกอบทีอ่นิโดนเีซยี	 
และมาเลเซีย	ซึ่งภาษีเป็นศูนย์อยู่ดี”
	 “สำาหรับรถยนต์ไฟฟ้า		คันที่	EA	จะผลิตนั้น		มีการดึง 
ผูป้ระกอบการในประเทศไทยมารว่มผลติหลายราย			เนือ่งจาก 
ขณะนี้ผู้ประกอบการไทยเหนื่อยทุกคน	 	 ออเดอร์ที่ได้จาก 
คนต่างชาติไม่เพียงพอ	 เพราะฉะนั้นการที่ผมเข้าไปนั้น 
เป็นการไปเติมเต็ม	 โดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ	 ที่เกี่ยว
กับ	EV	โดยไม่จำาเป็นต้องไปทำาใหม่	จะเป็นการช่วยคนไทยที่ 
ทำาได้อยู่แล้วและมีกำาลังการผลิตของโรงงานเหลือพอ	 เราไม่
ควรที่จะสร้างโรงงาน	 เพื่อแข่งขันกันเองแต่ควรทำาในชิ้นส่วน 
ที่เขาทำาไม่ได้มากกว่า	 	 ผมว่ายุทธศาสตร์น่าจะเป็นอย่างนี้	 
และจากวิกฤตของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น	 	 ก็เป็นโอกาสที่ 
ให้คนไทยเติบโตขึ้นไปได้อีก	 ประกอบกับเป็นจังหวะที่ดีที่ 
รัฐบาลส่งเสริม	เราจึงมาช่วยกัน	ทำาให้มันเกิดขึ้นจริงๆ”	
	 สำาหรับแผนการผลิตและจำาหน่าย	 BEV	 คาดว่า		 
ปลายปี	 2562	 จะเห็นรูปเป็นร่างมากขึ้น	 และใช้เวลาอีก	 
1	 ปี	 -	 1	 ปีครึ่ง	 ถึงจะผลิตจำาหน่ายเชิงพาณิชย์ได้	 ทั้งนี้ได้ 
มีการนำา	 รถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบของ	 EA	 ไปจัดแสดงในงาน 

พลังงานทางเลือก เดือนเมษายน-มิถุนายน	25618



ขณะนี้	 บริษัทมีความพร้อมในการสร้างสถานีชาร์จ	 ซึ่งเป็น
โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อให้คนไทยใช้ให้รถยนต์ไฟฟ้า	 และ 
มีการผลิตแบตเตอรี่และผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย
  

ผลตอบแทนในการลงทุนของโรงงาน
แบตเตอรี่ & สถานีชาร์จค่อนข้างช้า
	 “ผมว่า	 คงเป็นมุมมองคนละมุมกัน	 นักลงทุนอยาก 
เห็นผลกำาไรเติบโตไปเรื่อยๆ	 แต่การเติบโตทุกอย่างต้อง 
มีการลงทุน	 	 มีการวางแผน	 	 ซึ่งการทำาธุรกิจแบบเดิมๆ	 
ไม่อาจจะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้	 	 หากจะทำาในธุรกิจ
ใหม่ๆ	ก็ต้องมีการลงทุน	และใช้เวลา	EA	จึงต้องเน้นการวิจัย 
และพัฒนาใน	 3	 บริษัท	 เพราะเชื่อว่าการวิจัยเหล่านี้ 	 
เมื่อประสบความสำาเร็จจะสามารถเพิ่มคุณค่าได้ดีกว่าการ 
ลงทุนเป็น	 100	 ล้านบาท	 การได้กำาไรที่มีนวัตกรรม	 ดีกว่า	 
คุ้มกว่า	 ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องคิดเองว่า	 อยากลงทุนในบริษัท
ประเภทไหน	ผมมีหน้าที่ต้องดูว่า	3	ปี		บริษัทจะเป็นอย่างไร	
5	ปี	 10	ปี	 เป็นอย่างไร	 	 การที่เราจะโตได้แบบก้าวกระโดด	 
ก็ต้องมียุทธศาสตร์	 และมีการลงทุน	 แต่ไม่ใช่ลงทุนแบบ 
ไม่ลืมหูลืมตา”	
	 “อย่างเราจะสร้างรถต้นแบบ		เมืองนอกเขาใช้งบวิจัย 
เป็น	1,000	ล้าน		แต่เราใช้เงินนิดเดียว	ก็สามารถสร้างรถได้ 
เหมือนเขา	 โดยไม่ต้องไปซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศหรือ
ลงทุนจำานวนมาก	 ผมยกตัวอย่าง	 EA	 โตอย่างนี้มาตลอด	 
ตอนที่เราทำาโรงงานไบโอดีเซล	โรงงานมีกำาลังการผลิตเท่ากับ 
คู่แข่งเมื่อ	 7-8	 ปีที่แล้ว	 เรายื่นขอสิทธิพิเศษการลงทุนจาก 
บีไอไอ	 คู่แข่งใช้เงิน	 1,200	 ล้านบาท	 สร้างโรงงาน	 แต่	 EA	 
ใช้เงินแค่	 300	 ล้านบาทและได้กำาไร	 แต่ถ้าไปซื้อเทคโนโลยี 
มาเมือ่	8	ปทีีแ่ลว้	กต็อ้งใชง้บสรา้งโรงงานเปน็	1,000	ลา้นบาท 
เหมือนกัน	 กำาไรผมก็คงเหลือนิดเดียว	 และนี่คือ	 ลักษณะ 
การเติบโตของธุรกิจของบริษัท”

	 คณุสมโภชนบ์อกวา่		การที	่EA		สรา้งโรงไฟฟา้พลงังาน
ลม	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 เป็นการออกแบบเองแล้ว 
จึงสร้าง	 นี่คือสิ่งที่แตกต่าง	 และสร้างความสำาเร็จมาตลอด	 
จงึเชือ่วา่	ถา้หากจะเตบิโตแบบกา้วกระโดด	กต็อ้งมเีทคโนโลย ี
ของตนเอง	 มีจุดแข็งของตัวเอง	 เพื่อให้สามารถแข่งขัน 
และเติบโตได้อย่างมั่นคง	

เป้าหมายสูงสุดของ EA 
ยึดโมเดล CSV ในการดำาเนินธุรกิจ
	 คุณสมโภชน์	 บอกว่า	 บริษัทจะทำาโมเดล	 CSV	 
(Creating	Shared	Value)		หรือการพัฒนาและสร้างคุณค่า 
เชงิเศรษฐกจิและสงัคม		โดยจะไมเ่ปน็บรษิทัทีค่า้กำาไรเกนิควร		 
ทั้งคู่ค้า	 ลูกค้าและซัพพลายเชนทุกส่วนจะต้องได้ประโยชน์ 
จากการที่	 EA	 ไปต่อยอดทางธุรกิจ	 	 ซึ่งจะทำาให้มีกำาลังใจ 
ในการทำาสิ่งทีดีๆ	 	 ทั้งเรื่องช่วยกันวิจัยและพัฒนาสินค้า	 
ซึ่งเป็นการเติบโตแบบยั่งยืนมากกว่า		
		 “CSV	 นี้	 	 คือคำาตอบ	 เพราะถ้าธุรกิจของบริษัทใน 
ประเทศไทยคดิอยา่งนีห้มด	ผมเชือ่วา่ปญัหาความจนทกุอยา่ง
จะเริ่มแก้ไขได	้ ธุรกิจประเทศก็จะแข็งแกร่ง	 เมื่อก่อนคนไทย 
ทำาอะไรคนเดียว	 เช่น	 เล่นกีฬาประเภทเดี่ยวเก่งหมด	 เช่น	 
แบดมินตัน	กอล์ฟและมวย		แต่พอเป็นทีมแพ้หมด	ยกเว้นทีม 
วอลเลย์บอล	ผมว่า	เรามาเล่นเป็นทีมสักทีดีกว่า	วันแมนโชว์ 
ไม่ได้แล้ว	คนไทยก็มีการเรียนรู้การทำางานเป็นทีม	และถ้าเรา 
จะทำาเป็นทีม		สิ่งที่มีอยู่แล้วเราจะปล่อยให้เจ๊งหรือ?		ทำาไมไม่ 
ดึงเขามาแบบแฟร์ๆ”		
	 อย่างไรก็ดี	 ประธานกรรมการบริหาร	 EA	 บอกว่า	 
ในอนาคตอยากให้	EA		เป็นบริษัทชั้นนำาที่เน้นเรื่องนวัตกรรม	 
สร้างมูลค่าเพิ่ม	 แล้วนำามูลค่าเพิ่มมาแบ่งปันให้ซัพพลาย 
เชน	 และการทำาธุรกิจของบริษัทก็ไม่ได้คิดจากมุมของเรา 
อย่างเดียว	 แต่	 stakeholder	 หรือผู้ถือผลประโยชน์ร่วม 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก็จะได้ประโยชน์ด้วย	 ซึ่งถือว่าเป็น 
การสร้างมิติใหม่ของประเทศที่กำาลังจะเกิดขึ้น	
 “ผมว่� EA มีถึงวันนี้ได้ก็ต้องยอมรับว่� เร�เริ่มจ�ก
รฐัสนบัสนนุ แลว้กลบัม�ตอ่ยอดชว่ยเหลอืสงัคม ผลกัดนัให้
เศรษฐกจิเตบิโตอย่�งเปน็รปูธรรม  ซึง่ผมอย�กใหโ้ครงก�ร
นี้เป็นโครงก�รแรก ที่รัฐบ�ลส�ม�รถพูดได้เต็มป�กว่� “ส่ง
เสริมไม่เสียเปล่�”  
 ก�รสง่เสรมิแบบนีจ้ะทำ�ใหป้ระเทศไทยเตบิโตไปข�้ง
หน้� และ EA ก็เป็นส่วนหนึ่งของก�รเติบโต   

เดือนเมษายน-มิถุนายน	2561  พลังงานทางเลือก 9



พลังงานทางเลือก เดือนเมษายน-มิถุนายน	256110

โดยกองบรรณาธิการ

Electric Vehicle 
Update

 เมื่อวันพฤหัสบดี (22 ก.พ.2561) ที่ผ่�นม� 

สำ�นักง�นถนนและก�รขนส่ง (RTA) ของสหรัฐอ�หรับ 

เอมิเรตส์ได้เปิดตัวต้นแบบ “ไฮเปอร์ลูป” (Hyperloop) 

ซึ่งถือเป็นระบบขนส่งคว�มเร็วสูงแห่งอน�คต ณ มห�นคร 

ดูไบ โดยใช้ระยะเวล�เดินท�งจ�กดูไบถึงอ�บูด�บีระยะ 

ท�ง 165 กม.ใช้เวล� 12 น�ที (จ�กเดิมใช้รถรถใช้เวล� 

ประม�ณ 90 น�ที) และส�ม�รถขนส่งผู้โดยส�รได้ร�ว  

10,000 คนต่อชั่วโมง ห�กจะเดินท�งไปริย�ดเมืองหลวง 

ของซ�อฯุ กใ็ชเ้วล� 48 น�ท ีและเดนิท�งไปโดฮ�เมอืงหลวง 

ของก�ต�ร์ 23 น�ที 

	 นอกจากนี้มีหลายๆ	 ประเทศกำาลังมีโครงการสร้าง 

ขนส่งสุดลำ้านี้	 เช่น	 สหรัรฐอเมริกา	 (กำาลังจะเสร็จ)	 รัสเซีย		 

ฟินแลนด์	 สวิตเซอร์แลนด์	 	 ฮอนแลนด์	 และใกล้บ้านเรา 

ก็คือ	เกาหลีใต้		ล่าสุดก็อินโดนีเซีย

	 “ไฮเปอร์ลูป”	เป็นลักษณะคล้ายแคปซูล	เคลื่อนผ่าน 

ท่อความดันตำ่า	มีความต้านทานน้อย	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 

เพราะใช้พลังงานแสงอาทิตย์แปลงเป็นสนามแม่เหล็กภายใน 

ท่อในการขับเคลื่อน	 ซึ่งจะวิ่งลอยอยู่เหนือรางภายในอุโมงค์ 

สุญญากาศ	ทำาความเร็วสูงสุดได้	1,200	กม/ชม.	

	 ดังนั้น	 จะเห็นว่า	 ไฮเปอร์ลูปทำาความเร็วได้มากกว่า 

เครื่องบินโดยสารเสียอีก	 (เครื่องบินจากซานฟรานซิสโกไป	 

ลอสแอนเจลิส	 ใช้เวลา	 1.15	 ชม	 ขณะที่ไฮเปอร์ลูปใช้เวลา 

เพียง	35	นาที)

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดตัว Hyperloop
ระบบขนส่งความเร็วสูงเร็วกว่าเครื่องบิน



เดือนเมษายน-มิถุนายน	2561  พลังงานทางเลือก 11

 หลังจ�กเป็นรถต้นแบบม�น�นแล้วกับ “Jaguar 

I-Pace” รถยนต์ไฟฟ้�แบบ SUV รุ่นแรกจ�กจ�กัวร์  

ล่�สุดพร้อมแล้วที่จะเริ่มผลิตเพื่อส่งออกม�เป็นคู่แข่งของ  

Tesla Model X ในช่วงกล�งปี 2561 นี้ และจะแสดง 

ตัวจริงแน่นอนที่ง�น Geneva Motor Show ที่เปิด 

ให้ประช�ชนทั่วไปเข้�ชมในวันที่ 8-18 มีน�คม 2561   

ที่ผ่�นม�

เผยโฉม Jaguar I-Pace รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก 
เปิดตัวที่ Geneva Motor Show ราคา 2.75 ล้าน

	 Jaguar	I-Pace	เป็นรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์ SUV ขนาด	5	

ที่นั่ง	ใช้มอเตอร์	2	ตัวแยกด้านหน้ากับด้านหลัง	ให้กำาลังรวม	

394	แรงมา้	แรงบดิ	696	นวิตนัเมตร	ขบัเคลือ่นแบบ	AWD	มา

พรอ้มแบตเตอรีข่นาด	90	กโิลวตัตช์ัว่โมง	วิง่ไดไ้กลสงูสดุ	480	

กิโลเมตร/การชาร์จ	1	ครั้ง	ทำาความเร็วสูงสุด	200	กิโลเมตร/

ชั่วโมง	และเร่งความเร็ว	0-100	ได้ใน	4.8	วินาที

	 ตัวรถของ Jaguar I-Pace	มีขนาด	4,682	x	2,139	x	 

1,565	 มม.	 (ยาว	 x	 กว้าง	 x	 สูง)	 ฐานล้อกว้าง	 2,990	 มม.	 

มาพร้อมล้อขนาด	 22	 นิ้ว	 มีหน้าจอแบบ	 Touch	 screen	

2	 ตำาแหน่ง	 สามารถชาร์จไฟให้ถึง	 80%	 ได้ภายในเวลา	 40	 

นาทีผ่านแท่นชาร์จขนาด	100-kW	DC	แต่ถ้าเป็นแท่นชาร์จ 

ที่บ้านขนาด	 230	 โวลต์	 จะใช้เวลาชาร์จประมาณ	 10	 

ชั่วโมง	 ส่วนซอฟท์แวร์ภายในรถนั้นสามารถอัพเดตได้ผ่าน	

OTA	เหมือนกับ	Tesla

		 Jaguar I-Pace รถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาทั้ง	4	รุ่นคือ	S,	

SE,	HSE	และ	First	Edition	โดยรุน่หลงัสดุจะมวีางจำาหนา่ยอยู่

เพยีงแค	่1	ปเีทา่นัน้	ราคาจำาหนา่ยทีอ่งักฤษเริม่ตน้ทีป่ระมาณ	

63,495	ปอนด์	หรอืประมาณ	2.75	ลา้นบาท	เริม่วางจำาหนา่ย

อย่างเป็นทางการได้ช่วงครึ่งปีหลังนี้

ข้อมูลและภาพจาก  Motortrend,  http://bit.ly/2tyhg7t
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H2 Speed ไฮเปอร์คาร์พลังน้ำา
รถแข่งพลังงานแห่งอนาคตจาก Pininfarina  

 “H2 Speed” เป็นรถที่น่�จับต�อีกคันที่เปิดตัวใน Geneva 2018  เพร�ะเมื่อปี 2015 ยังเป็นรถต้นแบบในง�นอยู่  
แต่ในง�นนี้ 2018 ม�พร้อมกับก�รผลิตจำ�นวนพิเศษ 12 คัน โดยถือเป็นรถแข่งที่ใช้พลังง�นแห่งอน�คตจ�ก Pininfarina  และใช้เกียร์ 
จ�กผู้เชี่ยวช�ญด้�นไฟฟ้� GreenGT
	 Speed	นั่นเหมือน Le	Mans รถจากอนาคต	โดยตัวรถได้พลังงานจากเซลล์ไฮโดรเจน	ซึ่งสร้างกระแสไฟฟ้าไปจ่ายให้มอเตอร์ไฟฟ้า 
ทั้งสี่ตัว	ทำาความเร็ว	0-100	กม./ชั่วโมง	ภายใน	3.4	วินาที	และมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่	186	mph
	 รถคันนี้ไม่มีเกียร์	 คลัตซ์หรือความยุ่งยากใดๆ	 การขับเคลื่อนส่งผ่านโดยตรงไปยังล้อหลังและถูกสร้างแรงบิดผ่านซอฟท์แวร์ 
กำาหนดเส้นสมมติปริมาณและทิศทาง	รถไม่มีการปลดปล่อยของเสียใดๆ	นอกจากน้ำาเพียงเท่านั้น
	 ระบบอัดอากาศ	 “ช่วยให้เครื่องยนต์มีโทนเสียงพิเศษมากๆ”	 ซึ่งเหมือนกับเสียงคำารามแบบ“หนังวิทยาศาสตร์”	 ซึ่งโดดเด่น 
แตกต่างอย่างชัดเจนกับรถไฟฟ้าคันอื่นๆทั่วไป
	 รถสร้างผ่านความร่วมมือทางเทคนิคกับ	 GreenGT	 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบส่งกำาลังไฟฟ้าจากชาวฝรั่งเศสและสวิส	 (ดังนั้นจึงเห็นมี 
ธงสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีบนตัวถัง)
	 GreenGT	ใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาชุดต้นแบบรถแข่งพลังไฮบริดแบบไฮโดรเจน	และ	H2	Speed	ใช้การพัฒนาและการทดสอบ
ระบบส่งกำาลัง	ถูกตกแต่งตัวถังให้เป็นรูปทรงโดยนักออกแบบขอ	Pininfarina	และบางส่วนทำาเพื่อแรงกดบนตัวถัง
 		 ตัวรถโดดเด่นด้วยคาร์บอนไฟเบอร์	 สามารถสังเกตได้จากตัวถังคาร์บอนตลอดด้านข้าง	 ซึ่งถูกทำาให้กลวงเพื่อรับกระแสลมเข้ามา	
สามารถสังเกตเห็นถังไฮโดรเจนแต่ละข้างซึ่งแยกกัน	โดยถังมีความจุขนาด	6.1กิโลกรัม	สามารถเติมให้เต็มได้ภายในสามนาที
	 สำาหรับหม้อนำ้ารถยนต์ขนาดใหญ่สองอันที่ติดตั้งไว้หน้าช่องหล่อเย็นชุดเซลล์พลังงานและปีกทรง	 L	 กลับหัวที่แยกเป็นอิสระที่ด้าน
หน้าซึ่งสนับสนุนกระแสลมโดยตรง	 (เช่นเดียวกับที่สนับสนุนไฟท้ายลายเส้น	 LED	 ตามรถต้นแบบ)	 และรถมีนำ้าหนักเพียง	 1.420	 กิโลกรัม 
เมื่อถังไม่ได้เติมนำ้า	 	 	 	 	 	 	 	 	

อ้างอิงที่มา http://bit.ly/2DgbNC2
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 Jianghuai Automobile Co. หรือ JAC อวดโฉมรถยนต์

พลังง�นไฟฟ้� iEV A50 รุ่นใหม่ในรูปแบบตัวถังซีด�นขน�ด 

คอมแพ็กต์ โดยจะออกโชว์ตัวสู่ส�ยต�ส�ธ�ณชนครั้งแรกที่ง�น 

ปักกิ่ง ออโต้โชว์ 2018 ในเดือนเมษ�ยนนี้ มิติตัวถังมีขน�ดย�ว  

4,590 มม. กว้�ง 1,765 มม. สูง 1,490 มม. และมีระยะฐ�นล้อ  

2,710 มม. ซึ่งจัดอยู่ในระดับซีเซกเมนท์

	 อย่างไรก็ดี	 รูปลักษณ์และสไตล์การออกแบบอาจไม่ใช่ไฮไลท์ 

สำาคัญ	เพราะ	iEV	A50	เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่สามารถขับเคลื่อน 

ได้ไกลถึง	 500	 กม.	 ต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้ง	 โดยใช้แบตเตอรี่ 

ลิเธียม-ไอออนขนาด	 60	 กิโลวัตต์ชั่วโมง	 ขณะที่รุ่นตำ่าลงมา	 ซึ่งใช้ 

แบตเตอรี่	47	กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถโลดแล่นได้ไกล	330	กม.

	 ชุดแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่ใต้เบาะที่นั่งด้านหลังมาพร้อมระบบ 

ชาร์จไฟเร่งด่วนซึ่งสามารถประจุไฟฟ้าจาก	 0-80%	 ได้ภายในเวลา	 

1.5	 ชั่วโมง	 ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้ามีตัวเดียวติดตั้งด้านหน้าให้พละกำาลัง	

150	แรงม้า	ทำาท็อปสปีดได้ที่	150	กม.ต่อชม.

		 การออกแบบภายนอกดูเรียบง่าย	 เช่นเดียวกับภายในห้อง 

โดยสารที่เน้นการใช้งานเป็นหลักโดยมีหน้าจอทัชสกรีนทรงตั้งขนาด 

ใหญ่ถึง	 10.4	 นิ้วคล้ายกับใน	 Tesla	 ส่วนหัวเกียร์มีดีไซน์เหมือนกับ	 

BMW	ปิดท้ายด้วยพวงมาลัยที่คลับคล้ายคลับคลากับ	Chevrolet

		 นอกจากนี้	 iEV	 A50	 มีฟังค์ชั่นอำานวยความสะดวกครบครัน	 

ทั้งระบบกล้องมองรอบคัน	 ระบบคีย์เลส	 ครูสคอนโทรล	 ระบบ 

ตรวจสอบแรงดันลมยาง	การตกแต่งใช้สีฟ้าและอลูมิเนียม	 เบาะที่นั่ง 

หุ้มหนัง	เดินตะเข็บด้ายสีแดง

  

อ้างอิงที่มา https://www.autospinn.com, http://bit.ly/2twL5oV

JAC โชว์ EV สัญชาติจีน 
“iEV A50” ขับขี่ได้ไกล 

500 กม.



	 อย่างไรก็ตาม	การนำาคำาว่า	“ยานยนต์ไฟฟ้า”	เข้ามา 
ในแผนการส่งเสริมของภาครัฐทำาให้สังคมไทยถกเถียงกัน 
ถึงเรื่องที่ยากจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทย	 ได้แก่	
(1)	 ยานยนต์ไฟฟ้าจะมาแน่หรือไม่และจะมาเมื่อไหร่ 		 
(2)	 การมาของยานยนต์ไฟฟ้า	 (โดยเฉพาะการมาพร้อม
กับระบบอัตโนมัติ)	 จะทำาให้คนไทยตกงานมากขึ้นแค่ไหน	 
(3)	 ยานยนต์ไฟฟ้ายังใช้งานเชิงพาณิชย์ไม่ได้	 เพราะยัง
ต้องรอสรุปกันให้ได้ก่อนว่า	 ไก่หรือไข่เกิดก่อนกัน	 ต้องรอ 
ให้ติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าให้ทั่วถึงก่อนและการเตรียม 
ความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าให้เพียงพอก่อน	 เป็นต้น	 ยิ่งไป
กว่านี้	 หน่วยงานรัฐยังขาดการกำาหนดทิศทางและแผนงาน 
บูรณาการแห่งชาติที่จะพัฒนาศักยภาพคนไทยให้เพียงพอ 
ที่จะพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น	 โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรม 
ไทยทีต่อบโจทยไ์ดต้รงจดุและการรูจ้กันำาไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์
กับธุรกิจของคนไทยและประเทศไทย	 รวมทั้งการพัฒนา 
ความรว่มมอืระดบัภมูภิาคเพือ่พลกิโฉมประเทศไทยใหพ้รอ้ม

โดย ดร.ไตรทิพย์ สุรเมธางกูร 
ฝ่ายวิจัยนโยบาย  
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Energy Scoop

รัฐบ�ลไทยได้ประก�ศนโยบ�ย “ประเทศไทย (ยุค) 4.0”  
เพือ่พฒัน�ประเทศไปสูค่ว�มมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนื   พรอ้ม 
ทัง้กำ�หนด “อตุส�หกรรมไทย (ยคุ) 4.0” หรอือตุส�หกรรม 
คลื่นลูกใหม่ (New S-Curve Industry) ที่จะใช้นวัตกรรม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พ้นกับดักร�ยได้ป�นกล�ง  
โดยกำ�หนด 10 อตุส�หกรรมเป�้หม�ย ซึง่รวมถงึ “ย�นยนต ์
ยุคใหม่” (เช่น ย�นยนต์ไฟฟ้�) ด้วย  นอกจ�กนี้ ช่วงปล�ย 
ปี 2558 รัฐบ�ลประก�ศส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กล�งผลิตย�นย�นต์ไฟฟ้� โดยริเริ่มจ�กม�ตรก�ร 
ส่งเสริมก�รลงทุนและก�รติดตั้งสถ�นีประจุไฟฟ้�  

ธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ัวโลก

กำาลังจะย้ายไปแข่งขันกันบนเวทีคล่ืนลูกใหม่ 

ท้ังภาครัฐหรือเอกชนต้องสร้างความพร้อมด้านกำาลังคน

เพ่ือรับมือกับคล่ืนลูกใหม่ท่ีจะกำาลังมา 

แทนท่ีจะอาลัยอาวรณ์กับคล่ืนลูกปัจจุบัน

ท่ีกำาลังจะกลายไปเป็นคล่ืนลูกเก่าและสลายไปอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  

ภาครัฐต้องบูรณาการการทำาหน้าท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ 

เพ่ือสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือเพ่ือสร้าง

อุตสาหกรรมยุคใหม่ของประเทศ 

ส่วนผู้ประกอบการต้องบูรณาการความสามารถ

ของเทคโนโลยีก้าวหน้าและองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ 

ท่ีมีอยู่ไปใช้ตอบโจทย์ใหม่ ๆ อย่างฉลาดคุ้มค่า 

เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจและให้ธุรกิจอยู่รอดได้
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“ยานยนต์ไฟฟ้า”
ในอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่



เข้าสู่การแข่งขันในเวทีโลกยุคใหม่	
  ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงเสนอให้พิจ�รณ�ถึงประเด็น
ก�รพัฒน�ยุคใหม่เหล่�นี้ ชวนให้ห�ประเด็นถกเถียงที่จะ 
สร้�งประโยชน์กับประเทศไทย ที่สำ�คัญชวนให้ค้นคว้� 
และสร้�งองค์คว�มรู้ใหม่ๆ ม�ใช้ในก�รถกเถียงให้เกิด 
คว�มเจริญก้�วหน้�สำ�หรับทุกฝ่�ยอีกด้วย
	 หากพิจารณาโดยตรรกะแล้วจะพบว่า	 สิ่งที่ต้องมา
แน่ๆ	 ไม่ว่ายานยนต์ไฟฟ้าจะมาหรือไม่ก็คือ	 “กระแสคลื่น
ลูกใหม่“	 ของโลก	 ซึ่งรัฐได้เตรียมตั้งรับกระแสดังกล่าว 
ด้วยนโยบายประเทศไทยยุคใหม่	 ที่เรียกว่า	 “ประเทศไทย	
(ยุค)	 4.0”	 	 กระแสคลื่นลูกใหม่ของโลกเกิดจาก	 3	 ปัจจัย 
หลักที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	 ได้แก่	 (1)	 พลังงานสะอาดที่ต้องใช้
ทดแทนพลังงานฟอสซิล	 (2)	 วิถีชีวิตคนยุคใหม่ที่กำาลัง 
เปลีย่นไป	และ	(3)	ความกา้วหนา้อยา่งรวดเรว็ของเทคโนโลยี 
ที่พลิกโฉมการพัฒนาด้านต่างๆ	 	 ดังนั้น	 ประเด็นสำาคัญ 
ที่ควรจะถกเถียงหรือหารือกันมากกว่าการมาแน่หรือไม่ของ 
ยานยนต์ไฟฟ้า	 ก็คือ	 ประเทศไทยจะใช้นวัตกรรม	 “ยาน
ยนต์ยุคใหม่”	 ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยให้พ้นกับดักรายได้ 
ปานกลางตามที่รัฐบาลกำาหนดไว้ได้อย่างไร			
	 วิกฤตสิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นปัญหาที่ทั่วโลก 
รณรงค์ให้เลิกใช้พลังงานฟอสซิลและเปลี่ยนมาใช้พลังงาน 
สะอาด	 รวมทั้งการปรับไปสู่แนวทางที่ยั่งยืนกว่า	 ในขณะ 
เดียวกัน	 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยพัฒนาระบบ
ต่าง	ๆ	 ให้มีความฉลาดและเป็นอัตโนมัติมากขึ้น	รวมทั้งเพิ่ม 
ศกัยภาพในการเขา้ถงึและตอบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุม่ 
ไปจนถึงเฉพาะบุคคลได้มากขึ้น	 	 โจทย์ใหม่	 ๆ	 เหล่านี้เร่งให้ 

การพัฒนาระบบนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลัน 
กว่าในอดีต	 นี่คือสัญญาณการก่อตัวของคลื่นลูกใหม่  
ที่กำาลังเคลื่อนเข้ามาแทรกคลื่นลูกเก่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 
ถึงแม้ว่าจะต้านกระแสคลื่นได้ด้วยกำาลังที่เหลืออยู่	 แต่ก็ 
จะเสียกำาลังเปล่าและต้านได้ไม่นาน
	 จุดเริ่มต้นแห่งการก้าวไปสู่การพัฒนายุคใหม่จึงอยู่
ที่ความเข้าใจการมาของคลื่นลูกใหม่และการออกจากพื้นที่
สุขสบายบนคลื่นลูกเก่า	 ปรับแนวทางการพัฒนาให้ทัน 
เพื่อกระโดดเกาะคลื่นลูกใหม่ที่กำาลังมาถึง	 	 ด้วยเหตุนี้	 
ความพยายามแบบเดิมๆ	 ที่จะต่อยอดจากคลื่นลูกเก่า 
จึงไม่มีทางนำาไปสู่คลื่นลูกใหม่ได้อย่างแน่นอน	 เพราะเป็น 
คลื่นคนละลูกกัน	
	 เมื่อรู้ว่าโจทย์กำาลังจะเปลี่ยนไป	 วิธีการตอบโจทย์ 
กต็อ้งปรบัเปลีย่นใหท้นัเชน่กนั	ดงัแสดงในรปูที	่	1		การพฒันา
อุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่เป็นภาพอนาคตที่ยังไม่มีใครเคย 
มีประสบการณ์มาก่อน	 จากคลื่นลูกเก่า	 (เส้นที่	 1)	 ไปสู่ 
คลื่นลูกใหม่	 (เส้นที่	 4)	 ต่างจากการต่อยอดจากคลื่นลูกเดิม	 
หากวางแผนโดยใช้ความเห็นจากความคุ้นเคยในรูปแบบ 
เดิมๆ	 หรือคาดการณ์ด้วยการต่อยอดจากสถิติเดิม	 ก็จะได้ 
แผนงานที่กลับมาอยู่บนวังวนเส้นทางเดิมของคลื่นลูกเก่า	 
เปรียบเสมือนกับการสอบถามความเห็นจากผู้คนยุครถ
ลากหรือรถม้าในอดีตว่า	 ควรทำาอย่างไรให้รถวิ่งได้เร็วและ 
ได้ระยะทางยาวขึ้น	 (วิ่งนานขึ้น)	 ก็อาจได้คำาตอบว่าต้อง 
คัดเลือก	 “ม้�ที่แข็งแรงหรือพันธุ์ดี”	 หรือหาสัตว์ชนิดอื่น
ที่วิ่งได้เร็วและทนทานกว่า		
		 แต่ผู้คนในยุคปัจจุบันน่าจะตอบได้ว่า	“เครื่องยนต์” 
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หรือ	 “มอเตอร์”	 ใช้ได้ดีกว่ารถลาก	 และคงไม่มีใครอยาก
ใช้รถลากสำาหรับเดินทางในชีวิตประจำาวัน	 	 ถึงแม้ว่ารัฐบาล 
กำาหนดมาตรการจัดซื้อภาครัฐ	 ซึ่งเป็นวิธีที่ทำาได้เร็วสำาหรับ 
การริเริ่มตลาดใหม่	หากใช้งานนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบเดิมๆ 
ดว้ยระบบนเิวศเดมิทีไ่มเ่หมาะสม	ซึง่ทำาใหเ้กดิความไมส่ะดวก 
ไม่ลงตัวและไม่คุ้มค่า	 ก็จะทำาให้ผู้ดำาเนินการขาดทุน 
อยู่ได้ไม่นานจนต้องหยุดลง	(เส้นที่	2)	
	 ดังนั้น	 ประเด็นท้าทายในการเปลี่ยนผ่าน	 (เส้นที่	
3)	 จากคลื่นลูกปัจจุบันไปสู่คลื่นลูกใหม่	 จึงขึ้นอยู่กับการใช้ 
กลไกการขับเคลื่อนให้ครบทั้ง	3	ด้าน	(อุตสาหกรรม-ตลาด	/ 
นวัตกรรม/นโยบายและกฎระเบียบภาครัฐ)	เพื่อร่วมกันสร้าง 
ระบบนิเวศใหม่และเปิดช่องทางให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ 
การทำาหนา้ทีใ่หม	่พฒันาโครงการนำารอ่งเพือ่เปน็หอ้งเรยีนใหม ่
ให้ผู้สนใจได้ทดลองปฏิบัติและพัฒนาจนกลายเป็นผู้เล่น 
ในระบบนิเวศใหม่บนคลื่นลูกใหม่	

	 ทั้งนี้	ประเทศต่างๆ	ได้เสนอ	“ย�นยนต์ไฟฟ้�”	หรือ	
“ย�นยนต์ยุคใหม่” เป็นทางเลือกใหม่ในการช่วยลดปัญหา
วิกฤตพลังงานและสิ่งแวดล้อม	 และหวังว่าใช้การขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจของประเทศด้วย	 ซึ่งธุรกิจและอุตสาหกรรมก็ต้อง 
ปรับตัวตอบโจทย์ใหม่ๆ	 ของลูกค้าให้ทันสถานการณ์ด้วย	
อยา่งไรกต็าม	หากพจิารณา	“ยานยนตไ์ฟฟา้”	หรอื	“ยานยนต ์
ยุคใหม่ชนิดอื่นๆ”	 เป็นเพียงทางเลือกใหม่บนคลื่นลูกเก่า 
ที่ยังไม่พร้อมจะใส่ใจสิ่งแวดล้อม	 ก็มีโอกาสน้อยมากที่จะ 
พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมยุคใหม่ได้สำาเร็จ	 เนื่องจาก 
ยานยนต์ยุคใหม่มีคุณลักษณะและเงื่อนไขที่ต่างจากเดิม	 
การทำาประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้นมาพร้อมกับต้นทุน 
ที่สูงขึ้น	 (ใช้ของดีที่ราคาแพงขึ้น)	 	 ทั้งความเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม	 คุณสมบัติใหม่ๆ	 ที่ทำาหน้าที่ได้หลายอย่าง 
พร้อมกัน	 และความสามารถบูรณาการ่วมกับเทคโนโลยี 
ก้าวหน้าด้านต่างๆ	ซึ่งช่วยพัฒนางานบริการแบบเบ็ดเสร็จ
	 ด้วยเหตุนี้	 หากนำาของดีที่ราคาแพงไปใช้งานบน
แนวทางของคลื่นลูกเก่า	 ซึ่งใช้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ 
หรือไม่คุ้มค่า	 ก็จะเกิดการสูญเสียที่ทำาให้ธุรกิจอยู่ไม่รอด	 
แต่ถ้านำาของดีที่ราคาแพงไปใช้งานบนแนวทางของคลื่น 
ลูกใหม่ตอบโจทย์ใหม่	ๆ	ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม	จึงจะทำาให้ 
ธุรกิจอยู่รอดได้	 และยากที่จะใช้	 “ยานยนต์ไฟฟ้า”	 และ 
ยานยนต์ยุคใหม่อื่นๆเป็นทางเลือกบนคลื่นลูกเก่า	 อาจใช้ 
ในช่วงเปลี่ยนผ่านได้ไม่นาน
	 ทั้งนี้	 ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าถูกพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว	 ความรู้มีให้เลือกใช้มากมายและเข้าถึงเรียนรู้ได้ 
ง่ายขึ้น	 และยังได้รับความสะดวกจากการใช้หุ่นยนต์หรือ 

ประเด็นท้าทายในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่
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สมองกลทำางานแทนคน	ดังนั้น	คนไทย	4.0	ที่จะช่วยพัฒนา 
ประเทศไทย	 4.0	 จึงต้องทำาภารกิจที่เหนือกว่าสิ่งที่สมองกล 
ทำาได้	 	 คว�มท้�ท�ยในก�รกระโดดเก�ะคลื่นลูกใหม่
ให้ทัน จึงขึ้นอยู่กับคว�มส�ม�รถในก�รบูรณ�ก�รองค์ 
คว�มรู้ต่�งๆ และคว�มร่วมมือม�สร้�งสรรค์วิธีแก้ปัญห� 
ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจและ 
ประเทศไทย 
	 ธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกกำาลังจะย้ายไปแข่งขัน 
กันบนเวทีคลื่นลูกใหม	่ (ตอบโจทย์ใหม่ๆ	 ด้วยรูปแบบใหม่ๆ)	 
ทั้งภาครัฐหรือเอกชนต้องสร้างความพร้อมด้านกำาลังคน 
เพือ่รบัมอืกบัคลืน่ลกูใหมท่ีจ่ะกำาลงัมา	แทนทีจ่ะอาลยัอาวรณ ์
กับคลื่นลูกปัจจุบันที่กำาลังจะกลายไปคลื่นลูกเก่าและสลาย
ไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 	 ภาครัฐต้องบูรณาการการทำาหน้าที่ 
ของหนว่ยงานตา่งๆ	เพือ่สรา้งสรรคร์ปูแบบใหมใ่นการพฒันา 
ความร่วมมือเพื่อสร้างอุตสาหกรรมยุคใหม่ของประเทศ	 
สว่นผูป้ระกอบการตอ้งบรูณาการความสามารถของเทคโนโลยี 
ก้าวหน้าและองค์ความรู้ด้านต่างๆที่มีอยู่ไปใช้ตอบโจทย์ 
ใหม่ๆอย่างฉลาดคุ้มค่า	 เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและให้ธุรกิจ 
อยู่รอดได้	
	 ด้วยเหตุนี้	 การส่งเสริมอุตสาหกรรม	 “ยานยนต์ 
ยุคใหม่”	 จึงมีขอบเขตที่กว้างกว่าการส่งเสริมให้ใครก็ได้ 
มาเร่งตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ชนิดใหม่ในไทย	 หรือเพียงให้มี 
การนำาเข้ามาใช้งานแทนที่รถยนต์ชนิดเดิม	 หรือ	 การช่วยให้ 
คนไทยได้งานรับจ้างแบบใหม่ๆทดแทนงานรับจ้างแบบ 
ปัจจุบัน	
	 ดงันัน้	คลืน่ลกูใหมจ่ะเปน็	“วกิฤต”	หรอื	“โอกาสใหม”่	 
ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองและการลงมือทำา	 โลกกำาลังจะย้ายเวที 
การแขง่ขนั	จาก	“เวทเีครือ่งยนต”์	ไปสู	่“เวทรีะบบขบัเคลือ่น
ไฟฟ้าและการสื่อสารพร้อมงานบริการสร้างมูลค่าเพิ่ม”		 
หากปรับมุมมองจาก	 ยานยนต์	 (Automotive)	 เป็น	 
ความคล่องตัวในด้านต่างๆ	 (Auto-Mobil i ty 	 หรือ	 

Sustainable	Mobility)	ก็จะมองเห็นโอกาสในการพลิกโฉม	 
เพิ่มศักยภาพให้รู้จักพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น	 เร่งสร้าง 
ความพร้อมเพื่อชิงความได้เปรียบเมื่อเข้าสู่เวทีใหม่		
 โดยสรุป ไม่ว่�ย�นยนต์ไฟฟ้�จะม�หรือไม่ แต่
คลื่นลูกใหม่ของโลกต้องม�แน่ๆ ทั้งนี้ ประเทศไทยยุค 4.0  
จะพึง่พ�ตนเองไดม้�กขึน้ไดแ้คไ่หน กข็ึน้อยูก่บัก�รกระโดด 
เก�ะคลืน่ลกูใหมใ่หท้นั และเลอืกยนืในตำ�แหนง่ทีเ่หม�ะสม 
บนเวทคีลืน่ลกูใหม ่พรอ้มทัง้เปลีย่นจ�กก�รพึง่พ�ต�่งช�ต ิ
เป็นคว�มร่วมมือกับต่�งช�ติ ดังนั้น ห�กประเทศไทย 
ตัดสินใจเลือกใช้ย�นยนต์ ไฟฟ้�สำ�หรับก�รพัฒน� 
ประเทศไทยยุค4.0 ก็ต้องอย่�ลืมว่�กำ�ลังมุ่งไปสู่ก�รพัฒน� 
บนคลื่นลูกใหม่ ต้องพลิกโฉมใหม่เพื่อกระโดดข้�ม 
ไปห�โอก�สใหม่ ห�กมัวแต่พย�ย�มต่อยอด จัดทำ� 
แผนง�นด้วยก�รระดมคว�มเห็นจ�กประสบก�รณ์เดิมๆ
โดยไม่เรียนรู้และสร้�งองค์คว�มรู้ใหม่ ก็จะติดกับดัก 
อยู่ในวังวนเดิมจนห�จุดเริ่มต้นบนคลื่นลูกใหม่ไม่เจอ 

เครดิตภาพ :  http://bit.ly/2lWqcw7, https://www.eeco.or.th, 

http://bit.ly/2Id7tqI  
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โดยกองบรรณาธิการ

Energy Scoop

“บ�งจ�กฯ” เผยแผนธุรกิจต่อเนื่อง 

ถึงปี 65 ของบริษัทใหญ่และบริษัท 

ในกลุ่มที่มุ่งเน้นสร้�งเทคโนโลยีสีเขียว 

ผ่�นนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกิจหลัก 

และเกี่ยวเนื่องทั้งในและต่�งประเทศ 

อย่�งเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ

และคว�มมั่นคงด้�นพลังง�นที่เป็นมิตร

ตอ่สิง่แวดลอ้ม สร้�งศกัยภ�พสูก่�รลงทนุ 

ธุรกิจชีวภ�พในพื้นที่  EEC

 น�ยชั ยวัฒน์  โ คว�วิ ส � รั ช 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่	บริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	 

เปิดเผยถึงแผนการดำาเนินธุรกิจในปี	 2561	 และแผนงาน	 

5	 ปีต่อเนื่องถึงปี	 2565	 ว่า	 บริษัท	 บางจากฯ	 และบริษัท

ในกลุ่มจะใช้งบลงทุนรวมประมาณ	 1.1	 แสนล้านบาท 

ในการขยายธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและ 

ต่างประเทศ	 โดยใช้เทคโนโลยี	 ดิจิทัล	 และนวัตกรรม 

ด้านพลังงานที่ทันสมัยมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจ	 เตรียมพร้อม 

ในทุกมิติ	 เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

เศรษฐกิจไทยในยุค	 4.0	 พร้อมกำาหนดทิศทางกลยุทธ์ 

ในการเพิ่มขีดความสามารถ	มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียว 

ชั้นนำาในเอเชียที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีและดำาเนินธุรกิจด้วย 

แนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน	 โดยในด้านธุรกิจโรงกลั่น 

มีแผนดำาเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการกลั่น	 

โดยให้ความสำาคัญในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและความ 

ปลอดภัยเป็นอันดับสูงสุดในทุกขั้นตอนของกระบวนการ 

ผลิตด้านธุรกิจการตลาด	 จะสร้างระบบนิเวศสีเขียวและ 

ประสบการณท์ีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	(Green	Eco	System)	 

เพิ่มความทันสมัยในทำาเลยุทธศาสตร์  

ในรูปแบบ	 Greenovative	 Experience	

และจะนำาระบบดจิทิลัมาใชใ้นสถานบีรกิาร 

นำ้ามันบางจาก	 เพื่อเพิ่มความสะดวก

รวดเร็วในการรับบริการ	 นอกจากนี้มี 

แผนขยายธุรกิจร้าน	SPAR	Supermarket	 

รวมทั้งนำาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกร 

ไทยไปจำาหน่ายในร้าน	 SPAR	 ในสาขา 

ต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสเข้าสู่ตลาด 

โลกของสินค้าชุมชน	

	 	 	 	 	 	นายบัณฑิต	สะเพียรชัย กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่	บริษัท	บีซีพีจี	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งดำาเนินธุรกิจ

ทางด้านผลิตไฟฟ้ากล่าวว่า	ในปี	2560	บริษัท	บีซีพีจีฯ	ใช้เงิน

ลงทุนขยายธุรกิจไปประมาณ	15,000	ล้านบาท	ทำาให้	ณ	สิ้น

ปี	 2560	บริษัท	บีซีพีจีฯ	 มีกำาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมนุเวยีนตามสดัสว่นถอืหุน้รวมอยูท่ีป่ระมาณ	600	เมกะวตัต์

 น�ยพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์  ประธ�นเจ้�หน้�ที่ 

บริห�ร บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด กล่�วว่� บริษัท บีบีจีไอ  

จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภ�พที่มีกำ�ลังก�รผลิต 

รวม 1.71 ล้�นลิตรต่อวัน โดยไบโอดีเซล B100 มีกำ�ลัง 

ก�รผลิตที่ 810,000 ลิตรต่อวัน และเอท�นอล มีกำ�ลัง

ก�รผลิตที่ 900,000 ลิตรต่อวัน เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ  

สร้�งคว�มแข็งแกร่งและเพิ่มโอก�สท�งก�รเติบโตไปสู่ 

ผลิตภัณฑ์ชีวภ�พอื่นๆ ที่มีมูลค่�สูงขึ้น โดยขณะนี้อยู่

ระหว่�งก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รเข้�จดทะเบียน 

ในตล�ดหลักทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 พร้อม 

ปักธงจะขย�ยก�รลงทุนด้�นธุรกิจชีวภ�พในเขต EEC  

ภ�ยใน 5 ปี
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“บางจาก”ชู Greenovative ขับเคลื่อนธุรกิจ
โชว์งบลงทุนไทย-ต่างประเทศ 1.1 แสนล้าน



เสน�ฯรุกติดตั้งจุดช�ร์จรถยนต์ไฟฟ้�ในบ้�นระดับร�ค� 
5-10 ล�้นบ�ทในโครงก�รบ�้นและทีอ่ยูอ่�ศยั เปน็ร�ยแรก 
ของไทยหรือ The First EV ready นำ�ร่อง ปี 2561  
เปิด 2 โครงก�ร ย่�นร�มอินทร�-วงแหวน รับกระแสก�ร 
เปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์คนไทย เริ่มหันม�ใช้รถยนต์
ไฟฟ้�ม�กขึ้น เดินหน้�ขย�ยก�รติดตั้งโซล�ร์รูฟท็อป 
ทั้งโครงก�รหมู่บ้�นและคอนโดมิเนียมเพิ่มในอน�คตอีก  
18 โครงก�ร จ�กเดิมที่ติดตั้งไปแล้ว 8 โครงก�ร 

 ผศ.ดร.เกษร� ธัญลักษณ์ภ�คย์ รองประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร	บรษิทั	เสนาดเีวลลอปเมน้ท	์จำากดั	(มหาชน)	
หรือ	SENA		ผู้ดำาเนินโครงการหมู่บ้านใช้พลังงานแสงอาทิตย์	 
(โซลาร์เซลล์)	 เต็มรูปแบบรายแรกของไทย	 เปิดเผยว่า	 ปี	 
2561บริษัทได้นำาร่องติดตั้งเครื่องชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า	 
(EV	 Charger	 )	 ภายใต้ชื่อ	 EV	 ready	 รองรับยานยนต์ 
ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งแบบไฮบริด	 และ	 ปลั๊กอินไฮบริด	 
(PHEV)	 รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 	 (BEV)	 
ให้กับบ้านราคา	 5-10	 ล้านบาททุกหลังภายในโครงการ 
ที่พักอาศัยของเสนา	2	 โครงการได้แก่	 	 โครงการเสนาพาร์ค 
แกรนด์	 รามอินทรา	 -	 วงแหวน	 และโครงการเสนา	 พาร์ค	 
วิลล์	 รามอินทรา	 -	 วงแหวนหลังจากนั้นจะขยายในทุก 
โครงการใหม่ในอนาคตซึ่งการดำาเนินงานดังกล่าวจะทำาให้ 
เสนาเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกของประเทศ 

โดยกองบรรณาธิการ

Energy Scoop

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

รับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่เริ่มหันใช้รถยนต์ไฟฟ้า
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SENA ประเดิม
เปิดจุดชาร์จ EV 
ในบ้านเจ้าแรก



ที่จะมีการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าให้กับบ้านทุกหลัง 
ในระดับราคา	 5-10	 ล้านบาทรายแรก	 (The	 First	 EV	 
ready)
 “กระแสรักษ์โลกส่งผลให้ขณะนี้ความต้องการ
รถยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) ในระยะ 5 ป ี
ข้างหน้า คาดว่าจะมีแนวโน้มของการขยายตัวที่ต่อเนื่อง  
ประกอบกับรัฐบาลได้ส่งเสริมที่จะให้มีการผลิตรถยนต์ 
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดและไลฟ์สไตล์ 
ของผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนไปตามเทรนด์การผลิตรถยนต์ 

ในอนาคต เสนาจึงมีเป้าหมายติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ 
ไฟฟ้าภายใต้ชื่อ EV ready ให้กับบ้านทุกหลังโดยมุ่งเน้น 
ลูกค้าบ้านขนาดราคา 5-10 ล้านบาทใน 2 โครงการ 
ดังกล่าว”	ผศ.ดร.เกษรากล่าว
	 ทั้งนี้การติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในบ้าน 
สำาหรับโครงการแนวราบ	 2	 โครงการดังกล่าวนั้นถือเป็น 
โครงการต้นแบบโดยเน้นใช้หัวจ่ายแบบธรรมดา	 (Normal	
Charge)	 ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ	 หรือ	 ไฟฟ้าบ้านทั่วไป	 
และใช้เวลาในการชาร์จประมาณ	 8	 ชั่วโมงสำาหรับรถยนต์
ไฟฟ้าแบตเตอรี่	 100%	 แต่ถ้าใช้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า	 PHEV	 

การพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ภายในโครงการของเสนาฯ
ทั้งแนวราบและแนวสูงเพื่อให้บริการกับลูกบ้าน 
ขณะนี้ได้มีการติดตั้งไปแล้ว 5 แห่ง คือ 
1.โครงการเสนาวิลล์ บรมราชชนนี-สาย 5 
2.โครงการเสนาพาร์ค วิลล์ รามอินทรา-วงแหวน 
3.โครงการเสนาพาร์ค แกรนด์ รามอินทรา-วงแหวน 
4.โครงการนิช โมโน สุขุมวิท 50 
5.โครงการนิช โมโน พีค บางนา  
และมีเป้าหมายที่จะขยายให้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
เพื่อให้ครอบคลุมการบริการมากขึ้น
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จะใช้ระยะเวลาสั้นกว่านั้นมาก	 ขึ้นอยู่กับความจุแบตเตอรี่ 
และชุดควบคุมการชาร์จไฟฟ้าของรถแต่ละยี่ห้อ	 ทั้งนี้ 	 
อัตราค่าไฟฟ้าในกรณีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าถูกกำาหนดให้ 
พิจารณาในรูปแบบของ	 TOU	 กล่าวคือ	 คิดอัตราค่าไฟฟ้า 
ตามช่วงเวลา	On	Peak	ที่	4.2	บาทต่อหน่วย	และ	Off	Peak	 
2.6	บาทต่อหน่วย	
	 สำาหรับรถยนต์ไฟฟ้า	 PHEV	 ที่มีความจุแบตเตอรี่	 
8.8	 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	 สามารถวิ่งด้วยแบตเตอรี่เป็นระยะทาง	 
35	 กิโลเมตร	 คิดเป็นรายจ่ายเพียง	 1.05	 บาทต่อกิโลเมตร	 
ขณะที่หากใช้นำ้ามันจะมีค่าใช้จ่าย	 2.5	 บาทต่อกิโลเมตร	 

ทำาให้ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงถึง	 1.45	 บาท 
ต่อกิโลเมตร	
	 การพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า	 (EV	 Charging	 
Station)	 	 ภายในโครงการของเสนาฯทั้งแนวราบและ 
แนวสูงเพื่อให้บริการกับลูกบ้าน	 ขณะนี้ได้มีการติดตั้ง 
ไปแล้ว	 5	 แห่ง	 คือ	 1.โครงการเสนาวิลล์	 บรมราชชนนี- 
สาย	 5	 2.โครงการเสนาพาร์ค	 วิลล์	 รามอินทรา-วงแหวน	 
3.โครงการเสนาพาร์ค	 แกรนด์	 รามอินทรา-วงแหวน	
4.โครงการนิช	 โมโน	 สุขุมวิท	 50	 5.โครงการนิช	 โมโน	 
พีค	 บางนา	 	 และมีเป้าหมายที่จะขยายให้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
เพื่อให้ครอบคลุมการบริการมากขึ้น
	 นอกจากนี้	 เพื่อให้สอดรับการดำาเนินธุรกิจแนว	 
Go	 Green	 เสนายังคงมุ่งเน้นการติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อผลิต 
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน	 (โซลาร์รูฟท็อป)	 
ในบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง	 
โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการติดตั้งแผงโซลาร์ไปแล้วรวม	 
9	 โครงการและมีแผนที่จะติดตั้งเพิ่มอีก	 18	 โครงการ 
ตามแนวทางการพัฒนาโครงการใหม่ในปีนี้	 ทั้งโครงการ 
ในแนวราบและแนวสูง	 	 และวางเป้าหมายที่จะดำาเนินการ 
ติดตั้งให้ครบทุกแห่งในอนาคตควบคู่ไปกับการให้บริการ 
และอำานวยความสะดวกให้กับลูกบ้านสำาหรับทุกโครงการ 
ที่ต้องการที่ติดตั้งแผงโซลาร์เพิ่มขึ้น	 โดยผ่านแอพพลิเคชั่น	 
SENA	3600	SERVICE	ซึ่งระบบดังกล่าวจะสามารถคำานวณ 
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ให้เหมาะสม
กับความต้องการใช้งานจริงที่เกิดขึ้นภายในบ้าน	 ซึ่งมั่นใจ 
ว่าระบบดังกล่าวจะเป็นทางเลือกสำาหรับผู้ที่อยู่อาศัยใน 
โครงการและการให้บริการบ้านพักที่อยู่อาศัยนอกโครงการ 
ของเสนาฯ
 “ปัจจุบัน ประชาชนเริ่มให้ความสนใจในการติดตั้ง
แผงโซลาร์มากยิ่งขึ้นเพราะเริ่มมีความคุ้มทุนในการประหยัด 
พลังงาน เนื่องจากแผงโซลาร์ราคาลดลงต่อเนื่องและ 
ประสิทธิภาพก็ดีขึ้นมากทำาให้ประชาชนที่อยู่นอกโครงการ 
ของเสนาก็เริ่มสนใจติดตั้งมากขึ้นด้วย  ซึ่งในส่วนธุรกิจ 
โซลาร์ บริษัทวางเป้าหมายการเติบโตในแต่ละปี เฉลี่ย  
5-10 % ต่อปี โดยในปี 2561 บริษัทตั้งเป้ารายได้อยู่ที่  
480  ล้านบาท และในปี 2562 จะมีรายได้ 500 ล้านบาท  
และในปี 2563 คาดว่าจะมีรายได้  520 ล้านบาท”	ผศ.ดร.
เกษรา	กล่าว
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กระแสของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology)  
มีก�รพูดถึงกันม�กขึ้นในช่วงนี้ เพร�ะในช่วงที่ผ่�นม�มีก�ร 
เกิดก�รเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหล�ยอย่�ง ยกตัวอย่�ง  
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือกล้องถ่�ยรูป ซึ่งปัจจุบันโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ไม่ได้ถูกใช้ง�นในก�รโทรศัพท์เพียงอย่�งเดียวแต่ 
กล�ยเป็นโทรศัพท์อัจฉริยะ (Smart Phone) ที่ส�ม�รถ 
ถ�่ยรปู หรอืใชง้�นอนิเตอรเ์นต็ เปรยีบเสมอืนคอมพวิเตอรต์ดิตวั
ขน�ดเลก็ หรอืแมก้ระทัง่เทคโนโลยกี�รถ�่ยรปูเปน็กลอ้งดจิติอล
แทนที่กล้องฟิล์มซึ่งกล�ยเป็นของโบร�ณไปแล้วก็ต�ม 
	 ทั้งนี้	 ในภาคการขนส่งมีการคาดการณ์กันว่าการเดินทาง 
ด้วยยานยนต์สมัยใหม่หรือยานยนต์อัจฉริยะจะทำาให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงในวงการยานยนต์โลกและกำาลังเป็นประเด็นที่ได้รับ 
ความสนใจอย่างมาก	โดยมีหลายบริษัทกำาลังพัฒนายานยนต์สมัย 
ใหม่กันอยู่	 ซึ่งสามารถจะสรุปแนวโน้มในการพัฒนาใน	 4	 เรื่อง 
หลกั	อนัไดแ้ก	่รถยนตไ์ฟฟา้แบตเตอรี	่(Battery	Electric	Vehicle)	
รถยนตข์บัขีอ่ตัโนมตั	ิ(Autonomous	Vehicle)	รถยนตเ์ชือ่มตอ่กบั
ภายนอก	(Connected	Vehicle)	และการแบ่งปันการใช้รถยนต์	

(Car	Sharing)	

รถยนต์ไฟฟ้� 100% 
 รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า	 100%	 หรือ	 รถยนต์
ไฟฟ้าแบตเตอรี่	 เป็นเทคโนโลยียานยนต์ที่เปลี่ยนจากต้นกำาลัง 
เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนหลักมาเป็นการขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า	 โดยการทดแทนการเติมเชื้อเพลิงนำ้ามันด้วย 
การอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกแทนซึ่งพลังงานไฟฟ้าจะถูกเก็บ 
ไว้ในแบตเตอรี่ในตัวรถ	 โดยผู้ใช้รถสามารถอัดประจุไฟฟ้าจาก
ที่พักอาศัยหรือที่ทำางานได้อย่างสะดวก	 ไม่ต้องพึ่งพาสถานี 
นำ้ามันแบบเดิม	 ซึ่งในขณะขับขี่รถยนต์ไฟฟ้านั้นตัวมอเตอร์ 
ไฟฟา้ซึง่มปีระสทิธภิาพทีส่งูกวา่จะมาแทนเครือ่งยนตแ์ละไมม่กีาร 
ปลดปล่อยมลพิษจากรถยนต์สู่ท้องถนนรวมทั้งยังเป็นการช่วย 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ในปัจจุบันอีกด้วย	 นอกจากนี้ เทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้า 
ยังสามารถที่จะถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่มีอยู่ 
ในตัวรถกลับคืนไปสู่ภายนอกได้	 (Vehicle	 to	Everything)	 เช่น 
ในกรณีไฟฟ้าดับที่พักอาศัยสามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 
ในตัวรถ	(Vehicle	to	Home)	หรือสามารถช่วยลดความต้องการ
การผลิตไฟฟ้าในบางช่วงเวลาได้อีกด้วย	(Vehicle	to	Grid)		

โดย  ดร.ยศพงษ์  ลออนวล 
      นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

คุยกับนายก EVAT ยานยนต์สมัยใหม่ 
(Next Generation Mobility)   

ตอนที่ 1 “เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่” 

