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สารจากท่านประธานมูลนิธิ 

นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์

ที่ปรึกษาและบรรณาธิการยานยนต์สมัยใหม่ 

ดร. ยศพงษ์ ลออนวล

การอนุรักษ์พลังงาน 

โดย ศ.ว่าที่ร้อยโท ดร. พิชัย สดภิบาล

ที่ปรึกษาสื่อสารสังคม 

ดร. จอมพจน์ ภู่รักษณ์ศักดิ์ศรี

เรื่องจากปก 

โดย ศ.ดร.ดุสิต เครืองาม 

ผอ.กองทุน 

นายทิฐินันท์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

เลขาฯ มูลนิธิกำากับงานสื่อสารสังคม 

นายพัฒนา ทิวะพันธุ์

วิกฤต PM2.5 มลพิษทางอากาศ 

โดย ผศ.ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ

โครงการโรงงานกำาจัดขยะนำาร่อง 

โดย รศ.ดร. สุชาติ นวกวงษ์

Electric Vehicle Update

Alternative Energy News

พลังงานแสงอาทิตย์ 

โดย ผศ.ดร. กูสกานา กูบาฮา



ประธานมูลนิธิ

นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์

Mr.Sumake 
Panthanuwong
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• ประวัติการศึกษา

 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2537

 - รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2522

 - Certificate in Marketing / Retail Management Program,  

  California State University, Los Angeles, USA. พ.ศ. 2530

 

• หลักสูตรอบรมผู้บริหาร

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน สถาบันวิทยาการพลังงาน วพน รุ่น 10/2560

 - Advanced Financial Management Program, Macquarie University,

  Australia พศ. 2539

 

• ประสบการณ์การทำางาน

 - ประธานและรักษาการผู้อำานวยการ มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกประเทศไทย    

  พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

 - ที่ปรึกษารองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่หนึ่ง 

  (นายอลงกรณ์ พลบุตร) พ.ศ. 2558 - 2560

 - ประธานที่ปรึกษา บริษัท โปรแอด กรุ๊ป (1989) จำากัด พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

 - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายอลงกรณ์ พลบุตร) 

  พ.ศ. 2553 - 2555

 - ผู้บริหาร บริษัทบีพี - คาสตรอล ประเทศไทย จำากัด พ.ศ. 2531 - 2555

 - ฝ่ายวางแผนการตลาดและส่งเสริมการจำาหน่าย บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า     

  ประเทศไทย จำากัด พ.ศ. 2522 - 2529

เชิญทุกท่านที่สนใจมาร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย 

   เป็นเวทีกลางในการแสดงความคิดเห็น และสร้างสรรค์สังคม 

พลังงานทางเลือกในประเทศไทย 

  พลังงานทางเลือกมีความจำาเป็นต่อสังคมไทย เพราะต้นทุนชีวิตปัจุบันที่พึ่งพาฟอสซิล 

มีแต่แพงขึ้นทุกวัน ทั้งค่าใช่จ่ายการดำารงค์ชีวิต ภัยพิบัติ และสุขภาพ มาร่วมกับมูลนิธิฯ 

   เราสร้างแพลตฟอร์มทั้งสื่อ AE Magazine (On-print) 

    สื่อเว็ปไซต์ (On-line) รายการ AE Talk (On-air) 

 งานสัมนา (On Ground) และมีทีมงานบรรณาธิการที่มีความรู้ประสบการณ์ตรง 

ในทุกด้านของพลังงานทางเลือก พร้อมให้คำาแนะนำา เชิญครับ
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เลขาฯ มูลนิธิกำากับงานสื่อสารสังคม

นายพัฒนา ทิวะพันธุ์

Mr. Pattana Tiwapan

• การอบรม และศึกษาดูงาน

 การอบรม : หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6 

   สถาบันพระปกเกล้า

  : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 (วพน)

            : หลักสูตรผู้นำาพอเพียง สถาบันคลังสมอง วปอ.

  การศึกษาดูงาน  

              : ผ่านการศึกษาดูงานทางด้านธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศในแถบเอเชีย 

   และยุโรป

• ประวัติการศึกษา

 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• ประวัติการทำางาน

 2529-2532 : ผู้จัดการโครงการ, บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

 2532-2540  : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟิร์ส โคออดิเนท จำากัด

 2540-2543  : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารทหารไทย

 2543-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำากัด  (Broadcasting Business)

       : กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำากัด

      : กรรมการบริษัท ที เอ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 

          : กรรมการบริหาร IDEAL ASIA PACIFIC 

             : กรรมการผู้ถือหุ้น Wontok Enterprise , Australia ( Security Software Business)

             : กรรมการผู้ถือหุ้น Wontok Software PTE.LTD, Singapore

               : กรรมการผู้ถือหุ้น Wontok Software PTE.LTD, Hongkong

              : กรรมการผู้ถือหุ้น Wontok, INC. USA

• ด้านสังคม

 ที่ผ่านมา : ผู้ช่วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

                   : ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                   : ผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา

                    :  เลขานุการคณะกรรมการกิจการรัฐสภา

                    : คณะอนุกรรมการเอทานอล รัฐสภา

                    :  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                    : อนุกรรมาธิการการศึกษา สำาหรับผู้สูงอายุ สปช.

 ปัจจุบัน : เลขาธิการมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย

                   : กรรมการมูลนิธิรักษ์ชุมชน

                    : กรรมการมูลนิธิ พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์

                 : ผู้บรรยายพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันการเงิน ด้านธุรกิจ
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กรุณาติดตามผลงานของพวกเราได้หลายช่องทางดังนี้:

1. วารสาร AE Magazine ประจำาไตรมาส ติดต่อมาท่ีมูลนิธิฯ เพ่ือสมัครเป็น 

 สมาชิกมูลนิธิฯ ทางมูลนิธิฯจัดส่งให้ถึงบ้านครับ

2. เว็ปไซต์ที่ www.aeitfthai.org สามารถติดตามข่าวล่าสุดในวงการพลังงาน 

 และข้อมูลต่างๆ ได้ที่นี่

3. Facebook มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย สามารถติดตาม 

 ข่าวล่าสุดในวงการพลังงานเช่นกัน

4.  Email: aeitfthailand@gmail.com อีกช่องทางนำาเสนอความคดิเหน็กับเราครับ

ดร. จอมพจน์ ภู่รักษณ์ศักดิ์ศรี

ที่ปรึกษาสื่อสารสังคม

ศ.ว่าที่ร้อยโท ดร. พิชัย สดภิบาล (สจล./KMITL)

ที่ปรึกษาการออกแบบศิลป์และบรรณาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

ดร. ยศพงษ์ ลออนวล (มจธ/KMUTT)

ที่ปรึกษาและบรรณาธิการยานยนต์สมัยใหม่

ผศ.ดร. กูสกานา กูบาฮา คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม (มจธ/KMUTT)

ที่ปรึกษาและบรรณาธิการพลังงานแสงอาทิตย์

รศ.ดร. สุชาติ นวกวงษ์ (ม.มหิดล/MU)

ที่ปรึกษาและบรรณาธิการจัดการขยะและชีวมวล

ผศ.ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม (ม.เกษตรศาสตร์)

ที่ปรึกษาและบรรณาธิการการจัดการมลพิษ

นายพัฒนา 

ทิวะพันธุ์

กำากับงาน

สื่อสารสังคม

นายทิฐินันท์

ภวภูตานนท์ 

ณ มหาสารคาม

ผอ. กองทุน

นายธนิตย์ 

ธรรมจรัส

ผอ. สื่อสาร

สังคม

ร่วมกับทางมูลนิธิฯ 

   ให้ความรู้และสร้างความร่วมมือการใช้พลังงานทางเลือก  

      และลดใช้พลังงานฟรอสซิลลง



ติดตั้งโซลาร์ 
รูฟทอป 

เสรีตามบ้าน 

COVER STORY
เรื่องจากปก

(โซลาร์ภาคประชาชน)

โดย ศ.ดร.ดุสิต เครืองาม<

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย 

ของรัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชน
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 ยอ้นกลับไปเมือ่ 5 ปทีีผ่า่นมาขณะทีผ่ม (ดร.ดสุติ เครอืงาม) 

ดำารงต่ำาแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านพลังงาน หรือ 

สปช. ด้านพลังงาน เราได้เสนอหัวข้อการปฏิรูป Quick Win 

หรอืการปฏริปูทีส่ามารถทำาไดง้า่ยทีส่ดุ คอืส่งเสรมิใหป้ระชาชน

สามารถตดิตัง้บนหลังคาบา้น และหลงัคาทกุประเภทไดอ้ยา่งเสร ี

โดยขีดเส้นใต้เน้นว่าอย่างเสรี ใครจะติดเมื่อไหร่ก็สามารถติดได้

ทันที ไม่ติดเรื่องระยะเวลาในการสมัคร ไม่วุ่นวายมากมายนัก 

 เราได้รอมาถึง 5 ปีแล้ว ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่ออก

เป็นนโยบายสำาคัญออกมา เรียกว่านโยบายโซลาร์รูฟภาค

ประชาชนออกมา หมายความวา่สามารถตดิตัง้โดยทางรฐับาล

ไมต่อ้งประกาศรบัซือ้ไฟฟา้ในราคพเิศษ ราคาแพงๆ ในแผนการ

พัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2018) ก็มีส่วน

ของโซลาร์ภาคประชาชนอยู่ในนั้นอยู่แล้วนานถึง 20 ปี ตั้งแต่ 

2562 ปัจจุบันและบวกไปอีก 20 ปี คิดเป็นกำาลังการผลิตของ

โซลาร์เซลล์ถึง 1 หมื่น 2 พันกว่าเมกะวัตต์ เฉลี่ยปีละหลายร้อย

กว่าเมกะวัตต์ เป็นนโยบายที่สำาคัญอย่างยิ่ง การที่เราส่งเสริม

ให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์รูฟทอปเพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยแผงแสง

อาทิตย์ ถือว่าเป็นการดำาเนินตามเศรษฐกิจพอเพียงชนิดหนึ่ง 

เนื่องจากประเทศไทยต้ังอยู่บนภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมอย่างยิ่งมี

แสงแดดมากตลอดทั้งปี สมำ่าเสมอ และกระจายท่ัวทุกจังหวัด 

ที่ไหนก็มีแสงแดดใกล้เคียงกัน การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสง

อาทิตย์ถือเป็นการได้เปรียบของไทยอย่างยิ่ง

 การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ถือว่ามีราคาแพงมาก

เมื่อถอยหลังไป 20 ปี ต้องใช้เงินถึง 1 ล้านบาท เมื่อถอยไป 

10 ปีที่แล้วต้องใช้เงินถึง 5 แสนบาท แต่มาถึงปัจจุบัน มีเงิน

ตั้งแต่ 1-3 แสนบาทก็สามารถติดตั้งได้ตามขนาดของหลังคา 

หรือตามปริมาณไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ ประชาชนทุก

คนสามารถจบัตอ้งได ้จนแผงเซลล์แสงอาทติย์เขา้มาอยุ่ในชีวติ

ประจำาวันของทุกคนโดยไม่รู้ตัว ก็เป็นความฝันของผมว่าในอีก 

20 ปีข้างหน้าจะเห็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์อยู่บนหลังคาบ้าน 

1 ล้านหลัง

 สำาหรับประชาชนที่มีเงิน 1-3 แสนบาท แล้วติดตั้งแผงโซลาร์

เซลลม์คีวามคุม้คา่ตอ่การลงทุนเปน็อย่างยิง่ ดงันัน้แผนงานสง่

เสริมโซล่าร์รูฟท่ีทางรัฐบาลประกาศออกไปแล้ว ไม่มีเจตนาท่ีจะรับ

ในราคาพิเศษแพงๆ 4-6 บาทนั้นได้หมดไปแล้ว และราคาติดตั้ง

ไดล้งมามาก และใช้ไฟฟา้เองภายในบา้นเปน็การประหยดัคา่ไฟฟา้

หน่วยละ 4 บาท 50 สตางค์ ใช้ไฟฟ้าไป 6-7 ปีก็สามารถคืนทุน

ได ้หลังจากนัน้ปทีี ่7 จนส้ินอายุขยัของแผงเซลล์ ทีม่ากกวา่ 25 

ปี ก็เป็นกำาไรเข้ามา 17-18 ปี หรือได้รับเงินกลับคืน 2-3 เท่าตัว 

เป็นการลงทุนในระยะยาว



 ประการที่ 1 นโยบายนำาเงินลงทุนลดหย่อนภาษี ตัวอย่างเช่น 

 1. เทียบกับนโยบายด้านภาษีเพื่อส่งเสริมเงินกู้เพื่อการสร้างบ้าน โดยสามารถนำาดอกเบี้ยไปลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลช่วง 

สิ้นปีได้ 

 2. นำาใบเสร็จเงินประกันชีวิตประจำาปีก็สามารถนำาไปลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลช่วงสิ้นปีได้

 ผมก็เห็นว่ารัฐน่าจะอนุญาตให้นำาต้นทุนในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถนำาไปแบ่งหักภาษีเป็นเวลา 5 ถึง 10 ปีได้ 

(ไม่ใช่หกัในปเีดยีวเตม็จำานวน) นา่จะทำาใหป้ระชาชนเกดิความสนใจมากยิง่ขึน้ เงนิเลก็ๆนอ้ยๆทีร่ฐัหรอืกระทรวงการคลงัมาลดหยอ่น

ภาษีแล้วทำาให้รัฐได้รับรายได้น้อยลง เพราะประชาชนจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ทันทีที่ซื้อและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เสีย 

ที่ละนิดแล้วได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ทันที ผมเคยทำาตัวเลขเมื่อประชาชนติดตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนคน รัฐมีแต่ได้มากจาก 7% ภาษีมูลค่า

เพิ่มเข้ามา ขอฝากให้ใครที่เข้ามาดูแลพลังงานแสงอาทิตย์ให้นำานโยบายลดหย่อนทางภาษี โดยสามารถนำาเงินลงทุนลดหย่อนภาษี

ได้หรือไม ่

 

< รัฐน่าจะผลักดันให้นโยบายนี้ประสบความสำาเร็จ

 ประการท่ี 2 ลดกฎระเบยีบในการขออนญุาตทีซ่ำา้ซอ้นลง

 1. กฎหมายพระราชบญัญตั ิ2535-2536 การขอใบอนญุาต

การผลิตผลังงานควบคุม (ผค2)

 2. กฎหมายพระราชบัญญัติ 2528 การขอใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงาน (รง4) เพราะในกฎหมายฉบับนี้ระบุ

ว่าการผลิตไฟฟ้าเป็นโรงงานชนิดหนึ่ง

 การท่ีต้องขอใบอนุญาตต่างๆ เหล่าน้ีทำาให้เป็นอุปสรรค 

ขดัขวาง ท้ังท่ีประเทศตา่งๆ ทัว่โลก ไมถ่อืวา่การตดิตัง้แผงเซลล์

แสงอาทิตย์เป็นโรงงานไฟฟ้า เป็นแค่เพียงติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

ธรรมดาตามบ้าน นอกจากนีค้ำาทีว่า่เปน็โรงงานไฟฟา้นำาไปสูก่าร

ขัดกับกฎหมายผังเมือง

 ยังมกีฎหมายผงัเมอืงไมอ่นญุาตใหม้โีรงงาน หรอืโรงไฟฟา้

ในเมือง แม้นว่าจะมีการยกเว้นโซล่าร์รูฟทอปที่มีกำาลังการ

ผลิตไม่ถึง 1 เมกะวัตต์ ไม่ต้องขอ รง4 ก็ตาม แต่อยากให้แก้

กฎหมายนี้ทั้งฉบับไปเลย โดยการสร้างโรงไฟฟ้าควรย้ายไปอยู่

ในกฎหมายกำากับกจิการพลงังานไปเลย การขออนญุาตซำา้ซ้อน

หลายฉบบัทำาใหเ้กิดความเบือ่หนา่ยในการขออนญุาต การผลิต

พลังงานควบคุม, ประกอบกิจการโรงงาน, 

 3. ใบอนุญาตจากกรมกำากับกิจการพลังงาน

 4. ใบอนุญาตจากการไฟฟ้า

 5. ใบอนุญาตจากเทศบาลเพื่อปรับปรุงหลังคา

 

 เรื่องนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อที่คณะปฏิรูปได้เสนอให้เป็น one-

stop-services ได้ไหม โดยยื่นทีเดียวก็ได้เลย อย่าให้ซำ้าซ้อนกัน
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 1. ผลิตพลังงานไฟฟา้จากแผงเซลลพ์ลงังานแสงอาทติยจ์าก

หลังคาบ้าน เป็นกิจการเสรี

 การตดิตัง้แผงเซลลพ์ลงังานแสงอาทติยจ์ากหลงัคาบ้าน ไป

สู่หลังคาอาคาร และหลังคาโรงงานแล้ว เนื่องจากราคาต้นทุน

การติดตัง้ของแผงเซลลพ์ลังงานแสงอาทติยม์รีาคาลดลงอยา่ง

มาก ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

สามารถแข่งขันกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลได้แล้ว 

(เชน่ถา่นหนิ แกซ็ธรรมชาติ) ทำาใหเ้กดิกระแสความคดิทีป่ระชาชน

อยากทำาธุรกิจผลิตไฟฟ้าไว้ ใช้เองแล้วเหลือก็ขายให้เพ่ือนบ้าน

แต่ในปัจจุบันนี้กฎหมายยังไม่อนุญาตให้ขายได้ เช่นมีหลังคา

โกดังขนาด 1,000 ตารางเมตร ติดตั้งแผงเซลล์พลังงานแสง

อาทิตย์ ผลิตแล้วต้องใช้ภายในโรงงานเท่าน้ันไม่สามารขายได้ 

แบบน้ีกต็อ้งแก้ไขกฎหมายใหส้ามารถ การผลติไฟฟา้เปน็กจิการ

เสรี รัฐต้องไม่ผูกขาด ตั้งแต่เราเกิดมาเรามีสามการไฟฟ้า การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

สามการไฟฟ้านี้ถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดกิจการไฟฟ้าของ

ประเทศไทย จริงอยู่ในหลายสิบปีที่ผ่านมานี้มีการสนับสนุนให้มี

เอกชนเข้ามาลงทุนเพิ่ม มีศัพท์ว่าเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) 

ขนาดกลาง (SPP) ขนาดจิ๋ว (VSPP) แต่กว่าจะเปิดโรงงานแบบนั้น

ได้ต้องขอใบอนุญาต และแข่งขันการประมูล แต่สิ่งท่ีผมกำาลัง

จะบอกว่า โซลาร์รูฟทอปไม่ต้องแข่งขันกับใคร ใครมีหลังคาก็

ติดตั้งไปเลย ถ้ามีไฟฟ้าเหลือ มีไฟฟ้าอยากขายให้เพ่ือนบ้าน

ก็สามารถให้แลกเปลี่ยนซื้อขายซึ่งกันและกันได้เลย ทำาให้เกิด

หมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ถ้าหมู่บ้านนี้มีพลังงานไฟฟ้าเหลือ

อีกก็สามารถขายให้หมู่บ้านข้างเคียง ในนิคมอุตสาหกรรม 

โรงงานหน่ึงติคตั้งโซลาร์รูฟทอปมีพลังงานไฟฟ้าเหลือก็ขายให้

โรงงานข้างเคียง หรือหมูบ้านข้างเคียง ทำาให้เกิดเป็นเครือข่าย

ขึ้นมา ทำาให้ต้นทุนมันถูกลงด้วย เพราะมีการแข่งขัน ไม่ผูกขาด 

ใครขายไดถ้กูกวา่ก็สามารถขายไดก้อ่น เหลา่นีเ้ปน็หนึง่ในหัวขอ้

ปฏริปูดว้ย ซึง่เราเรยีกวา่เปน็การปฏริปูไฟฟา้ด้วยพลงังานแสง

อาทิตย์ที่สามารถแข่งขันกันได้

 2. เอกชนสามารถเช่าใช้สายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้

 ในกรณีที่แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์พลังงาน

แสงอาทิตย์อยู่ที่หนึ่ง สามารถส่งไฟฟ้าไป 1-2 กิโลเมตรใน

หมู่บ้านอื่น หรือข้ามจังหวัดไป สายไฟฟ้าตามท้องถนนนั้น

เป็นของการไฟฟ้าเท่าน้ันเราไม่สามารถไปใช้สายไฟฟ้าเหล่านั้น

เพื่อเป็นทางผ่านในการส่งกระแสไฟฟ้าได้เลย ในต่างประเทศได้

< สิ่งที่ผมอยากจะเห็นในอนาคต

ปฏิรูปพัฒนาไปถึงว่าใครอยากใช้สายส่งของไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้า

ที่จังหวัดขอนแก่นสามารถส่งไปขายที่จังหวัดนครราชสีมาได้ 

ผลิตที่จังหวัดนครราชสีมา สามารถส่งไปขายที่จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ เป็นการแลกเปลี่ยนซื้อขายหน่วยพลังงานโดยใช้สายลวด

ทองแดงที่เรียกว่าสายเคเบิ้ลของการไฟฟ้าให้เป็นประโยชน์ 

ตอนนี้ยังไม่มีกฎหมาย หรือว่ายังไม่สามารถเปิดโอกาสตรงนี้

ได้ หัวข้อในการปฏิรูปของเราก็ได้บรรจุไว้เรียบร้อยแล้วว่า ใน

ไม่ช้าการไฟฟ้าจะต้องเปิดอนุญาตให้เอกชนสามารถเช่าหรือ

จ่ายค่าส่งไฟฟ้าไปตามสายของการไฟฟ้าได้

 3. แผนการส่งเสริมบุคลากรที่จะรองรับงานด้านผลิต

พลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

 ผมชอบเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะเป็นเทคโนโลยี

ท่ีไม่ยากสามารถกระจายไปท่ัวประเทศได้ ถ้าเรามีการติดต้ังโซลาร์

รฟูบนหลงัคาบา้น 1 หมืน่หลงัตอ้งใชค้นหลงัละ 5 คน 5-10 วัน 

ทำาให้เกิดงานให้คนไทยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนในแต่ละปี

ด้วย เพราะฉะนั้นการที่จะมาช่วยกันผลิตกำาลังคนที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญ แล้วมีความเข้าใจการติดตั้งโซลาร์รูฟทอป 

อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพถือว่ามีความสำาคัญ ตรงน้ีอยาก

ใหก้ารปฏริปู สมาคม และสถาบันการศกึษา ใหม้าทำางานรว่มกนั

ในการจัดทำาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางด้านแสงอาทิตย์ ทั้ง

ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ทั้งในสถาบันการศึกษา และนอก

สถาบันการศึกษา คือในสถาบันการศึกษาก็จัดทำาหลักสูตร

ให้รู้ว่าโซลาร์เซลล์คืออะไร ผลิตอย่างไร ติดตั้งอย่างไร ซ่อม

บำารุงอย่างไร ออกแบบอย่างไร มีมาตรฐานอย่างไรบ้าง ใน

ระหว่างอยู่ในสถาบันการศึกษา เรียนจบสามารถทำางานได้เลย 

ไม่ต้องหางานสามารถเป็นผู้รับเหมาได้เลย นอกสถาบันการ

ศึกษาก็มีความสำาคัญที่จะต้องมีการสัมมนาต่อยอดเทคโนโลยี

โซลาร์เซลล์ที่ไม่หยุดนิ่ง เพ่ือให้การติดตั้งมีประสิทธิภาพ ไม่ให้

มีไฟฟ้าลัดวงจร โดยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็ได้กำาชับให้มี

การพัฒนาเหล่านี้ขึ้นมา

สิ่งที่ ศ.ดร.ดุสิตเครืองามอยากจะฝากไว้

 การติดต้ังโซลาร์ในประเทศไทยเกิดขึ้นเป็นธุรกิจสบายๆ 

เหมือนสินค้าผู้บริโภค ขออย่างเดียวก็คือกฎหมายและระเบียบ

ต่างๆ ในปัจจุบันยังเป็นอุปสรรคอยู่มาช่วยกันทำาลายกำาแพง

เหล่านั้นกัน



• สถานที่ทำางาน

 สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน คณะพลังงาน  

 สิ่งแวดล้อมและวัสด ุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

 พระจอมเกล้าธนบุรี

• คุณวุฒิการศึกษา

 - PhD. (Built Environment: Energy and 

  Sustainable Development),         

    De Montfort University, Leicester, UK. 2548

 - MSc. (Built Environment: Environmental Design  

  and Engineering),  University College London,  

  UK. 2543

 - วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), ม.เทคโนโลยี   

  พระจอมเกล้าธนบุรี, 2532

 - วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.ศิลปากร, 2527

บรรณาธิการพลังงานแสงอาทิตย์

ผศ.ดร. กูสกานา กูบาฮา

Kuskana Kubaha
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• ประสบการณ์การทำางาน

- มีประสบการณ์ทั้งเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร

 ด้านพลังงาน ผู้จัดการโครงการพลังงานและ 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน, เป็นที่ปรึกษา  

 ในการจัดทำาระบบการจัดการพลังงาน การอนุรักษ ์ 

 พลังงานในโรงงานและอาคารต่าง ๆ มากกว่า 

 10 โครงการ รวมกว่า 26 ปี 

- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการจัดการ  

 พลังงานหลายหลักสูตร เช่น Lead Auditor ISO   

 50001:2011 รวมถึงผลงานด้านวิชาการในด้านที่  

 เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์พลังงาน

- ผู้จัดการโครงการ การศึกษาจัดทำามาตรฐาน  

 ประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ เพื่อกำาหนด  

 เกณฑ์ขั้นตำ่า (MEPs) และขั้นสูง (HEPs) มากกว่า 

 10 โครงการ

• ด้านการให้คำาปรึกษาทางด้านการประหยัดพลังงาน

- การเป็นผู้เชี่ยวชาญ การให้คำาปรึกษาในส่วนของ  

 อาคาร/อาคารควบคุม มากกว่า 100 แห่ง

- การเป็นผู้เชี่ยวชาญ การให้คำาปรึกษาในส่วนของ  

 โรงงาน/โรงงานควบคุม มากกว่า 30 แห่ง

- การเป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการอนุรักษ์พลังงาน  

 แบบมีส่วนร่วม จำานวน 7 แห่ง

• คณะกรรมการกิจกรรม การรณรงค์ทางด้านการ

ประหยัดพลังงาน

- คณะกรรมการ การประกวด Thailand Energy   

 Award 2007  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ  

 อนุรักษ์พลังงาน

- คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ ตรวจสอบและ  

 รับรองผลอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ

 สิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ  

 อนุรักษ์พลังงาน

- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัล   

 อุตสาหกรรมดีเด่นประจำาปี 2551 

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

• ประวัติการทำางาน

- พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน  

 คณบดี คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ)

- พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน  

 ประธานสายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ

- พ.ศ. 2551- 2558  

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพลังงานสิ่งแวดล้อม 

 และวัสดุ มจธ

- พ.ศ. 2535 - 2538 

 Energy Technologist, บ. ไอ.เอ. โฮลดิ้ง จำากัด

- พ.ศ. 2538 - 2542 

 ผู้ชำานาญการทางด้านพลังงาน, 

 บ. พร้อมเทคโนโลยี จำากัด

 ผู้ชำานาญการทางด้านพลังงาน, 

 บ. มหานครยิบซั่ม จำากัด

- พ.ศ. 2533 - 2539 

 อาจารย์สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ

• ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน

- 23 - 26 พย. 2534 

 Building Energy Management, AIT, กรุงเทพฯ

- 27 มค. - 14 กพ. 2535 

 Energy Management Training Course, Tokyo,   

 Japan

- 29 กค. - 4 สค. 2535 

 Training Course on Instrumentation and 

 Measurement, Bandung, Indonesia

- 15 - 19 กพ. 2542 The Workshop on 

 Electricity Utility Management under 

 Deregulation, AIT, กรุงเทพฯ

“      ปัจจุบันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กันอย่างแพร่หลาย 