รถยนต์ไฟฟ้าที่คาดว่าจะออกมาขายในปี ค.ศ.  2020 
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	 ในปัจจุบันมีบริษัทผู้นำาที่มีการพัฒนาและนำารถยนต์ 
ไฟฟ้าออกมาขายเชิงพาณิชย์		 	 เช่น	 บริษัท	 Tesla	 ซึ่งถือว่า 
เป็นบริษัทรถยนต์ที่เกิดใหม่สามารถพัฒนาและจำาหน่ายเฉพาะ
รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียว	 โดยปัจจุบันมี	 3	 รุ่น	 ที่ออกจำาหน่าย	 
ได้แก่	 Model	 S	 	Model	 X	 และ	Model	 3	 	 ซึ่งมีระยะทาง 
วิ่ง	 300-500	 กม.ต่อการอัดประจุ	 1	 ครั้ง	 และ	 Tesla	 ยังมีการ
ให้บริการการอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็ว	 หรือ	 Supercharger	 ตาม 
จุดสำาคัญในประเทศที่มีการจำาหน่ายอีกด้วย	 ซึ่งถือว่า	 Tesla	 
เป็นบริษัทผู้นำารถยนต์ไฟฟ้าที่ทำาให้หลายบริษัทต้องคอยติดตาม 
กันอย่างใกล้ชิด	 สำาหรับบริษัท	 Nissan	 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำาเอง
รถยนต์ไฟฟ้าได้มีการนำา	 	 Nissan	 LEAF	 ออกมาจำาหน่ายตั้งแต่ 
เดอืน	ธ.ค.	2010	และยงัมกีารพฒันารุน่ลา่สดุเปน็รุน่ที	่2		ซึง่มแีผน 
จะจำาหน่ายในประเทศไทยภายในปีนี้อีกด้วย				
	 นอกจากนี้ยังมีอีกหลายบริษัทที่เป็นทั้งผู้เล่นเดิมและ 
ผู้เล่นใหม่ที่เตรียมออกรถยนต์ไฟฟ้า	 100%	 เพิ่มขึ้นอีกหลาย 
รุ่นภายในปีค.ศ.	 2020	 	 โดยปัจจัยและตัวแปรที่สำาคัญที่ทำาให้ 
เกดิตลาดรถยนตไ์ฟฟา้เนือ่งมาจากนโยบายการลดการปลดปลอ่ย 
ก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่ง	 รวมไปทั้งการลดมลพิษในหลาย 
ประเทศ	 เช่น	 นอร์เวย์	 เนเธอร์แลนด์	 สวีเดน	 เยอรมนี	 อินเดีย	 
อังกฤษ	 ฝรั่งเศส	 เป็นต้น	 ซึ่งแต่ละประเทศได้เตรียมประกาศ 
ยกเลิกการจำาหน่ายรถยนต์เครื่องยนต์	ในอีก	7-20	ปีข้างหน้า	
	 นอกจากนี้ประเทศจีนจะเป็นตัวแปรที่สำาคัญเพราะมี 
นโยบายที่ให้ผู้ผลิตรถยนต์แต่ละบริษัทจะต้องมีสัดส่วนการขาย 
รถยนต์พลังงานใหม่รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้สัดส่วนถึง	 10%	 
ภายในปี	 ค.ศ.	 2019	 รวมทั้งบริษัท	 Tesla	ที่เพิ่งเกิดขึ้นสามารถ
ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค	 ยกตัวอย่างเช่น	 เมื่อ	 2	 ปีก่อน 
การมียอดจอง	Tesla	Model	3	มากกว่า	400,000	คัน	ภายหลัง
การเปิดตัวเพียงไม่ถึงเดือน	
	 อยา่งไรกต็าม	ประเดน็ความทา้ทายของรถยนตข์บัเคลือ่น
ด้วยไฟฟ้า	 ยังมี	 	2	 เรื่องหลัก	 	 เรื่องแรกคือ	 ต้นทุนของแบตเตอรี ่
ซึ่งมีราคาสูงส่งผลทำาให้ราคาของยานยนต์ไฟฟ้าทั้งคันและ 
ต้นทุนในการถือครองรถยนต์ไฟฟ้ายังสูงกว่ารถยนต์เครื่องยนต ์
อยู่	 ถึงแม้ว่าต้นทุนการใช้งานด้วยพลังงานไฟฟ้าจะตำ่ากว่าการ 

ใช้เชื้อเพลิงนำ้ามันก็ตาม	 ซึ่งจำาเป็นต้องมีเงินสนับสนุนผู้ซื้อรถใหม ่
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม	อย่างไรก็ตามต้นทุนของแบตเตอรี่มีแนว
โน้มลดลงและคาดว่าจะอยู่ลงไปตำ่ากว่า	$100/kWh	ภายใน	5	ปี	 
ซึ่งจะทำาให้ต้นทุนการถือครองของรถยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้ม 
ลดลงอย่างมากและคาดว่าต้นทุนการถือครองของรถยนต์ไฟฟ้า 
ที่มีระยะทางวิ่ง	 200-250	 กม.	 ต่อการอัดประจุไฟฟ้าจะไม่ 
แตกต่างกับรถยนต์เครื่องยนต์ในอีกไม่ช้า		
	 สำาหรับความท้าทายที่สองได้แก่	 ระยะเวลาในการ 
อัดประจุไฟฟ้าสำาหรับการเดินทางระยะไกล	 โดยทั่วไปรถยนต์
ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ขนาด	 20-30	 kWh	 สามารถใช้งานได้ระยะ 
ทางประมาณ	 	100-150	 กม.	 และเมื่ออัดประจุไฟฟ้าแบบเร็ว	 
50	 kW	 ที่ความจุ	 80-90%	 จะใช้เวลาประมาณ	 	 20-30	 นาที	 
หากรถยนต์มีแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้น	 เป็น	 40-80	 kWh	 จะสามารถ 
เดินทางด้วยระยะทางประมาณ	 200-400	 กม.	 ซึ่งต้องพัฒนา 
ระบบอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็วให้มีกำาลังสูงประมาณ	350-500	kW	 
เพื่อรักษาเวลาการอัดประจุประมาณ	 20-30	 	 นาที	 นอกจากนี้ 
ยังต้องมีการพัฒนาเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะให้
ครอบคลุมการใช้งานให้เหมาะสม	 เพื่อให้ผู้ใช้รถเกิดความมั่นใจ 
ในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในการเดินทางระยะไกล		
 โดยเมื่อวันที่ 16 มีน�คม 2561 ที่ผ่�นม�นั้นสม�คม
ย�นยนต์ไฟฟ้�ไทยร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชน
ได้ทำ�คว�มร่วมมือเพื่อก�รใช้ง�นร่วมกันของเครือข่�ยสถ�นี 
อัดประจุไฟฟ้�ส�ธ�รณะในประเทศไทย (Charging Consortium)  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ง�นรถยนต์ไฟฟ้� ยิ่งจะช่วยทำ� 
ให้ย�นยนต์ไฟฟ้�ส�ม�รถเข้�ม�แทนที่ย�นยนต์เครื่องยนต์ 
ภ�ยในประเทศไทยอย่�งแน่นอน ทั้งนี้จะเร็วหรือช้�ภ�ยใน  
5-10 ปี นั้นขึ้นอยู่กับนโยบ�ยของภ�ครัฐในช่วงเริ่มต้นรวมถึง 
ปัจจัยก�รพัฒน�เทคโนโลยีต�มที่กล่�วข้�งต้น ซึ่งเร�คงต้อง 

ค่อยติดต�มกันอย่�งใกล้ชิดต่อไป 

แหล่งข้อมูล : The Electric-Car Boom Is So Real Even Oil Companies  
 Say It’s Coming  
อ้างอิงที่มา  https://bloom.bg/2q1PhqY

ยานยนต์สมัยใหม่ (Next Generation Mobility)

 รถยนต์ไฟฟ้�แบตเตอรี่   รถยนต์ขับขี่อัตโนมัติ
	 (Battery	Electric	Vehicle)	 	 (Autonomous	Vehicle)

 รถยนต์เชื่อมต่อกับภ�ยนอก   ก�รแบ่งปันก�รใช้รถยนต์ 
	 (Connected	Vehicle)	 	 (Car	Sharing)
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จำ�นวนชุมชนเมืองไล่ไปจนถึงระดับประเทศทั่วโลก หันม� 
ให้คว�มสำ�คัญกับก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมุนเวียน  
(Renewable energy) ม�กขึ้น โดยมีเมืองที่มีพัฒน�ก�ร 
รุดหน้� ส�ม�รถผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นสะอ�ดดังกล่�ว 
เพียงอย่�งเดียวแล้ว 43 เมือง 
	 เมืองต้นแบบด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด	 
และเป็นพลังงานไม่มีวันหมดไปจากโลกดังกล่าว	 มีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
	 สำานักที่ประมวลข้อมูลนี้	 ได้แก่	สถาบันซีดีพี	 (CDP	 :	 
Carbon	Disclosure	Project)	ซึง่เปน็องคก์รไมแ่สวงผลกำาไร	 
มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอน	 ประเทศอังกฤษ	 และมี 
สำานักงานสาขาอยู่	16	ประเทศ

สํ ารวจ 570 เมือง
	 ซีดีพีสำารวจเมืองทั่วโลก	 570	 เมือง	 ถึงสิ้นเดือน
มกราคมที่ผ่านมา	 โดยแยกประมวลข้อมูลการผลิตไฟฟ้า 

ของเมอืงเปา้หมายจากแหลง่พลงังาน	10	อยา่ง	ประกอบดว้ย	 
1.ชีวมวล	 (Biomass)	 2.แสงอาทิตย	์ (Solar)	 3.ลม	 (Wind)	
4.นำ้า	(Hydro)	5.ความร้อนใต้พิภพ	(Geothermal)	6.นำ้ามัน	 
(Oil)	7.ก๊าซธรรมชาติ	 (Gas)	8.ถ่านหิน	 (Coal)	9.นิวเคลียร์	 
(Nuclear)	และ	10.อื่นๆ	(Unknown	sources)
	 แหล่งให้พลังงานที่จัดอยู่ในกลุ่มพลังงานหมุนเวียน	 
ประกอบด้วยแสงอาทิตย์	กระแสนำ้า		กระแสลม	ก๊าซชีวภาพ	 
และชีวมวล	 (ซากเศษพืชเกษตร	 ไม้	 และกากของเสียจาก 
โรงงานอุตสาหกรรม)	 โดยชีวมวลเป็นพลังงานหมุนเวียน 
ที่ยังก่อมลภาวะจากการเผาไหม้
 สำ�หรับเมืองที่ประสบคว�มสำ�เร็จ ส�ม�รถผลิต
ไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมุนเวียนเพียงอย่�งเดียว มีแล้ว 
อย่�งน้อย 43 เมือง อยู่ในประเทศบร�ซิลม�กสุดจำ�นวน  
26 เมือง ต�มด้วยแคน�ด� ไอซ์แลนด์ และโคลอมเบีย  
ประเทศละ 2 เมือง ส่วนอีก 11 เมือง กระจ�ยอยู่ใน  
11 ประเทศ

บราซิลแชมป์พลังงานนํ้า
	 กล่าวเฉพาะกลุ่ม	43	เมือง	ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเพียงอย่างเดียว	 ประเทศบราซิลขึ้นเป็นผู้นำาโลก 
ด้านผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนำ้า	
 โดย 26 เมืองของบร�ซิล ที่ผลิตและใช้ไฟฟ�้จ�ก
โรงไฟฟ้�พลังง�นหมุนเวียนเต็มร้อย มีม�กถึง 21 เมือง  
รวมทั้งกรุงบร�ซิเลีย เมืองหลวงของประเทศ ที่ผลิตจ�ก 
โรงไฟฟ้�พลังง�นนำ้�  
	 สว่นทีเ่หลอื	ผลติจากแหลง่พลงังานอืน่รว่มดว้ย	ไดแ้ก	่ 

โดย  วรวุฒิ สารพันธ์

Clean Energy
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43  เมืองต้นแบบผลิตไฟฟ้า

ใช้พลังงานหมุนเวียน 100%



พลังแสงอาทิตย์	ชีวมวล	และความร้อนใต้พิภพ		
	 อย่างไรก็ตาม	 การสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าจำานวนมาก 
เท่าที่ผ่านมา	 บราซิลต้องแลกด้วยผลกระทบต่อระบบนิเวศ	
การทำาลายป่าไม้	พันธุ์พืช	ทำาลายถิ่นที่อยู่ของสัตว์และมนุษย์	 
รวมทั้งพื้นที่ทำากินของคนท้องถิ่น	
	 กดดันให้รัฐบาลบราซิลต้องเปลี่ยนแนวทาง	 โดย 
ปัจจุบัน	หันมาเน้นพลังงานแสงอาทิตย์และลมแทน

โคลอมเบียเอาอย่างบราซิล 
	 กลุม่ประเทศทีม่เีมอืงผลติไฟฟา้จากโรงไฟฟา้พลงังาน
หมุนเวียนเต็มร้อย	2	เมือง	ได้แก่	โคลอมเบีย	แคนาดา	และ 
ไอซ์แลนด์	 ใช้พลังงานธรรมชาติส่วนใหญ่ประเภทเดียวกับ 
บราซิล	นั่นคือ	พลังงานนำ้า	
 2 เมืองของโคลอมเบียที่ผลิตไฟฟ้�ด้วยพลังง�น
สะอ�ด ประกอบด้วยนครเมเดลลิน (Medellin) ซึ่งมี 
ประช�กรประม�ณ 2.4 ล�้นคน ผลติไฟฟ�้ดว้ยพลงัง�นนำ�้ 
ทั้งหมด และเมืองอีบ�เก (Ibague) มีประช�กร 565,000 
คน ผลิตไฟฟ้�ด้วยพลังง�นนำ้�ทั้งหมดเช่นกัน
	 สว่นแคนาดา	ประกอบดว้ยเมอืงวนินเิพก็	(Winnipeg)	 
รัฐแมนิโทบา	 มีประชากร	 718,400	 คน	 และพรินซ์จอร์จ	
(Prince	George)	รัฐบริติชโคลัมเบีย	มีประชากร	71,030	คน	 
โดยทั้ง	2	 เมือง	ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนำ้า	ทั้งหมดเช่นเดียว 
กับเมืองในโคลอมเบีย
	 	 ด้ านไอซ์แลนด์ 	 ประกอบด้วยกรุ ง เรคยาวิก	 
(Reykjavik)	 เมืองหลวงของประเทศ	 มีประชากร	 122,500	
คน	 และอาคูเรย์รี	 (Akureyri)	 มีประชากร	 18,300	 คน	 
โดยทัง้	2	เมอืง	ผลติไฟฟา้ดว้ยพลงังานนำา้		70%	และพลงังาน 
ความร้อนใต้พิภพ	30%

ปานามาใช้ความร้อนใต้ดิน
	 ส่วนอีก	11	เมือง	ใน	11	ประเทศ	ที่ใช้ไฟฟ้าพลังงาน 
สะอาดล้วน	ประกอบด้วย	1.บาเซิล	(Basel)	สวิตเซอร์แลนด์	 
2.แอโรสโคบิง	 (Aroskobing)	 เดนมาร์ก	 3.อาเรนดาล	 
(Arendal)	 นอร์เวย์	 4.บอลซาโน	 (Bolzano)	 อิตาลี	 
5.เฟฟ	(Fafe)	โปรตุเกส	

	 6.เบอร์ลิงตัน	 (Burlington)	 รัฐเวอร์มอนต์	 สหรัฐ	 
7.เกลิมาเน	 (Quelimane)	 โมซัมบิก	 8.แอดดิสอาบาบา	 
(Addis	 Ababa)	 เอธิโอเปีย	 9.บังกังเต	 (Bangangte)	 
แคเมอรูน	 10.คอร์ เรรา	 (Chorrera)	 ปานามา	 และ	 
11.อัลคัลเดียเดอคอร์โดบา	 (Alcaldia	 de	 Cordoba)	 
เวเนซุเอลา
 เมอืงสว่นใหญใ่ชพ้ลงัง�นนำ�้ผลติไฟฟ�้เชน่เดยีวกบั
บร�ซิล ยกเว้นเมืองคอร์เรร�ของป�น�ม� ซึ่งมีประช�กร 
161,500 คน ใช้พลังง�นคว�มร้อนใต้พิภพ 100%  
และเมืองแอโรสโคบิงของเดนม�ร์ก มีประช�กร 6,200  
คน ใช้พลังง�นลม 90% และพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 10%

แนวโน้มสถิติเพิ่มต่อเนื่อง
	 นอกจาก	 43	 เมืองที่ ใช้ไฟฟ้าผลิตจากพลังงาน 
สะอาดเพียงอย่างเดียวแล้ว	 ซีดีพีระบุว่ามีเมืองทั่วโลกอีก 
กว่า	 100	 เมือง	 ซึ่งมีนครอ็อกแลนด์	 ประเทศนิวซีแลนด์	 
และกรุงออสโล	 ประเทศนอร์เวย์	 รวมอยู่ด้วย	 ที่ใช้ไฟฟ้า 
ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่า	70%
	 ในขณะเดียวกัน	 ยังมีประเทศและเมืองจำานวนมาก 
ที่ตั้งเป้าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพียงอย่างเดียว 
ในอนาคตอีกไม่ไกล	 เฉพาะสหราชอาณาจักรมีมากกว่า	 
80	เมือง	และในสหรัฐประกาศแผนแล้ว	58	เมือง	
	 ความเคลื่อนไหวตามที่ระบุทั้งหมด	 นอกจากส่งผลดี 
ต่อการรักษาความยั่งยืนด้านพลังงานไฟฟ้าแล้ว	
 ยังเป็นพัฒน�ก�รที่มีส่วนสำ�คัญ ช่วยให้โลก
ลดคว�มเสี่ยงเผชิญมหันตภัยธรรมช�ติ ที่เป็นผลพวง 
จ�กภ�วะโลกร้อนด้วย  

(ภาพจาก cleantechnica.com, portalmatogrosso.com.br, 

24horasnews.com.br)
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RATCH ลุยลงทุน 2.5 หมื่นล้�น เตรียมปั้นบริษัทลูก 
แต่งตัวเข้�ตล�ดหลักทรัพย์
	 นายกิจจา	 ศรีพัฑฒางกุระ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 
บริษัท	 ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	 จำากัด	 (มหาชน)	 กล่าวว่า	 
บริษัทได้เตรียมงบลงทุนประมาณ	 25,000	 ล้านบาท 
สำาหรับลงทุนในโครงการเดิมที่มีอยู่แล้ว	 15,000	 บาท	 
และโครงการใหม่อีก	 10,000	 ล้านบาท	 รวมประมาณ 
มากกว่า	 25,000	 ล้านบาท	 ซึ่งวางแผนจะใช้ทั้งเงินสด 
คงเหลือในกิจการและเงินทุนจากตลาดการเงิน
	 โดยปี	 2561	 บริษัทมีแผนลงทุน	 3	 ธุรกิจ	 คือ	 
ผลิตไฟฟ้า	 โครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน	 และเชื้อ
เพลิง	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 โดยมีโครงการที่สนใจ 
และมคีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ะลงทนุ	6	โครงการ	รปูแบบการลงทนุ 

จะเพิ่มนำ้าหนักการซื้อกิจการหรือโครงการที่ดำาเนินการแล้ว	 
ตั้งเป้าไว้ที่	 370	 เมกะวัตต์	 เพื่อให้มีรายได้และกระแส 
เงนิสดสมำา่เสมอและมัน่คงยิง่ขึน้	สว่นการลงทนุแบบกรนีฟลิด์ 
จะยังดำาเนินการต่อเนื่องและคาดหมายเพิ่มการลงทุนให้ได้	 
500	 เมกะวัตต์	 รวมกำาลังการผลิตติดตั้งปัจจุบันอยู่ที่	 7,380	 
เมกะวัตต์	 รวมกำาลังการผลิตเป้าหมายปีนี้อยู่ที่	 8,250	 
เมกะวัตต์
	 นอกจากนี้	 บริษัทมีแผนแยกบริษัท	 ราชบุรีพลังงาน	 
จำากัด	 ออกมาบริหารโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
ทดแทนโดยเฉพาะ	โดยปจัจบุนัมกีำาลงัการผลติ	600	เมกะวตัต	์ 
ตั้งเป้าหมายภายในปีนี้จะมีกำาลังการผลิตเพิ่มขึ้น	 100-200	 
เมกะวัตต์	 และตั้งเป้าหมายในปี	 2566	 จะมีกำาลังการผลิต	 
2,000	 เมกะวัตต์	 รวมทั้งมีแผนนำาบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (ตลท.)	ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
ศึกษาข้อดีข้อเสีย
	 ส่วนกำาลังการผลิตเชิงพาณิชย์ที่จะเดินเครื่องในปีนี้	 
มี	 2	 โครงการในออสเตรเลีย	 คือ	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสง 
อาทิตย์	 Collinsville	 กำาลังผลิตติดตั้งตามการถือหุ้น	 34	 
เมกะวัตต์	 ซึ่งมีกำาหนดจะเดินเครื่องจำาหน่ายไฟฟ้าได้ใน 
เดือน	 ก.ค.	 นี้	 และโรงไฟฟ้าพลังงานลม	Mount	 Emerald	 
กำาลังผลิตติดตั้งตามการถือหุ้น	 144.36	 เมกะวัตต์	 กำาหนด 
เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเดือนก.ย.นี้ 	 ส่งผลให้กำาลังผลิตเชิง 
พาณิชย์รวมของบริษัทเพิ่มเป็น	6,674	เมกะวัตต์
 อย่�งไรก็ต�ม ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2560 แม้
บริษัทมีกำ�ไร 6,107 ล้�นบ�ท ลดลงเล็กน้อย 1% จ�กปี 
ก่อนมีกำ�ไร 6,166 ล้�นบ�ท แต่ถือว่�ยังส�ม�รถสร้�ง 
ผลกำ�ไรได้อย่�งต่อเนื่อง

กิจจา ศรีพัฑฒางกุระ 

โดยกองบรรณาธิการ
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RATCH ลุยลงทุน 2.5 หมื่นล้าน 

เตรียมปั้นบริษัทลูกเข้าตลาดหลักทรัพย์
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คณะวิศวกรรม สจล. เดินหน้�เปิดศูนย์ฯ รถยนต์ไฟฟ้�  

หลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้ประกอบก�รชิ้นส่วนย�นยนต์ และ 

ปริญญ�ตรีสำ�หรับนักศึกษ�ใหม่ในปี 2562 รองรับฐ�น 

ก�รผลิตรถยนต์จ�กแบบเดิมเป็นรถยนต์ไฟฟ้� EV ที่รัฐ 

สนับสนุนงบวิจัยสร้�งศูนย์ทดสอบสำ�หรับแบตเตอรี่และ 

ระบบขับเคลื่อนในรถยนต์ไฟฟ้�

	 เมื่อวันที่  8  ก.พ.2561	 รศ.ดร.คมสัน	 มาลีส	ี คณบด ี

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 (สจล.)	 แถลงข่าวการเปิดศูนย์วิจัย 

อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และ	 EV  รถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกใน 

ภูมิภาคอาเซียนว่า	 เทคโนโลยีกำาลังเปลี่ยนผ่านจากรถใช้ 

นำ้ามันฟอสซิลมาเป็น  EV  รถยนต์ไฟฟ้า	 ซึ่งเป็นกระแส 

ทั่ ว โลก	 เพื่อคุณภาพชีวิตโลกและสิ่ งแวดล้อมที่ดีขึ้น	

ประเทศไทยจึงต้องมุ่งพัฒนาวิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ 

จากการเป็นฐานการผลิตรถยนต์เดิมก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 

ยานยนต์ไฟฟ้า	 การเปิดศูนย์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ยาน 

ยนต์และ  EV  แห่งนี้	 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์	 สจล.	 จะ 

สร้างหลักสูตร 2 แบบ	คือ 1.หลักสูตรประกาศนียบัตรระยะ 

สั้นสำาหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน	 

กำาหนดเปิดใน	มี.ค.นี้	และ 2.หลักสูตรปริญญาตรี	ซึ่งจะเปิด

รับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2562

		 ส่วนในด้านงานวิจัยที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า  EV   

ป ี2561-2562 คณะวศิวกรรมศาสตร	์สจล.	ไดร้บังบสนบัสนนุ 

จากรัฐบาลโดยสร้างศูนย์ทดสอบสำาหรับแบตเตอรีและระบบ 

ขับเคลื่อนในรถยนต์ไฟฟ้า	 ตลอดจนมาตรฐานการทดสอบ 

การสื่อสารระหว่างรถยนต์ไฟฟ้ากับอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า	

	 นอกจากนี้	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้รับทุนวิจัย

พัฒนาเกี่ยวกับ Smart	Grid	System, ระบบกักเก็บพลังงาน	 

(Energy	 Storage	 System)  และรถยนต์ไฟฟ้า	 (EV)  เรา 

มั่นใจว่าการเปิดศูนย์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

และ  EV  ครั้งนี้	 จะช่วยพัฒนาคนที่มีองค์ความรู้และทักษะ 

ระดับสูง	 มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น 

EV  แทนการทำาธุรกิจแบบซื้ออุปกรณ์สำาเร็จมาประกอบ	 

โดยไม่มีเทคโนโลยีของตนเอง	 การสร้างมูลค่าเพิ่มจะนำาพา 

ประเทศก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางอย่	งยั่งยืน

 ดร.สมภพ ผลไม้ หัวหน้�ภ�ควิศวกรรมไฟฟ้� คณะ

วิศวกรรมศ�สตร์ สจล. กล่�วว่� ภ�ยในศูนย์ปฏิบัติก�ร 

อิเล็กทรอนิกส์ย�นยนต์และ  EV  แห่งนี้มีคว�มก้�วหน้� 

ทันสมัยด้วยอุปกรณ์ชุดพัฒน� (Development Kit)   

สำ�หรับประยุกต์ใช้ในง�นอิเล็กทรอนิกส์ย�นยนต์ เช่น  

ชุดควบคุมมอเตอร์กระจกไฟฟ้�,  เก้�อี้ไฟฟ้�,  ปรับหรี่ไฟ 

แอลอีดีภ�ยใน/ภ�ยนอกรถยนต์, ชุดระบบเซ็นเซอร์ต่�งๆ 

ในรถยนต์ พร้อมชุดซอฟต์แวร์ครบครันที่จะรองรับง�น 

วิจัยพัฒน�ระดับสูง ทั้งนี้ ในปีแรกเร�ตั้งเป้�พัฒน�ฝึก 

อบรมแก่อ�จ�รย์และผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมประม�ณ   

60  คน โดยเนื้อห�แบ่งเป็น  3 ระดับคือ ระดับ  ECU   

เกี่ยวกับสมองกลของรถยนต์,  ระดับ  BCU  ก�รควบคุม 

และอำ�นวยคว�มสะดวกของตัวรถ และระดับ  Traction  

Drive  ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้� แต่ละระดับจะเปิดอบรม 

ปีละประม�ณ  2  ครั้ง ด้วยคว�มร่วมมือองค์กรต่�งๆ เช่น  

สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย,   สม�คมย�นยนต์ 

ไฟฟ้�ไทย และสถ�บันก�รศึกษ�ต่�งๆ กลุ่มเป้�หม�ย 

คือวิศวกร เทคนิเชียลของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนย�นยนต์  

นักศึกษ� นักวิจัยจ�กภ�ครัฐและภ�คเอกชน

โดยกองบรรณาธิการ
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รศ.ดร. คมสัน มาลีสี

คณะวิศวะฯสจล.เปิดหลักสูตรEV

รัฐหนุนงบวิจัยศูนย์ทดสอบ-Smart Grid 
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จิสด้�ร่วมกับ กฟผ. ใช้เทคโนโลยีภูมิส�รสนเทศสนับสนุน
ก�รพัฒน�พลังง�นหมุนเวียนชีวมวล
	 เมื่อวันที่	 29	 มกราคม	 2561	 ที่ผ่านมา	 กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยี 
อวกาศและภูมิสารสนเทศ	 หรือจิสด้า	 และการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีภูมิ 
สารสนเทศ	 และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศในโครงการ	 “การประเมินศักยภาพ 
เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
ชีวมวลของ	กฟผ.”	อาคารสำานักผู้ว่าการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	 สำานักงานใหญ่	 อำาเภอบางกรวย	 จังหวัด
นนทบุรี	 	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
จำาแนกชนิดของเชื้อเพลิงชีวมวลตามฤดูกาล	 และสนับสนุน
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศ	
	 นางสาวสุภาพิศ	 ผลงาม	 รองผู้อำานวยการจิสด้า	
กล่าวว่า	 ความร่วมมือระหว่างจิสด้า	 และ	 กฟผ.	 ในครั้งนี้	 
มีวัตถุประสงค์สำาคัญ	 เพื่อจัดทำาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
ในการเพิ่มศักยภาพพลังงานหมุนเวียนชีวมวล	 โดยใช้ 
ภาพถา่ยดาวเทยีมเปน็เครือ่งมอืในการตรวจสอบ	เพือ่ใหข้อ้มลู 
ที่ได้มีความถูกต้องและแม่นยำา	 ที่จะสามารถนำาไปใช้เป็นต้น 
แบบเพื่อสนับสนุนการทำางานของ	กฟผ.	ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการทำางานมากขึ้น
	 นอกจากนี้	 ข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำามาวิเคราะห์ 
ในการหาพืชเชื้อเพลิง	จำาพวกไม้ยางพารา	กระถิน	ยูคาลิปตัส	 

อะเคเชีย	 สนประดิพัทธ์	 เหง้ามันสำาปะหลัง	 หรือพืชอื่นๆ	 
บริเวณจังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียง	 ให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึน้	รวมถงึการบรหิารจดัการเชือ้เพลงิและการเลอืกพืน้ที่ 
ตัง้ในการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นชวีมวลไดอ้กีดว้ย 
และการพัฒนาพื้นที่ตั้งในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน 
ความร้อนชีวมวลต่อไป
	 ด้านนายศุภผล	 	 รัตนากร	 ผู้อำานวยการฝ่ายสำารวจ	 
กฟผ.กล่าวว่า 	 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ	 ในครั้ งนี้ 	 
เกิดขึ้นเนื่องมาจาก	 กฟผ.	 มีแผนงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิ 
สารสนเทศ	เพือ่การพฒันาโรงไฟฟา้	รวมทัง้แผนพฒันาระบบ 
ภูมิสารสนเทศ	 เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานให้แก่หน่วย
งานต่าง	ๆ	ทั้งภายนอกและภายใน	กฟผ.	ซึ่งการดำาเนินงาน 
จำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
และความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้งานด้านเทคโนโลยี 
อวกาศและภูมิสารสนเทศ	 ในกิจการต่างๆ	 ร่วมกัน	 จึงได้ 
ร่วมมือกันพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศภายใต้โครงการ	 “การ 
ประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้า 
พลังงานความร้อนชีวมวลของ	กฟผ.”	 ในพื้นที่	จ.	 เลย	และ
พื้นที่ใกล้เคียง	
 ทั้งนี้ ประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันเมื่อมีก�รลงน�ม
บันทึกคว�มเข้�ใจฯ และบันทึกคว�มร่วมมือคือ เพื่อให้ 
ชุมชนและสังคมได้รับทร�บผลก�รดำ�เนินง�นของ กฟผ.  
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ต่�งๆ ซึ่งจะเป็นก�รเสริมสร้�งคว�ม
สมัพนัธท์ีด่รีะหว่�งหนว่ยง�นของรฐัและประช�ชนในพืน้ที ่ 
อีกทั้งคว�มร่วมมือดังกล่�วจะนำ�ไปสู่ก�รต่อยอดองค์ 
คว�มรู้ต่�งๆ ของสองหน่วยง�น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ 
สังคมและประเทศช�ติในภ�พรวมอีกด้วย   

โดยกองบรรณาธิการ
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จิสด้าหนุนใช้ภาพถ่ายดาวเทียม

พัฒนาพลังงานชีวมวล
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กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี 