   แต่ยังต้องให้ความรู้ความเข้าใจ ทั้งการออกแบบ การลงทุน ปัญหาการใช้งาน 

     โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยกัน
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“



พลังงานจาก

แสงอา ทิตย์

บรรณาธิการพลังงานแสงอาทิตย์

ผศ. ดร. กูสกานา กูบาฮา<



แสงอา ทิตย์

 ก่อนอื่นการที่จะเข้าใจการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานจาก

แสงอาทิตย์ เราคงต้องเข้าใจถึงอิทธิพลของดวงอาทิตย์

ที่มีต่อโลกเราอย่างไรบ้าง คนสมัยโบราณได้เรียนรู้มาช้า

นานแล้ว การโคจรของของโลกรอบดวงอาทิตย์ทำาให้เกิด

ปรากฏการณห์ลายอยา่ง การมีกลางวนัและกลางคนื ตำาแหนง่

ของดวงอาทิตย์ในแต่ละพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน ฤดูกาลต่าง ๆ ที่

เกิดขึ้น เป็นต้น การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ก็

เช่นเดียวกัน ในแต่ละซีกโลกต้องจัดวางในมุมเอียงที่แตกต่าง

กัน หรือหันหน้าในทิศทางที่ไม่เหมือนกัน หรือแม้กระทั่งใน

ประเทศไทยเอง ในแต่ละภาค แต่ละจังหวัด ตำาแหน่งจัดวางหรือ

ทิศทางก็ไม่เหมือนกัน ที่เป็นเช่นนี้เน่ืองจากว่าเราต้องการใช้

ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุดนั่นเอง หรือกล่าวอีก

นัยหนึ่งคือเราจำาเป็นต้องเรียนรู้ตำาแหน่งของดวงอาทิตย์เพื่อ

สามารถเก็บเกี่ยวแสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุด หลายท่านอาจ

จะเคยได้ยินคำาว่า “ตะวันอ้อมข้าว” ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงวงโคจร

ของดวงอาทิตย์ที่เอียงไปทางเหนือ คนสมัยโบราณได้เรียน

รู้ถึงตำาแหน่งของอาทิตย์ และใช้ตำาแหน่งของดวงอาทิตย์ใน

การกำาหนดเวลา การใช้นาฬิกาแดดในสมัยอียิปต์ กรีก และ

บาบิโลน เป็นต้น ดังนั้นเป็นเรื่องที่จำาเป็นและละเลยไม่ได้ หาก 

ต้องการออกแบบ หรือเข้า ใจระบบผลิตพลังงานจาก 

แสงอาทิตย์

 เราทราบกันดีว่า ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำาเนิดพลังงาน 

ที่สำาคัญที่สุดสำาหรับโลกของเรา ดวงอาทิตย์เป็นต้นกำาเนิด 

ของกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช ช่วยให้เกิดการ 

แลกเปลี่ยนของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในบรรยากาศโลกอีกด้วย การเกิดฤดูกาลต่าง ๆ และการ 

เปลี่ยนแปลงบนโลกอีกมากมายครับพลังงานที่ เราได้รับ 

จากดวงอาทิตย์มีมากมายมหาศาลและต่อเนื่องแทบไม่มีวัน

หมดส้ิน นอกจากประโยชน์ที่โลกเราได้รับโดยตรงจากแสง

อาทิตย์ซ่ึงมีประโยชน์อนันต์แล้ว เราใช้ปรากฏการณ์ของการ

เคล่ือนที่ของดวงอาทิตย์ในการกำาหนดเวลา เราเคยสงสัย

กับบ้างหรือไม่ว่า ทุกๆ เช้าเวลามีการรายงานข่าว เรามัก 

ได้ยินเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก และทำาไมต้องขึ้น 

ที่ผาชะนะได อำาเภอโขงเจียม จ. อุบลราชธานี และพระอาทิตย์ 

ต้องตกที่แหลมพรหมเทพ จ. ภูเก็ต เป็นต้น 

พระอาทิตย์ขึ้นที่ผาชะนะได อำาเภอโขงเจียม จ. อุบลราชธานี

พระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ จ. ภูเก็ต

ตอนที่ 1
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ดวงอาทิตย์
กับการกำาเนิดเวลา“ “

ดาวซิริอุส (Sirius) หรือ ดาวโจร ในภาษาไทย<

ในสมัย โบราณมีการ

กำาหนดนับวันเวลา โดยคน

โบราณจะใช้สิ่งที่สังเกตได้ง่าย 

รู้เห็นกันทุกคนดูกันทุกวันคืน นั่น 

ก็คือใช้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์

เป็นเครื่องกำาหนดนับวันเวลา เนื่อง 

จากดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ 

สังเกตได้ง่าย ดูเห็นกันได้ทุกวัน คนโบราณ 

จึงเฝ้าสังเกตการปรากฏขึ้น และการลับไปของ

ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวต่าง ๆ เป็นเครื่อง 

กำาหนดนบัวนัเวลา ในชว่งแรก ๆ  อาจจะกำาหนดนบัแบบ 

กว้าง ๆ ก่อน เช่น กำาหนดหนึ่งวันมีสามช่วง ช่วงเวลา 

แรกกอ่นพระอาทติย์จะตรงศรีษะ ชว่งทีส่องขณะพระอาทติย ์

อยู่ตรงศีรษะ ช่วงที่สามพระอาทิตย์อยู่เลยศีรษะไป
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 ในยุคเมโสโปเตเมีย เมื่อประมาณ 5,000 ปีท่ีแล้ว คนใน

สมัยนั้นเริ่มใช้ดวงจันทร์เป็นเคร่ืองกำาหนดนับ ช่วงระยะเวลาที่

ปัจจุบันเราเรียกว่า “เดือน” ซึ่งง่ายกว่าการสังเกตดวงอาทิตย์ 

ที่สามารถนับได้เหมือนกัน แต่บอกช่วงเวลายาวนานเป็นรอบปี 

โดยมีชาวบาบิโลเนียเป็นชนชาติแรกที่กำาหนดนับวันโดยวัดระยะ

เชิงมุมของดวงอาทิตย์ ซึ่งในแต่ละวันดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่

ไปประมาณ 1 องศา และครบรอบ 360 องศา ในระเวลา 1 ปี 

เมื่อ 4,000 ปีก่อน ชาวอียิปต์โบราณใช้ปฏิทินจันทรคติสังเกต

ดาว “ซิริอุส” (Sirius) หรือที่รู้ ในชื่อ ดาวสุนัขใหญ่ ในภาษาไทย

รูจั้กในชือ่ “ดาวโจร” เปน็ดาวทีส่วา่งสดุบนทอ้งฟา้ในเวลากลาง

คืนเป็นเคร่ืองบอกเวลา เช่น หากเมื่อใดเห็นดาวซิริอุสอยู่บน

ท้องฟ้าด้านทิศตะวันออกก่อนพระอาทิตย์ขึ้น แสดงว่าแม่นำ้า

ไนล์จะเริ่มเอ่อล้น และเป็นเวลาเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก แต่หาก

ชว่งไหนไม่เหน็ดาวซริิอสุบนฟา้ในยามคำา่คนื แสดงวา่ชว่งนัน้คอื 

ฤดูร้อน

 กระทั่งพบว่าทุก ๆ 4 ปี ดาวซิริอุสจะปรากฏในตำาแหน่งเดิม

ช้าไป 1 วัน ทำาให้รู้ว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ครบ 1 รอบ 

เป็นเวลา 365 วัน และอีก 1/4 วัน และนำามาปรับใช้กับปฏิทิน

จันทรคติ ส่วนปฏิทินของชาวมายาได้ชื่อว่าเป็นปฏิทินที่มีความ

ละเอียดสูงมากกว่าอารยธรรมอื่น ๆ เพราะใช้ทั้งดวงอาทิตย์ 

ดวงจันทร์ ดาวฤกษ์ และดาวศุกร์ เป็นเครื่องกำาหนดเวลา และ

ปฏทินิของชาวมายายงัมหีลายรูปแบบ ใชป้ระโยชนแ์ตกต่างกนัไป 

เช่น ปฏิทินสำาหรับการประกอบพิธีกรรม ปฏิทินการปกครอง 

และ ปฏทินิทางศาสนา แต่หลกั ๆ  ใชป้ฏทินิทีม่ลีกัษณะเปน็วงกลม

หลาย ๆ  วงซอ้นกนั มีรายละเอยีดสงู และมกีารแบง่ชว่งเวลาเปน็

ยุคสมัยต่าง ๆ รวมแล้วเป็นระยะเวลา 5,126 ปี

 ปฏิทินที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีที่มาจากปฏิทินของชาวโรมัน

เมื่อประมาณ 800 ปีก่อนคริสต์ศักราช ซ่ึงเป็นปฏิทินแบบ

สุรยิคต ิโดยชาวโรมนัประยุกตม์าจากปฏิทนิของอารยธรรมอืน่

อีกทีหนึ่ง กษัตริย์โรมันในยุคแรกกำาหนดให้ปฏิทินมี 10 เดือน 

สันนษิฐานวา่องิตามเลขฐาน 10 โดยให้เดอืน ม.ีค. (March) เปน็

เดือน 1 ทั้งนี้ เพราะชาวโรมันให้ความเคารพ “มาร์ส” (Mars) 

เทพเจา้แหง่สงครามมากเป็นพเิศษ และในแตล่ะเดอืนจะมี 30 หรอื 

31 วัน สลับกันไป ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับปฏิทินจันทรคติ เรื่อย

ไปจนถึงเดือนสุดท้ายคือเดือน ธ.ค. (December) รวมแล้วมี

ทั้งหมด 364 วัน

 นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกได้บันทึกไว้ว่า ประมาณ 3,500 ปี

ก่อน มนุษย์รู้จักใช้นาฬิกาแดด (Sundial) ซึ่งนับว่าเป็นนาฬิกา

เรอืนแรกของโลก โดยสามารถอา่นเวลาได้จากเงาทีต่กทอดลง

บนขดีเครือ่งหมาย นาฬกิาแดด เปน็เครือ่งบอกเวลาและเครือ่ง

มือวัดเวลา ตามวิธีธรรมชาติแบบหนึ่ง ที่มีใช้มาตั้งแต่สมัย

โบราณจนถึงปัจจุบัน โดยอาศัยการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์

ท่ีปรากฏในแต่ละวันเป็นหลัก การสังเกตการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 

จากธรรมชาติโดยเฉพาะใช้ดวงอาทิตย์เป็นเคร่ืองชี้บอกเวลา

ธรรมชาติที่สำาคัญที่สุด เช่นเวลาเช้าดวงอาทิตย์ขึ้น เวลาเที่ยง

ดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะ เวลาเย็นคำ่าดวงอาทิตย์ตกลับจาก

ขอบฟ้า ส่วนเวลากลางวัน ในช่วงเวลาอ่ืนก็อาศัยสังเกตดูจาก

การทอดเงาของวัตถุใดวัตถุหนึ่งท่ีกำาหนดให้เป็นเครื่องบอก

เวลาของคนในท้องถ่ินนั้น ซ่ึงอาจไม่มีความเที่ยงตรงมากนัก 

แต่ก็ยอมรับได้ มนุษย์ในระยะแรกจึงได้ประดิษฐ์คิดค้นนาฬิกา

แดด ให้มีรูปทรงที่เหมาะสมขึ้นมาใช้งานเป็นเครื่องบอกเวลา

อย่างง่าย เชื่อกันว่า นาฬิกาแดด เรือนแรก ๆ น่าจะเริ่มมีใช้ ใน

สมัยอียิปต์โบราณและบาบิโลน
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 เมริเดียน (เส้นสมมติท่ีลากจากข้ัวโลกเหนือมาขั้วโลกใต้) 