หัวเรือใหญ่ TPCH กดปุ่มสต�ร์ทเดินเครื่องเชิงพ�ณิชย์ 
โรงไฟฟ้�ชีวมวล “สตูล กรีน เพ�เวอร์” ขน�ดกำ�ลังก�ร 
ผลิตเสนอข�ย 9.2 เมกะวัตต์ เรียบร้อยแล้ว ปักหมุด 
ปี 2561 ร�ยได้โต 30% จ�กปี 2560 ยำ้�เป้�หม�ยกำ�ลัง 
ก�รผลิตแตะ 200 เมกะวัตต์ ภ�ยในปี 2563 เดินหน้�ท้�
ลุย!!! ร่วมประมูลโครงก�ร VSPP Semi Firm มั่นใจพร้อม
เกินร้อยค�ดคว้�ง�นใหม่ได้แน่นอน สร้�งผลตอบแทน 
ที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอน�คต
	 นางกนกทิพย์	 จันทร์พลังศรี	 ประธานกรรมการ 
บริหาร	บริษัท	ทีพีซี	เพาเวอร์	โฮลดิ้ง	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	 
TPCH	 เปิดเผยว่าโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลสตูล	 กรีน	 
เพาเวอร์	 (SGP)	 กำาลังการผลิตเสนอขาย	 9.2	 เมกะวัตต์	 
ซึ่งตั้งอยู่ที่	 ต.ควนกาหลง	 อ.ควนกาหลง	 จ.สตูล	 เดินเครื่อง 
จำาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์	 (COD)	 เรียบร้อยแล้ว	 
เมื่อวันที่	 9	 กุมภาพันธ์	 2561	 ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ	 
มีโครงการที่เสนอขายไฟแล้วทั้งสิ้น	 60	 เมกะวัตต์	 ประกอบ 
ด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวลช้างแรก	ไบโอเพาเวอร์	(CRB),	โรงไฟฟ้า 
ชีวมวลแม่วงศ์	 เอ็นเนอยี่	 (MWE),โรงไฟฟ้าชีวมวลมหาชัย	 
กรีน	 เพาเวอร์	 (MGP),	 โรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสัง	 กรีน	 (TSG	 )	 
โรงไฟฟ้าชีวมวล	พัทลุง	กรีน	เพาเวอร์	 (PGP)	และโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลดังกล่าว 

	 นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง 
ทัง้สิน้	49	เมกะวตัต	์และมโีครงการทีอ่ยูใ่นระหวา่งการพฒันา 
ทั้งสิ้น	 10	 เมกะวัตต์	 รวมโครงการทั้งสิ้น	 119	 เมกะวัตต์	 
ขณะเดียวกันยังคาดว่ากำาลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่	 200	
เมกะวัตต์	ภายในปี	2563	ตามเป้าหมายที่วางไว้
                   “สตูล กรีน เพาเวอร์ เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 
6 ที่บริษัทฯ เดินเครื่องจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ซึ่ง 
จะชว่ยสนบัสนนุใหร้ายไดเ้ตบิโตในทศิทางทีด่อียา่งสมำา่เสมอ
และในปี 2561 บริษัท ตั้งเป้ารายได้เติบโต 30% ตามกำาลัง 
การผลิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมที่จะ 
เข้าร่วมประมูลโครงการ VSPP Semi Firm ด้วย จาก 
ประสบการณท์ำางานและความพรอ้มกค็าดวา่ นา่จะไดร้บังาน 
ดังกล่าวอย่างแน่นอน”	นางกนกทิพย์กล่าว
 อย�่งไรกต็�ม บรษิทั มแีผนทีจ่ะยืน่ประมลูโครงก�ร 
VSPP Semi Firm ที่จะเปิดประมูลจำ�นวน 280 เมกะวัตต์  
โดยจะยื่นประมูลประม�ณ 80-100 เมกะวัตต์ นอกจ�กนี้  
ยงัเตรยีมทีจ่ะเข�้ยืน่ประมลูโครงก�รโรงไฟฟ�้พลงัง�นขยะ 
ของ อบจ. นนทบรุ ีกำ�ลงัก�รผลติ 20 เมกะวตัต ์ซึง่ปจัจบุนั 
มีคว�มพร้อมทั้งด้�นก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(EIA) ห�กชนะก�รประมูลโครงก�รดังกล่�วจะส�ม�รถ 
กอ่สร�้งไดท้นัทแีละสง่ผลบวกตอ่ผลประกอบก�รของบรษิทั 
ในอน�คตอีกด้วย

โดยกองบรรณาธิการ
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 TPCH เดินเครื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลสตูล

 ตั้งเป้ารายได้ปี 61 ขยายตัว 30% จากปี 60
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ปรียนาถ สุนทรวาทะ

ดำาเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์	 (COD)	 ให้แก่ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ได้ตามเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้	 โดยมีต้นทุนในการก่อสร้างตำ่ากว่างบประมาณวางไว้	 
และมปีระสทิธภิาพสงูกวา่ทีค่าดการณไ์ว้	คาดวา่	ทำาใหบ้รษิทั 
สามารถรับรู้รายได้ในปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า	2,000	ล้านบาท
		 ความสำาเร็จในครั้งนี้ส่งผลให้	 BGRIM	 มีโรงไฟฟ้า 
รวมทั้งสิ้น	 31	 โครงการ	 โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วม	13	โครงการ	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	15	โครงการ	
โรงไฟฟ้าพลังนำ้า	 2	 โครงการ	 และโรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล	 
1	โครงการ	มีกำาลังการผลิตรวมทั้งสิ้น	1,779	เมกะวัตต์	
 ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒน�โครงก�รโรงไฟฟ้� 

BGRIM ทยอยจำ�หน่�ยไฟฟ้�เข้�สู่ระบบเชิงพ�ณิชย์อย่�ง
ต่อเนื่อง ล่�สุดโรงไฟฟ้�พลังคว�มร้อนร่วม อมตะ บี.กริม  
เพ�เวอร ์(ระยอง) 3 กำ�ลงัก�รผลติ 133 เมกะวตัต ์ส�ม�รถ 
จำ�หน่�ยไฟฟ้�เข้�สู่ระบบต�มสัญญ�ให้แก่ก�รไฟฟ้�ฝ่�ย 
ผลิต (กฟผ.) จำ�นวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวล� 25 ปี  
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.61 ที่ผ่�นม�
	 นางปรียนาถ	 สุนทรวาทะ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
บริษัท	บี.กริม	 เพาเวอร์	จำากัด	 (มหาชน)	หรือ	BGRIM	 เปิด 
เผยว่า	 บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล	 (ไฟล์ลิ่ง)	 เพิ่ม 
เติมให้แก่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 เพื่ออัพเดตความคืบหน้าการ 

โดยกองบรรณาธิการ

Energy Focus

‘BGRIM’ซีโอดีโรงไฟฟ้า 133 MW

โครงการอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3

พัฒนาโครงการ	 ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2561	 
ทีผ่า่นมา	บรษิทัประสบความสำาเรจ็ในการพฒันาโครงการโรง
ไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่ม	อมตะ	บ.ีกรมิ	เพาเวอร	์(ระยอง)	3	ซึง่ 
เป็นโครงการโรงไฟฟ้า	SPP	ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 
อมตะซิตี้ระยอง	 ตำาบลมาบยางพร	 อำาเภอปลวกแดง	 
จังหวัดระยอง
		 โครงการดังกล่าวมีขนาดกำาลังการผลิต	 133	 เมกะ
วัตต์	 (กำาลังการผลิตไอนำ้า	 30	 ตัน/ชั่วโมง)	 สามารถเริ่ม 

อย่�งต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้ใช้ไฟฟ้� 
ภ�คครวัเรอืน และภ�คอตุส�หกรรม โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่กลุม่ 
ลูกค้�ภ�คอุตส�หกรรมชั้นนำ�ที่ให้คว�มไว้ว�งใจ ‘BGRIM’  
ด้วยระบบไฟฟ้�ที่มีคว�มมั่นคงและมีประสิทธิภ�พ รองรับ 
คว�มต้องก�รไฟฟ้�ของลูกค้�ได้อย่�งต่อเนื่อง และพร้อม 
รองรับก�รขย�ยตัวเขตพื้นที่เศรษฐกิจภ�คตะวันออก  
(EEC) ทำ�ให้ ‘BGRIM’ ส�ม�รถเติบโตและเป็นหนึ่งในผู้นำ� 
ก�รผลิตไฟฟ้�ในปัจจุบัน
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บัณฑิต สะเพียรชัย

บางจากที่บริหารโดยบริษัท	 บางจาก	 รีเทล	 จำากัด	 โดยบาง
จากฯ	และบางจาก	รีเทล	จะได้รับประโยชน์จากราคาไฟฟ้า
ที่ตำ่าลงราว	10-15%	
		 นอกจากนั้นจะร่วมพัฒนานำานวัตกรรมอนุรักษ์
พลังงานที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	 เช่น	 IoT	 (Internet	 of	
Things)	 หรือการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์	 มาเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน	 ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนแล้ว	 ยังช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับสถานีบริการ 
นำ้ามันและร้านค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย	 สอดคล้องการมี 
ส่วนร่วมสร้างสังคมสีเขียว	(Green	Society)
	 นายบัณฑิต	 สะเพียรชัย	 กรรมการผู้จัดการใหญ่		
บริษัท	บีซีพีจี	จำากัด	(มหาชน)	เปิดเผยว่า	ในระยะแรก	บีซีพี
จ	ีจะศกึษาและดำาเนนิการในสถานบีรกิารนำา้มนับางจากขนาด
กลางและขนาดใหญ่ที่มีร้าน	 SPAR	ซูเปอร์มาร์เก็ต	 และร้าน
กาแฟอินทนิล	 พร้อมทั้งธุรกิจเสริมอื่นๆ	 ประมาณ	 10	 แห่ง	 
หลังจากนั้นจะขยายเพิ่มเติมไปยังสถานีบริการนำ้ามัน 
บางจากอื่นๆ	 ทั้งที่บริษัทฯ	 และผู้ประกอบการเป็นผู้บริหาร	 
คาดว่าจะเริ่มดำาเนินการได้ภายในไตรมาส	3	ของปีนี้		
	 ทั้งนี้	 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 
ระหว่าง	 นายสมชัย	 เตชะวณิช	 ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาด	 บริษัท	 
บางจาก	คอรป์อเรชัน่	จำากดั	(มหาชน)	นายบณัฑติ	สะเพยีรชยั	 
กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	
 บรษิทั บซีพีจี ีจำ�กดั (มห�ชน) ผูป้ระกอบธรุกจิผลติ 
ไฟฟ้�จ�กพลังง�นสะอ�ดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 
น�ยวิบูลย์ วงสกุล กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท บ�งจ�ก  
รีเทล จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้บริห�รจัดก�รร้�น SPAR ซูเปอร์
ม�ร์เก็ต และร้�นก�แฟอินทนิล รวมทั้งอ�ค�รร้�นค้� 
ภ�ยในสถ�นบีรกิ�รนำ�้มนับ�งจ�ก ณ อ�ค�ร เอม็  ท�วเวอร ์
ถนนสุขุมวิท 62 

บ�งจ�กฯจับมือบีซีพีจี   ลงทุนผลิตไฟฟ้�จ�กเซลล์  
แสงอ�ทิตย์ ระยะแรกเน้นติดตั้งบนหลังค�อ�ค�รภ�ยใน
สถ�นีบริก�รนำ้�มันบ�งจ�กขน�ดกล�งและขน�ดใหญ่ 
ที่มีร้�น SPAR ซูเปอร์ม�ร์เก็ต และร้�นก�แฟอินทนิล  
หวังร่วมกันพัฒน�นวัตกรรมอนุรักษ์พลังง�นและสร้�ง
สังคมสีเขียว ค�ดเริ่มดำ�เนินก�รได้ใน Q3
	 นายสมชัย	 เตชะวณิช	 ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มธุรกิจการตลาด			บริษัท	
บางจาก	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด	 (มหาชน)	 เปิดเผยว่า	 เพื่อให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	Evolving	Greenovation	
	 บางจากฯ	ไดน้ำานวตักรรมมาใชใ้นการดำาเนนิงานอยา่ง
ไม่หยุดนิ่ง		ล่าสุดนี้ได้ร่วมกับ	บริษัท	บีซีพีจี	จำากัด	(มหาชน)			
ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มที่ดำาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน	 ลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาอาคารสถานี 
บริการนำ้ามัน	 และอาคารร้านค้าภายในสถานีบริการนำ้ามัน

โดยกองบรรณาธิการ
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 “บางจากะฯ” จับมือ บมจ. บีซีพีจี

 ผลิตโซลาร์รูฟท็อปในปั๊มบางจาก
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เมื่อ 2 กุมภ�พันธ์ 2561 ที่ผ่�นม� ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ 
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพลังง�นให้เกียรติม�เป็นประธ�น 
ใน “พิธีลงน�มบันทึกคว�มร่วมมือด้�นพลังง�น” ระหว่�ง 
ก�รไฟฟ�้ฝ�่ยผลติแหง่ประเทศไทย และบรษิทั ปตท. จำ�กดั  
(มห�ชน) โดยมีน�ยกรศิษฏ์ ภัคโชต�นนท์ ผู้ว่�ก�ร 
ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย และน�ยเทวินทร์  
วงศ์ว�นิช ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�ร 
ผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) ร่วมลงน�มฯ
  ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานกล่าวว่า	 การลงนามความร่วมมือด้านพลังงานครั้งนี้ 
นับเป็นความร่วมมือครั้งสำาคัญของสองรัฐวิสาหกิจไทย	 
ภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงพลังงาน	 ที่มีพันธกิจ 
หลักในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ	 
ซึ่งปัจจุบันทั้งสองหน่วยงาน	 ได้ทำาหน้าที่ตามพันธกิจของตน 
อย่างดีอยู่แล้ว	 ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า	 ตลอดช่วงหลาย 
ปีที่ผ่านมานี้	 ประเทศไทยไม่เคยเกิดภาวะวิกฤตทางพลังงาน

ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ	 และมีพลังงาน 
ทั้งในส่วนของ	 fossil	 fuel	 และไฟฟ้าให้ใช้อย่างต่อเนื่อง	 
และมีต้นทุนในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ 
ประชาชน	 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้เกิด	 Team	 Thailand	 
for	Energy	Business	ที่จะช่วยดูแลความมั่นคงทางพลังงาน	 
ตลอดจนรว่มกนัพฒันาธรุกจิพลงังาน	และนวตักรรมทางดา้น 
พลังงาน	 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและพัฒนา 
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไป	 โดยกระทรวง 
พลังงานมุ่งหวังทั้งสององค์กรเป็นผู้นำาในการพัฒนาธุรกิจ 
พลังงานในต่างประเทศ	เพื่อส่งกลับมาเสริมสร้างความมั่นคง
ทางพลังงานให้แก่ประเทศไทย	รวมถึงจะเป็นการช่วยพัฒนา 
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้อีกทางหนึ่งด้วย”
 น�ยกรศิษฏ์ ภัคโชต�นนท ์ 	 ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 กล่าวเสริมว่า	 กระแส 
การพัฒนาของ	Disruptive	Technology	ในปัจจุบัน	ส่งผล 
ต่อโลกธุรกิจอย่างยิ่ง	 ปตท.	 และ	 กฟผ.	 ในฐานะรัฐวิสาหกิจ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านพลังงานของประเทศจึงต้องปรับ 
ตวัอยา่งรวดเรว็และตอ่เนือ่ง	รองรบัการเตบิโตของเทคโนโลย ี
ดังกล่าวเพื่อให้ทันกับทิศทางการพัฒนาในระดับสากล	ความ 
ร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง	ปตท.	และ	กฟผ.	นี้	จึงเป็นการ 
แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา 
นวัตกรรมในธุรกิจพลังงานรวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	 ตลอดจน 
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
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ปตท.-กฟผ.ลงนามความร่วมมือครั้งใหญ่

สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศ
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ใหม่ร่วมกัน	 เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและประสบการณ์ของ 
ทัง้สองหนว่ยงานจะนำาพาใหเ้กดิการขยายผลทีเ่ปน็ประโยชน ์
ในวงกว้างต่อประเทศชาติและประชาชน	 ในการเสริมสร้าง 
ความมั่นคงด้านพลังงาน	 และเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง	 เพื่อ 
ความยั่งยืนของประเทศต่อไป”
 น�ยเทวินทร์ วงศ์ว�นิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 ปตท.	 จำากัด	 (มหาชน)	 
กล่าวถึงความร่วมมือว่า		ปตท.	เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการ 
สนับสนุนนโยบายของภาครัฐ	 เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพ 
ของประเทศ	 และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ 
เตบิโตอยา่งยัง่ยนื	ปตท.	จงึมคีวามยนิดทีีไ่ดล้งนามความรว่มมอื 
ด้านพลังงาน	 กับ	 กฟผ.	 เพื่อร่วมกันศึกษา	 วางกรอบ 
ความร่วมมือในการประกอบธุรกิจพลังงาน	 ด้วยองค์ความรู้ 
ในธุรกิจที่แต่ละหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ	 ซึ่งจะเสริมสร้าง 
ให้เกิดการนำาไปประยุกต์	 และต่อยอดให้เกิดการสร้าง 
นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ	 ให้แก่ประเทศได้ในอนาคต	 
เพื่อให้การประกอบธุรกิจพลังงานของประเทศ	 เป็นไปอย่าง 
มั่นคง	และมีประสิทธิภาพ	เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
	 ความร่วมมือในครั้งนี้	นอกจากเพื่อเป็นการสนับสนุน
นโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางพลังงาน	 และ 
นโยบายที่ส่งเสริมมิติด้านนวัตกรรมผ่านการลงทุนใน 
อตุสาหกรรมพลงังานทีส่รา้งมลูคา่เพิม่	ซึง่สอดรบักบันโยบาย	
“Thailand	 4.0”	 ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
สู่	 	 Value	 Based	 Economy	 หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน 
ด้วยนวัตกรรมแล้ว	 ยังจะเป็นก้าวสำาคัญในการยกระดับ 
ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน	 และจะเป็นการสร้าง 

ความมัน่ใจใหแ้กภ่าครฐั	ภาคประชาชน	และภาคอตุสาหกรรม	
ว่า	 ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย	 จะได้รับการ
ดูแลเป็นอย่างดี	 และจะได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
ที่ดียิ่งขึ้น	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน	 มีพลังงาน 
ใช้อย่างต่อเนื่อง	 และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น	 เพื่อเป็น	 
Pride	and	Treasure	of	Thailand	ต่อไป”		
 อนึง่ นโยบ�ยและยทุธศ�สตรข์องกระทรวงพลงัง�น 
ปี 2561 - 2565 มุ่งเน้นให้ประเทศมีคว�มมั่นคงท�ง 
พลังง�น พร้อมด้วยศักยภ�พที่แข่งขันได้ในเวทีโลก  
สำ�หรับคว�มร่วมมือท�งด้�นพลังง�นของ กฟผ. และ  
ปตท. ต�มขอ้ตกลงนีม้รีะยะเวล� 2 ป ีโดยบรูณ�ก�รคว�มรู ้ 
คว�มส�ม�รถ และคว�มเชี่ยวช�ญของบุคล�กรจ�ก 
ทั้งสององค์กรม�ใช้ในก�รพัฒน�พนักง�น และจัดตั้ง 
โครงก�รนำ�ร่อง (Pilot project) เพื่อนำ�ไปสู่คว�มร่วมมือ 
ท�งด้�นพลังง�นในอน�คต

กรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ (ซ้าย) เทวินทร์ วงศ์วานิช (ขวา)
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มร.วิลเลียม ลูอีส สโตน กรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่ 
บริห�ร บริษัท สต�ร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) 
หรือ SPRC เปิดเผยผลประกอบก�รด้�นก�รเงินและ 
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท สำ�หรับไตรม�สที่ 4/2560 และ 
ประจำ�ปี 2560 ว่� ในไตรม�สที่ 4/2560 SPRC มีกำ�ไรสุทธิ  
78 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ (2,573 ล้�นบ�ท) โดยเปรียบเทียบ 
กับไตรม�สที่ 3/2560  ซึ่งมีกำ�ไรสุทธิ 84 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ  
(2,819 ล้�นบ�ท) และไตรม�สที่ 4/2559 มีกำ�ไรสุทธิ 79  
ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ  (2,810 ล้�นบ�ท) 
	 ในปี	2560	บริษัทฯ	มีกำาไรสุทธิรวม	261	ล้านดอลลาร์ 
สหรัฐ	 (8,895	 ล้านบาท)	 เมื่อเทียบกับป	ี 2559	 จำานวน	 245	 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 (8,688	 ล้านบาท)	 เนื่องจากค่าการกลั่น 
ทางการตลาดในปี	 2560	 จำานวน	 7.34	 ดอลลาร์สหรัฐ 
ต่อบาร์เรลสูงขึ้น	เมื่อเทียบกับปี	2559	จำานวน	6.68	ดอลลาร์ 
สหรัฐต่อบาร์เรล
	 นบัตัง้แตป่	ี2556	เปน็ตน้มา		SPRC	ประสบความสำาเรจ็ 
ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย	 โดยไม่มีการบาดเจ็บถึง 
ขั้นหยุดงานสูงถึง	15.7	ล้านชั่วโมง	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังคง 
มุ่งมั่นในด้านความเชื่อถือได้ในกระบวนการผลิตและการใช้ 

กำาลังการกลั่นนำ้ามันให้อยู่ในอันดับต้นๆ	 ของโรงกลั่นนำ้ามันใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและคาบสมุทรอินเดีย
	 เมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	2561	ที่ประชุมคณะกรรมการ 
ของบริษัทฯ	 ครั้งที่	 1/2561	 มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผล 
ให้กับผู้ถือหุ้นจากกำาไรสุทธิในปี	 2560	 	 ในอัตรา	 1.1427		 
บาทต่อหุ้น	 โดยกำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี	 
2561	 ในวันที่	 5	 เมษายน	 2561	 พิจารณาอนุมัติเงินปันผล 
จำานวน	 1.1427	 บาทต่อหุ้น	 คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำาไร 
สุทธิร้อยละ	 60	 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ของบริษัทที่จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ	 50	 	 ทั้งนี้	 บริษัทได้มี 
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำาไรสุทธิครึ่งแรกของปี	 
2560	จำานวน	0.4621	บาทต่อหุ้นแล้ว		คงเหลือเป็นเงินปันผล 
ที่จะจ่ายอีกในอัตรา	0.6806	บาทต่อหุ้น
 กำ�หนดร�ยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
ในวันที่ 18 เมษ�ยน 2561 และกำ�หนดก�รจ่�ยเงินปันผล 
ในอัตร� 0.6806 บ�ทต่อหุ้น ในวันที่ 3 พฤษภ�คม 2561   
หลั งจ�กที่ ได้ รั บอนุมั ติ จ�กที่ ประชุมผู้ ถื อหุ้ นส�มัญ 
ประจำ�ปี 2561

มร.วิลเลียม ลูอีส สโตน

  

โดยกองบรรณาธิการ

Energy Focus

สตาร์ ปิโตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง แถลงผลประกอบการประจํ าปี 2560 

 มีก ําไรสุทธิ 261 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 8,895 ล้านบาท 

  พร้อมการจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 1.1427 บาทต่อหุ้น
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	 ดร.ศิริ	 จิระพงษ์พันธ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน	 อาทิ	 
นายธรรมยศ	 ศรีช่วย	 ปลัดกระทรวงพลังงานได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ	 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	 ระหว่างวันที่	 5-6	 มี.ค. 
2561	 ที่ผ่านมา	 ซึ่งเป็นภารกิจก่อนและหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ	 โดยในช่วงเช้าเป็นการตรวจ
เยี่ยมและหารือโครงการระบบสูบนำ้ากลับจากเขื่อนเพชรไปยังเขื่อนแก่งกระจาน	 ร่วมกับกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ซึ่งเป็นหน่วยงานสภาเกษตร	จ.เพชรบุรี	เพื่อแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งในจังหวัด
	 ในชว่งบา่ย	ดร.	ศริ	ิไดเ้ดนิทางนำาสือ่มวลชนเยีย่มชมโครงการสบูนำา้ดว้ยพลงังานแสงอาทติยส์ูภ้ยัแลง้ทีบ่รเิวณบา้นหนองคอไก่	 
ต.เขากระปุก	 อ.ท่ายาง	 ซึ่งได้ดำาเนินการโดยสำานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี	 โดยใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เป็นปั๊มสูบนำ้า 
จากแหล่งนำ้าสาธารณะ	 และสามารถมากักเก็บไว้ในบ่อนำ้าของหมู่บ้านหรือชุมชน	 โดยมีการบริหารจัดการร่วมกัน	 ซึ่งเกษตรกร 
และชาวบ้านจะไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าในการสูบนำ้าดังกล่าว	 ซึ่งจุดเด่นของโครงการสูบนำ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้สามารถใช้นำ้า 
ในการปลูกพืชแบบผสมผสานพร้อมกับการเลี้ยงสัตว์และชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	

โดยกองบรรณาธิการ

Energy CSR
กระทรวงพลังงาน
ร่วมประชุม ครม.สัญจร 
ตรวจโครงการลดปัญหา

นํ้าท่วม-แก้ภัยแล้งเพชรบุรี

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ (ขวา) 
และนายธรรมยศ ศรีช่วย (ซ้าย)
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“พลังงานมหานคร” เปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV
 บรษิทั	พลงังานมหานคร	จำากดั	ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยของ	บมจ.
พลังงานบริสุทธิ์	 หรือ	 EA	 ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำาเนินธุรกิจสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าภายใต้ชื่อว่า	 “EA	 Anywhere”	 เพื่อเป็นผู้นำาทางด้าน
สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำาหรับรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟ้าของไทย	 โดยมีคุณสมโภชน์	 อาหุนัย	 ประธานกรรมการ
บริหาร	EA	ได้แถลงข่าวเปิดตัว	“EA	Anywhere	Future	Begins”	
อย่างเป็นทางการ	ณ	The	Crystal	Design	Center	เลียบทางด่วน
รามอินทรา	ซึ่งมีแขกผู้เกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง	

อก. ลงนามพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยุคใหม่
	 ดร.สมชาย	 หาญหิรัญ	 	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม	(อก.)	พร้อมด้วยนายอากิระ	ทีรากาว่า	ผู้ช่วยทูตการค้า 
สถานทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทยให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานใน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างนายกอบชัย	 สังสิทธิสวัสดิ์	 อธิบดี 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับนายคัทซึฮิโกะ	 ซุกิโตะ	 กรรมการบริหาร
บริษัทเดนโซ่	 คอร์ปอเรชั่น	 โดยมีเป้าหมายในการตั้งโครงการพัฒนา 
ผู้ประกอบการ	Lean	Automation	System	Integrator	หรือ	LASI	
สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่ในประเทศไทย	

ธนาคารออมสินทุ่มเงิน 80 ล้านหนุนบอลไทย 
	 ธนาคารออมสินโดย	 ดร.ชาติชาย	 พยุหนาวีชัย	 ผู้อำานวย
การธนาคารออมสิน	มอบเงิน	80	ล้านบาทให้	สมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์ภายใต้แนวคิด	“ออมสินส่ง
เสริมฟุตบอลไทย	 สู่ความเป็นหนึ่ง”	 เพื่อเดินหน้าสร้างความสุขให้
กับแฟนฟุตบอลชาวไทยและเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยขับเคลื่อน
วงการฟตุบอลไทยใหก้า้วสูร่ะดบัสากลทัง้ทางตรงและทางออ้ม	โดย	
พล.ต.ท.	พสิณัห	์จลุดลิก	เลขาธกิารสมาคมฯ	กลา่ววา่	ในนามสมาคม
กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ

BGRIM ลงนามเงินกู้ 235 ล้านเหรียญกับเอดีบี 
	 บริษัท	บี.กริม	 เพาเวอร์	 จำากัด	 (มหาชน)  ‘BGRIM’ หนึ่งในผู้
ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของไทยร่วมลงนามสัญญาสนับสนุนเงินกู้
มูลค่า 235 ล้านเหรียญสหรัฐกับธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ เอดีบี   เพื่อ
พัฒนาและขยายกำาลังการผลิตพลังงานก๊าซธรรมชาติและพลังงาน
ทดแทนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ
สององค์กร	 อาทิ	 นายไมเคิล	 แบร์โรว์  ผู้อำานวยการสำานักปฏิบัติการ
ภาคเอกชนของเอดีบีและนางปรียนาถ	สุนทรวาทะ	ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	BGRIM	เป็นตัวแทนในการลงนามครั้งนี้	
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GGC จับมือ KTIS ลงทุน “นครสวรรค์ Biocomplex”
	 นายประเสริฐ	 บุญสัมพันธ์	 หัวหน้าทีมภาคเอกชน	 คณะทำางาน 
คลัสเตอร์	 ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคล่ือนการลงทุน	 Biocomplex	 
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ	 (Bioeconomy)	 ในพ้ืนท่ีนำาร่อง	 จังหวัด
นครสวรรค์    	 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์	 พันธ์มีเชาว์	 ประธานกรรมการ	 
บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล	 หรือ	 GGC	 และนายปรีชา	 อรรถวิภัชน์	 
ประธานกรรมการ	บริษัท	เกษตรไทย	อินเตอร์เนช่ันแนล	ชูการ์	คอร์ปอเรช่ัน	 
จำากัด	(มหาชน)	หรือ	KTIS	ร่วมในพิธีฯ

จัดงาน LABELEXPO SOUTHEAST ASIA 2018
 ดร.	 กิตติโชติ	 ศุภกำาเนิด	 (กลาง)	 วิศวกรชำานาญการ	 ผู้แทน
กองนวัตกรรมฯ	 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 พร้อมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 
เข้าร่วมงานแถลงข่าว	 LABELEXPO	 	 SOUTHEAST	 ASIA	 2018	 
จะจัดข้ึนระหว่างวันท่ี	10	-	12	พฤษภาคม	2561	ณ	ศูนย์นิทรรศการและ 
การประชุมไบเทค	Hall	 98	 เป็นงานแสดงทางด้านการพิมพ์ฉลากสินค้า 
ระบบการพิมพ์สกรีนการพิมพ์ดิจิทัลระดับโลก	 เพ่ือเชิญชวนให้ผู้ประกอบ 
การโรงพิมพ์	 เจ้าของผลิตภัณฑ์ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีเทคนิคทางด้านฉลาก 
และบรรจุภัณฑ์ในต่างประเทศเข้าร่วมชมงาน	 ซ่ึงมีผู้ประกอบการหลัก 
จากอุตสาหกรรมท่ัวโลก	กว่า	200	ราย	เข้าร่วมแสดง