ของจุดใดจดุหน่ึงบนผวิโลกจะผา่นตรงใตด้วงอาทติยว์นัละหนึง่

ครัง้เทา่นัน้ ชว่งของเวลาขณะทีเ่มรเิดยีนของจดุนัน้เคลือ่นทีม่า

บรรจบครบรอบเรียกว่าวันสุริยคติปรากฎ 1 วัน เวลาซ่ึงนับ

จากวันชนิดนี้เรียกว่าเวลาสุริยคติปรากฎ (apparent solar 

time) ซึง่นาฬกิาแดดจะบอกเวลาชนดิน้ี  และวนัสรุยิคตนิีป้รากฏ

มีความนานไม่เท่ากันทุกวันซึ่งเป็นเพราะการเคลื่อนที่ของโลก

รอบดวงอาทิตย์ไม่สมำ่าเสมอกัน และแกนโลกเอนทับเส้นทาง

โคจรปรากฏของดวงอาทิตย์ 

 การนบัเวลาสรุยิคตขิองไทยในสมยัโบราณวนัหนึง่แบง่ออก

เป็น 24 ชั่วโมง กลางวัน 12 ชั่วโมง และ กลางคืน 12 ชั่วโมง ตั้ง

ต้นวันเวลายำ่ารุ่งชั่วโมงต่อไปเป็นเช้า หนึ่งโมง สองโมง สามโมง 

สี่โมง ห้าโมง และเที่ยง (วัน) บ่ายหนึ่งโมง สองโมง สามโมง สี่

โมง ห้าโมง และยำ่าค่ำา รวม 12 ชั่วโมง เวลากลางวัน เวลากลาง

คืนภายหลังยำ่าค่ำาต่อไปเป็น หนึ่งทุ่ม สองทุ่ม หนึ่งยาม สี่ทุ่ม ห้า

ทุ่ม สองยาม เจ็ดทุ่ม แปดทุ่ม สามยาม สิบทุ่ม สิบเอ็ดทุ่ม แล้ว

สิ้นวัน เป็นเวลายำ่ารุ่ง

< เวลาจากดวงอาทิตย์

 การนับเวลาเป็นชั่วโมง ทุ่ม ยำ่ารุ่ง เที่ยง ยำ่าคำ่า และ ยาม

สมเดจ็พระบรมวงศเ์ธอกรมพระยาดำารงราชานภุาพไดป้ระทาน

ความรู้ไว้ว่ามปีระเพณีในโบราณกาลการจดัยามรกัษาการณ์ใน

พระบรมมหาราชวงัเวลากลางคนืใชผ้ลัดยาม ๆ  ละ 6 ชัว่โมง และ 

เวลากลางคืนใช้ผลัดยาม ๆ ละ 3 ชั่วโมง เมื่อถึงกำาหนดเวลา

ผลัดเปลี่ยนยามมีการตียำ่าฆ้องระฆังเป็นสัญญาณการเปล่ียน

ยามกลางวนั เวลายำา่รุง่ ยำา่เทีย่ง (ซึง่ภายหลงัเรยีกกนัว่า เทีย่ง

วัน) และ ยำ่าคำ่า เวลากลางคืน การตียำ่าฆ้องระฆังเป็นสัญญาณ

ผลัดเปลี่ยนยามเวลาหนึ่ง สองยาม และ สามยาม

 ในสมัยต่อมามีการนับวันตามแบบสากลนิยมวันเร่ิมเวลา

สองยามแล้วเรียงลำาดับเป็นเช้า 1 โมง ไปจนถึงเที่ยงต่อจาก

นั้นนับเป็นบ่าย 1 โมงจนถึงยำ่าคำ่าซึ่งมีความหมายชั่วโมงเช้าเป็น

ชั่วโมงก่อนดวงอาทิตย์โคจรมาถึงเมริเดียนเรียกว่า แอนทริเม

ริเดียน หมายถึงก่อนเมริเดียน (ante meridian) ใช้อักษรย่อ 

A.M. และชั่วโมงบ่ายเป็นชั่วโมงภายหลังดวงอาทิตย์โคจรผ่าน 

เมริเดียนไปแล้วเรียกว่า โพสต์เมริเดียน หมายถึงหลังเมริเดียน 

(post meridian) ใช้อักษร ย่อ P.M. ปัจจุบันนี้นับเริ่มวันใหม่จาก

เที่ยงคืนแต่การนับเรียกเป็น 0 นาฬิกา และ ลำาดับต่อไปเป็น 1 

นาฬิกา จนถึง 24 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาสิ้นวันเก่า และ ตรงกับ

เริ่มวันใหม่ 0 นาฬิกา 
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 ถา้ทกุแหง่ใชเ้วลาทอ้งถิน่ จะเกดิความสบัสน สำาหรบัผูท่ี้ทอ่ง

เทีย่วจากแหง่หนึง่ไปยงัอกีแหง่หนึง่ และสำาหรบักจิการอืน่ๆ อกี

หลายอย่าง รวมทั้งเรื่อง ที่เกี่ยวกับการส่งรับวิทยุโทรทัศน์และ

การสื่อสาร เป็นต้น

 ประเทศอังกฤษทั้งประเทศใช้เวลาของเมริเดียนกรีนิช 

ประเทศฝร่ังเศสแต่ก่อนเคยใช้เวลาของเมริเดียนปารีส แต่ได้

เปลี่ยนมาใช้เวลาของกรีนิช ตั้งแต่ พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) 

 สำาหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมี พ้ืนที่กว้างใหญ่ 

เป็นการยากที่จะใช้เวลาเดียวกันทั้งประเทศ จากฝั่งมหาสมุทร

แอตแลนติก ถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ดวงอาทิตย์ข้ึนที่ซาน

ฟรานซิสโก (Sanfrancisco) ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา

ประมาณ 4 ชัว่โมง ภายหลงัทีข่ึน้ทีบ่รเิวณตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ในรัฐเมน (Maine) 

 เวลามาตรฐานที่ใช้อยู่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นับจาก

เวลากรีนชิเปน็หลักพืน้ทีต่า่งๆ ใชเ้วลาแตกตา่งกนัเปน็จำานวนชัว่

โมงเต็มๆ ให้เมริเดียนกลางของแถบภูมิประเทศ 2 ข้างเป็นแถบ

กำาหนดเวลามาตรฐาน เช่น เมริเดียนกลาง 75 องศา จากกรี

นิช 90 องศา 105 องศาและ 120 องศา จากกรีนิช โดยทั่วไป 

ให้ภูมิประเทศ 2 ข้างของแถบเมริเดียนกลางใช้เวลาเดียวกัน มี

พิเศษอยู่บางตอน เพื่อความเหมาะสมกับการแบ่งเขตของรัฐ 

 ประเทศไทยเราได้ประกาศใช้ เวลามาตราฐานสำาหรับ

ประเทศไทย เป็นเวลาก่อนเวลามาตรฐานกรีนิช 7 ชั่วโมง 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2463  ดังประกาศพระราชกฤษฎีกา

ให้ใช้เวลาอัตราและแจ้งความกระทรวงทหารเรือ ณ วันที่ 16 

มีนาคม พ.ศ.2462 คือกำาหนดใช้เวลาอัตราตรงเส้นลองจิจูด 

(เส้นแวง) 105 องศาตะวันออก ผ่านจังหวัดอุบลราชธานีจะ

เป็นเวลาก่อนเวลามาตรฐานกรีนิช 7 ชั่วโมงพอดี (ประเทศไทย

มอีาณาเขตอยูร่ะหวา่งเสน้ลองจจิดู 97.5 องศาตะวนัออก กบั

ลองจิจูด 105 องศาตะวันออก) นั่นคือเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นที่ 

ผาชะนะได อำาเภอโขงเจียม จ. อุบลราชธานี เท่ากับว่าเป็นการ

เริม่ตน้กลางวนัของประเทศไทยนัน่เอง ทีก่รงุเทพมหานคร เวลา

ท้องถิ่นกับเวลามาตรฐานต่างกันประมาณ 18 นาที กล่าวคือ

เวลามาตรฐานของกรุงเทพมหานคร เร็วขึ้นหน้าเวลาจริงของ

ท้องถิ่น ประมาณ 18 นาที 

<

<

เวลาท้องถิ่น

เวลามาตรฐาน

 เวลาท้องถิน่ทีบ่รเิวณใดเปน็เวลาดวงอาทติยช์ีบ้อกทีเ่มรเิดยีนน้ัน เวลาชนดินีจ้งึแตกตา่งกนัตามลองจจิดูทีต่า่งกนั บนผวิ

โลกต่างกัน 1 ชั่วโมงเท่ากับลองจิจูดต่างกัน 15 องศา หรือ 4 นาทีสำาหรับทุกๆ 1 องศาลองจิจูด ความต่างกันระหว่างเวลา

ท้องถิ่นกับเวลาที่ลองจิจูด 0 องศา ซึ่งผ่านกรีนิชขณะเดียวกันเท่ากับ ความต่างของลองจิจูดที่ท้องถิ่นกับกรีนิช
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 ฤดูหรือฤดูกาล เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึน

เนือ่งจาก แกนของโลกทีห่มนุรอบตัวเองเอยีงทำามมุ 23.5๐ กบั

แนวซึง่ตัง้ฉากกบัแนวโคจรรอบดวงอาทติย ์ทำาใหต้ำาแหนง่ทีร่งัสี

ดวงอาทิตย์ตกตั้งฉากกับพื้นโลกเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของ

แนวทางการโคจร โดยมตีำาแหนง่ตัง้ฉากเหนอืสดุที ่23.5๐N เมือ่

ตำาแหน่งดวงอาทิตย์เลื่อนขึ้นอยู่ในซีกโลกเหนือ และมีตำาแหน่ง

ใต้สุดที่ละติจูด 23.5๐S เมื่อตำาแหน่งดวงอาทิตย์เลื่อนลงไปอยู่

ในซกีโลกใต ้สาเหตดุงักลา่วทำาใหพ้ืน้ทีต่า่ง ๆ  บนพืน้โลกในแตล่ะ

ช่วงเวลามีอุณหภูมิแตกต่างกันไป 

 

 ตลอดเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นคือ ขณะที่โลก

เคลื่อนที่ไปก็เอียงไปด้วย โดยจะหันข้ัวโลกเหนือและใต้เข้าหา

ดวงอาทิตย์สลับกัน ทำาให้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์

ที่ตกลงบนผิวพื้นโลกในรอบปี ในแต่ละพื้นท่ีไม่เท่าเทียมกัน ขั้ว

โลกทีห่นัเขา้หาดวงอาทติยจ์ะไดร้บัพลังงานความรอ้น จากดวง

อาทิตย์มากกว่าจะเป็นฤดูร้อน ส่วนขั้วโลกที่หันออกจากดวง

อาทติย ์จะไดรั้บพลังงานความรอ้นจากดวงอาทติยน์อ้ยกว่าจะ

เป็นฤดูหนาว กล่าวคือ ในฤดูร้อนโลกเอียงขั้วเหนือเข้าหาดวง

อาทติย ์ทำาใหซ้กีโลกเหนอืกลายเปน็ฤดรูอ้น และซกีโลกใตก้ลาย

เป็นฤดหูนาว หกเดอืนตอ่มาโลกโคจรไปอยูอ่กีดา้นหนึง่ของวง

โคจร โลกเอียงขั้วใต้เข้าหาดวงอาทิตย์ และเนื่องจากแกนของ

โลกเอียง 23.5๐ คงที่ตลอดปี ทำาให้ซีกโลกใต้กลายเป็นฤดูร้อน 

และซีกโลกเหนือกลายเป็นฤดูหนาวสลับกันไปเรื่อย ๆ

 ลองจินตนาการดูครับว่า หากโลกไม่เอียงแล้วบริเวณขั้ว

โลกทั้ง 2 ก็จะได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์น้อย

มากตลอดปี ขณะที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรจะได้รับความร้อนสูง

มากตลอดป ีฤดูกาลบนโลกนีจ้ะเกดิขึน้หรอืไม ่แตเ่นือ่งจากแกน

โลกเอยีงดงัทีก่ลา่วมาแลว้ ทำาใหเ้กดิฤดูกาลและการกระจายของ

พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงไปในรอบปี  

 แนวโคจรของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้ามีอิทธิพลต่อมุม

ของลำาแสงท่ีตกกระทบบนพ้ืนผิวโลก กล่าวคือบริเวณใดที่มี

ลำาแสงตัง้ฉากตกกระทบ บรเิวณนัน้จะไดร้บัพลังงานความรอ้น

มากกว่าบริเวณที่มีลำาแสงเฉียงตกกระทบ ทั้งนี้เพราะลำาแสง

เฉียงจะครอบคลมุพืน้ที ่มากกวา่ลำาแสงตัง้ฉากทีมี่ลำาแสงขนาด

เดียวกัน จึงทำาให้ความเข้มของพลังงานความร้อน ในบริเวณ

ที่มีลำาแสงตั้งฉากตกกระทบ จะมากกว่าบริเวณที่มีลำาแสงเฉียง

ตกกระทบ นอกจากนี้ลำาแสงเฉียง จะผ่านชั้นบรรยากาศที่

หนากว่าลำาแสงดิ่ง ดังนั้นฝุ่นละออง ไอนำ้าในอากาศจะดูดกลืน

ความร้อนบางส่วนไว้ และสะท้อนความร้อนบางส่วนออกไปยัง

บรรยากาศภายนอก จงึทำาให้ความเขม้ของพลังงานความรอ้น

ทีต่กกระทบผวิพืน้โลกของลำาแสงเฉยีงนอ้ยลง เพราะฉะนัน้ในฤดู

หนาวอากาศจงึหนาวเย็น เพราะความเขม้ของแสงอาทติยน์อ้ย

กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับในฤดูร้อน เพราะได้รับแสงในแนวเฉียง

ตลอดเวลา

“ “การเกิด

 ฤดูกาลต่าง ๆ
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แนววงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์

วันที่ 21 - 22 มีนาคม ลำาแสงของดวงอาทิตย์จะตั้งฉากที่เส้นละติจูด 0 องศา (เส้นศูนย์สูตร)

วันที่ 21 - 22 มิถุนายน ลำาแสงของดวงอาทิตย์จะเลื่อนขึ้นไปตั้งฉากที่เส้นละติจูด 23.5 องศาเหนือ

วันที่ 22 - 23 กันยายน ลำาแสงของดวงอาทิตย์จะเลื่อนลงมาตั้งฉากที่เส้นละติจูด 0 องศา อีกครั้งหนึ่ง

วันที่ 21 - 22 ธันวาคม ลำาแสงของดวงอาทิตย์จะเลื่อนลงไปตั้งฉากที่เส้นละติจูด 23.5 องศาใต้

 วันที่ 21 - 22 มีนาคม (Vernal Equinox)  ดวงอาทิตย์

ขึ้นตรงทิศตะวันออกและตกตรงทิศตะวันตกพอดี กลาง

วันและกลางคืนยาวเท่ากัน ซีกโลกเหนือเป็นฤดูใบไม้ผลิ 

เนื่องจากโลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากข้ึนเมื่อ

เทียบกับฤดูหนาว ต้นไม้ผลิใบออกมาเพื่อสังเคราะห์แสง

ผลิตอาหาร

 วันที่ 21 - 22 มิถุนายน เป็นวันครีษมายัน (Summer 

Solstice) โลกหันซีกโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์  ทำาให้เรา

มองเหน็ดวงอาทติยอ์ยูค่อ่นไปทางทศิเหนอื (Dec +23.5๐) 

ดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วตกช้า เวลากลางวันยาวกว่ากลางคืน 

ซีกโลกเหนือเป็นฤดูร้อน 

 วันที่ 22 - 23 กันยายน เป็นวันศารทวิษุวัท (Autumnal 

Equinox) ดวงอาทติยข์ึน้ตรงทิศตะวนัออกและตกตรงทศิตะวนั

ตกพอดี กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน ซีกโลกเหนือเป็นฤดู

ใบไมร้ว่ง เนือ่งจากโลกไดรั้บพลงังานจากดวงอาทติย์ล์ดลงเมือ่

เทียบกับฤดูร้อน ต้นไม้จึงผลัดใบทิ้ง 

 

 วันท่ี 21 - 22 ธันวาคม เป็นวันเหมายัน (Winter Solstice) 

โลกหันซีกโลกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์ ทำาให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์ 

อยู่ค่อนไปทางทิศใต้ (Dec -23.5๐) ซีกโลกเหนือเป็นฤดูหนาว 

ดวงอาทิตย์ขึ้นช้าตกเร็ว เวลากลางวันส้ันกว่ากลางคืน โลก

จงึไดร้บัพลงังานจากดวงอาทติยน์อ้ยทีส่ดุ ตน้ไม้ในเขตละติจูด

สูงทิ้งใบหมด เนื่องจากพลังงานแสงแดดไม่พอสำาหรับการ

สังเคราะห์แสง
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 หากเราเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของกลางวันกลางคืน

ตลอดในช่วง 1 ปี จะเห็นความยาวนานของกลางวันและกลาง

คืนเปลี่ยนไปในแต่ละวัน เหตุที่เป็นเช่นนี้เป็นผลมาจากแกน

หมุนของโลกเอียง ทำาให้แต่ละส่วนบนผิวโลกรับแสงอาทิตย์ใน

ปริมาณที่แตกต่างกัน ความยาวนานของกลางวันกลางคืน

จึงต่างกันด้วย บางช่วงทางซีกโลกเหนือได้รับแสงอาทิตย์นาน

กวา่ แตบ่างชว่งทางซกีโลกใต้ไดร้บัแสงอาทติยน์านกวา่ จงึเกดิ

ฤดกูาลท่ีแตกตา่งกนัขึน้บนโลก เราจะสงัเกตไดว้า่ในชว่งฤดรูอ้น 

กลางวนัจะยาวนานกวา่กลางคืน ดวงอาทติย์จะขึน้เรว็และตกช้า  

สว่นในชว่งฤดหูนาว  กลางคืนจะยาวนานกวา่กลางวนั โดยดวง

อาทิตย์จะขึ้นช้าและตกเร็ว

 ในหน่ึงปีจะมีกลางวันและกลางคืนที่ยาวนานเท่ากัน 2 คร้ัง

เท่านั้น คือ ยาวนาน 12 ชั่วโมงเท่ากัน วันดังกล่าวเรียกว่า 

Equinox คำาว่า equinox มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน 2 คำา 

คือ aequus แปลว่า เท่ากันและ nox แปลว่า กลางคืน ดังนั้นจึง

แปลรวมกันว่า“กลางวันยาวนานเท่ากับกลางคืน” ส่วนไทยเรา

เรียกวา่ “วษิวุตั”แปลวา่ “จดุราตรเีสมอภาค” หมายถงึชว่งเวลา

กลางวนั เท่ากบักลางคนืพอด ีโดยเกดิในชว่งเริม่ตน้ของฤดใูบไม้

ผลิและฤดูใบไม้ร่วง จึงเรียกว่า Vernal Equinox (วสันตวิษุวัต) 

และ Autumnal Equinox (ศารทวิษุวัต)

 ตามทีไ่ดก้ล่าวไปขา้งต้นวา่วนั equinox หรอื วิษวุตัจะมกีลาง

วนัยาวนานเทา่กบักลางคนืในทกุพืน้ทีบ่นผิวโลก แต่ในความเป็น

จริงกลางวันจะยาวนานกว่ากลางคืนเสมอแม้จะมองจากพ้ืนที่

ต่าง ๆ บนโลกก็ตาม  ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัย 2 อย่างคือ

 1. การหักเหของแสงที่ชั้นบรรยากาศโลก

 2. ตำาแหน่งที่สังเกต (ลองจิจูดและละติจูด)

 นอกจากนี้ เวลาท่ีดวงอาทิตย์ขึ้นและตกก็ไม่เท่ากันในแต่ละ

ส่วนบนผิวโลก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำาแหน่งลองจิจูดและละติจูดของ

ผู้สังเกต  เช่น บริเวณที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปทางซีกโลก

เหนอื จะเหน็กลางวนัยาวนานเทา่กบักลางคนืกอ่นถงึฤดูใบไมผ้ล ิ 

และกลางวันจะยาวนานกว่ากลางคืนต่อเนื่องไปถึงหลังฤดูใบไม้

ร่วง  ถ้าเราพิจารณาที่ช่วง equinox หรือ วิษุวัต  และเราอยู่

ทีบ่รเิวณเหนอืเสน้ศนูยส์ตูรขึน้ไปทางซกีโลกเหนอื ประมาณ 25 

องศา เราจะเหน็กลางวนัยาวนานกว่ากลางคนื ประมาณ 7 นาท ี

และจะต่างกันมากขึ้นเมื่ออยู่บริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตรต้ังแต่ 

50 องศาขึ้นไป

ตำาแหน่งของโลกในช่วงฤดูร้อน (June หรือ Summer Solstice)
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มุมตกกระทบของลำาแสงดวงอาทิตย์ที่ตกลงถึงผิวพื้นโลกแตกต่างกัน

“ “
บรรยากาศ 

มีบทบาท 

ต่อโลกอย่างไร

 อากาศที่มีอยู่รอบโลกของเรานี้ มีอยู่ต้ังแต่พื้นดินขึ้นไป

จนถงึระดับสงู ๆ  ในทอ้งฟา้ ใกลพ้ื้นดนิอากาศจะมคีวามแนน่มาก 

สว่นทีร่ะดบัสงู ๆ  จากพืน้ดนิขึน้ไปอากาศจะเลก็ลงหรอืเจอืจาง

ลง เช่น ที่ระดับสูงประมาณ 6 กิโลเมตรจากพื้นดิน จะมีอากาศ

จางลงและเหลอืเพยีงประมาณครึง่หนึง่ของอากาศทีผ่วิพ้ืนดิน 

ทีร่ะดบัสูง 6 กโิลเมตรนี ้มนษุย์ตอ้งใชห้นา้กากออกซิเจนช่วยใน

การหายใจจึงจะมีชีวิตอยู่ได้

 นอกจากอากาศหรือบรรยากาศ จะมีความจำาเป็นในการ

หายใจสำาหรบัชวีติของมนษุยแ์ละสตัว์แลว้ บรรยากาศยังมหีนา้ที่

ชว่ยปกปอ้งโลกอกีหลายอยา่ง เชน่ บรรยากาศทำาหนา้ท่ีคล้าย

เครื่องบังคับอุณหภูมิไม่ให้ร้อนหรือเย็นเกินไป บรรยากาศทำา

หน้าที่คล้ายร่มบังแสงจากดวงอาทิตย์ ทำาให้พื้นโลกไม่ร้อนเกิน

ไป และบรรยากาศยังสกัดกั้นรังสีอัลตราไวโอเลต ที่มีอันตราย

จากดวงอาทิตย์ไม่ให้ผ่านลงมาถึงพื้นโลกมากเกินไปด้วย โดย

บรรยากาศทีร่ะดับสูง ๆ  จากพ้ืนดนิทำาหนา้ทีก่รองหรอืดดูรงัสี

อัลตราไวโอเลต หรือแสงเหนือม่วงเอาไว้ รังสีอัลตราไวโอเลต

หรือแสงเหนือม่วงมีอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ สัตว์ และ

พืช เพราะฉะนั้นรังสีที่ผ่านมาถึงพื้นโลกจึงมีแต่รังสีแสง ซึ่งช่วย

ให้เรามองเห็นและรังสีความร้อนเป็นส่วนใหญ่
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 บรรยากาศยอมใหร้งัสีจากดวงอาทติย์ ซึง่เปน็คล่ืนสัน้ผา่น

เข้ามายังพื้นโลก เมื่อพื้นโลกรับรังสีจากดวงอาทิตย์แล้ว จะ

ส่งรังสีออกไปอีกแต่เป็นรังสีคลื่นยาว รังสีคลื่นยาวที่ส่งออก

มาจากพื้นโลกนี้ จะถูกบรรยากาศและไอนำ้าดูดไว้เป็นส่วนมาก 

โดยเหตุนี้โลกจึงมีความอบอุ่นอยู่เสมอ มิฉะนั้นแล้วที่พื้นโลกจะ

ร้อนเกินไปในเวลากลางวัน และจะหนาวเกินไปในเวลากลางคืน  

กล่าวคือในลักษณะเช่นนี้แล้วบรรยากาศทำาหน้าที่คล้ายเรือน

กระจก เรือนกระจกยอมให้รังสีคลื่นสั้นของดวงอาทิตย์ผ่าน

เขา้มาได ้แตไ่มย่อมใหร้งัสคีลืน่ยาวภายในเรอืนกระจกผา่นออก

ไป ฉะนัน้ภายในเรอืนกระจกจงึอบอุน่อยู่เสมอ และสามารถเพาะ

ปลูกต้นไม้เมืองร้อนให้เติบโตได้ในเขตหนาว

 ดวงอาทิตย์ โลก บรรยากาศและไอนำ้า ทั้ง 4 สิ่งนี้เป็นองค์

ประกอบใหญ่ของ กลจักรบรรยากาศ (atmospheric engine) 

อันมหึมา ซึ่งทำาให้เกิดการหมุนเวียนและเกิดปรากฏการณ์

ต่าง ๆ ของบรรยากาศขึ้นในโลกของเรา ดวงอาทิตย์ทำาหน้าที่

คล้ายเป็นเตาเชื้อเพลิงส่งความร้อนมายังพื้นโลก บริเวณพื้น

โลกที่ได้รับความร้อนมากกว่า เช่น ที่บริเวณศูนย์สูตรก็จะ

ทำาให้บรรยากาศของบริเวณนั้นร้อนข้ึน เกิดการขยายตัวและ

ลอยสูงขึ้นไป อากาศในบริเวณพื้นโลกที่ได้รับความร้อนน้อย

กว่าและเย็นกว่าก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่ กรรมวิธีนี้ทำาให้เกิด

การหมุนเวียนของอากาศขึ้น นอกจากนี้แล้วการหมุนรอบตัว

ของโลกประมาณทุก ๆ 24 ชั่วโมง การเอียงของแกนหมุนของ

โลก การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ประมาณ 365 วัน รวม

ทั้งคุณสมบัติและความแตกต่างของพ้ืนดินและพ้ืนนำ้าของโลก 

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะทำาให้การหมุนเวียนของบรรยากาศ ภูมิ

อากาศ และปรากฏการณ์ของบรรยากาศเกิดความยุ่งยากขึ้น

นานาประการ และแตกแยกออกไปเปน็หลายตอ่ หลายชนดิ เช่น 

ลม ฝน พายุฟ้าคะนอง พายุไต้ฝุ่น เป็นต้น

บรรยากาศทำาหน้าที่คล้าย  
เรือนกระจก

< กลจักรสำาคัญของบรรยากาศ 
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 การท่ีจะเกิดฝนตก พายุ หรือเมฆเต็มท้องฟ้านั้น จำา

ต้องมีหลายสิ่งหลายอย่าง รวมกันเป็นต้นเหตุ สิ่งทำาให้เกิด

ปรากฏการณ์ของอากาศมี 4 อย่างด้วยกัน คือ

  1. ดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นลูกไฟดวงใหญ่ ดวงอาทิตย์เป็นสิ่ง

ที่ให้ความร้อนแก่โลก ซ่ึงมีท้ังพื้นดินและพื้นนำ้า ความร้อนจาก

ดวงอาทิตย์ เป็นต้นเหตุที่ทำาให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของ

อากาศ

 2. โลกของเราหมนุรอบตวัเองทำาใหเ้กิดกลางวนัซึง่รอ้น และ

เกิดกลางคืนซึ่งเย็นกว่า นอกจากนี้แล้ว โลกยังโคจรรอบดวง

อาทิตย์ ด้วยระยะเวลาประมาณ 365 วัน (1 ปี) ต่อรอบการ

โคจรของโลกทำาให้เกิดฤดูต่าง ๆ  เช่น ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

 3. นำ้าซึ่งเป็นแหล่งเกิดไอนำ้า พื้นโลกของเรามีนำ้าอยู่มาก 

ความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทำาให้นำ้าระเหยเป็นไอนำ้า และลอย

ขึ้นไปในอากาศ เพราะฉะนั้นในอากาศจึงมีไอนำ้าอยู่เสมอไม่มาก

ก็น้อย

 4. อากาศหรอืบรรยากาศ ซึง่เปน็สิง่ทีเ่คลือ่นตัวและหอบเอา

ไอนำ้าไปด้วย ทำาให้เกิดปรากฏการณ์ของอากาศ ตามธรรมดา

เรามองไม่เห็นอากาศ แต่เรารู้สึกว่ามีอากาศ เม่ือลมพัดถูก

ร่างกายของเรา 

 สรุปได้ว่า ดวงอาทิตย์ โลก นำ้า (และไอนำ้า) และอากาศทั้ง 4 

อย่างนี้เป็นปัจจัยร่วมกัน ทำาให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของ

บรรยากาศที่เกิดขึ้นทุก ๆ วัน ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน 4 อย่าง

นี ้ปรากฏการณข์องอากาศจะไมส่ามารถเกิดขึน้ได ้เชน่ บนดวง

จันทร์ ซึ่งนักบินอวกาศของสหรัฐอเมริกาลงไปสำารวจนั้น ไม่มี

อากาศอยู่ด้วย จึงไม่มีลม ไม่มีพายุ จึงไม่มีปรากฏการณ์ของ

อากาศเลย

               

 อากาศท่ีหอ่หุม้โลกมลีกัษณะการกระจายของความหนาแนน่

และอุณหภูมิได้อย่างไร ท่ีตำาแหน่งระดับผิวโลกอากาศมีความ

หนาแนน่มากทีส่ดุ และจะเบาบางตามลำาดบัเมือ่สงูจากผวิโลก ใน

ขณะเดยีวกนัความหนาแนน่ของอากาศ จะมคีา่มากทีส่ดุบรเิวณ

ขัว้โลก และลดความหนาแนน่ลงตามลำาดบั โดยมคีา่นอ้ยทีส่ดุใน

บริเวณเส้นศูนย์สูตร

               

< ปัจจัยที่ทำาให้เกิดปรากฏการณ์ของอากาศ

 เนื่องจากโลกได้รับพลังงานความร้อนมากที่สุดในบริเวณ

ศูนย์สูตร ดังนั้นบรรยากาศบริเวณศูนย์สูตร จะมีอุณหภูมิ

โดยเฉล่ียสูงกว่าบริเวณอ่ืน ๆ และอากาศจะมีอุณหภูมิตำ่าสุด

บริเวณข้ัวโลก โดยบริเวณศูนย์สูตรอุณหภูมิในฤดูร้อนเฉลี่ย

ประมาณ 30 C และบริเวณขั้วโลกประมาณ -1 C ส่วนในฤดู

หนาวอณุหภมูเิฉลีย่บรเิวณศนูย์สตูรประมาณ 22 C และบรเิวณ

ขั้วโลกประมาณ -23 C ในขณะเดียวกันอุณหภูมิของอากาศ

บริเวณผิวโลก จะสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศที่อยู่สูงขึ้นไป

จากพืน้ผวิโลก สำาหรบัอากาศบรเิวณบา้นเรานัน้ อณุหภมูขิอง

อากาศจะลดลงประมาณ 6-7 C/1 กม.