IRPC รับรางวัล 1 ใน 100 บริษัทพลังงานระดับโลก
	 นายสุกฤตย์	 สุรบถโสภณ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 บมจ. 
ไออาร์พีซี	 รับรางวัล	 1	 ใน	 100	 บริษัทช้ันนำาด้านพลังงานระดับโลก	 
ปี	 2560	 (Thomson	 Reuters	 2017	 Top	 100	 Global	 Energy	
Leader)	จาก	มิสเตอร์ชาน	ชอง	ลอย	Director	ของ	Thomson	Reuters	 
ซ่ึงเป็นผู้นำาระดับโลกทางด้านแหล่งข้อมูลข่าวสาร	 และเป็นองค์กรข่าว 
ท่ีได้รับความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก	 โดยพิจารณาจาก 
ความมุ่งม่ันทุ่มเทของบริษัทฯ	 ในการเป็นบริษัทช้ันนำาด้านพลังงาน	 และ 
มีผลการดำาเนินงานยอดเย่ียมท้ัง	8	ด้าน

GPSC จับมือพันธมิตรจัดการกากอุตสาหกรรม
	 นายสมรชัย	 คุณรักษ์	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ	 
บริษัท	 โกลบอล	 เพาเวอร์	 ซินเนอร์ย่ี	 จำากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 GPSC	 
แกนนำานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้ากลุ่ม	 ปตท.	 และนายสมศักด์ิ	 
เลิศเจริญเสริมสุข	 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำารุง	 ร่วมลงนาม 
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 
ในโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี	 EEC	ณ	 โรงแรม 
บางแสน	เฮอริเทจ	ชลบุรี	

เดือนเมษายน-มิถุนายน	2561  พลังงานทางเลือก 39



PTG เปิดคลังนํ้ามันแห่งใหม่ จ.สุรินทร์
	 นายวริวงศ์	 พราหมณพันธ์ุ	 ผู้จัดการส่วนคลังนำ้ามัน	 สาขา 
สุรินทร์	 พร้อมทีมงาน	 บริษัท	 พีทีจี	 เอ็นเนอยี	 จำากัด	 (มหาชน)	 
หรือ	 PTG	 ร่วมงานเปิดคลังนำ้ามันพีทีแห่งใหม่ซ่ึงต้ังอยู่ท่ี	 165	 
หมู่	 6	 ต.สำาโรง	 อ.เมืองสุรินทร์	 จ.สุรินทร์	 ซ่ึงเป็นคลังนำ้ามันแห่งท่ี	
11	 ของบริษัทฯ	 เพ่ือรองรับการขยายตัวไปยังแถบภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่างหรือ	 “อีสานใต้”	 โดยจะช่วยเพ่ิมการบริการท่ี 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมากย่ิงข้ึน	 
ณ	คลังนำา้มันพีทีจังหวัดสุรินทร์	เม่ือเร็วๆ	น้ี

กฟน. ตรวจอาคารประหยัดพลังงาน ระดับ 2 ปีที่ 5
	 นายพูนศักด์ิ	 ว่องตระกูล	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบริการระบบ 
ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง	 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 การไฟฟ้า 
นครหลวง	 ร่วมตรวจประเมินอาคารโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	 เพ่ือ 
ประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงานในระดับ	2	ตามโครงการส่งเสริม 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีท่ี	 5	 MEA	 
Energy	 Saving	 Building	 2017	 จัดประกวดอาคารสำาหรับ	 4	 กลุ่ม	 
ประกอบด้วยอาคารประเภทโรงพยาบาล	 โรงแรม	 สำานักงานและ 
ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า	

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ รับรางวัล G-Green 
	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ได้รับโล่รางวัล 
ตราสัญลักษณ์	 G-Green	 ระดับดีเย่ียม	 (G	 ทอง)	 ในระดับประเทศ	 
โดยมี	 ดร.ธนพงศ์	 ดวงมณี	 วิศวกรส่ิงแวดล้อม	 เป็นตัวแทนของ 
มูลนิธิฯ	 เข้ารับรางวัลจาก	 พลเอก	 สุรศักด์ิ	 กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 รางวัล 
ดังกล่าวกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม	 (สส.)	 ได้จัดข้ึนภายใต้
ยุทธศาสตร์ประเทศ	 Green	 Growth	 เพ่ือเชิดชูและประกาศ 
เกียรติคุณแก่สำานักงานสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	

กระทรวงพลังงาน ร่วมมือ GIZ หนุนใช้พลังงานยั่งยืน
	 กระทรวงพลังงานและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ของเยอรมัน	 (GIZ)	 ร่วมจัด	 “งานสัมมนาโครงการพลังงานทดแทน 
ชุมชน	 ไทย-เยอรมัน	 คร้ังท่ี	 3”	 ซ่ึงการจัดงานสัมมนาคร้ังน้ีจะมีส่วน 
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาโอกาสในการนำาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน 
มาใช้ในชุมชนไทย	 ผู้แทนจากกว่า	10	 ชุมชนท่ัวประเทศไทยเข้าร่วมการ 
อบรมจากผู้เช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียงระดับนานาชาติ	 เพ่ือเรียนรู้เก่ียวกับ 
การดำาเนินโครงการด้านพลังงานย่ังยืนในจังหวัดของตนเอง	
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TPCH มอบเงินทุนรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์
	 คุณกนกทิพย์	 จันทร์พลังศรี	 ประธานกรรมการบริหาร	 พร้อม 
ด้วยทีมงานของ	 บมจ.	 ทีพีซี	 เพาเวอร์โฮลด้ิง	 (TPCH)	 ถ่ายภาพ 
ร่วมกับตัวแทนชาวบ้าน	 ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับ	 โรงไฟฟ้าชีวมวล	 ช้างแรก 
ไบโอเพาเวอร์	 ขนาดกำาลังการผลิตเสนอขายไฟอยู่ท่ี	 9.2	 เมกะวัตต์	 
ซ่ึงต้ังอยู่ท่ี	 ต.นาโพธ์ิ	 อ.ทุ่งสง	 จ.นครศรีธรรมราช	 เพ่ือมอบเงินทุน 
สนับสนุนโครงการกองทุนกลาง	เม่ือเร็วๆ	น้ี

เปิดตัวโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินบูที่เมียนมาร์
	 H.E.	 U	Win	 Khaing	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและ 
พลังงานของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์,	 H.E.	 
Dr	 Aung	Moe	 Nyo	 หัวหน้าคณะรัฐมนตรีแห่งรัฐเมกเวย์	 	 เป็น 
ประธานเปิดงานร่วมกับ	บริษัท	พลังงานเพ่ือโลกสีเขียว	(ประเทศไทย)	
จำากัด	(GEPT)	และ	GEP	(Myanmar)	Co.,Ltd.	ในฐานะบริษัทย่อย 
ของ	 GEPT	 ในพิธีเปิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
มินบู	พร้อมด้วย	 รองรัฐมนตรีกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน,	 รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม	

กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ลงนามธรรมาภิบาลเหมืองแร่ 
	 นายบรรพต	 ธีระวาส	 ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ	 (กฟผ.)	 
เผยได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ธรรมาภิบาลเหมืองแร่	 ร่วมกับกิจ 
การเหมืองแร่ไทย	สภาการเหมืองแร่	สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย	 
สมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย	 และผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่	 
เพ่ือมุ่งม่ันให้การประกอบกิจการเหมืองแร่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 
รับผิดชอบต่อสังคมและสุขภาพประชาชน	 ในงานประชุมสัมมนาทาง 
วิชาการเร่ือง	“มิติใหม่	เหมืองแร่ไทย	:	ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อม”	ณ	โรงแรมรามา	การ์เด้นส์	กรุงเทพ

ปตท. ลงนามร่วมมือกับ กฟผ. นําร่องโครงการ FSRU
	 ปตท.	 ลงนามร่วมมือด้านพลังงาน	 กับ	 กฟผ.	 ในการแลก 
เปล่ียนความรู้และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ร่วมกัน	 เพ่ือ
ช่วยกันดูแลความม่ันคงทางพลังงาน	 ตลอดจนร่วมกันพัฒนาธุรกิจ 
พลังงาน	 และนวัตกรรมทางด้านพลังงาน	 โครงการนำาร่อง	 (Pilot	 
project)	 ใน	 3	 โครงการ	 ท้ังการลงทุนคลังLNG	 ลอยนำ้าหรือ	 
Floating	Storage	Regasification	Unit	(FSRU)	 ในอ่าวไทยตอนบน 
ท่ีจะเช่ือมโยงกับระบบท่อส่งก๊าซของปตท.	 FSRU	 ท่ีภาคใต้ 
รองรับก๊าซ	 JDA	 ท่ีจะหมดลง	 และ	 FSRU	 ท่ีเมียนมาควบคู่กับ 
โรงไฟฟ้า
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พิธีลงนามพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยุคใหม่ในไทย
	 ดร.สมชาย	 หาญหิรัญ	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
อุตสาหกรรม	 พร้อมด้วยนายอากิระ	 ทีรากาว่า	 ผู้ช่วยทูตการค้า
สถานทูตญ่ีปุ่นประจำาประเทศไทย	 ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี 
ลงนามบันทึกข้อตกลง	 (MOU)	 ระหว่างนายกอบชัย	 สังสิทธิสวัสด์ิ	 
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 กับนายคัทซึฮิโกะ	 ซุกิโตะ	กรรมการ 
บริหาร	 ผู้แทนบริษัทเดนโซ่	 คอร์ปอเรช่ัน  โดยมีเป้าหมายในการ 
ต้ังโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ  Lean	 Automation	 System	 
Integrator	สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่ในไทย

“ศิริ” ยํ้าระบบพลังงาน 4.0 เลิกโควต้า ค่าไฟไม่แพง
	 นายศิริ	 จิระพงษ์พันธ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	 
ปาฐกถาให้กับนักศึกษาท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร	 (วพน.)	 เร่ืองสำาคัญ 
และเร่งด่วนท่ีต้องดำาเนินการคือการวางฐานโครงสร้างระบบพลังงาน	
4.0	   โดยมีนโยบายการยกเลิกโควต้ารับซ้ือไฟฟ้า	 แต่จะเปิดให้มีการ 
แข่งขันอย่างโปร่งใส	 เพ่ือให้ได้ผู้ประกอบการท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด	 
และได้ค่าไฟฟ้าท่ีตำ่าท่ีสุด	 พร้อมยำ้าประเทศไทยไม่มีความจำาเป็นท่ี 
จะต้องไปซ้ือไฟฟ้าราคาแพงกว่า	2.50	บาทต่อหน่วยอีกต่อไป

“PTG” ร่วมทํากิจกรรมกับ “บ้านประจวบโชค” 
	 นายฉลอง	 ติรไตรภูษิต	 	 ผู้อำานวยการฝ่ายส่ือสารองค์กร	 
บมจ.	 พีทีจี	 เอ็นเนอยี	 (PTG)	 พร้อมทีมงานร่วมทำากิจกรรมเล้ียง 
อาหารและมอบของใช้ท่ีจำาเป็นในชีวิตประจำาวัน	ให้แก่สถานคุ้มครอง
คนไร้ท่ีพ่ึง	 “บ้านประจวบโชค”	 ซ่ึงเป็นสถานสงเคราะห์อุปการะ 
เล้ียงดูบุคคลไร้ท่ีพ่ึง	 เร่ร่อน	 ผู้พิการทางจิตท่ีไม่มีผู้รับดูแล	 ตาม	 
พ.ร.บ.	พ.ศ.2551	และผู้ท่ีขาดไร้ผู้อุปการะไร้ท่ีพักพิง	เพ่ือฟ้ืนฟูพัฒนา 
ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้		ณ	สถานคุ้มครอง 
คนไร้ท่ีพ่ึง	บ้านประจวบโชค	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เม่ือเร็วๆ	น้ี	

รมช.อุตฯเปิดศูนย์ ITC ยก SMEs สู่ SMART SME 4.0
	 นายสมชาย	หาญหิรัญ	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นประธานเปิดศูนย์ ITC และงาน SMART	SME 	ด้วยเทคโนโลยี 4.0  
ท่ีให้บริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร	 และตอบ
สนองความต้องการด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วยอุปกรณ์	 เคร่ืองจักร 
ท่ีทันสมัย	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ท่ีเข้ามาเรียนรู้  ซ่ึงมี 
ผู้บริหารจากกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมงาน	 โดยมีนายเฉลิมพล	 
ม่ังค่ัง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับ	ณ	ศูนย์ส่งเสริม 
อุตสาหกรรมภาคท่ี 7 จ.อุบลราชธานี	
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“พีทีจี เอ็นเนอยี” ก้�วสู่ปีที่ 31 จ�กร�กฐ�น 
ธุรกิจนำ้�มันสู่ก�รต่อยอดธุรกิจ non-oil  
พร้อมเป็นสถ�นีบริก�รที่ 1 ในใจคนไทย  
ตั้งเป้�จำ�นวนสถ�นีบริก�ร และจุดให้บริก�ร
ต่�ง ๆ 2,700 แห่งในปี 61 ตั้ง EBITDA โต 
40-45%
 น�ยพิทักษ์ รัชกิจประก�ร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท	 พีทีจี	 เอ็นเนอยี	 จำากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 
PTG	 เปิดเผยว่า	 ในปี	 2561	 จะเป็นปีที่ 
ครบรอบ	30	ปี	และก้าวขึ้นสู่ปีที่	31	ของบริษัทฯ	ซึ่งบริษัทฯ 
ยังคงเดินหน้าในการขยาย	 และต่อยอดธุรกิจ	 non-oil	 
จากรากฐานธุรกิจนำ้ามันอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีเป้าหมาย 
ในการเป็นสถานีบริการนำ้ามันอันดับ	 1	 ในใจคนไทย	 เพื่อให้
คนไทยทั่วประเทศได้รับสินค้า	 และบริการที่มีคุณภาพ	 และ 
ได้ประโยชน์สูงสุด	 ซึ่งในปีนี้บริษัทตั้งเป้าที่จะขยายสถานี 
บริการนำ้ามัน	 และจุดให้บริการต่างๆ	 เพื่อเข้าถึงลูกค้า 
รวมกว่า	 2,700	 จุด	 แบ่งเป็นสถานีบริการนำ้ามันที่มากที่สุด 
ในประเทศไทยด้วยจำานวนมากกว่า	 2,000	 สถานี	 และจุด 
ให้บริการอื่นๆ	 เช่น	ร้าน	MAX	MART,	ร้านกาแฟพันธุ์ไทย,	 
Coffee	World,	 Autobacs,	 สถานีเปลี่ยนถ่ายนำ้ามันเครื่อง	 
PT	Maxnitron,	Max	Camp	และ	Pro	Truck	รวมอีกกว่า	 
700	จุด	ด้วยเป้าจำานวนสมาชิกบัตร	max	card	จำานวน	9.6	 
ล้านสมาชิก
	 ในขณะเดยีวบรษิทัฯ	ตัง้เปา้หมายปรมิาณการจำาหนา่ย 
นำ้ามันให้เพิ่มขึ้น	 20-25%	 จากปีก่อน	 ในขณะที่	 EBITDA	 

ในปีนี้ตั้งเป้าการเติบโตอยู่ที่ระดับ	 40-45% 
จากปีก่อน	 รวมถึงบริษัทฯจะยังคงบริหาร
ต้นทุนสินค้าให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด	 และ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสมตามนโยบาย	 ทั้งนี้บริษัทฯ 
ตั้งเป้างบลงทุนที่ 	 4,000-5,000	 ล้านบาท	 
แบ่งเป็นการลงทุนในการขยายและปรับปรุง 
ธรุกจิหลกั	3,000-3,300	ลา้นบาท	ธรุกจิ	Non-oil	 
500-700	 ล้านบาท	 และธุรกิจใหม่	 500-1,000	 
ล้านบาท	 เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กร 

ในระยะยาว
 “ในโอกาสที่ PTG ครบ 3 ทศวรรษ เรายังคงมุ่งมั่นที่
จะเติบโตจากการสร้างรากฐานในธุรกิจนำ้ามัน สู่การต่อยอด  
และเติบโตในธุรกิจ non-oil อย่างมั่นคง รวมถึงสร้าง 
สิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า ผ่านเครือข่ายพันธมิตร ผ่านบัตร 
สมาชิก PT Max Card ที่มีจำานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง รวมถึงการมองหาการเติบโตผ่านธุรกิจใหม่ๆ  
อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่มุง่มัน่ทีจ่ะเปน็ที ่1 ในใจคนไทยทัว่ประเทศ 
ใหไ้ด ้เพือ่ใหล้กูคา้ไดผ้ลประโยชนส์งูสดุ เพือ่สรา้งความมัน่คง  
และเติบโตให้กับองค์กร และก้าวขึ้นสู่ปีที่ 31 อย่างมั่นคง  
และยั่งยืน”	นายพิทักษ์กล่าว
 ทั้งนี้ผลประกอบก�รของบริษัทฯประจำ�ปี 2560 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิอยู่ที่  
913 ล้�นบ�ท ในขณะที่บริษัทฯ มีร�ยได้รวมอยู่ที่ 84,625  
ล้�นบ�ท

“3 ทศวรรษ PTG” เดินหน้าเติบโต-ต่อยอดธุรกิจ non-oil
พร้อมเป็น 1 ในใจคนไทย ตั้งเป้า 2,700 touchpoint ในปี 61

โดยกองบรรณาธิการ
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กฟผ. ลงน�มคว�มร่วมมือกับสถ�บันก�รเงิน 4 แห่ง  
เพื่อส่งเสริมก�รข�ยผลิตภัณฑ์ตู้เย็นที่ใช้ส�รทำ�คว�ม 
เย็นธรรมช�ติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโครงก�รเพิ่ม 
ประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�นและก�รลดก๊�ซเรือนกระจก 
ที่เหม�ะสมของประเทศในอุตส�หกรรมเครื่องปรับอ�ก�ศ 
และเครื่องทำ�คว�มเย็น หรือ Thailand RAC NAMA  
ค�ดจะส�ม�รถลดพลังง�นไฟฟ้�ได้กว่� 47 ล้�นหน่วย 
ต่อปี หรือ 188 ล้�นบ�ท และลดก�รปล่อยก๊�ซเรือน 
กระจก ประม�ณ 25,000 ตันต่อปี 
	 วนันี	้(20	กมุภาพนัธ	์2561)	น�ยสบืพงษ ์บรูณศรินิทร ์
รองผู้ว่าการกิจการสังคม	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ 
ไทย	 (กฟผ.)	 เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือกิจกรรม
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ตู้ เย็นที่ ใช้สารทำาความเย็น 

ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ระหว่าง	กฟผ.	กับสถาบัน
การเงิน	จำานวน	4	แห่ง	
	 และไดร้บัเกยีรตจิากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก 
ที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
และเครือ่งทำาความเยน็	หรอืThailand	RAC	NAMA	ประกอบ
ด้วยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน	 หรือ	 
GIZ	 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ 
พลังงาน	 (พพ.)	 บริษัทผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ตู้เย็นเบอร์	5	เข้าร่วมงาน	ณ	สำานักงานใหญ่	กฟผ.	จ.นนทบุรี
	 นายสืบพงษ์กล่าวว่า	 ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมาย 
การลดกา๊ซเรอืนกระจกลง	20%	ภายในป	ี2573	ในการประชมุ 
รฐัภาคอีนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ	 สมัยที่	 21	 หรือ	 COP	 21	ณ	 กรุงปารีส	 ดังนั้น	 
เพื่อให้เจตจำานงดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย	 ในการใช้สาร 
ทำาความเย็นที่มีค่าศักยภาพในการทำาให้เกิดภาวะโลกร้อน	 
(Global	 Warming	 Potential	 :	 GWP)	 ตำ่า	 รวมถึงเป็น 

โดยกองบรรณาธิการ

Energy Report

กฟผ. 
จับมือ 4 สถาบันการเงิน
ให้สินเชื่อตู้เย็นเบอร์ 5 

เพิ่มประสิทธิภาพใช้พลังงาน-ลดก๊าซเรือนกระจก

สืบพงษ์ บูรณศิรินทร์
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การลดการใช้พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ	
GIZ	 จึงร่วมกับ	 สผ.	 พพ.	 และ	 กฟผ.	 ดำาเนินโครงการ 
Thailand	RAC	NAMA	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
และลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย	โดยมี	กฟผ.	เป็นผู้รับ 
และบริหารเงินกองทุน	 “RAC	 NAMA	 Fund”	 จาก	 GIZ	 
เพื่อใช้ส่งเสริมการผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้สาร 
ทำาความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชนิด	 R600a	 สำาหรับ 
อุปกรณ์	 4	 ประเภทได้แก่	 ตู้เย็น	 ตู้แช่	 เครื่องปรับอากาศ	 
และเครื่องทำานำ้าเย็น
	 “ในระยะแรก	 กฟผ.จะนำาร่องกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายกบัอปุกรณป์ระเภทตูเ้ยน็กอ่น	เพราะเปน็อปุกรณใ์ชไ้ฟฟา้ 
พื้นฐานที่มีกันเกือบทุกครัวเรือน	 และต้องใช้ไฟฟ้าทุกวัน 
ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 กฟผ.	 จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตร	 จัด
กจิกรรมสง่เสรมิการขายผลติภณัฑต์ูเ้ยน็ทีใ่ชส้ารทำาความเยน็ 
ธรรมชาติ	 ชนิด	 R600a	 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วย 
ประหยัดพลังงาน	 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการ
เงินจำานวน	4	แห่ง	ประกอบด้วย	ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคาร
กสิกรไทย	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 และบมจ.บัตรกรุงไทย	 
ในการให้บริการแบ่งชำาระการซื้อตู้เย็น	 ดอกเบี้ย	 0	%	นาน	 
10	เดือน	เฉพาะรุ่นที่ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	และ 
ใช้สารทำาความเย็น	 R600a	 จำานวนทั้งสิ้น	 11	 เครื่องหมาย 

การค้า	 339	 รุ่น	 ผ่านบัตรเครดิตของ	 4	 สถาบันการเงิน”	 
ผู้ว่าการ	กฟผ.	กล่าว
	 ทั้งนี้	 คาดว่า	 จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการซื้อตู้เย็น 
ชนิดนี้	 จำานวน	 300,000	 เครื่อง	 ส่งผลให้ประหยัดพลังงาน 
ไฟฟ้าได้ถึงประมาณ	47	ล้านหน่วยต่อปี	หรือ	188	ล้านบาท 
ต่อปี	 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ประมาณ	 25,000	
ตันต่อปี	 ทั้งนี้	 ประชาชนที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์ใน 
โครงการฯ	สามารถสอบถามกบัผูแ้ทนจำาหนา่ยเครือ่งใชไ้ฟฟา้ 
ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำา	 และร้านค้าทั่วประเทศ	 ซึ่งจะมี 
การติดป้าย	 Green	 Refrigerant	 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ 
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ	 โดยแคมเปญดังกล่าวจะเริ่ม 
ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม	 2561	 และจะเตรียมขยายผล 
ไปยงัอปุกรณท์ีใ่ชส้ารทำาความเยน็ประเภทอืน่ตอ่ไปในอนาคต
 มร. ทมิ ม�เลอร ์ผูอ้ำานวยการ	GIZ	ประจำาประเทศไทย	
กล่าวว่า	สำาหรับ	 โครงการ	Thailand	RAC	NAMA	รัฐบาล 
อังกฤษและเยอรมนีเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน	 ผ่านกองทุน	 
NAMA	Facility	จำานวน	14.7	ล้านยูโร	เพื่อสนับสนุนประเทศ 
กำาลังพัฒนาที่มีศักยภาพในการดำาเนินโครงการเพื่อลด 
การเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ	 โดยเงินทุน 
จำานวน	 8.3	 ล้านยูโร	 ภายใต้โครงการ	 Thailand	 RAC	 
NAMA	 นี้ได้ถูกจัดสรรและจัดตั้งเป็นกองทุน	 RAC	 NAMA	 

คาดว่า จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการซื้อตู้เย็นชนิดนี้ จำานวน 300,000 เครื่อง 
ส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึงประมาณ 47 ล้านหน่วยต่อปี หรือ 188 ล้านบาทต่อปี 

และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 25,000 ตันต่อปี 
ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์ในโครงการฯ 

สามารถสอบถามกับผู้แทนจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำา และร้านค้าทั่วประเทศ 
ซึ่งจะมีการติดป้าย Green Refrigerant เพื่อเป็นเป็นสัญลักษณ์ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ
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Fund	 เพื่อใช้สำาหรับดำาเนินมาตรการทางการเงิน	 ทั้งรูป 
แบบเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน	 เพื่อส่งเสริมการผลิต 
และการใช้เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำาความเย็นที่มี 
ประสิทธิภาพสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เพื่อลดโลกร้อน 
อย่างยั่งยืนและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ
	 ด้านนายโชค	ณ	ระนอง	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	ผู้จัดการ 
สายบัตรเครดิต	 ธนาคารกรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)	 กล่าวถึง 
การสนับสนุน	 ว่าธนาคารกรุงเทพมีความยินดีในการร่วม 
สนับสนุนโครงการนี้	 พร้อมจัดโปรโมชั่นมอบให้แก่ผู้ถือบัตร 
เครดติธนาคารกรงุเทพ	สามารถผอ่นชำาระสนิคา้ทีร่ว่มรายการ 
ผ่านบริการผ่อนชำาระ	Be	Smart	0%	นานสูงสุด	10	 เดือน	 
และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด	18%	หรือ	18,000	บาท	ตลอด 
รายการ	 โดยการผ่อนชำาระสินค้าครบทุก	 20,000	 บาท	 
จะได้รับเครดิตเงินคืน	400	บาท	หรือ	+	แลกคะแนนสะสม 
เท่าราคาสินค้า	รับเครดิตเงินคืนสูงสุด	18%
	 ในส่วนน�ยอมร สุวจิตต�นนท์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ	 ธนาคารกสิกรไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 กล่าวว่า	 
ธนาคารกสิกรไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในความรว่มมอืเพือ่ลดกา๊ซเรอืนกระจกและรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
ในครั้งนี้	 ธนาคารมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาที่จะนำาไปสู่การ 
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบคาร์บอนตำ่าและบรรลุเป้าหมาย 
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	นอกจากนี้	 
ธนาคารยังได้ปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนลงใน 
ดีเอ็นเอของพนักงานทุกคน	 เพื่อให้เป็น	 “Green	 DNA”	 
ที่ซึมซับอยู่ในทุกกระบวนการดำาเนินธุรกิจจนกลายเป็น 
วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของธนาคารแห่งความยั่งยืน	 และ 
เป็นโอกาสอันดีที่ลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย 
กว่า	 2.5	 ล้านราย	 จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยปกป้องภาวะ 

โลกร้อนด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม	
 น�งส�วผก�ฉัตร เตช�บูรพ�นนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ใหญ่	ผู้บริหารสายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต	ธนาคารไทยพาณิชย์	 
จำากัด	 (มหาชน)	 กล่าวถึงการดำาเนินงาน	 ว่า	 ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับความ 
รับผิดชอบต่อสังคม	ซึ่งหนึ่งในแกนสำาคัญคือ	ด้านการพัฒนา 
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 ดังนั้นธนาคารจึงมีความยินดีเป็น 
อย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือครั้งสำาคัญกับ	 
กฟผ.	 และสถาบันการเงินอีก	 3	 แห่ง	 และพร้อมสนับสนุน 
เต็มที่ในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตู้ เย็นที่ 
ใช้สารทำาความเย็นธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 
รูปแบบของบริการแบ่งชำาระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต 
ไทยพาณชิย	์อตัราดอกเบีย้	0%	นาน	10	เดอืน	รวมถงึกจิกรรม 
ส่งเสริมการตลาดอื่นๆ	 ที่ธนาคารจะมอบให้กับลูกค้าอย่าง 
ต่อเนื่อง
 นอกจ�กนี้ น�งจรูญศรี ศรีสุขสันต์ รองประธ�น
เจ้�หน้�ที่บริห�ร ธุรกิจร้�นค้� “เคทีซี” หรือ บริษัท  
บัตรกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน) กล่�วว่� เคทีซีมีคว�มยินดี 
ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รประหยัดพลังง�นและส่งเสริม 
ก�รลดก๊�ซเรือนกระจก ผ่�นโครงก�ร Thailand RAC  
NAMA และเพื่อข�นรับนโยบ�ยดังกล่�ว จึงได้จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมก�รข�ยเพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคเลือกซื้อตู้เย็น 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้จับมือพันธมิตรผู้ผลิต 
ตู้ เย็น และร้�นค้�ที่ เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยกว่� 2,000  
ร้�นค้�ทั่วประเทศ มอบสิทธิพิเศษให้สม�ชิกบัตรเครดิต 
เคทีซีส�ม�รถใช้บริก�รแบ่งชำ�ระ 0% และสิทธิประโยชน์ 
ต่�งๆ อีกม�กม�ย  
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บูธของบริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำากัดที่ได้รับเงินจากกองทุน Angel Fund

กสอ.สังกัดกระทรวงอุตส�หกรรมจับมือบริษัท เดลต้�  
อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) ส�นต่อโครงก�ร “กองทุน
น�งฟ้�” มอบให้กับ StartUp เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน  
เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนลักษณะให้เปล่� 4 ล้�นบ�ท  
ในก�รจัดตั้งธุรกิจสูงสุดร�ยละไม่เกิน 500,000 บ�ท 
ภ�ยใต้ 2 แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 
ประหยัดพลังง�นผ่�นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี AI 
 น�งส�วนิส�กร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม	 และโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม	 เปิดเผย 
ว่า	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าทาง 
เศรษฐกิจด้วยการเร่งผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการและ 
รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ	โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่เรียกว่า	“สตาร์ท 

อัพ	 (Startup)”	 ให้ เกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	 
เนื่องจากกลุ่มสตาร์ทอัพเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ 
ที่กำาลังเริ่มต้นประกอบธุรกิจ	 มองหาโอกาสทางการตลาด	 
มีความกล้าคิด	 ชอบเรียนรู้ที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆและยังมี 
ความคิดสร้างสรรค์	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำาคัญ 
ในการช่วยให้การดำาเนินธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างก้าว 
กระโดด	 ดังนั้น	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 โดยกรมส่งเสริม 
อุตสาหกรรม	 (กสอ.)	 ร่วมกับ	 บริษัท	 เดลต้า	 อิเล็คทรอ
นิคส์	 (ประเทศไทย)	 ในการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่และ 
สตาร์ทอัพ	(Startup)	อย่างเป็นรูปธรรม	
	 โดยการจัดโครงการ	 “Angel	 Fund	 for	 Startup”	 
ต่อเนื่องเป็นปีที่	 3	 เพื่อให้การสนับสนุนเงินทุนสำาหรับการ 

 กสอ.-เดลต้าเดินหน้า“กองทุนนางฟ้าปี 3” 
เล็งปั้น Startup อัดฉีดเงินให้เปล่าเพิ่ม 4 ล้าน