               

 ความรอ้นทีบ่รเิวณพ้ืนผวิโลกไดร้บัจากดวงอาทติยเ์ฉลีย่ทัง้

ป ีมลีกัษณะการกระจายตวัเปน็อยา่งไร ความรอ้นสทุธทิีผ่วิโลก

ได้รับจากดวงอาทิตย์ เฉล่ียทั้งปีมีค่าแตกต่างกันตามตำาแหน่ง

ของละติจูด  ในเขตละติจูดระหว่าง 30 N ถึง 30 S ผิวโลกได้รับ

พลงังานความร้อนเฉลีย่ประมาณ 140 W/m2 และลดลงเหลือ

ประมาณตำ่ากว่า 50 W/m2 ในบริเวณขั้วโลก ดังนั้นบริเวณใน

เขตละติจูดระหว่าง 30 N - 30 S จึงมีอากาศร้อนกว่าอากาศ

ในบริเวณอื่น ๆ ตลอดทั้งปี 
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< ฤดูกาลบนโลก

    โลกของเราจะหมุนรอบตัวเองใช้เวลา 1 วัน ในขณะที่หมุน

รอบตวัเองนัน้ กจ็ะหมนุรอบดวงอาทติย์ด้วยซึง่ใชเ้วลา 365 วนั 

ในการหมนุรอบดวงอาทติย ์1 รอบ แกนของโลกเรานัน้ไมไ่ด้ตัง้

ตรง แต่จะเอียงทำามุมกับวงโคจรของมันเอง ด้วยเหตุนี้ในขณะ

ที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่ตามวงโคจรนั้น เมื่อโลกโคจรไป

อยู่ในตำาแหน่งแต่ละแห่ง ส่วนของโลกที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะ

ใช้เวลาที่แตกต่างกัน และนี่ก็คือสาเหตุที่ทำาให้เกิดฤดูกาลขึ้นมา 

เช่น ในฤดูร้อนส่วนของโลกที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นช่วง

ที่ยาวที่สุด (กลางวันนาน) และในเวลากลางคืนน้อยที่สุด ส่วน

ฤดูใบไม้ร่วงกลางคืนจะยาว กลางวันจะสั้นท่ีสุด ในเขตอบอุ่น

และเขตหนาว จะแบ่งออกเป็น 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน 

ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ซึ่งโดยทั่วไป ฤดูในเขตอบอุ่นของซีก

โลกเหนือจะมีระยะเวลาดังนี้    

    

 • วสันตฤดู หรือ ฤดูใบไม้ผลิ :  

  ตั้งแต่ 21 มีนาคม ถึง 20 มิถุนายน

 

 • คิมหันตฤดู หรือ ฤดูร้อน : 

  ตั้งแต่ 21 มิถุนายน ถึง 21 กันยายน

 

 • สารทฤดู หรือ ฤดูใบไม้ร่วง :  

  ตั้งแต่ 22 กันยายน ถึง 21 ธันวาคม

 

 • เหมันตฤดู หรือ ฤดูหนาว :  

  ตั้งแต่ 22 ธันวาคม ถึง 20 มีนาคม

ฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูร้อน

ฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูหนาว
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ประเทศไทยมีฤดูอย่างเป็น

ทางการเพียง 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน (คิมหันตฤดู) 

ฤดูฝน (วัสสานฤดู) และ

ฤดูหนาว (เหมันตฤดู) 

หลายคนมักเข้าใจว่า 

“วสันตฤดู” คือฤดูฝน 

ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ “วสันต์” เป็น

คำาบาลีและสันสกฤตหมายถึง

ฤดูใบไม้ผลิ “วัสสานะ” 

เป็นคำาบาลี ตรงกับคำาสันสกฤต

ว่า “วรรษ” (อ่านว่า วัด หรือ 

วัด-สะ) แล้วไทยแผลงตัว ว เป็น

ตัว พ กลายเป็น “พรรษ” 

(หรือ “พรรษา”) หมายถึง

ฤดูฝน เพราะฉะนั้น ฤดูฝนต้อง

ใช้ว่า “วัสสานฤดู” 

ไม่ใช่วสันตฤดู

 สำาหรับประเทศในซีกโลกเหนืออย่างสหรัฐอเมริกาจะมีฤดู

ทั้งหมดสี่ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว 

ในการแบ่งฤดูกาลในประเทศทางซีกโลกเหนือมีความเก่ียวข้อง

กับวันที่เกิดปรากฏการณ์ท่ีสำาคัญทางดาราศาสตร์สี่วัน คือ 

วสันตวิษุวัต ครีษมายัน ศารทวิษุวัต และ เหมายัน วสันตวิษุวัต

และศารทวษิวุตั คอื วนัทีก่ลางวนักบักลางคนืมคีวามยาวเทา่ ๆ  

กัน เนื่องจากพระอาทิตย์ข้ึนทางทิศตะวันออกพอดีและตกลง

ทางทิศตะวันตกพอดี ขณะที่วันครีษมายัน ซึ่งเป็นวันที่กลางวัน

ยาวนานกว่ากลางคืน ส่วนเหมายันคือวันที่กลางคืนยาวนาน

กว่ากลางวัน

 ใน 1 ปี โลกจะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุด 2 ครั้ง คือ 

ในเดือนธันวาคม และในเดือนมิถุนายน ซึ่งในเดือนธันวาคมนั้น 

จะตรงกับวันที่ 22 ธันวาคม เราเรียกว่า December solstice 

ส่วนในเดือนมิถุนายนนั้นจะตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน เราเรียก

ว่า June solstice ส่วนของโลกที่อยู่ระหว่างเขตหนาวกับเขต

อบอุ่น (temperate regions) และบริเวณแถบขั้วโลก (polar 

regions) เมื่อฤดูกาลเปล่ียนไป ความเข้มของแสงของดวง

อาทิตย์ก็ต่างกันไปด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับละติจูด และขึ้นอยู่กับนำ้า

มีอยู่ใกล้ ๆ บริเวณนั้น ๆ ด้วย เช่นบริเวณขั้วโลกใต้ ซึ่งเป็น

บริเวณที่อยู่ระหว่างทวีปแอนตาร์กติกและอยู่ไกลจากอิทธิพล

ของมหาสมุทรทางใต้ (the southern oceans) พอสมควร ใน

ขณะที่บริเวณขั้วโลกเหนือซึ่งอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติก (Arctic 

Ocean) ทำาให้ภูมิอากาศแถบขั้วโลกเหนือได้รับการปรับตาม

มหาสมุทรอาร์กติกนั้น ทำาให้ภูมิอากาศไม่หนาวหรือร้อนมาก

เกินไป ในขณะที่แถบขั้วโลกใต้จะหนาวมากในฤดูหนาว ซึ่งหนาว

กว่าฤดูหนาวแถบขั้วโลกเหนือ ส่วนของโลกบริเวณโซนเขต

รอ้น จะไมม่คีวามแตกต่างของความเข้มของแสงท่ีไดร้บัจากดวง

อาทิตย์มากนักในฤดูกาลต่าง ๆ

“
“
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 วันที่ 21 มีนาคม ตำาแหน่งแสงตั้งฉากของดวงอาทิตย์อยู่ที่

เส้นศูนย์สูตรจุดขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้จะสว่าง เรียกว่า วัน

วสันตวิษุวัต (vernal equinox) โลกจะมีกลางวันและกลางคืน

เท่ากัน ช่วงละ 12 ชั่วโมง

 วันที่ 21 มิถุนายน ตำาแหน่งตั้งฉากของดวงอาทิตย์จะ

อยู่ เหนือสุดเส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ ทำาให้พื้นที่ตั้งแต่

เสน้ศนูย์สูตรไปทางขัว้โลกเหนอื เรยีกว่า ซีกโลกเหนอื จะมเีวลา

ที่เป็นกลางวันหรือสว่างมากกว่า 12 ชั่วโมง ส่วนพื้นที่ที่อยู่ใต้

เสน้ศนูยส์ตูรลงไป เปน็ซกีโลกใต ้จะมเีวลากลางวันสัน้กวา่กลาง

คืน ซึ่งตรงกันข้ามกับปรากฏการณ์ในซีกโลกเหนือ วันที่ 21 

มิถุนายน คือ วันอุตรายันหรือครีษมายัน (summer solstice) 

ตำาแหนง่ตัง้ฉากของดวงอาทติยท์ีเ่คลือ่นขึน้มาอยู ่ณ เส้นทรอ

ปิกออฟแคนเซอร์นั้น ทำาให้ทุกพื้นท่ีท่ีอยู่เหนือเส้นอาร์กติก 

เซอร์เคิล มีช่วงการรับแสงจากดวงอาทิตย์ยาวนานที่สุดถึง 

24 ชั่วโมง (ที่ซีกโลกใต้พื้นที่ตั้งแต่เส้นแอนตาร์กติดเซอร์เคิลไป

ถึงขั้วโลกใต้จะมืด 24 ชั่วโมง ) ดินแดนที่อยู่เหนือเส้นอาร์กติก

เซอร์เคิล ได้แก่ ประเทศนอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน ตอนเหนือ

ของสหพันธรัฐรัสเซียและตอนเหนือของเกาะกรีนแลนด์ เรียก

ปรากฏการณ์นี้ว่า “พระอาทิตย์เที่ยงคืน หรือดวงอาทิตย์ไม่

ลับขอบฟ้า” (Midnight Sun)

 วันที่ 22 กันยายน คือ “วันศารทวิษุวัต” (autumnal 

equinox) ตำาแหน่งตั้งฉากของดวงอาทิตย์ย้ายลงมาจากวันที่ 

21 มิถุนายน วันละ 15 ลิปดาและมาตั้งฉากที่เส้นศูนย์สูตรอีก

ครั้งหนึ่ง ทำาให้ปรากฏการณ์ของซีกโลกเหนือที่เคยได้รับแสง

อาทิตย์ยาวนานค่อยๆลดลง และจะมีช่วงเวลาระหว่างกลาง

วันกับกลางคืนเท่ากันอีกครั้งในวันนี้ นับจากนี้ต่อไปตำาแหน่ง

ตั้งฉากของดวงอาทิตย์จะเลื่อนลงใต้เส้นศูนย์สูตร ทำาให้ 

ดินแดนทางซีกโลกใต้เริ่มมีช่วงเวลากลางวันยาวขึ้นและเวลา

กลางคืนสั้นลง

 วันที่ 21 ธันวาคม คือ “วันทักษิณายันหรือเหมายัน“  

(Winter solstice) ตำาแหน่งตั้งฉากของดวงอาทิตย์ลงไปใต้สุด

ทีเ่ส้นทรอปกิออฟแคปรคิอรน์ ทำาให้พ้ืนทีซี่กโลกใตม้เีวลากลาง

วันยาวที่สุดและที่ทวีปแอนตาร์กติกาจะได้เห็นปรากฏการณ์ 

“ดวงอาทิตย์เที่ยงคืน” เช่นกันสำาหรับซีกโลกเหนือในระยะนี้จะ

ได้รับแสงอาทิตย์สั้นที่สุด จึงเป็นช่วงฤดูหนาว ส่วนซีกโลกใต้

เป็นฤดูร้อน ถัดจากวันที่ 21 ธันวาคมไป ตำาแหน่งตั้งฉากของ

ดวงอาทิตย์จะขยับขึ้นไปที่เส้นศูนย์สูตรและครบ 1 รอบในวันที่ 

21 มีนาคม
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 ตำาแหน่งร่องความกดอากาศตำ่า ทิศทางลมมรสุมและทาง

เดินพายุหมุนเขตร้อน

 สำาหรับประเทศไทยที่อยู่เขตมรสุม มีตำาแหน่งร่องความ

กดอากาศตำ่า ทิศทางมรสุม และทางเดินพายุหมุนเขตร้อนที่ 

เคลื่อนผ่าน มีสาเหตุการเกิดฤดูกาล ดังนี้

 - ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผล

ทำาให้มีอากาศหนาวเย็นกว่าภาคอื่น ๆ     

 - ลมพายหุมนุ สว่นใหญเ่ปน็พายดุเีปรสชนัจากทะเลจนีใตจ้งั

ทำาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง     

 - ระยะใกล้ไกลทะเล จะทำาให้อากาศมคีวามแตกต่างกนัระหวา่ง

ฤดูร้อนและฤดูหนาวมาก เนื่องจากไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล    

 - การวางตวัของภเูขาดงพญาเยน็และสนักำาแพง ซ่ึงวางตัว

ในแนวเหนือ-ใต้กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ฤดูร้อน

 ฤดูร้อนอยู่ ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และเดือน

พฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จาก

ทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เนื่องจากระยะทางที่ห่างไกลจากทะเลพอ

สมควร ทำาให้ลักษณะอากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง

ฤดูฝน

 ฤดูฝนอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาคม 

โดยได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศตำ่า ปริมาณนำ้าฝนส่วน

ใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน อย่างไรก็ตาม 

ปริมาณฝนที่ตกในภูมิภาคนี้นั้นไม่สามารถจะคาดเดาได้ เพราะ

มีปริมาณไม่สมำ่าเสมอ โดยปริมาณนำ้าฝนเฉลี่ยต่อปี มีความ

แตกต่างกันจาก 2,000 มิลลิเมตร ในบางพื้นที่ ไปจนถึง 1,270 

มิลลิเมตร ในจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ในฤดูฝน สถาน

ที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติบางแห่งปิดทำาการในบางช่วง เพราะ

เป็นช่วงเวลาที่ต้นไม้นานาชนิดกำาลังต้องการการเจริญเติบโต

ขึ้นมาใหม่ และอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว ในกรณีที่เกิด

เหตุนำ้าท่วมหรือดินถล่ม

ฤดูหนาว

 ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดย

ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงตั้งแต่

ต้นเดือนจนถึงปลายเดือนตุลาคมยังมีฝนตกอยู่ จากนั้นลม

หนาว และความกดอากาศสูงที่เคลื่อนตัวมาจากประเทศจีน จะ

เขา้ครอบคลมุพ้ืนทีภ่าคเหนอื และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของ

ประเทศไทย อากาศจะคอ่นขา้งเย็นในชว่งเวลากลางคืน อณุหภมู ิ

ที่ตำ่าที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดเลย
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< พลังงานแสงอาทิตย์

    ดังได้กล่าวมาตอนต้นแล้วว่า ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำาเนิดพลังงานที่สำาคัญที่สุดสำาหรับโลกของเรา ดวงอาทิตย์เป็นต้น

กำาเนิดของกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน

บรรยากาศโลกอีกด้วย การเกิดฤดูกาลต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว และการเปลี่ยนแปลงบนโลกอีกมากมายครับ

 พลงังานทีเ่ราไดร้บัจากดวงอาทติยม์มีากมายมหาศาลและตอ่เนือ่งแทบไมมี่วนัหมดสิน้ ในหนึง่ชัว่โมงโลกเราไดรั้บพลงังาน

จากดวงอาทิตย์ในรูปของรังสีถึงประมาณ 174,000 เทระวัตต์ หรือเกือบเท่ากับพลังงานทั้งหมดที่โลกใช้ตลอดปี ในจำานวน

นี้ 30% จะถูกสะท้อนกลับไปในอวกาศ ส่วนที่เหลือจะถูกดูดซับโดยเมฆ มหาสมุทร และพื้นดิน ประมาณ 51% และจำานวนนี้จะ

สะท้อนในรูปของความร้อนไปสู่บรรยากาศประมาณ 70% ดังรูป

 สำาหรับปริมาณรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบนอกบรรยากาศ

โลกและทีร่ะดบันำา้ทะเล จะมชีว่งความยาวคลืน่ตัง้แต ่250-2500 

นาโนเมตร แบ่งเป็นรังสีเหนือม่วง (ultra violet) รังสีช่วงที่ตา 

มองเห็นหรือแสงสว่าง (visible light) และรังสีใกล้อินฟราเรด 

(near infrared) โดยมีอัตราส่วนของแต่ละช่วงคล่ืนประมาณ

ดังนี้ ช่วงความยาวคล่ืน 0-0.38 ไมโครเมตร (ประกอบด้วย 

UVA, UVB และ UVC) ประมาณ 0.07 ช่วงความยาวคลื่น 0.38-

0.78 ไมโครเมตร (ชว่งรงัสแีสงสว่าง) ประมาณ 0.4729 และช่วง

ความยาวคลื่นมากกว่า 0.78 ไมโครเมตร (รังสีใกล้อินฟราเรด

และอฟิราเรดซึง่เปน็ชว่งรงัสคีวามรอ้น) ประมาณ 0.4571 หรอื

คิดเป็นประมาณ 7%, 47.29% และ 45.71% ตามลำาดับ

สมดุลของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบมายังพื้นโลก

 การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่สำาคัญคือ เกิดจากการ

ดำารงชีวิตของมนุษย์เป็นสำาคัญ การเพิ่มของประชากร การ

เจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ทำาให้มีการใช้

พลังงานเพิ่มข้ึนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน การใช้

พลังงานและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม ทำาให้มีการ

เผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล และเป็นปัจจัยหลักที่ทำาให้เกิดการ

ปลดปล่อย CO2 (70%ของ CO2มาจาก การเผาไหม้เชื้อเพลิง

ฟอสซิล) และออกไซด์ของไนโตรเจน การเปล่ียนแปลงสภาพผิว

ของพืน้ดนิ การตดัไมท้ำาลายปา่ ทำาใหก้ารจบัคารบ์อนในอากาศ

ลดลง อีกทั้งลดการจับคาร์บอนในดินและชีวมวลท่ีอยู่ใต้ดิน 

ซ่ึงเป็นเร่ืองที่เราห่วงกันมากว่าเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก

อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและจะส่งกระทบ

ที่รุนแรงคือ 

รังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบนอกบรรยากาศโลกและที่ระดับนำ้าทะเล
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 - ภมูอิากาศโลกรวมทัง้ฤดกูาลเปลีย่นไป สิง่มชีวีติโดยเฉพาะ

พืชปรับตัวไม่ทัน เกิดการทำาลายวงจรเกษตรกรรมทำาให้เกิด

ขาดแคลนอาหาร เกิดความอดอยาก  

 - การละลายของนำา้แข็งทีข่ัว้โลก ธารนำา้แข็ง หมิะ รวมทัง้การ

ขยายตวัของนำา้ในมหาสมุทรเนือ่งจากอณุหภมูทิีเ่พิม่สงู เกดินำา้

ท่วมซึ่งจะส่งผลทำาลายพื้นที่เพาะปลูกและที่อยู่อาศัย

 - วัฏจักรของพาหะของโรคเปลี่ยนไปเพราะฤดูกาล

เปลี่ยนแปลง ทำาให้เกิดโรคชนิดใหม่ หรือโรคเก่าที่เคยลดการ

ระบาดลงกลับมาระบาดเพิ่มขึ้น  

 เมือ่ประมาณทศวรรษ 1980 นกัวิทยาศาสตรพ์บวา่ปรมิาณ

ก๊าซโอโซนในบรรยากาศเหนือข้ัวโลกใต้และเส้นรุ้งใกล้ข้ัวโลกใต้

ลดปริมาณลงในช่วงฤดูหนาว และได้พบปรากฏการณ์นี้ที่ข้ัว

โลกเหนือเช่นกัน ต่อมาจึงอธิบายได้ว่าเกิดจากอะตอมของ

คลอรีนทำาปฏิกิริยากับโอโซนและทำาลายโอโซน คลอรีนนี้สลาย

ออกจากสารประกอบCFC ซีง่เปน็สารแอโรซอลและสารทำาความ

เย็น เนื่องจากโอโซนในบรรยากาศเป็นก๊าซที่ดูดรังสีอุลตรา 

ไวโอเลต รงัสีอลุตราไวโอเลตสามารถทำาลายโมเลกุลของดเีอน็

เอ ทำาใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องสิง่มชีวีติ  รวมทัง้การเกดิมะเรง็

ผิวหนัง  ดังนั้นถ้าโอโชนลดลงโอกาสที่รังสีอุลตราไวโอเลตลง

ถึงผิวโลกจะสูง ที่สำาคัญคือรังสีอุลตราไวโอเลตที่ลงถึงผิวโลก 

อาจทำาให้พืชอาหารผ่าเหล่า ทำาลายแพลงตอนในมหาสมุทรซึ่ง

เป็นสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหารในมหาสมุทรทำาให้มนุษย์

ขาดอาหารในที่สุด

 พลังงานแสงอาทิตย์ แต่เดิมถูกนำาไปใช้ประโยชน์แค่ในรูป

ของความร้อนและแสงสว่างจากแสงแดดโดยตรง ไม่ผ่าน

กระบวนการใด ๆ จนมาในปลายคริสต์ศตวรรษ 19 มนุษย์

ถึงรู้จักต่อยอดการใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ได้สำาเร็จ โดย

สามารถใช้ในการผลติพลังงานทีเ่รยีกวา่ “พลังงานแสงอาทติย”์ 

แมจ้ะถอืวา่มวิีวฒันาการทีช่า้ แตเ่ทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์

ในปัจจุบันก้าวหน้าไปมากและมีต้นทุนการผลิตท่ีตำ่าลงมาเร่ือย 

ๆ ทำาให้พลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อ

เนื่องและมีอัตราการเติบโตสูงสุด เป็นรองก็แต่เพียงพลังงาน

ลม สำาหรับประเทศไทย เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตรจึงมีข้อ

ได้เปรียบตรงที่ความเข้มรังสีโดยเฉล่ียตลอดทั้งปีสูงกว่าเขต 

อื่น ๆ ของโลก ปัจจุบันการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์เป็น

หนึง่ในนโยบายดา้นพลงังานทดแทนของภาครฐัทีไ่ดร้บัผลักดนั

ส่งเสริมให้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคเอกชน 

รวมทั้งภาคครัวเรือนที่ปัจจุบันสามารถจำาหน่ายปริมาณไฟฟ้า

ส่วนเกินจากระบบเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าได้แล้ว จึงถือเป็น

พลังงานที่มีอนาคตค่อนข้างสดใส

 พลังงานจากดวงอาทติยถ์อืเปน็พลงังานหมนุเวยีนทีส่ำาคญั

ที่สุด ทั้งยังเป็นต้นกำาเนิดของพลังงานหมุนเวียนในรูปอื่น ๆ 

ด้วย เช่น พลังงานลม พลังงานนำ้า พลังงานแสงอาทิตย์เป็น

พลังงานทีไ่ดจ้ากการแผร่งัสีของดวงอาทติย์ในรปูของแสงแดด 

ที่ประกอบด้วยแสงและพลังงานความร้อน ดังน้ันพลังงานแสง

อาทิตย์จึงมีอยู่สองส่วนด้วยเช่นกัน ก็คือแสงและความร้อน 

โดยพลังงานทั้งสองส่วนนี้สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการ

ผลิตพลังงานได้สองรูปแบบ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า และพลังงาน 

ความร้อน
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      < พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

    อาจเป็นความเข้าใจผิดที่ว่าแสงแดดในที่ใด ๆ ก็สามารถจะ

เปน็แหล่งผลติใหก้บัพลงังานแสงอาทติย์ไดเ้หมอืน ๆ  กนั เพราะ

ทีจ่ริงจะตอ้งพจิารณาถงึความเขม้ของรงัสแีสงอาทติย์เปน็หลัก  

จากการศึกษาจากข้อมูลดาวเทียมประกอบการตรวจวัดภาค

พื้นดินของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

(พพ.) พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยได้รับรังสีดวงอาทิตย์

สงูสดุระหวา่งเดอืนเมษายนและพฤษภาคม ทีค่า่ความเขม้ในชว่ง 

20-24 เมกะจูลต่อตารางเมตร/วัน โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพจะมี

ความเขม้ของรงัสีโดยเฉลีย่ตลอดทัง้ปอียูท่ีภ่าคตะวนัออกเฉียง

เหนือ ครอบคลุมบางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ 

สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี อุดรธานี และ

บางส่วนของภาคกลางท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อยุธยา และ

จังหวัดลพบุรี โดยได้รับรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปีที่19 ถึง 20 

เมกะจูลต่อตารางเมตร/วัน พื้นที่ดังกล่าวคิดเป็น 11.0% ของ

    จาก “แผนท่ีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย” ที่แสดงความเข้มรังสีรวมของรังสีดวงอาทิตย์ที่บริเวณต่างๆ 

ของประเทศไทยในรูปของค่ารายวันเฉลี่ยต่อปี ทำาให้ทราบว่าศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย บริเวณที่มีความ

เข้มรังสีดวงอาทิตย์สูงแผ่เป็นบริเวณกว้าง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือ ตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนบนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังมีในพื้นที่บางส่วนของภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อยุธยา และลพบุรี สำาหรับร้อย

ละของพืน้ทีเ่ทยีบกบัพืน้ทีท่ัง้หมดของประเทศทีไ่ดร้บัรงัสีดวงอาทติย์ ในระดบัตา่ง ๆ  แสดงไว้ในตาราง และแสดงความเขม้รงัสรีวม

ของประเทศเปรียบเทียบกับของประเทศอื่น ๆ เห็นได้ว่าครึ่งหนึ่งพื้นที่ของประเทศไทยได้รับรังสีดวงอาทิตย์มากกว่า 17 เมกะจูล

ต่อตารางเมตร/วัน  ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูง

พืน้ทีท่ัง้หมดของประเทศ นอกจากนีย้งัพบวา่ 35.6% ของพืน้ที่

ทั้งหมดได้รับรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปีในช่วง 18-19 เมกะจูล