โดยกองบรรณาธิการ
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จัดตั้งธุรกิจในรูปแบบเงินให้เปล่าจำานวน	 4	 ล้านบาท	 ซึ่งให้ 
สูงสุดรายละไม่เกิน	 500,000	 บาท	 หรือตามขนาดของการ 
จัดตั้งธุรกิจที่ เหมาะสม	 เพื่อให้นำาไปเป็นเครื่องมือใน 
การหาโอกาสจัดตั้งธุรกิจและเสริมศักยภาพการประกอบ 
ธุรกิจให้มีความก้าวหน้าตามเป้าหมายของแผนงานธุรกิจ 
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
	 ผู้ประกอบการใหม่	 หรือกลุ่ม	 Startup	 ถือเป็น 
กลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำาคัญ	 เพราะเป็นฐานของ 
การจา้งงานและการเกดินวตักรรมใหม่	ใน	2	ปทีีผ่า่นมา	กสอ.	 
ได้ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการ	 Startup	 

ผ่านการสนับสนุนเงินทุน	 Angel	 Fund	 จากบริษัทเดลต้า	 
ทำาให้เกิดผู้ประกอบการอยู่ในช่วง	 Seed	 Stage	 (เริ่มขาย 
และมรีายได)้	จำานวน	12	ราย	คดิเปน็รอ้ยละ	18.2	อยูร่ะหวา่ง 
พัฒนาเพิ่มหรือหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม	 จำานวน	 19	 ราย	 คิด
เป็นร้อยละ	 28.8	 และมีการพัฒนาต่อยอดกับหน่วยงาน 
ที่ให้การสนับสนุนอื่นๆ	จำานวน	7	ราย	คิดเป็นร้อยละ	4.62	 
โดยคาดวา่ในปนีีจ้ะสามารถใหก้ารสนบัสนนุเงนิทนุไดไ้มน่อ้ย 
กว่า	30	ราย	ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อย 
กว่า	10	ล้านบาท
	 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวอีกว่า	 กลุ่ม 
Startup	 จะเป็นฟันเฟืองที่สำาคัญที่สามารถทำาให้มูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น	 และสร้างความได้เปรียบทาง 
การแข่งขันในเวทีธุรกิจระดับสากลได้อย่างยั่งยืนในอนาคต	 
และ	 กสอ.จะคอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลติดตามผู้ที่ได้รับเงินจาก 
กองทุนฯ	 ให้ดำาเนินธุรกิจต่อไปได้	 โดยในปีนี้	 กระทรวง 
อตุสาหกรรมยงัมมีาตรการดา้นการเงนิทีส่นบัสนนุผูป้ระกอบ
การใหม่ที่มีนวัตกรรม	 ผ่านสินเชื่อ	 Micro	 SMEs	 วงเงิน	 
8,000	ล้านบาท	ดอกเบี้ย	 1	%	วงเงินกู้ไม่เกิน	1	ล้านบาท	 
อีกทั้งยังมีศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม	 (ITC)	 อยู่เกือบ	 23	 แห่ง	 
ทั่วประเทศ	 ที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถยืน 
ได้ด้วยตนเองและประสบความสำาเร็จได้ต่อไป	
	 ด้านน�ยอนุสรณ์ มุทร�อิศ 	กรรมการบริหาร บริษัท	
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์  (ประเทศไทย)	กล่าวว่า	บริษัทฯ	 เห็น 
ถึงความสำาคัญของสตาร์ทอัพที่มีการวางแผนทางธุรกิจที่ดี	 
แต่ยังขาดเงินทุนสนับสนุนในการจัดตั้งธุรกิจให้เกิดขึ้น  	 
จึงร่วมมือกับ	 กสอ.	 เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กับคนรุ่นใหม่ 

กลุ่ม Startup จะเป็นฟันเฟืองที่สำาคัญ
ที่สามารถทำาให้มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเพิ่มขึ้น และสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในเวทีธุรกิจระดับสากล
ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต และ กสอ.
จะคอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลติดตาม
ผู้ที่ได้รับเงินจากกองทุนฯ ให้ดำาเนินธุรกิจต่อไปได้ 
โดยในปีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม
ยังมีมาตรการด้านการเงินที่สนับสนุน
ผู้ประกอบการใหม่ที่มีนวัตกรรม 
ผ่านสินเชื่อ Micro SMEs วงเงิน 8,000 ล้านบาท 
ดอกเบี้ย 1 % วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
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ที่มีความฝันและความตั้งใจที่จะดำาเนินธุรกิจ	 ได้มีโอกาสนำา 
เสนอแผนโครงการลงทุนเพื่อจัดตั้งธุรกิจ	 โดยการพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อต่อยอดการทำาธุรกิจให้เป็นจริง	 มีศักยภาพ 
ในการแข่งขัน	 รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ	
ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ	
	 โดยในปี	 2561	 บริษัทได้เตรียมงบประมาณกว่า	 
4	 ล้านบาทไว้ในส่วนของกองทุนเพื่อสนับสนุนการเริ่มต้น 
ธรุกจิภายใต	้2	แนวคดิ	คอื	1.Green	Solution	For	Thailand	 
4.0	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 หรือนวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการพลังงาน	 (Energy	 Management)	 นวัตกรรม 
ด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ด้านการบริหารจัดการ 
ของเสีย	 (Waste	management)	 หรือด้านอุตสาหกรรม 
สีเขียว	 (Green	 industry)	 และแนวคิดที่	 2.Advancing	 
Thailand’s	Industry	with	AI	Solution	การนำานวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence	:	AI)	
เข้ามาใช้ในธุรกิจและสามารถนำามาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
ที่ก่อให้เกิดรูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ	 ในอุตสาหกรรม	 อาทิ	 
อุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพ	 ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ชีวิตของคน	 
และเทคโนโลยีที่มาคู่กับ	AI
	 “บริษัทยินดีสนับสนุนทุนทรัพย์แบบให้เปล่าเพื่อ 
กระตุ้นให้สตาร์ทอัพเริ่มต้นในสิ่งที่คิดมา	 และพร้อมแบ่งปัน 
ประสบการณ์และความรู้ด้านธุรกิจให้เกิดการพัฒนาองค์ 
ความรู้ เพื่อต่อยอดการทำาธุรกิจให้เป็นจริง	 เพื่อทำาให้ 
สตารท์อพัแจง้เกดิและเตบิโต	มศีกัยภาพในการแขง่ขนั	รวมทัง้ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ	 ออกมา	 โดยเงินทุน 

ก้อนนี้ไม่ได้ต้องการการรีเทิร์น	 แต่หวังว่าจะสามารถสร้าง 
สตาร์ทอัพเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต”
 น�ยส�ม�รถ ฉันท์แต่ง เจ้าของกิจการ	 บ้านแดดดี	
(บรษิทั	แดดด	ีเพาเวอร	์กรุป๊	จำากดั)	ผูซ้ึง่ไดร้บัเงนิจากกองทนุ	 
Angel	 Fund	 ปี	 2559	 เปิดเผยว่า	 แนวคิดธุรกิจของบ้าน 
แดดด	ีเริม่ตน้จากการเปน็แหลง่เรยีนรูร้ะบบปัม๊นำา้โซลารเ์ซลล์ 
บ้านแดดดีอ่างทอง	 โดยสอนทั้งความรู้ในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ 
การทำางานของระบบปัม๊นำา้โซลารเ์ซลล	์การออกแบบและตดิตัง้ 
ระบบปั๊มนำ้าโซลาร์เซลล์	 รวมทั้งการลงมือปฏิบัติเพื่อทดลอง 
ติดตั้งที่หน้างานจริง	 ซึ่งจากการเข้ามาร่วมโครงการได้รับคำา 
แนะนำาให้มีการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมด้วย	เพื่อให้แหล่ง 
รายได้ของธุรกิจมีความมั่นคงมากขึ้น 	ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ 
หลักอยู่	 2	 กลุ่ม	 คือ	 1.	Control	ปั๊มนำ้ารุ่น	Mini	 มีทั้งหมด	 
6	รุน่ 	2.Control	ปัม๊นำา้	Series	A	ซึง่เปน็ผลติภณัฑท์ีส่ามารถ 
ใช้ได้กับงานประปาหมู่บ้าน	 และเกษตรกรทั่วไป	 และถือว่า 
เป็นรุ่นแรกที่ได้รับโอกาสจาก	 กสอ.	 และบริษัท	 เดลต้า	 
อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	ทำาให้ธุรกิจเติบโตมาถึงทุกวันนี้	
 โดยผูส้นใจสง่ผลง�นแนวคดิธรุกจิแผนง�นโครงก�ร
ลงทุน ในรูปแบบ Clip Vdo คว�มย�วไม่เกิน 5 น�ที  
หรือเป็น Power Point ไม่เกิน 10 หน้� ลงสมัครออนไลน์ 
ที่ http://angelfund.dip.go.th โดยแนวคิด “Green  
solutions for Thailand 4.0” หมดเขตเมื่อวัน 25  
กุมภ�พันธ์ 2561 ที่ผ่�นม� ส่วนแนวคิด“Advancing  
Thailand’s Industry with AI solution” สมัครได้ 
ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 เมษ�ยน 2561 โดยจะประก�ศผลวันที่ 
30 เมษ�ยน 2561

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
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กระทรวงพลังง�นมั่นใจเดินหน้�ร่วมขบวนก�รขับเคลื่อน 
ประเทศต�มโครงก�ร “ไทยนิยม ยั่งยืน” ยันชูนโยบ�ย 
ด้�นก�รว�งแผนพลังง�นระดับชุมชน และส่งเสริมก�รใช้ 
พลังง�นทดแทนที่เหม�ะสมกับพื้นที่ สร้�งง�นในชุมชน  
ลดร�ยจ่�ย พร้อมสร้�งร�ยได้ที่มั่นคงยั่งยืน พร้อมมอบ 
นโยบ�ยและทศิท�งก�รปฏบิตัริ�ชก�รในป ี2561 กระทรวง 
พลังง�นออกโรงชี้แจงแนวท�งก�รสร้�งคว�มมั่นคง 
ด้�นไฟฟ้�ในพื้นที่ภ�คใต้
 ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน	 (พน.)	 เปิดเผยว่า	 กระทรวงพลังงานได้เข้าร่วมรับ 
ฟังการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ	“ไทยนิยม	 
ยั่งยืน”	 ซึ่งเบื้องต้นจะเป็นการบูรณาการการขับเคลื่อนงาน	 
โครงการของหน่วยงานต่างๆ	จากรัฐบาล	ที่มีเป้าหมายลงพื้น 
ที่ในระดับหมู่บ้านตามแนวทางนโยบายประชารัฐ	 พร้อม 
พัฒนา	 แก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และความ 
มั่นคง	 ไปจนถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่
ของประชาชน	 ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ตามระบอบประชาธปิไตย	โดยไดแ้บง่ออกเปน็	10	ดา้นสำาคญั	ๆ 	 
อาทิ	 สัญญาประชาคม	 ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง	 ชุมชนอยู่ดีมีสุข	 
รู้เท่าทันเทคโนโลยี	 และในส่วนของกระทรวงพลังงานจะอยู่ 
ในกลุ่มงานตามภารกิจ	ของทุกหน่วยงาน	(Function)	
	 ทั้งนี้	 กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	 ตาม 
โครงการไทยนิยม	 ยั่งยืนดังกล่าวจะมีพื้นที่ดำาเนินการ 
ครอบคลุม	 76	 จังหวัด	 878	 อำาเภอ	 7,663	 ตำาบล	 รวมถึง	 
50	 เขตในกรุงเทพมหานคร	 และเมื่อรวมหมู่บ้านชุมชน	 
และชุมชนในกรุงเทพมหานคร	 จะครอบคลุมพื้นที่ทั่ว 

ประเทศถึง	 83,151	 แห่ง	 โดยจะมีคณะกรรมการขับเคลื่อน 
การพัฒนาตามโครงการไทยนิยม	 ยั่งยืน	 เข้าดำาเนินการใน 
กรอบงานต่างๆ	 ซึ่งเบื้องต้นกระทรวงพลังงาน	 ที่เป็นหนึ่งใน 
คณะกรรมการฯ	 จะได้ร่วมผลักดันนโยบายด้านพลังงาน
ที่สำาคัญๆ	 เพื่อการเข้าถึงพื้นที่ชุมชนต่างๆ	 ตามโครงการ		 
โดยเฉพาะด้านการวางแผนพลังงานชุมชน	 ซึ่งกระทรวง 
พลงังานไดถ้อืเปน็นโยบายสำาคญั	และไดข้บัเคลือ่นดำาเนนิการ 
มาต่อเนื่อง	 รวมทั้งด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
ที่เหมาะสมต่อศักยภาพในพื้นที่นั้นๆ	 	 เพื่อเร่งสร้างงานสร้าง 
อาชีพให้ชุมชน	 หรือสร้างผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	 
ผ่านการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	 อาทิ	 
ระบบสูบนำ้าแสงอาทิตย์	 ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์เพื่อ 
อบแห้งสินค้าการเกษตร	 ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ใน 
บ่อเลี้ยงปลา	พลังงานนำ้าระดับชุมชน		การส่งเสริมการใช้เตา
ประสิทธิภาพสูง	เป็นต้น	
   “การดำาเนินการตามแนวทาง ไทยนิยม ยั่งยืน 
กระทรวงพลังงานพร้อมจะร่วมผลักดันให้ได้ผลลัพธ์ที่  
เป็นรูปธรรม โดยนอกจากจะเป็นการผลักดันให้เกิดการใช้ 
พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามศักยภาพ 
ของพื้นที่แล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่มขึ้น โดย 
คาดว่าจะสนับสนุนโครงการต่างๆ ผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
กลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมีรายได้ที่ยั่งยืน และ 
ยังได้ช่วยเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนให้ใช้พลังงานอย่าง 
รู้คุณค่า พร้อมๆ ไปกับการตระหนักเห็นถึงความสำาคัญ 
ของพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำาเป็นทำาในการทำางาน 
ด้านพลังงาน”	นายศิริกล่าว	

พน.ชูแผนพัฒนาพลังงานระดับชุมชน
ออกโรงแจงแนวทางสร้างความมั่นคงไฟฟ้าภาคใต้

โดยกองบรรณาธิการ

Energy Report

ดร.ศิริ  จิระพงษ์พันธ์
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	 นายศิริกล่าวเพิ่มเติมว่า	 กระทรวงพลังงานได้จัด
กิจกรรมสัมมนา	 “การสื่อสารนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ	 และ 
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของกระทรวงพลังงาน”	 ซึ่งได้มี 
การมอบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติราชการ	 ในปี	 2561	 
ให้แก่	 พลังงานจังหวัด	 พร้อมด้วยข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่
จากกระทรวงพลังงาน	 โดยได้ยำ้าให้	 บุคลากรของกระทรวง 
พลังงาน	 และหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงพลังงาน	 
โดยเฉพาะบุคลากรของกระทรวงพลังงานในส่วนภูมิภาค	 
จะต้องเป็นเรี่ยวแรงที่สำาคัญ	เพื่อจะช่วยนำาข้อมูล	ข้อเท็จจริง 
ด้านพลังงานต่างๆ	 ไปสื่อสารต่อยังประชาชนในพื้นที่ 	 
ซึ่งนอกจากจะช่วยยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน 
แล้ว	 ยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเชื่อมั่น	 เกิดทัศนคติ 
ที่ดีต่อกระทรวงพลังงาน	พร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
ชุมชนผ่านโครงการต่างๆ	 ของกระทรวงพลังงาน	 และ 
ให้การสนับสนุนนโยบายต่างๆ	 ของกระทรวงพลังงานอย่าง 
ต่อเนื่อง	 เพื่อเป็นการป้องกันการบิดเบือน	 โจมตีกล่าวหา 
กระทรวงพลังงานในแง่ลบให้น้อยลง	หรือไม่มีในที่สุด

พน.ชี้แจงแนวท�งสร้�งคว�มมั่นคงไฟฟ้�ภ�คใต้
	 ตามที่ ได้มีการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (สร.กฟผ.)	 
เพื่อขอทราบความชัดเจนในนโยบายและทิศทางพลังงาน 
ไฟฟ้าของประเทศ	 โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นั้น	 กระทรวง 
พลังงาน	ขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ	ดังนี้	
	 กรณีการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่	 และเทพาฯ	
กระทรวงพลังงานได้พิจารณาแล้ว	 การพัฒนาโครงการ	 

ดังกล่าว	 มีทั้งกลุ่มคนที่เห็นด้วย	 และเห็นต่าง	 ซึ่งแนวทาง 
การพัฒนาประเทศ	 จำาเป็นต้องมีการรับฟังความคิดเห็น 
จากทุกฝ่าย	 และอยู่บนพื้นฐานประโยชน์สู งสุดของ 
ประเทศชาติ	 ในกรณีดังกล่าว	 กระทรวงพลังงานขอยำ้าว่า	 
ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทบทวนความเหมาะ 
สมในเรื่องของที่ตั้งโรงไฟฟ้า	 ให้มีการจัดทำา	 SEA	 (การ 
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์)	ซึ่งเป็นการดำาเนินงาน 
ทางวชิาการ	เพือ่หาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม	ในการกอ่สรา้งโครงการ 
โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่
		 ในส่วนของความมั่นคงด้านไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้	 
ในช่วง	 5	 ปีข้างหน้า	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)	 เป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางการรักษาความมั่นคง 
ด้านไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้	 โดยเสนอให้มีการขยายสายส่ง
ไฟฟ้าให้เพียงพอและมีความมั่นคงมากขึ้น	 ขณะเดียวกัน 
จะมีการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวล	 300	 เมกะวัตต์ในพื้นที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อรองรับความต้องการในพื้นที่ 
และมีการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าเฉพาะในพื้นที่ดังกล่าว
กระทรวงพลังงานให้ความสำาคัญในการกระจายประเภท 
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า	 ทั้งก๊าซธรรมชาติ	 ถ่านหิน	 และ 
พลังงานทดแทน	 ในสัดส่วนที่เหมาะสม	 โดยปัจจุบันยังมี 
ความเหมาะสมที่จะต้องเพิ่มสัดส่วนการใช้ถ่านหินเพื่อ 
การผลิตไฟฟ้า
  ทั้งนี้ กระทรวงพลังง�นพร้อมเปิดรับทุกคว�ม
คิดเห็นของทุกฝ่�ยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประช�ชน 
และประเทศช�ติโดยรวม
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ก�รผลิตนำ้�ดื่มสะอ�ด ระบบสุข�ภิบ�ล ก�รดูแลสุขภ�พ  

ก�รขนส่ง ก�รสร้�งแสงสว่�ง คว�มร้อน คว�มเย็น หรือ 

แม้แต่ก�รทำ�อ�ห�ร มีคว�มจำ�เป็นต่อคว�มเป็นอยู่ที่ดี 

ของมนุษย์ทั้งสิ้น ซึ่งต้องมีพลังง�นเข้�ม�มีส่วนเกี่ยวข้อง  

กระทั่งกิจกรรมต่�งๆ ท�งเศรษฐกิจ และก�รพัฒน�สังคม 

ของประเทศ  

	 ประชากรกว่า	 700	 ล้านคน	 ในภาคพื้นเอเชียและ 

แปซิฟิก	 ไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้	 ถึงแม้ว่าความต้องการ 

ด้านไฟฟ้าในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีอัตรา 

เติบโตสูงขึ้นถึง	3	 เท่า	ภายในปี	2040	แต่ด้วยภัยธรรมชาติ 

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ทำาให้บรรดาผู้นำาโลก	 

และหน่วยงานข้ามชาติ	 ต่างตระหนักถึงความจำาเป็นที่ต้อง 

ทำาให้ทุกคนจะสามารถเข้าถึงพลังงานได้ควบคู่ไปกับการ 

ควบคุมผลกระทบร้ายแรงจากสภาพแวดล้อมที่อันตราย	 

ซึ่งกำาลังแผ่ขยายไปทุกที่

	 การปฏิวัติอุตสาหกรรม	 และการเติบโตอย่างรวดเร็ว 

ของสงัคมเมอืง	ทำาใหเ้กดิความเสือ่มโทรมของสภาพแวดลอ้ม 

อันเนื่องมาจากมลพิษ	 การตัดไม้ทำาลายป่า	 และความ 

เสื่อมโทรมของดิน	 ที่กำาลังขยายวงกว้าง	 สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้ 

ถูกขยายผลให้รุนแรงขึ้น	 จากการพึ่งพาอาศัยพลังงาน 

เชื้อเพลิงจากฟอสซิล	 ซึ่งเป็นขุมพลังหลักในการเติบโตทาง 

เศรษฐกจิในชว่งทศวรรษทีผ่า่นมา	ทัง้นีใ้นบรรดา	19	ประเทศ	 

โดย ทอมมี่ เหลียง ประธานบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค 
ประจำาภาคพื้นเอเชียตะวันออกและญี่ปุ่น 

Energy Smart

พลิกโฉมอนาคตเอเชีย
ด้วยพลังงานสะอาด
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม-นํ าเยาวชนสู่เส้นทางสีเขียว

ทอมมี่ เหลียง
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การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้	 

พร้อมกับได้แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองที่จริงจังมากขึ้น	 

ในการนำาวิธีการรับมือกลับมาพิจารณาใหม่	 ด้วยการกำาหนด 

กรอบนโยบายด้านพลังงานที่ปลอดภัยยิ่งกว่าเดิม	 ให้ความ 

ยั่งยืนมากขึ้น	 นอกเหนือจากการใช้พลังงานหมุนเวียนจาก 

แหล่งพลังงานสะอาดที่ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในพลังงานหมุนเวียน
	 ในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาสำาคัญที่ทั้งองค์กรและหน่วย

งานต่างๆของนานาประเทศ	 จะต้องช่วยกันเร่งกระบวนการ

จาก	 25	 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย	 รวมถึงประเทศฟิลิปปินส์	 

และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ต้องประสบกับภาวะนำ้าท่วม 

ชายฝั่ง	 ผู้คนบาดเจ็บ	 เสียชีวิต	 รวมไปถึงการสูญเสียทาง 

เศรษฐกิจ		มีการคาดการณ์ว่า	จะมีประชากรจำานวนมากกว่า	 

5.9	 ล้านคน	 ที่จะได้รับผลกระทบจากนำ้าท่วมในทุกปีจนถึง 

ปี	2100	ตามรายงานปี	2017	ที่จัดทำาขึ้นโดยธนาคารพัฒนา 

เอเชีย	หรือ	ADB	(Asian	Development	Bank)	

	 ทวีป	 เอเชีย	 จัดเป็นเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุด	 และมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชากรนับหลายล้านคนให้ดีขึ้น	 องค์กร 

รัฐบาลในภูมิภาคนี้	 ล้วนตระหนักถึงสิ่งที่ เป็นปัจจัยต่อ 

จากการทำางานร่วมกับชุมชน ภาครัฐ และองค์กรธุรกิจ 

บริษัทจึงมีพลังงานที่ให้ความปลอดภัยทั้งโลก และผู้คน 

โดยมีการปรับปรุงเรื่องของประสิทธิภาพ

รวมไปถึงมาตรฐานการอยู่อาศัย 

ในขณะที่ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากฟอสซิล 

เพื่อประโยชน์ของสภาพแวดล้อมในภาพรวม  

และตอนนี้จำาเป็นต้องร่วมมือกันให้มากกว่าที่เคย 

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน

ด้วยการให้พวกเขาเข้าถึงพลังงาน

ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ ปลอดภัย และให้ความยั่งยืน

พัฒนาไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน	 ด้วยแหล่งพลังงานหมุนเวียน	 ซึ่ง

นับเป็นเวลาหลายปีที่ชไนเดอร์	 อิเล็คทริค	 ได้มีส่วนร่วมและ

นำาเสนอความเชีย่วชาญในเรือ่งของความยัง่ยนื	ตามปณธิานที่

ต้องการช่วยให้ผู้คนเข้าถึงพลังงานสะอาด	ปลอดภัย	และเชื่อ

ถือได้		ความมุ่งมั่นนี้มาพร้อมกับจุดยืนที่แตกต่างในการช่วย

เหลอืผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในถิน่ทรุกนัดาร	ถกูตดัขาดจากโลกภายนอก	

และยังขาดแคลนพลังงาน

	 นอกจากการมอบโซลูชันพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน 

ให้กับชุมชมแล้ว	 เราเชื่อในเรื่องของการส่งเสริมให้ชุมชน 

ได้มีส่วนร่วม	 พร้อมสนับสนุนความคิดที่ว่า	 “ความมุ่งมั่น 

พยายามที่ดีงาม	 ต้องอาศัยความสามารถที่แข็งแกร่ง”	 ของ 
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คนในท้องถิ่น	เพื่อดูแลจัดการโซลูชันในการเข้าถึงการบริการ 

ด้านพลังงาน	 โดยเฉพาะสำาหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่อยู่ 

ห่างไกล	 โดย	 ADB	 พบว่าการประสบความสำาเร็จที่ผ่านมา 

ส่วนใหญ่	 มักจะมีจุดร่วมที่เหมือนกัน	 คือ	 “การตอบสนอง

จากชุมชนในทางบวก	 ต่อระบบพลังงานหมุนเวียน”	 ด้วย 

อัตราการจ่ายเงินคืนในระดับที่สูงมาก	 ซึ่งผู้อยู่อาศัยใน 

ท้องถิ่นหรือผู้นำาหมู่บ้านจะต้องดูแล	 และจัดการเทคโนโลยี

เหล่านี้ให้ได้ด้วยตัวเอง

	 หนึง่ในความสำาเรจ็กค็อื	โครงการทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุ 

เงินทุนจากภาครัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 

โดยในปี	 2016	 ชไนเดอร์	 อิเล็คทริค	 ได้ทำางานร่วมกับ 

คณะกรรมการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน 

หมุนเวียน	(Directorate	General	of	Renewable	Energy	 

and	 Energy	 Conservation  หรือ	 EBTKE)	 รวมถึง 

พันธมิตรอื่นๆ	 ของรัฐบาล	 เพื่อมอบไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน	100	เปอร์เซ็นต์	ที่มีระบบสำารองไฟไว้ในแบตเตอรี่ 

และพลังงานแสงอาทิตย์แบบออฟกริด	 (ที่ไม่ต้องใช้ไฟจาก 

การไฟฟ้าฯ)	 ให้กับหมู่บ้าน	 250	 แห่ง	 มีประชากร	 37,500	 

ครัวเรือน	 นอกจากจะช่วยให้พวกเขาไม่ต้องพึ่งพาพลังงาน 

ดีเซล	 ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษในระดับสูง	 

ยังช่วยให้ผู้คนเหล่านี้เข้าถึงพลังงานได้ตลอดเวลา	 พร้อมกับ 

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้

	 เช่นเดียวกับที่ชไนเดอร์	 อิเล็คทริค	 ได้มอบกระแส 

ไฟฟ้าให้กับ	 12,500	 หลังคาเรือนในหมู่บ้าน	 100	 แห่ง 

ในประเทศกัมพูชา	 ผ่านระบบโซลาร์โฮม	 รวมถึงอีกกว่า	 

1,000	 หลังคาเรือนในหมู่บ้าน	 5	 แห่งในประเทศเมียนมา	 

ผ่านไมโครกริด	เพราะในภูมิภาคนี้ต้องเผชิญกับความท้าทาย 

ลักษณะเดียวกันในการเข้าถึงพลังงาน	 การตอบสนอง 

ด้านพลังงาน	 ในแง่ของการใช้และปัจจัยการผลิต	 ล้วนมี 

ความแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค	 ดังนั้นในส่วนของ 

โซลูชันจึงจำาเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับภูมิภาคที่แตกต่าง 

กัน	ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ	การเมืองและวัฒนธรรม 

ชักชวนเยาวชนเพื่อโลก
ที่พร้อมสํ าหรับอนาคต
 เนื่องจากมีการกำาหนดความต้องการด้านพลังงาน
และประชากรในภูมิภาคนี้มีเพิ่มมากขึ้น	 จึงมีความจำาเป็น 
เร่งด่วนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโซลูชัน	 และผล 
กระทบที่จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริ ง 
ในระยะยาว	 นอกเหนือจากการพัฒนาต่อเนื่องในเรื่อง 
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว	 เยาวชนในปัจจุบันยังนับ
เป็นสินทรัพย์ที่สำาคัญที่สุดในโลกที่ช่วยให้นำาไปสู่เส้นทาง 
สีเขียวและอนาคตที่ยั่งยืนได้อย่างรวดเร็ว
	 เพื่ อต่อยอดความริ เริ่ มของเราในสาธารณรัฐ 
อินโดนีเซีย	 มูลนิธิชไนเดอร์	 (Schneider	 Foundation)	 
พร้อมด้วยบริษัท	 ชไนเดอร์	 อิ เล็คทริค	 ได้ร่วมมือกับ
กระทรวงการศกึษาและวฒันธรรมของสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี	 
(Kemendikbud	 RI)	 และกระทรวงการศึกษาแห่งชาติ 
ของฝรั่งเศส	(MENES)	โดยมีการปรับปรุงคุณภาพและทักษะ
ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าในประเทศ	 	 โดย 
มูลนิธิชไนเดอร์ได้ให้เงินสนับสนุน	 ความร่วมมือดังกล่าวมี 
วตัถปุระสงคร์ว่มกนัคอื	การพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอน 
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ในระดับอินเตอร์เนชันแนล	 รวมไปถึงเพื่อตอบสนองความ

ต้องการอื่นๆ	 อีกทั้งช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน 

ชาวอินโดนีเซียกว่า	 1,500	 คนก้าวไปสู่การทำางานในวิชาชีพ 

ไฟฟ้าในทุกปีตั้งแต่ปี	2018	เป็นต้นไป

	 ในความริเริ่มเหล่านี้	 บริษัทคาดหวังที่จะได้เห็น 

ความสำาเรจ็	และการใชพ้ลงังานหมนุเวยีนทีจ่ะคงอยูต่ลอดไป	 

รวมถึงการเป็นชุมชนที่แข็งแกร่ง	 และการมีส่วนร่วมอย่าง 

แข็งขัน	ทั้งเรื่องแรงงาน	การวางแผน	และการตัดสินใจ

“การเข้าถึงพลังงาน” เริ่มจากความร่วมมือ
 พลังงานเป็นปัจจัยสำาคัญในการพลิกโฉมอนาคต

สู่ความเสมอภาคและยั่งยืน	รวมไปถึงใช้ต่อสู้กับความยากจน 

และผลักดันให้มนุษยชาติก้าวไปสู่การพัฒนา	 ชไนเดอร์	 

อิเล็คทริค	 ได้ทุ่มเทให้ความสำาคัญกับ	 “พลังงานยั่งยืน 

สำาหรับทุกคน	(SE4ALL	–	Sustainable	Energy	for	ALL)	 

และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	 2030	 (2030	 Agenda	 for	 

Sustainable	Development)	รวมถึงข้อตกลงปารีส	(Paris	 

Agreement)	 ซึ่งทั้งหมดล้วนช่วยกันผลักดันโครงข่าย 

ในระดับโลก	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและคำามั่นสัญญา	

	 ชไนเดอร์	 อิเล็คทริค	 มีคำามั่นสัญญาในการส่งเสริม 

การพัฒนาที่ยั่งยืน	 ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงพลังงานสะอาดและ 

ปลอดภัย	 เป็นสิ่งที่อยู่ในดีเอ็นเอขององค์กร	 	 โดยร่วมมือกับ 

พนักงาน	 สปอนเซอร์จากพันธมิตร	 รวมถึงลูกค้าในภาคพื้น 

เอเชียแปซิฟิก	 	 เราได้มีส่วนร่วมในการช่วยให้ผู้คนกว่า	 5	 

ล้านคน	 ในชุมชนที่ห่างไกลเพื่อให้เข้าถึงพลังงานได้ภายใน	 

7	ปีที่ผ่านมา	 และยังไม่ได้หยุดแค่นั้น	 เป้าหมายของเราก็คือ

การบรรลุที่	50	ล้านคนภายใน	10	ปีข้างหน้า

	 จากการทำางานร่วมกับชุมชน	 ภาครัฐ	 และองค์กร 

ธรุกจิ	บรษิทัจงึมพีลงังานทีใ่หค้วามปลอดภยัทัง้โลก	และผูค้น	 

โดยมีการปรับปรุงเรื่องของประสิทธิภาพรวมไปถึงมาตรฐาน 

การอยูอ่าศยั	ในขณะทีช่ว่ยลดการพึง่พาเชือ้เพลงิจากฟอสซลิ	 

เพื่อประโยชน์ของสภาพแวดล้อมในภาพรวม	 	 และตอนนี้ 

จำาเป็นต้องร่วมมือกันให้มากกว่าที่เคย	 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ 

กับชุมชนด้วยการให้พวกเขาเข้าถึงพลังงานที่มีประสิทธิภาพ	 

เชื่อถือได้ 	 ปลอดภัย	 และให้ความยั่ งยืน	 หรือแม้แต่  

การฝึกอบรมเพื่อดูแลสภาพแวดล้อมในการดำารงชีวิตให้มี 

ความสะอาดมากขึ้น	ปลอดภัยยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค
	 ชไนเดอร์ 	 อิ เล็คทริค	 ผู้นำ าด้านดิจิทัลทรานส์  

ฟอร์เมชั่นในการจัดการพลังงาน	 และระบบออโตเมชั่น	 

ตั้งแต่	 บ้าน	 อาคาร	 ดาต้าเซ็นเตอร์	 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	 

และอุตสาหกรรมต่างๆ	 ด้วยการยืนหยัดอยู่ในเวทีระดับโลก 

ในกว่า	 100	 ประเทศ	 โดยมีความโดดเด่นในด้านการจัดการ 

พลังงาน	 ทั้งแรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง-ตำ่า	 และระบบสำารอง 

ไฟฟ้า	 รวมถึงระบบออโตเมชั่นต่างๆ	 นอกจากนี้มีการ 

นำาเสนอโซลูชั่นแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ	 ด้วย 

การผสานการทำางานร่วมกันทั้งในส่วนของพลังงาน	 ระบบ 

ออโตเมชั่น	และซอฟต์แวร์ต่างๆ		 	
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โดยกองบรรณาธิการ

Gadget IT

	 บริษัทพัฒนาหุ่นยนต์ชื่อดัง	 Boston	 Dynamics	 เผยโฉม  SpotMini   
หุ่นยนต์เดินสี่ขารุ่นใหม่	มาพร้อมรูปแบบสุนัขตัวเล็ก	และแขนกลช่วยเปิดประตู 
ได้เองอัตโนมัต	ิ ก่อนหน้านี้ทาง	 Boston	 Dynamics  ก็เคยโชว์เจ้า	 SpotMini	
มาแล้ว โดยตอนนั้นได้ชูการเคลื่อนไหว	ที่มีลักษณะเหมือนสุนัขจริงๆ	มีขาหน้า 
กับขาหลังที่ยืดหยุ่นเป็นพิเศษ	 และสามารถทรงตัวตอนวิ่งได้ดี	 มารอบนี้ได้เพิ่ม 
ส่วนที่เป็นแขนกล	 โดยเมื่อวันจันทร์ที่	 12	 ก.พ.2561	 ที่ผ่านมาตามเวลา 
ท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา	Boston	Dynamics	ได้อัปโหลดคลิปชื่อ	‘Hey	Buddy,	 
Can	 You	 Give	 Me	 a	 Hand?’	 ความยาว	 45	 วินาทีลงบนเว็บไซต์ยูทูบ	 
ภายในคลิปเผยให้เห็นหุ่นยนต์สุนัขรุ่น	 ‘SpotMini’	 พร้อมแขนกลที่ติดไว้ 
บนสว่นหวั	โดยเจา้	SpotMini		สามารถใชแ้ขนกลเปดิ-ปดิ	และแงม้บานประตไูด้ 
อย่างเป็นธรรมชาติเสมือนอากัปกิริยาของมนุษย์คนหนึ่ง

กล้องวงจรปิด Solar Wireless HD 1080
ดูผ่านสมาร์ทโฟน-ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
	 กล้องวงจรปิด	 Solar	 Wireless	 HD	 1080	WiFi	 Security	 CCTV	 กับคุณสมบัติพิเศษ 
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และใช้เครือข่ายมือถือ	 3G/4G	 ดูผ่านกล้องสมาร์ทโฟนได้	 ให้คุณภาพไฟล์ 
วีดีโอเอชดี	 1080P	 สามารถซูมได้	 4	 เท่า	 พร้อมใช้แบตลิเธียมขนาด	 12V	 ใช้บันทึกวีดีโอได้นาน	 
3-4	 วันต่อเนื่อง	 โดยไม่มีแสงแดด	 ไฟ	 	 LED	 Array	 ให้ภาพขาวดำาในเวลากลางคืนในรัศมี	 60	 เมตร 
กับนำามาตรฐาน	IP66	รองรับการ์ดหน่วยความจำาขนาด	128	กิกะไบต์	

หุ่นยนต์ AI สั่งพิมพ์ 
สร้างเองด้วยมือเรา

	 ไม่ต้องรออนาคตแล้ว!	 เพราะวันนี้เราสามารถสร้าง 
หุ่นยนต์ได้ในบ้านจากเครื่องพิมพ์	3	มิติ	และประกอบมันด้วย 
มือของเราเอง	 ซึ่งไม่ใช่หุ่นกระป๋องของเล่นเด็ก	 แต่เป็น 
ระดับหุ่นยนต์	 AI	 เลยทีเดียว	 ความสามารถของเจ้าหุ่นยนต์	 
InMoov	 ตัวนี้	 เช่น	 การรู้จำาเสียง	 (Voice	 Recognition)	 
หรือการควบคุมด้วยท่าทาง	 (Gesture	 Control)	 ลงไป	 
นี่เองคือจุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์โอเพนซอร์ส	 ที่พิมพ์จาก 
เครื่องพิม	 3	 มิติขนาดเท่าคนตัวแรกของโลก	 (World	 first	 
Open	Source	3D	Printed	humanoid	size	robot)

Boston Dynamics โชว์หุ่นยนต์สุนัขตัวใหม่
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	 Google	 ประกาศถอดปุ่ม	 View  Image	 หรือปุ่มดูรูปภาพออกจาก 
หน้าค้นหารูปภาพเรียบร้อย	 หลังมีปัญหาภาพติดลิขสิทธิ์โดนขโมยไปใช้บ่อยๆ	 
เพราะปุ่มดังกล่าว	 เหลือเพียงปุ่ม	 “เข้าชม”	 หรือ	 “Visit”	 เท่านั้น	 สำาหรับสาเหตุ	 
Google	ไม่ได้บอกชัดเจน	แต่ที่ผ่านมาในหน้า Google	Search	ส่วนค้นหารูปภาพ	 
มักมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์รูปภาพอยู่บ่อยครั้ง	 เนื่องจากเป็นแหล่งดูดภาพชั้นดี	 
ทั้งนี้ทาง  Google	 ก็เคยมีปัญหากับ  Getty	 Images  เว็บไซต์	 Stock	 Photo 
ชื่อดังมาแล้ว	 ทำาให้ต้องมีการตกลงกันใหม่	 หนึ่งในนั้นคือ	 การติดป้าย  Copyright	 
หรือ  “รูปภาพอาจมีลิขสิทธิ์”  เตือนผู้ที่คิดจะดึงภาพไปใช้นั้นเอง	 อย่างไรก็ตาม	 
ผู้ใช้ยังสามารถกดคลิกขวาแล้วเลือก	“เปิดรูปภาพในแท็บใหม่”	ได้อยู่ดี	

Google เอาปุ่ม “ดูรูปภาพ” 
ออกจากหน้าค้นหาแล้ว

Galaxy A8 และ A8+ ภาพ
สวยคมชัดทุกสถานการณ์
	 Galaxy	 A8	 และ	 A8+	 (2018)	 กล้องหลังรูรับแสง	 F1.7	 และเซ็นเซอร์ 
กล้องใหญ่ขึ้น	 ช่วยเพิ่มความสว่าง	 คมชัด	 และลด	Noise	 ในการถ่ายภาพกลางคืน	 
สวยทุกช็อตด้วยกล้องหน้าคู่	 (Dual	Front	Camera)	ที่คมชัด	ความละเอียดสูงถึง	 
16MP	+	8MP	ถ่ายเซลฟี่เดี่ยว	หรือเซลฟี่หมู่ได้ง่ายๆ	เพียงเลือกไอคอนคนในการใช้ 
กล้องหน้า	16	MP	โฟกัสใบหน้า	สำาหรับเซลฟี่ที่คมชัด	สว่างสวย	หรือเลือกไอคอน 
คนพร้อมวิว	 เพื่อใช้กล้องหน้า	 8MP	 ที่มีมุมกว้างถึง	 85	 องศา	 ถ่ายเก็บราย
ละเอียดด้านหลังและมุมที่กว้างขึ้น	 เซลฟี่หน้าชัดหลังละลาย	 เซลฟี่แนวใหม่	 ด้วย 
โหมดถ่ายภาพ	 Live	 Focus	 ในกล้องหน้าคู่	 ปรับระดับความละลายได้ทั้งก่อน 
และหลังถ่าย	 ไม่ว่าจะในยามคำ่าคืน	 หรือในบริเวณที่แสงน้อย	 ก็สามารถถ่ายภาพ 
ได้สวย	ด้วยกล้องหลังใน	Galaxy	A8	และ	A8+	(2018)	เลนส์	F1.7	ขนาดพิกเซล 
ที่ใหญ่ขึ้นเป็น	1.12	μm	และเซนเซอร์อัจฉริยะขนาด	1/2.8	นิ้ว	ที่ช่วยให้ภาพสวย 
คมชัดในทุกสภาวะแสง	 พร้อมกันนำ้าและกันฝุ่น	 ระดับ	 IP68	 ลึก	 1.5	 เมตร	 นาน	 
30	นาที	

AMD Ryzen Desktop APUs  

วางจา หน่ายแล้วในไทย

	 ครั้งแรกของ	 AMD	 Ryzen	 Desktop	 APUs	 กับกราฟิก 
ที่ทรงพลังที่สุดในโลก	 บนเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์	 อย่าง	 Quad-Core	 
Ryzen	 5	 2400G	 และ	 Ryzen	 3	 2200G	 ผนวกรวมสถาปัตยกรรม 
ประสิทธิภาพสูง	 Radeon	 “Vega”	 และ	 “Zen”	 ไว้บนชิปเดียวกัน	 
ส่งกราฟิกการ์ดสำาหรับเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด 
ในโลกออกสู่ตลาด	 ด้วยการเปิดตัวด้วยโปรเซสเซอร์	 Ryzen	 Desktop	 
สองรุ่นที่ใช้กราฟิกการ์ด	Radeon	Vega	ในตัว พร้อมจำาหน่ายแล้ววันนี้	 
ประกอบด้วยโปรเซสเซอร์	AMD	Ryzen	5	2400G	และ	AMD	Ryzen	3	 
2200G	ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างสถาปัตยกรรม	“Zen”	รุ่นล่าสุดกับ 
สถาปัตยกรรม	Radeon	“Vega”	 ในการออกแบบการวางระบบบนชิป 
เซ็ตเดียวกัน	 นำาเสนอความเป็นผู้นำาด้านระบบ	 และประสิทธิภาพ 
ด้านกราฟิก  ในอีกระดับที่ราคา	 5,990	 บาท	 และราคา	 3,690	 บาท	 
ตามลำาดับ
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วว.-กนอ. เสริมขีดความสามารถบุคลากร
วิจัย-สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 ดร.ลักษมี ปลั่งแสง
ม�ศ	 ผู้ว่าการ	 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหง่ประเทศไทย	(วว.)		ชีแ้จงวา่	 
สำาหรับความร่วมมือระหว่าง	
วว.	และการนคิมอตุสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย	 (กนอ.)	
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ดำาเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา 
พร้อมกับสร้างนวัตกรรม	 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี	 รวมทั้งบริการงานด้านวิทยาศาสตร์	 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อภาคอุตสาหกรรม	 ส่งเสริม 
ขีดความสามารถบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมรองรับ 
นวัตกรรมใหม่ที่ เกิดขึ้น 	 ตลอดจนเพื่ อ เพิ่ มขีดความ 
สามารถการแข่งขันรวมถึงลดต้นทุนของการประกอบการ 
ในนิคมอุตสาหกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์การเพิ่มความ 
สามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม	 
โดยมีกรอบระยะเวลาความร่วมมือ	5	ปี	
	 “วว.รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือ 
กับ	 กนอ.	 โดยนำาศักยภาพของทั้งสองหน่วยงาน	 มาร่วม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ 
ภาคอตุสาหกรรม	โดยกจิกรรมทีจ่ะไดร้ว่มกนัดำาเนนิงาน	อาท	ิ 
การฝึกอบรมสัมมนาและให้คำาปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ 

โดยกองบรรณาธิการ
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วว.สังกัดกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  และ 
กนอ. กระทรวงอุตส�หกรรมลงน�มคว�มร่วมมือท�ง 
วิช�ก�รร่วมวิจัยและพัฒน�สร้�งนวัตกรรม ถ่�ยทอด 
เทคโนโลยี บริก�รวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อภ�คอุตส�หกรรม พร้อมเสริมขีดคว�มส�ม�รถ 
บุคล�กรในภ�คอุตส�หกรรม พัฒน�คุณภ�พของ 
ผลิตภัณฑ์ในโรงง�นอุตส�หกรรมให้ได้ม�ตรฐ�นส�กล  
แข่งขันได้ในตล�ดโลก 
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เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการในการนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ	 
ทั่วทุกภาคของประเทศ	 	 นับเป็นบูรณาการการทำางาน 
ระหว่างหน่วยงาน	 ที่จะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถของ 
บุคลากรในนิคมอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้ 
ทั้งสองหน่วยงานยังจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทาง 
วิชาการระหว่างกันอีกด้วย”	ผู้ว่าการ	วว.กล่าว	

 ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม 
ผูว้า่การ	กนอ.	กลา่ววา่	ขณะนี ้
การขับเคลื่อนภาคอุตสาห- 
กรรมให้ตอบสนองนโยบาย 
ไทยแลนด์	4.0		จำาเปน็ตอ้งหา
องค์ความรู้ 	 หรือ	 Know 
How	 ทางวิ ทยาศาสตร์ 	
เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 
มาช่วยขับเคลื่อนเพื่อรองรับ 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 โดย 

เฉพาะอตุสาหกรรม	New	S-curve	ดา้น	วว.นัน้เปน็หนว่ยงาน 
ที่มีผลงานวิจัยหลากหลายทั้งเรื่องข้าว	 ยางพาราที่สามารถ 
สนองตอบต่อนิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 ส่วน 
งานบริการทางวิทยาศาสตร์ฯยังช่วยเสริมความแข็งแกร่ง 
ของภาคอุตสาหกรรม	 สำาหรับความร่วมมือกันอย่างเป็น 
ทางการในครั้งนี้	 นับเป็นการสร้างโอกาสที่จะได้ร่วมมือกัน 
พัฒนางานร่วมกันต่อไปในอนาคต	
	 อนึ่ง	 ภายหลังจากพิธีลงนามความร่วมมือ	 ผู้ว่าการ	 
วว.	 และผู้บริหารนำาผู้ว่าการ	 กนอ.	 และคณะชมนิทรรศการ 
ผลการดำาเนินงานของ	 วว.โดยนำาเสนอความเชี่ยวชาญ 
ในด้านงานวิจัยและพัฒนา	 อาทิ	 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จากขา้วที	่วว.ดำาเนนิงานตลอดทัง้หว่งโซต่ัง้แตต่น้ทาง	กลางทาง 

จนกระทัง่ถงึปลายทาง	เชน่	การพฒันาปุย๋สำาหรบัเพิม่คณุภาพ 
ผลผลิตข้าว	 การวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวท้ังในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม	 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์	
การรบัรองคณุภาพ	เปน็ตน้	และยงัมงีานบรกิารเพือ่สนองตอบ 
ต่ออุตสาหกรรม	 New	 S-curve	 เช่น	 ศูนย์ความเป็นเลิศ 
ในการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทาง 
การแพทย์โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาขั้นสูงสำาหรับ 
การซ่อมและผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการบิน	
 นอกจ�กนี้ยังจัดแสดงโครงก�รคว�มร่วมมือที่
ผ�่นม�ระหว�่ง วว.และ กนอ. เชน่ โครงก�รสนบัสนนุพืน้ที ่
รับบริก�ร ณ นิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด ตั้งแต่ปี  
2557-ปัจจุบันและแนวโน้มคว�มร่วมมือในอน�คต   
โครงก�รบูรณ�ก�รนวัตกรรมก�รมีส่วนร่วมในก�รพัฒน� 
เมืองอุตส�หกรรมเชิงนิเวศของท้องถิ่น กรณีศึกษ�นิคม
อุตส�หกรรมจังหวัดสระแก้ว และคว�มร่วมมือระหว่�ง 
วว. ร่วมกับสม�คมเพื่อนชุมชนซึ่งเป็นก�รรวมกลุ่ม 
โรงง�นในนิคมอุตส�หกรรมพื้นที่ม�บต�พุดเพื่อร่วมกัน 
พัฒน�คุณภ�พชีวิตชุมชนโดยรอบส่งเสริมและสนับสนุน 
ก�รพัฒน�เมืองอุตส�หกรรมเชิงนิ เวศและยกระดับ 
ผู้ผลิตสินค้�ท้องถิ่นกลุ่มเศรษฐกิจฐ�นร�กจังหวัดระยอง 
ด้วยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)   
เป็นต้น
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมแห่งช�ติ โดยศูนย์ข้อมูลและค�ดก�รณ์ 

เทคโนโลยีเปิดเผยข้อมูลก�รวิจัยและพัฒน�ของประเทศไทย 

รอบสำ�รวจประจำ�ปี 2560 เผยตัวเลขลงทุนวิจัยและ 

โดยกองบรรณาธิการ
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พัฒน�ทั้งภ�ครัฐ และเอกชนรวม 113,527 ล้�นบ�ท  

ค�ดสิ้นปี 64 ลงทุนทะลุ 180,000 ล้�น

 ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์	 เลขาธิการ	 สำานักงาน

คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรม

แห่งชาติ	 (สวทน.)	 	 เปิดเผยถึงผลการสำารวจข้อมูลการวิจัย 

และพัฒนา	 และกิจกรรมนวัตกรรมรอบสำารวจประจำาปี	 

2560	 พบว่า	 ตัวเลขการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 

ทั้งภาครัฐ	 และเอกชนเพิ่มขึ้นแตะ113,527	 ล้านบาท	 

ซึ่งหากเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 

หรือจีดีพี	 คิดเป็นร้อยละ	 0.78	 ต่อจีดีพี	 แบ่งเป็นการลงทุน 

ของภาคเอกชน	 82,701	 ล้านบาท	 และการลงทุนของ 

ภาครัฐ	 30,826	 ล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ73	 

และร้อยละ	27	ตามลำาดับ		

สวทน.เผยเงินลงทุนวิจัย-พัฒนาเอกชนพุ่ง
สิ้นปี 64 ตัวเลขรวมกันสะพัด 1.8 แสนล้าน

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
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ปัจจัยบวกในการลงทุนด้านการวิจัย

และพัฒนาจากรอบปีการสำารวจครั้งนี้

มาจากการตื่นตัวในการลงทุน

ด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น 

บริษัทเอกชนขนาดใหญ่หลายราย

มีการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา

และกิจกรรมนวัตกรรม รวมถึงการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มมากขึ้น 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ในภาคการผลิตที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำาคัญ 

การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา

ในอุตสาหกรรมการผลิตสูงสุดอันดับแรก

คือ อุตสาหกรรมอาหาร 

ซึ่งมีการลงทุนสูงถึง 15,051 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของไทย ผลสำารวจรอบปี

ป้าหมายการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนและมาตรการสนับสนุนภาครัฐ

จำานวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

ภาคการผลิตที่ลงทุน R&D สูงสุด 5 สาขาแรก ผลสำารวจรอบปี 2560

	 ทั้งนี้	 หากพิจารณาเฉพาะการลงทุน

ด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 

พบว่ามีการลงทุนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	 39	 

คิดเป็นร้อยละ	 0.57	 ต่อจีดีพี โดยเพิ่ม 

จากปี	 2558	 ที่ภาคเอกชนมีการลงทุน	 

59,442	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 0.43	 ต่อ

จีดีพีสอดคล้องกับตัวเลขจำานวนบุคลากร 

ด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ	 (FTE)	

ที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ	 17.0	 ต่อประชากร	

10,000	 คน	 และคาดว่าจะเป็นไปตาม 

เป้าหมายของประเทศที่วางไว้สิ้นปี	 2564	

ว่าค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาจะเพิ่ม

เป็นร้อยละ	 1.5	 ต่อจีดีพี	 และบุคลากร 

ด้านการวิจัยและพัฒนา	 (FTE)	 จะเพิ่ม 

ขึ้นอยู่ที่ระดับ	 25.0	 ต่อประชากร	 10,000	 

คน

	 ปัจจัยบวกในการลงทุนด้านการวิจัย 

และพัฒนาจากรอบปีการสำารวจครั้ งนี้  

มาจากการตื่นตัวในการลงทุนด้านการวิจัย 

และพัฒนาเพิ่มขึ้น	 บริษัทเอกชนขนาดใหญ่

หลายรายมีการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาและ

กิจกรรมนวัตกรรม	 รวมถึงการวิจัยและ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะ 
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อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคการผลิตที่เป็นตัวขับเคลื่อน

สำาคัญในการวิจัยและพัฒนา	 โดยการลงทุนด้านการวิจัย

และพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิตสูงสุด	 3	 อันดับแรก 

คือ	 อุตสาหกรรมอาหาร	 ซึ่งมีการลงทุนสูงถึง	 15,051	 

ล้านบาท	 โดยเป็นการลงทุนด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	 

การพัฒนาสูตรอาหารและคุณค่าทางโภชนาการเพื่อให้

สอดคล้องตามความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคที่ 

ปรับเปลี่ยนไป	

	 รองลงมาคือ	 อุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการลงทุน	 

11,879	 ล้านบาทในการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาและ 

ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่	 การพัฒนาชิ้นส่วนรถตัว

ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่	 และเพื่อลด 

ด้านมาตรการที่ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน โดยจำาแนกตามขนาดกิจการคือ 

ผู้ประกอบการทุกขนาดกิจการต้องการให้ภาครัฐจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมใหม่ๆ 

ส่วนกิจการขนาดใหญ่ ต้องการให้ภาครัฐช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และลดขั้นตอนการติดต่อ 

และกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมต้องการการสนับสนุนด้านการเงินในการทำาวิจัย
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ภาคการบริการที่ลงทุน R&D สูงสุด 5 สาขาแรก ผลสำารวจรอบปี 2560

การลงทุน R&D ต่อ GDP

ต้นทุนด้านการผลิตและอันดับ	3	คือ	อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

ที่มีการลงทุน	 9,251	 ล้านบาทโดยเป็นการลงทุนด้านการ 

พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาสินค้า 

ใหม่เช่น	สูตรนำ้ามันหล่อลื่นใหม่	เป็นต้น

	 ดา้นภาคบรกิารทีม่กีารลงทนุดา้นการวจิยัและพฒันา

สูงสุด	 ในปี	 2559	 คือ	 บริการทางการเงินและประกันภัย 

มีการลงทุนสูงถึง	 4,891	 ล้านบาท	 มาจากวิจัยและพัฒนา

ปรับปรุงการบริการใหม่การพัฒนา	 Fintech	 เพื่อนำามาใช้ 

พัฒนาการบริการด้านการเงินให้ทันสมัยและตอบสนอง

ความต้องการผู้บริโภค	 เช่น	 โปรแกรม	 Streaming	 และ	 

e-payment	เป็นต้นรองลงมาคือ	การบริการวิจัยและพัฒนา	 

ที่ลงทุนด้วยเม็ดเงิน	 4,750	 ล้านบาท	 และบริการไปรษณีย์ 

และโทรคมนาคม	 ที่ลงทุน	 1,983	 ล้านบาท	 ผ่านการจัดตั้ง 

ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา	 (Innovation	 Center)	 

เพื่อให้พนักงานเสนอความคิดสร้างสรรค์ภายใต้บริบท	 

“Internet	 of	 Things”	 และเพื่อสร้างความได้เปรียบ 

ในการแข่งขันและสามารถตอบสนองความต้องการของ 

ลูกค้าในการใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัลมากขึ้น	

	 สำาหรับภาคค้าปลีกค้าส่งที่ลงทุนด้านวิจัยและ 

พัฒนาสูงสุด	 ในปี	 2559	 คือ	 ห้าง	 ร้านสะดวกซื้อ	 

และร้านของชำา	 โดยมีการลงุทน	 5,070	 ล้านบาท	 

จากการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบสินค้า 

ใหม่	 และการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่	 ทั้งนี้	 

ในปี	 2559	 บริษัทไทยมีนำานวัตกรรมเข้ามาใช้ใน 

บริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 50	 เป็นร้อยละ	 78	 โดย 

ส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรมทางการตลาด	 และนวัตกรรม

องค์กร

		 อย่างไรก็ตาม	 ด้านมาตรการที่ผู้ประกอบ

การต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน	 โดยจำาแนกตาม

ขนาดกิจการคือ	 ผู้ประกอบการทุกขนาดกิจการ

ต้องการให้ภาครัฐจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิจัยและ

พัฒนาและนวัตกรรมใหม่ๆ	 ส่วนกิจการขนาดใหญ่	

ต้องการให้ภาครัฐช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	 และ

ลดขั้นตอนการติดต่อ	 และกิจการขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมต้องการการสนับสนุนด้านการเงินในการ

ทำาวิจัย

 “ถึงแม้ผลการสำารวจค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย

และพัฒนาของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.78  

ตอ่จดีพี ีแตเ่มือ่เทยีบกบับรบิทประเทศทีม่กีบัขบัเคลือ่น 

ด้านนวัตกรรม เช่น เกาหลีใต้ เยอรมนีหรือสหรัฐ 

อเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีการลงทุนด้านการวิจัย 

และพฒันามากถงึรอ้ยละ 3-4 ตอ่จดีพีแีลว้ประเทศไทย 

ยังแตกต่างอยู่มาก แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการสำารวจ 

ครั้งนี้ยังนับเป็นนิมิตหมายที่ดี และนับเป็นครั้งแรก 

ที่ประเทศไทยลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเกิน 

แสนล้านบาท และบุคลากรวิจัย เกินแสนคน” 

ดร.กิติพงค์กล่าว

 นอกจ�กนัน้ ประเทศไทยยงัมกี�รตัง้เป�้หม�ย

เรื่องก�รลงทุนด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ของทั้ง 

ภ�ครัฐและเอกชนให้ได้ร้อยละ 1.5 ของจีดีพี  

หรือ 180,000 ล้�นบ�ทภ�ยในสิ้นปี 2564 จึงมี 

คว�มจำ�เป็นที่รัฐบ�ลต้องมีม�ตรก�รกระตุ้นให้ 

เอกชนมีก�รลงทุนด้�นก�รวิจัยและพัฒน�เพิ่ม 

ม�กขึ้นผ่�นนโยบ�ยต่�งๆ เช่น Economic Zone  

for Innovation, BOI Privileges for RDI  

Investment และ Smart Visa เป็นต้นเพื่อทำ�ให้

ประเทศไทยหลุดพ้นจ�กกับดักร�ยได้ป�นกล�ง 

(Middle Income Trap) และนำ�พ�ประเทศไป 

สู่ไทยแลนด์ 4.0
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กระแสก�รเปลี่ยนผ่�นสู่โลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ปัจจุบัน  

ได้พลิกโฉมต่อรูปแบบก�รดำ�เนินธุรกิจและวิถีชีวิตของ 

ผู้คนแบบไม่เคยเป็นม�ก่อนองค์กรที่ส�ม�รถปรับกระบวน

ทัศน์ท�งธุรกิจได้เท่�ทันกับก�รเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม 

ท�งเทคโนโลยี โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงเม่ือนำ�ม�ใช้อย่�งสร้�งสรรค์

และเหม�ะสม ย่อมสร้�งคว�มได้เปรียบท�งก�รแข่งขัน 

อยู่รอดแข็งแกร่ง และเป็นผู้นำ�ท�งธุรกิจในยุคดิจิทัล

	 เช่นทุกปีที่ผ่านมา	 ไอดีซีได้ทำานายอนาคตของ 

เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งในขณะนี้อยู่แพลตฟอร์มที่ 	 3	 

บทที่	 2	 ว่าด้วย	 นวัตกรรมอันหลากหลายในยุคเปลี่ยน 

ผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล	 (Multiplied	 Innovation	 for	 the	 

Digital	 Transformation	 Economy)	 โดยมีเทคโนโลยี 

ทีเ่ปน็โครงสรา้งพืน้ฐานหลกั	อยา่งคลาวด	์(Cloud)	บิก๊ดาตา้/ 

อนาไลท์ติกส์	 (Big	 Data/Analytics)	 โมบิลิตี้	 (Mobility)	 

และธุรกิจเพื่อสังคม	(Social	Enterprise)	เป็นส่วนสนับสนุน	 

เพื่อให้เป็นองค์กรแบบดิจิทัลโดยแท้	 (Digital-native	 

Enterprises)	และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

		 อีกเรื่องหนึ่งที่สำาคัญสำาหรับองค์กรที่ต้องทำาธุรกรรม

กับชาวยุโรปคือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 

ผู้บริโภคฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป	หรือ	EU	(General	Data	

Protection	Regulation	:	GDPR)	ซึง่จะมกีารบงัคบัใชใ้นวนัที	่ 

25	พฤษภาคมในปนีี้	สง่ผลใหค้นยโุรปสามารถฟอ้งรอ้งบรษิทั 

ต่างชาติที่ไม่ใช	่ EU	 ได้	 โดยมีวงเงินสูงถึง	 4%	 ของยอดขาย 

ขององคก์ร	การปอ้งกนัขอ้มลูของลกูคา้และคูค่า้ทีท่ำาธรุกรรม 

กับคนยุโรปจึงถือเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่ง

	 เทรนดไ์อท	ีป	ี2561	จงึยงัคงมุง่สรา้งดจิทิลัแพลตฟอรม์ 

ที่ไม่เพียงแต่จะพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร	 แต่จะมุ่งสู่ความ

สำาเร็จสูงสุดจากการสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจที่แปลกและ 

ใหม่	 ด้วยเทคโนโลยีที่ไร้ข้อจำากัดมากขึ้น	 เช่น	 การพัฒนา 

ระบบนิเวศทางธุรกิจแบบอีโคซิสเต็มส์	 (Ecosystem)	 

เพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหอ้ยูก่บัสนิคา้และบรกิาร	การสรา้งแพลตฟอรม์ 

ตลาดการค้าดิจิทัล	 (Platform	 Economy)	 ที่ผู้ผลิตและ 

ผู้บริโภคสามารถโต้ตอบกันแบบอินเตอร์แอคทีฟมากขึ้น	 

หรือการใช้ไอโอที	 (Internet	 of	 Things	 :	 IoT)	 ปัญญา 

ประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence	 :	 AI)	 แมชชีนเลิร์นนิ่ง	 

(Machine	 Learning	 :	 ML)	 การยึดข้อมูลเป็นศูนย์กลาง 

(Data-Centric)	ที่หวังผลทางธุรกิจและความได้เปรียบ
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มุ่งสู่คลาวด์แบบไฮบริด
	 ข้อมูลจากเว็บไซต์คลาวด์คอมพิวติ้ งดอทคอม	 

(cloudcomputing.com)	คาดว่า	ในอีก	12	เดือนข้างหน้า	 

หลายองค์กรที่ใช้งานคลาวด์ไประยะหนึ่งจะเริ่มพิจารณาถึง 

การมีคลาวด์ไว้ใช้งานในองค์กร	 (On-premise)	 คู่ขนานไป 

กับการใช้งานคลาวด์สาธารณะ	 (PublicCloud)	 ทำาให้ 

คลาวด์แบบไฮบริด	 (Hybrid	 Cloud)	 ซึ่งเป็นการผสมผสาน 

คลาวด์สองรูปแบบข้างต้นมีการใช้งานเพิ่มขึ้น	 เห็นได้จาก 

ธุรกิจบริการทางการเงินได้เพิ่มสัดส่วนการติดตั้งคลาวด์ 

ในองค์กรและมีการพัฒนาแอพพลิเคชันสำาหรับคลาวด์ 

ในองค์กรที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน

	 องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่เริ่มเห็นว่าคลาวด์แบบไฮ

บริดสามารถตอบโจทย์การทำางานในแบบมัลติเลเยอร์	 

(Multilayer)	 ได้สมบูรณ์มากกว่า	 โดยเฉพาะทำาให้องค์กร 

สามารถจัดสรรทรัพยากรไอทีบนคลาวด์ได้อย่างเหมาะสม 

ระหวา่งงบประมาณการลงทนุดา้นไอที	โอกาสในการขยายตวั 

ทางธุรกิจ	 การจัดการด้านความปลอดภัยและการกระจาย 

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่มีต่อระบบงานต่างๆ	 เช่น	 งานที่ 

อยูใ่นกระบวนการทำางานหลกัของธรุกจิ	หรอื	Core	Business	 

อาจจะเหมาะสมกับการใช้งานคลาวด์ภายในองค์กรเพื่อให้

ปลอดจากภัยคุกคามหรือปัจจัยเสี่ยงด้วยเทคโนโลยีด้าน 

ความปลอดภัยได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น	 ขณะที่การสื่อสาร 

ด้วยอีเมล	 การจัดการงานเอกสารทั่วไปอาจใช้บริการ

แอพพลเิคชนัผา่นบรกิารคลาวดส์าธารณะ	เปน็ตน้	นอกจากนี ้

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำาให้องค์กรต่างๆ	 	 สามารถ 

ผสมผสานการใช้งานคลาวด์ทั้งสองรูปแบบเพื่อสร้างระบบ

การบริหารจัดการงานจากศูนย์กลางข้ามไปมาระหว่าง 

แพลตฟอร์มที่แตกต่างหลากหลายโดยไม่ต้องกังวลถึง 

ความไม่เข้ากันของอุปกรณ์	 	 (Compliances)	ทำาให้ยืดหยุ่น 

ต่อการโยกย้ายงานตามความจำาเป็น

	 นอกจากนี้	 เครื่องมือบริการหลากหลายรูปแบบบน 

คลาวดแ์บบไฮบรดิอยา่ง	SaaSIaaS	หรอื	PaaS	ทีถ่กูพฒันาให ้

มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม	 ยังหนุนเสริมองค์กรในการพัฒนา 

ชอ่งทางการแขง่ขนัทางธรุกจิ	เชน่	การสรา้งโมเดลธรุกจิดจิทิลั 

ระดับฟร้อนท์เอ็นด์	 (Front-end)	 ในการติดต่อกับลูกค้า	 

และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตลาดเป้าหมาย	เป็นต้น

	 ทั้งนี้	 องค์กรที่ต้องการใช้งานคลาวด์แบบไฮบริด	 

ควรคำานึงถึงระบบความปลอดภัยแบบฝังตัว	 (Embedded)	 

ในการปกป้องดูแลแพลตฟอร์ม	 สินทรัพย์ด้านข้อมูล	 ระบบ

เครือข่าย	แอพพลิเคชัน	และบริการต่างๆ	ได้อย่างทั่วถึง	

ความปลอดภัยแบบ...CARTA…
	 การท์เนอร	์กลา่ววา่	ในป	ี2561	ธรุกจิดจิทิลัมผีลทำาให้

งานด้านปลอดภัยมีความซับซ้อนมากขึ้น	 การใช้งานคลาวด์

ซึ่งเริ่มมีเค้าลางไม่ปลอดภัย	 แมชชีน	 เลิร์นนิ่งถูกนำาไปใช้ใน

กิจกรรมล่อลวง

	 ไวรสัแรนซมัแวร	์(Ransomware)	หนัมาโจมตอีปุกรณ ์

ไอโอที	 มัลแวร์บนสมาร์ทโฟน	 การก้าวล่วงความเป็นส่วนตัว 

ของข้อมูล	 ภัยคุกคามบนอินเทอร์เน็ต	 ไปจนถึงการหยุด 

ชะงักของธุรกิจเนื่องจากข้อมูลถูกโจมตี	 ทำาให้องค์กรต้อง 

วางกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยแบบหลายชั้น	 โดยเน้นการ 

วิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้า	 และหาวิธีตอบโต้ต่อ 

พฤติกรรมที่เป็นภัยคุกคามอย่างจริงจังและทันท่วงที

	 หนึ่งในกลยุทธ์ความปลอดภัยซึ่งการ์ทเนอร์มองว่า 

จะเกิดขึ้นในปีนี้	คือ	CARTA	หรือ	Continuous	Adaptive	 

Risk	 and	 Trust	 Assessment	 โดยบูรณาการแนวทางของ	 

DevOpsและ	 DevSecOpsในการสร้างแอพพลิเคชัน 
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ด้านความปลอดภัย	 ตลอดจนวางกระบวนการตรวจสอบ 

เครื่องมือและกำากับการใช้งานให้ได้ผลตามที่ต้องการ	 ควบคู่ 

ไปกับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการล่อลวงอาชญากรทางคอมพิวเตอร	์

(Deceptive	 Technology)	 เช่น	 การสร้าง	 Adaptive	 

Honeypot	 เพื่อหลอกล่อแฮคเกอร์ให้มาติดกับดักที่วางไว้	 

โดยกับดักที่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามความเสี่ยง 

ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

	 การออกแบบระบบความปลอดภัยในอนาคตจึง 

ไม่ใช่แบบแก้ปัญหาได้จบในระบบเดียว	 หรือ	 one	 for	 all	 

อีกต่อไป	 แต่ควรเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบ 

และการปกป้องหลายชั้นแบบมัลติเลเยอร์ในระดับที่ลงลึก 

ถึงการประเมินและวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อขจัดพฤติกรรมเสี่ยง 

และสรา้งความเชือ่มัน่ในการเขา้ใชง้านระบบ	แทนการสอดสอ่ง 

แค่ว่า	 ใครคือเจ้าของความเสี่ยงแล้วจึงควบคุม	 หัวใจสำาคัญ 

คือ	ต้องสามารถปรับแต่งปราการป้องกันให้ทันต่อภัยคุกคาม 

ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในแบบเรียลไทม์

 

ปฏวิตัขิอ้มลูสู ่AI และแมชชนีเลริน์นิง่
	 ผลสำารวจของการ์ทเนอร์เมื่อเร็วๆ	 นี้	 แสดงให้เห็น 

ว่า	59%	ขององค์กรยังอยู่ระหว่างแสวงหาข้อมูลเพื่อกำาหนด 

กลยุทธ์ด้านปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence	 :	 AI)	 

ขณะที่เหลือกำาลังเริ่มต้นนำามาใช้	 ซึ่งหากมองให้แคบลง 

ในระดับแมชชีน	 เลิร์นนิ่ง	 (Machine	 Learning	 :	 ML)	 

ยังเป็นการใช้เฉพาะงานบางประเภท	เช่น	การสร้างเครื่องมือ 

เพื่อความเข้าใจในภาษา	 หรือจำาลองการขับรถในสภาพ 

แวดล้อมที่ถูกควบคุม

	 สำาหรับสิ่งที่องค์กรธุรกิจต้องการมากชึ้นจากปัญญา 

ประดิษฐ์และแมชชีน	 เลิร์นนิ่งในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	 คือ	 

การวิเคราะห์ข้อมูลจำานวนมากบนพื้นฐานการทำางาน

แบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์	 เพื่อนำาไปสู่ 

การปรับโฉมรูปแบบทางธุรกิจแนวใหม่	 เช่น	 ระบบ 

อีโคซิสเต็มส์	 การสร้างกระบวนการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า 

เป้าหมายอย่างชาญฉลาด	 การเพิ่มประสิทธิภาพด้าน 

การตัดสินใจ	 และการสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจให้

กับลูกค้า	เป็นต้น

ตอ่ยอดธรุกจิดว้ย “Data-Centric”
	 ทุกองค์กรต่างให้ความสำาคัญกับลูกค้า	 พัฒนา

ระบบต่างๆ	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ	 ความพึงพอใจ 

ของลูกค้า	 มีการทำาวิเคราะห์จับพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง 

ลูกค้าเป็นรายบุคคล	สร้างประสบการณ์ที่ฝังรากลึกในใจของ

ลกูคา้	จนมรีะบบตา่งๆ	และขอ้มลูของลกูคา้ทีก่ระจดักระจาย 

ทั้งในองค์กรและบนคลาวด์		ยิ่งเมื่อมีข้อกำาหนดอย่าง	GDPR 

ยิง่ตอ้งใหค้วามสำาคญักบัขอ้มลูเปน็หลกั	สิง่เหลา่นนีม้ผีลทำาให ้

การวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ	 จากหลากหลายแหล่ง 

ให้เป็นภาพเดียวกัน	 จัดการง่าย	 จึงเป็นเรื่องที่สำาคัญ	 

โดยเฉพาะเมื่อสามารถเสริมนวัตกรรมอย่าง	ปัญญาประดิษฐ์	 

หรือเอไอ	 และแมชชีน	 เลิร์นนิ่ง	 ทำาให้ออกแคมเปญส่งเสริม 

ทางการตลาดได้ตรงจุดมากขึ้น	 ขณะที่เกิดความเสี่ยงใหม่ 

เมื่อลูกค้าคนยุโรปถามขึ้นมาว่า	 “เอาข้อมูลมาจากไหน	 

ลบออกให้หมดทันที	ไม่งั้นผมฟ้องบริษัทคุณ”	Data-Centric	 

Security	จึงเป็นเรื่องที่สำาคัญยิ่งในปีนี้

 คล�วด์แบบไฮบริด ระบบคว�มปลอดภัยขั้นสูง 

ปญัญ�ประดษิฐ ์แมชชนี เลริน์นิง่ ตลอดจน Data-Centric  

จึงมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รติดอ�วุธให้กับองค์กรที่ไม่ใช่แค่ 

ในระดับของก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งเทคโนโลยี 

ส�รสนเทศแต่เพียงอย่�งเดียว ห�กเทคโนโลยีเหล่�นี้ 

กำ�ลังฝังตัวเข้�เป็นส่วนหนึ่งของแนวท�งก�รพัฒน� 

โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทุกองค์กร 

ต้องเร่งศึกษ�และปรับเปลี่ยนแนวท�งพัฒน�ด้�นไอที 

ให้สอดรับกับกระบวนทัศน์ท�งธุรกิจใหม่ๆ เ พ่ือชิง 

คว�มได้เปรียบเหนือคู่แข่งในท่�มกล�งก�รแข่งขัน

ของตล�ดก�รค้�ดิจิทัลที่กำ�ลังทวีคว�มร้อนแรงม�กขึ้น 

ทั้งในปัจจุบันและอน�คต



	 Hydro-Quebec	 ประกาศความก้าวหน้าครั้งใหม่ 

ในการพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจสายไฟฟ้าด้วยการเผยโฉม 

ต้นแบบฟังก์ชันของแพลตฟอร์มหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า	

“LineRanger”	 ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิจัยของ	 Hydro- 

Quebec	หรอื	IREQ	ในเมอืงวาแรนส	์โดยหุน่ยนตร์ุน่ดงักลา่วนี ้

เป็นโซลูชั่นเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ 

สายไฟที่เป็นตัวนำาบนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

	 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าของ	 Hydro-Quebec	 ประมาณ

ครึ่งหนึ่งประกอบไปด้วย	 สายไฟที่เป็นตัวนำาไฟฟ้า	 ซึ่ง 

สายไฟประเภทนี้ถูกนำาไปใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก	 

สายไฟที่ เป็นตัวนำาถือเป็นความท้าทายสำาหรับหุ่นยนต์	 

ดังนั้น	 LineRanger	 จึงได้รับการปรับปรุงกลไกภายในให้ 

สามารถเอาชนะสิ่งกีดขวางได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย	 

เพื่อให้การตรวจสอบสายไฟฟ้าชนิดดังกล่าวเป็นเรื่องง่าย 

และเร็วขึ้น	โดยแซร์จ	มงแตมโบลท์	ผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญ 

ดา้นหุน่ยนตต์รวจสอบและการซอ่มบำารงุ	ของ	Hydro-Quebec	 

กล่าวว่า	 สิ่งที่ทำาให้	 LineRanger	 แตกต่างจากหุ่นยนต์อื่นๆ	 

ก็คือ	 การที่ทีมงานภาคสนามสามารถใช้งานหุ่นยนต์ตัวนี้ได ้

อย่างง่ายดาย	 โดยไม่จำาเป็นต้องอาศัยทีมงานที่มีความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	 	 นอกจากนี้	 LineRanger	 ยังมี 

อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน	 และสามารถติดตั้งได้ง่าย 

บนสายไฟฟ้า	จึงเหมาะอย่างยิ่งสำาหรับการใช้งานในโครงการ 

ขนาดใหญ่	และที่สำาคัญ	LineRanger	จะสามารถตรวจสอบ 

สายส่งไฟฟ้าเป็นระยะทางถึงราว	20	กิโลเมตรต่อวัน	โดยไม่ 

รบกวนการส่งจ่ายกำาลังไฟฟ้า	เนื่องจากหุ่นยนต์รุ่นนี้สามารถ

ทำางานบนสายส่งที่กำาลังจ่ายไฟฟ้าอยู่

	 “รอยัล	 ดัทช์”	 เชลล์บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงาน
ของยุโรป	 เป็นรายล่าสุดที่ประกาศจับมือกับกลุ่มพันธมิตร
ในแวดวงยานยนต์ภายใต้ชื่อ	 ไอโอนิตี้	 (Ionity)	 ซึ่งประกอบ 
ด้วยบีเอ็มดับเบิลย	ู เดมเลอร	์ ฟอร์ด	 โฟล์คสวาเกน	 (รวมมา 
กับออดี้ที่อยู่ในเครือเดียวกัน)	 และปอร์เช่	 โดยทางกลุ่มได้ 
รวมตัวกันตั้งแต่ปี	2559	ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาเครือข่ายสถานี 
ชาร์จไฟฟ้าแบบประจุเร็วให้กับรถอีวี	 ที่มีจำานวนมากขึ้น 
เรื่อยๆ	 ในทวีปยุโรป	 ขณะที่เชลล์เพิ่งเข้าร่วมเป็นพันธมิตร 
รายสำาคัญเมื่อเดือนที่แล้ว	 โดยทางเชลล์จะปรับโฉมและเปิด
พื้นที่ภายในปั๊มนำ้ามันเชลล์สาขาที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุด 
ในยุโรปจำานวน	 80	 สาขา	 เป็นปั๊มนำาร่องให้มีสถานีชาร์จ 
ไฟฟ้าแบบเร็ว	 ซึ่งใช้เวลาชาร์จไฟเต็มระหว่าง	 5-10	 นาที 
เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้รถอีว	ี สถานีปรับปรุงใหม่เหล่านี้จะเป็น
สาขาที่ตั้งอยู่ริมทางด่วนสายสำาคัญๆ	 ของยุโรป	 สามารถให้
บริการชาร์จไฟแบบเร็วด่วนด้วยกำาลังไฟ	350	กิโลวัตต์
	 นายอิสท์แวน	 คาพิทานี	 ผู้บริหารฝ่ายค้าปลีกตลาด 
ต่างประเทศของเชลล์เปิดเผยว่า	 มีแนวโน้มว่าความต้องการ
สถานีชาร์จไฟฟ้ารถอีวีบนเส้นทางหลวงสายสำาคัญๆ	 ของ 
ยุโรปจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว	 เชลล์เองต้องการตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ขับขี่ที่ต้องการชาร์จไฟฟ้าแบบด่วน	 
จึงจับมือกับพันธมิตรให้บริการชาร์จไฟแบบด่วนที่สุดใน	 
10	 ประเทศยุโรป	 ไม่เพียงเท่านั้นความร่วมมือและร่วมทุน 
ครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การเติบโตของเชลล์ 
ทีก่ำาลงัปรบัโครงสรา้งรายได	้ลดการพึง่พาเชือ้เพลงิฟอสซลิมา
พึ่งพารายได้จากพลังงานสะอาดให้มากยิ่งขึ้น	โดยก่อนหน้านี้ 
ทางไอโอนิตี้ยังได้จับมือทำาสัญญากับพันธมิตรรายอื่นๆ	 
เพื่อจัดตั้งเครือข่ายสถานีชาร์จอีวีลักษณะเดียวกัน	 อาทิ	 
โอเอ็มวี,	ออสเตรีย	แท้งค์,	และเซอร์เคิล	เค	

Hydro-QuebecเปิดตัวLineRanger 
“หุ่นยนต์ตรวจสายไฟฟ้าแรงสูง”

รอยัล ดัทช์ เชลล์จับมือยานยนต์ Ionity

แปลงโฉมรับสถานีชาร์จอีวีในปั๊มนํ้ามัน

โดยกองบรรณาธิการ
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	 แหลง่ขา่วจากบรษิทั	ปตท.สำารวจและผลติปโิตรเลยีม	 

จำากดั	(มหาชน)	หรอื	ปตท.สผ.	เปดิเผยวา่	บรษิทั	Mozambique	 

LNG1	 Company	 Pte.	 Ltd.	 ซึ่ ง เป็นบริษัทภายใต้ 

การร่วมทุนของ	 ปตท.สผ.	 และกลุ่มบริษัทร่วมทุนใน 

โครงการโมซัมบิก	 โรวูมา	 ออฟชอร์	 แอเรีย	 วันได้ลงนาม 

ในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว	 (LNG)	 กับบริษัท	 

Électricite	 de	 France,	 S.A.	 (EDF)	 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ 

ด้านไฟฟ้าแบบครบวงจรของประเทศฝรั่งเศส	 โดยจะรับซื้อ

ก๊าซธรรมชาติเหลวในปริมาณ	 1.2	 ล้านตันต่อปี	 เป็นสัญญา

ระยะยาว	15	ปี

	 โดยปตท.สผ.	 พยายามเร่งรัดการพัฒนาโครงการ

โมซัมบิก	 โรวูมา	 ออฟชอร์	 แอเรีย	 วัน	 ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซ

ธรรมชาตขินาดใหญแ่หง่หนึง่ของโลก	เพือ่เพิม่ปริมาณสำารอง

ปิโตรเลียมให้แก่บริษัทในอนาคต

	 นายพงศธร	 ทวีสิน	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 สำารวจ 

และผลิตปิโตรเลียม	 ปตท.สผ.	 กล่าวว่า	 สำาหรับการซื้อขาย	

LNG		กับ	EDF	ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

รายใหญ่ของโลก	 เป็นความก้าวหน้าที่สำาคัญอีกก้าวหนึ่ง 

ของโครงการ	ในขณะเดยีวกนัยงัเปน็การเปดิตลาด	LNG		ของ

โครงการไปในทวปียโุรปซึง่เปน็ตลาดทีม่คีวามสำาคญัในเชงิกล

ยุทธ์ด้วย	 โดยการซื้อขาย	LNG	กับ	EDF	 ในครั้งนี้	 เป็นส่วน

หนึ่งของยอดขาย	LNG	กว่า	5	ล้านตันต่อปีของโครงการ	ซึ่ง

ได้มีการตกลงเงื่อนไขหลักๆ	กับผู้ซื้อแล้ว	และจะมีการเจรจา

สัญญาซื้อขายก๊าซฯ	 เพิ่มเติม	 เพื่อรองรับการตัดสินใจลงทุน

ขั้นสุดท้ายต่อไป	ซึ่งโครงการโมซัมบิกฯ	เป็นหนึ่งในโครงการ 

ทีส่ำาคญัตามแผนกลยทุธข์องบรษิทัในพืน้ทีใ่หม่ๆ 	ทีม่ศีกัยภาพ 

สูง	และมีต้นทุนตำ่า	ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการเตรียม 

พัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติและก่อสร้างโรงงานผลิต	LNG

	 JA	 Solar	 Holdings	 Co.,	 Ltd.	 (NASDAQ-NMS	 :	

JASO)	 ผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ 

โลกประกาศว่า	 บริษัทได้ส่งมอบโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ 

ให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	Ashalim	ขนาด	

250	 เมกะวัตต์	 ซึ่งถือเป็นโรงไฟฟ้าระดับสาธารณูปโภค 

ขนาดใหญ่ที่สุดในอิสราเอลที่ใช้โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์	PERC	

ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ของ	 JA	 Solar	 โดยโครงการดังกล่าว 

กำาลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยบริษัทไฟฟ้ายักษ์ใหญ่	 

Electricite	 De	 France	 S.A.	 (EDF)	 และบริษัทพลังงาน

หมุนเวียนชั้นนำาของอิสราเอล	 Clal	 Sun	 Ltd.	 โดยมีบริษัท	 

BELECTRIC	 ผู้ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ 

ที่สุดของโลก	รวมถึงผู้ให้บริการ	EPC	และ	O&M	รับหน้าที่ 

เปน็ผูก้อ่สรา้งโครงการ	เมือ่สรา้งเสรจ็สมบรูณแ์ลว้	โครงการนี ้

จะมีขนาดใหญ่ที่สุดในอิสราเอลและใหญ่เป็นอันดับ	 5	 

ของโลก	 โดยจะช่วยลดระดับการปนเปื้อนและส่งเสริมการ 

พัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศอย่างมีนัยสำาคัญ   

	 โครงการนีต้ัง้อยูก่ลางทะเลทรายเนเกฟ	โดยประกอบ

ดว้ยโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยแ์ละโรงไฟฟา้พลงัความรอ้น 

แสงอาทิตย์	 สำาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด	 35	 

เมกะวตัต	์ไดเ้ชือ่มกบัระบบจำาหนา่ยไฟไปตัง้แตเ่ดอืนธนัวาคม	

2560	และ	JA	Solar	เป็นผู้เดียวที่รับหน้าที่จัดหาโมดูลเซลล์ 

แสงอาทิตย์คุณภาพสูงเทคโนโลยี	 PERC	 ทั้งนี้	 JA	 Solar	 

ถือครองสิทธิบัตรหลักของเทคโนโลยี	 PERC	 ที่ทำาให้โมดูล 

มีอัตราการเสื่อมสภาพจากแสงลดลง	 นอกจากนั้นยังมี 

ประสิทธิภาพการทำางานสูงท่ามกลางทะเลทรายที่มีอุณหภูมิ 

สูงและตำ่าสุดขั้ว	 รวมถึงมีรังสีอัลตราไวโอเลตเข้มข้น	 ซึ่ง 

ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือดังกล่าวเป็นเครื่องรับ 

ประกันศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

กลุ่มผู้ร่วมทุนโครงการโมซัมบิก โรวูมา

ลงนามสัญญาซื้อขาย LNG กับ บ.ฝรั่งเศส

JA Solar ส่งมอบโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ 

ให้โครงการโรงไฟฟ้า 250 MW ในอิสราเอล 
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	 “นสิสนั	มอเตอรส์”	เผยผลการศกึษารว่มกบั	“ฟรอสต	์ 

แอนด์ซัลลิแวน”	 หัวข้อ	 “อนาคตของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 

ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต”้	โดยผลวจิยัพบวา่	ปจัจบุนัผูบ้รโิภค 

1	 ใน	 3	 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วางแผนจะซื้อรถยนต์ 

ในเร็วๆ	 นี้	 แสดงให้เห็นว่า	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น

ภูมิภาคที่มีศักยภาพในการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า	 โดยงาน 

วิจัยดังกล่าวศึกษาผลในสิงคโปร	์ อินโดนีเซีย	 ไทย	 มาเลเซีย	 

เวียดนาม	และฟิลิปปินส์	 ซึ่งใช้ตัวอย่างประเทศละ	300	คน 

ของชาวฟิลิปปินส์	 ไทย	 และอินโดนีเซียคือ	 กลุ่มที่มีความ 

ต้องการมากที่สุด	 ส่วนสิงคโปร์มีความต้องการอยู่ในอันดับ 

รั้งท้าย	 แม้ว่าจะเป็นประเทศที่ดูพร้อมในด้านโครงสร้าง 

พื้นฐานที่สุด	 แต่เนื่องจากการขอใบอนุญาตเป็นเจ้าของ 

รถยนต์มีราคาสูงมาก	 ทำาให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สนใจ 

ในการซื้อรถยนต์เท่าประเทศอื่น	ๆ	

	 นายวิเวก	 ไวทยา	 รองประธานอาวุโสฝ่ายระบบ 

ขับเคลื่อนจากฟรอสต์ 	 แอนด์	 ซัลลิแวน	 ผู้จัดทำาวิจัย 

ดังกล่าวบอกว่า	 ผลการศึกษาที่ระบุว่าความต้องการรถยนต์ 

ไฟฟา้ในอาเซยีนมอียูส่งู	ถอืเปน็เรือ่งทีส่รา้งความประหลาดใจ 

ให้พอสมควร	 แต่ก็ถือว่าเป็นจุดที่ชี้ให้เห็นว่า	 รถยนต์ไฟฟ้า 

เริ่มเข้ามาในภูมิภาคนี้บ้างแล้ว	อย่างไรก็ตาม	การสร้างตลาด 

รถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ยงัเปน็เรือ่งทีต่อ้งดกูนัไปอกียาว	โดยในงาน	“นสิสนั	ฟวิเจอรส์	 

2018”	มขีอ้สรปุตรงกนัวา่	รฐับาลตอ้งมบีทบาทสำาคญัทีส่ดุทัง้ 

ในเรื่องการกำาหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำาหรับการนำาเข้า	 

ผลติ	ประกอบ	ตลอดจนการผลกัดนัใหโ้ครงสรา้งพืน้ฐานเกดิขึน้	 

เชน่	สถานชีารจ์ไฟทีร่องรบัทัว่ถงึทัว่ประเทศ	ทัง้นี	้หลายประเทศ 

อาเซียนได้เริ่มต้นแล้ว	 ช้าบ้างเร็วบ้างในบางประเทศ	 แต่มี 

เป้าหมายเดียวกันคือ	การนำาอีวีเข้าสู่ตลาดประเทศให้ได้	

	 LONGi	Solar	Technology	Co.,	Ltd.	ผู้ผลิตเซลล์

แสงอาทิตย์ของจีนจัดงานแถลงข่าวขึ้นที่ญี่ปุ่นในวันที่	 28	 

ก.พ.2561	 โดยประกาศว่า	 ผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์	 

PERC	 (Passivated	 Emitter	 Rear	 Contact)	 ชนิดโมโน 

คริสตัลไลน์ของบริษัทสามารถทำาสถิติค่าประสิทธิภาพ 

ในการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่	 23.6%	 

โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานกำากับดูแลผลิตภัณฑ์เซลล์ 

แสงอาทิตย์แห่งชาติของจีน	 (CPVT)	 โดย	 LONGi	 Solar	 

ไม่เพียงทำาลายสถิติที่ตัวเองทำาไว้เท่านั้น	 แต่ยังคงรักษา 

ตำาแหนง่ผูน้ำาของโลกในการผลติเซลลแ์สงอาทติย	์PERC	ชนดิ 

โมโนคริสตัลไลน์ที่มีค่าประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงสุด

	 ตลอดช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	เทคโนโลยี	PERC	ชนิดโมโน 

คริสตัลไลน์	 ซึ่งมีจุดเด่นในด้านประสิทธิภาพและต้นทุนนั้น	

ได้รับความนิยมและการยอมรับจากแวดวงอุตสาหกรรม 

โซลารเ์ซลลเ์พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	โดยอตุสาหกรรมโซลารเ์ซลล์ 

จำาเป็นต้องผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 เพราะได้ 

รบัแรงผลกัดนัจากบรรดาผูผ้ลติพลงังานแสงอาทติยท์ีต่อ้งการ

ลดต้นทุนการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ต่อชั่วโมงกิโลวัตต์	 

และทำาให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เท่ากับ 

ค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากสายส่งไฟฟ้า	 ส่งผลให้ผู้ผลิตโซลาร์เซลล์ 

หันมาผลิตเซลล์	PERC	ชนิดโมโนคริสตัลไลน์กันมากขึ้น	โดย

ดร.	หลี่	หัว	รองประธานฝ่ายการวิจัยและพัฒนาของ	LONGi	

Solar	กล่าวว่า LONGi	Solar	ให้ความสำาคัญกับการวิจัยและ 

พัฒนาเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบโมโนคริสตัลไลน์ 

มาอย่างต่อเนื่อง	 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนความ 

ก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีโมโนคริสตัลไลน์	 ดังเห็นได้จาก 

การที่	LONGi	Solar	ทำาลายสถิติโลกประสิทธิภาพการแปลง 

พลงังานแสงอาทติยม์าแลว้ถงึ	3	ครัง้ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม	2560
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