ตอ่ตารางเมตร/วนั จากการคำานวณรงัสรีวมของดวงอาทติย์

รายวันเฉลีย่ต่อปขีองพืน้ทีท่ัว่ประเทศพบวา่มคีา่เทา่กบั 18.0 เม

กะจลูตอ่ตารางเมตร/วนั ผลทีไ่ดน้ีแ้สดงใหเ้หน็วา่ประเทศไทยมี

ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง 

 ตวัเลข “เมกะจลูตอ่ตารางเมตร/วัน” อาจเปน็ตวัเลขทีเ่ขา้ใจ

ยากสกัหนอ่ยสำาหรบัผูท้ีไ่มคุ่น้เคยหรอืทีท่ำางานดา้นนี ้ทีจ่ะเขา้ใจ

ว่ามันคือปริมาณเท่ากับเท่าไรกันแน่ ตารางข้างล่างน้ีแสดง

ถึงความหมายของเมกะจูลต่อตารางเมตร/วัน สมมติว่า 20  

เมกะจลูตอ่ตารางเมตร/วนั เทยีบเทา่ความเขม้ของปรมิาณรังสี

อาทิตย์ 231.48 วัตต์ต่อตารางเมตร ซึ่งหากจะผลิตไฟฟ้า 1 

กิโลวัตต์จะใช้พื้นทีประมาณ 4.3 ตารางเมตร เป็นต้น

ความหมายของศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์

ศักยภาพพื้นที่สำาหรับ 

การผลิต 1 kW 

(ตารางเมตร)

วัตต์/ตารางเมตรเมกะจูลต่อตารางเมตร/วัน

18 208.33 4.8

19 219.91 4.5

20 231.48 4.3

21 243.06 4.1

22 254.63 3.9

23 266.20 3.8

24 277.78 3.6

25 289.35 3.5
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แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย
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ภาพแสดงความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์เป็นรายเดือน
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ความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์และร้อยละของพื้นที่เมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ

ความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ

    รังสีดวงอาทิตย์นอกจากจะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามตำาแหน่งและทางเดินของดวงอาทิตย์ตามเวลาในรอบปีแล้ว ยังขึ้นอยู่กับ

ภูมิประเทศด้วย ดังที่ปรากฏในแผนที่ความเข้มรังสีรวมรายวันเฉลี่ยต่อเดือนของเดือนต่าง ๆ จะเห็นว่าความเข้มของรังสีดวง

อาทติยท์ีต่กกระทบพืน้ทีท่ัว่ประเทศมีการเปลีย่นแปลงตามพืน้ทีแ่ละตามฤดกูาลในรอบปี ในชว่งเดือน ม.ค.-ก.พ. ภาคใตฝ้ัง่ตะวนัตก

จะได้รบัรงัสดีวงอาทติย์คอ่นขา้งสูง สว่นภาคใตฝ้ัง่ตะวนัออก ยงัคงไดร้บัอทิธพิลจากลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอืทำาใหท้อ้งฟา้

มีเมฆและฝน รังสีดวงอาทิตย์ที่รับจึงมีค่าตำ่ากว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ช่วงความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปี 

(เมกะจูลต่อตารางเมตร/วัน)

ประเทศ

ร้อยละของพื้นที่เมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ

(%)

ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยต่อปี 

(เมกะจูลต่อตารางเมตร/วัน)

15-16

อังกฤษ

16-17

ไอร์แลนด์

17-18

ญี่ปุ่น

18-19

สหรัฐอเมริกา

อินเดีย

19-20

ออสเตรเลีย

ไทย

0.4

8.95

13.2

9.95

39.8

13.0

35.6

19.0

20.3

11.0

19.6

18.0
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 ในเดือนเมษายน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปถึงเดือนตุลาคม 

พื้นที่ทั่วประเทศจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 

โดยจะเริ่มมีอิทธิพลจากด้านตะวันตกของประเทศ ทำาให้รังสี

ดวงอาทิตย์ค่อยๆ ลดลงทั่วประเทศ ถึงแม้ว่า หลังจากเดือน

ตุลาคมจะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านประเทศไทย 

ซึ่งทำาให้ท้องฟ้าในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแจ่มใส 

แต่ทางเดินของดวงอาทิตย์ในช่วงดังกล่าวอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร

ทอ้งฟา้ ทำาใหร้งัสดีวงอาทติยท์ีไ่ดร้บัมคีา่คอ่นข้างตำา่ สำาหรบัใน

ภาคใต้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำาให้เกิดเมฆและฝน ทาง

ด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออก รังสีดวงอาทิตย์ที่ได้รับในบริเวณดัง

กล่าว จึงมีค่าค่อนข้างตำ่า

 รังสีรวม ซึ่งประกอบด้วยรังสีกระจายและรังสีตรง 

อัตราส่วนระหว่างรังสีกระจายต่อรังสีรวมเป็นข้อมูลพื้นฐาน

ที่สำาคัญ เพราะเป็นตัวบอกคุณภาพของรังสีดวงอาทิตย์ 

เนื่องจากการวัดรังสีกระจายทำาได้ยากกว่า รังสีรวม ดังนั้น

จึงจำาเป็นต้องมีค่าอัตราส่วนระหว่างรังสีกระจายต่อรังสีรวม 

ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนรังสีกระจายต่อ

รังสีรวมของพื้นที่ทั่วประเทศ มีค่าเท่ากับ 0.42 ซึ่งแสดงว่า

ประเทศไทย ได้รับรังสีกระจายเป็นสัดส่วนค่อนข้างสูงและจาก

ข้อมูลการแจกแจงระดับของรังสีตรงในช่วงต่าง ๆ โดยหาว่า

รังสีตรงในระดับนั้น ๆ ครอบคลุมพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่

ท้ังหมด พบว่าการแจกแจงดังกล่าวมีลักษณะไม่สมมาตร โดย

เน้นไปทางค่ารังสีตรงที่มีค่ามากและบริเวณที่มีความเข้มรังสี

ตรงสูงสุด (1,350 - 1,400 kWh/m2-yr) ครอบคลุมพ้ืนที่ 

4.3% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่บางส่วน

ของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์จะแปรค่าในรอบปีระหว่าง 

16-22 เมกะจลูต่อตารางเมตร/วนั โดยมคีา่เพิม่ขึน้ตัง้แตเ่ดอืน

มกราคมและสูงสุดในเดือนเมษายน แล้วค่อยลดลงตำ่าสุดใน

เดือนธันวาคม การเปล่ียนแปลงนี้ถือว่ามีไม่มากนักซึ่งเป็นผล

ดีต่อการนำาพลังงานแสงอาทิิตย์มาใช้อุปกรณ์พลังงานแสง

อาทิตย์บางชนิด เช่น การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบรวมแสง (concentrator) ซึง่จะใชป้ระโยชนจ์ากรงัสีตรงจาก

ดวงอาทติย์เทา่นัน้ โดยไมส่ามารถใชป้ระโยชนจ์ากรงัสกีระจายได ้ 

จากขอ้มลูภาพถา่ยดาวเทยีมพบวา่ชว่งเดอืนมกราคมถงึเดอืน

เมษายน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้รับรังสีตรงค่อนข้างสูง 

(1350-1400 kWh/m2-yr) ทั้งนี้เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็น

ช่วงฤดูแล้ง (dry season) ท้องฟ้าส่วนใหญ่แจ่มใสปราศจาก

เมฆ รังสีดวงอาทิตย์ส่วนใหญ่จึงเป็นรังสีตรง และตั้งแต่เดือน

พฤษภาคมเป็นต้นไป รังสีตรงจะค่อยๆ ลดลง

ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทย
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 ประเทศไทยตั้งอยู่ ในเขตเส้นศูนย์สูตรจึงทำาให้ ได้รับแสง

อาทิตย์อย่างต่อเนื่องและคงท่ีตลอดท้ังปีซึ่งความเข้มรังสีรวม

ของดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีของพื้นที่ทั่วประเทศมีค่า

เท่ากับ 18 เมกะจูลต่อตารางเมตร/วัน หรือ 5 kWh/m2-วัน 

จัดอยู่ในระดับค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับหลายๆ ประเทศ ซึ่ง

เป็นปริมาณที่เพียงพอสำาหรับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ หาก

พิจารณาจากอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยได้รู้จักการใช้ประโยชน์

จากพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นเวลายาวนาน เริ่มจากการใช้ 

ประโยชน์์เพื่อการถนอมอาหาร โดยการตากแห้งและอบแห้ง

อาหารและผลผลิตทางเกษตรตา่งๆ ตลอดจนการใชค้วามรอ้น

จากแสงอาทิตย์เพื่อการปรุงอาหาร และกิจการอื่นๆ เช่น เพื่อ

การตากเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และการทำานาเกลือ เป็นต้น

“ “การใช้ประโยชน์จาก 

  พลังงานแสงอาทิตย์
ของประเทศไทย

 ในปัจจุบัน ประเทศไทยประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี ใน

การนำาเอาความร้อนของแสงอาทิตย์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น 

การใช้เครื่องผลิตนำ้าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์สำาหรับโรง

พยาบาล โรงแรม การทำาเครื่องต้มนำ้าจากแสงอาทิตย์ การ

ทำาเตาแสงอาทิตย์ การทำาเครื่องกลั่นนำ้าแสงอาทิตย์ การทำา

เครื่องอบแห้งผลิตผลเกษตรกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ง

เป็นการนำาเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้โดยตรงที่มิต้องอาศัย

เทคโนโลยีสูงหรือสลับซับซ้อนนัก และการผลิตไฟฟ้าจากแสง

อาทติยท์ำาได ้2 วธิคีอื การเปลีย่นพลงังานแสงอาทติย์เปน็ไฟฟา้

โดยตรง ซ่ึงเป็นหลักการสำาคัญของเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซล่าร์ 

เซลล์ (Solar Cell) ซ่ึงอาศัยวัสดุสำาคัญประเภทสารกึ่งตัวนำา 

เช่น ซิลิกอน หรือสารประกอบกึ่งตัวนำา เช่น กอลเลียมอาร์เซ

ไนด ์สว่นอกีวธิหีนึง่ของการผลติไฟฟา้จากแสงอาทติย์กค็อื ใช้

ความร้อนของแสงอาทิตย์ไปต้มนำ้าหรือทำาให้ก๊าซร้อน แล้วใช้

ไอนำ้าร้อนหรือก๊าซร้อนไปทำาให้เทอร์ไบน์หรือกังหันใบพัดของ

เครือ่งกำาเนดิไฟฟา้หมนุอกีตอ่หนึง่ โดยสรปุแลว้ถา้จะผลิตไฟฟา้

ในระดบัใหญถ่งึขัน้เปน็โรงไฟฟา้แสงอาทติยแ์ลว้ก็ทำาได ้2 วธิ ีคอื 

ใช้เซลล์สุริยะจำานวนมากหรือ ใช้แสงอาทิตย์เป็นปริมาณมากไป

ตม้นำา้หรอืทำาให้กา๊ซรอ้น แล้วไปทำาให้เครือ่งกำาเนดิไฟฟา้ทำางาน

อกีตอ่หนึง่ ซ่ึงในการนีจ้ำาเปน็ตอ้งใชเ้ทคโนโลยีคอ่นขา้งสูง สลบั

ซับซ้อนและราคาการลงทุนชั้นแรกสูงมาก
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< เซลล์แสงอาทิตย์

    เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ (solar cell) หรือ เซลล์

สุริยะ หรือ เซลล์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic cell) เป็น

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำาซึ่งหน้าที่แปลงพลังงานแสงหรือโฟตอน

เปน็พลงังานไฟฟา้ โดยใชป้รากฏการณ์โฟโตวอลเทอกิ นัน่กค็อื 

คุณสมบัติของสารเช่น ค่าความต้านทาน แรงดัน และกระแส จะ

เปลี่ยนไปเมื่อมีแสงตกกระทบ ปรากฏการณ์ดังกล่าวถูกสาธิต

ให้ดูคร้ังแรกในปี 1839 โดยนักฟิสิกซ์ชาวฝร่ังเศส ชื่อ A.E. 

Becquerel โดยสาธิตว่า เมื่อแสงตกกระทบวัตถุบางอย่าง จะ

เกดิกระแสไฟฟา้ขึน้ เขาไดท้ดลองโดยการใช้โลหะสองขัว้จุม่ลงใน

สารละลายออิอน แลว้ใหแ้สงตกกระทบไดแ้คข่ัว้เดยีว จะปรากฏ

กระแสไฟฟ้าไหลจากข้ัวท้ังสอง แสดงให้เห็นถึงกระแสไฟฟ้า

เกิดขึ้นในวัตถุ เมื่อมีแสงกระทบเขายังพบด้วยว่าเมื่อเปลี่ยนสี 

(ความยาวคลื่น พลังงาน) ของแสง ปริมาณของกระแสไฟฟ้าก็

เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

ความเข้าใจเบื้องต้น

ในการผลิตไฟฟ้า
ด้วยแสงอาทิตย์

 ผูท้ีส่รา้งเซลลแ์สงอาทติยเ์ปน็คนแรก ในป ี1883 คอื นกัวิจัย 

Charles Fritts เซลลแ์สงอาทติย์ในยคุแรกนีท้ำาจากซลีเีนยีม โดย

มีประสิทธิภาพเพียง 1% เท่านั้น แต่เซลล์แสงอาทิตย์ก็ยังไม่ถูก

สร้างขึ้นมาในเชิงพานิชย์ จนกระทั่งใน ปี ค.ศ. 1954 และได้ถูก

นำาไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศ เมื่อ ปี 

ค.ศ. 1959

 เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำาจากสารกึ่งตัวนำา เช่น 

ซิลิคอน (Silicon), แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ (Gallium Arsenide), 

อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียม เทลเลอ

ไรด์ (Cadmium Telluride) และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเล

ไนด์ (Copper Indium Diselenide) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสง

อาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำาไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็น

ประจุไฟฟ้าบวกและลบเพ่ือให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ข้ัวทั้งสองของ

เซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำาขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้า

กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์

เหล่านั้น ทำาให้สามารถทำางานได้

    ALTERNATIVE ENERGY  •  41



42  •  ALTERNATIVE ENERGY

      <

<

โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์

ชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

    โครงสรา้งทีน่ยิมมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่รอยต่อพเีอน็ของสารกึง่ตวันำา สารกึง่ตวันำาทีร่าคาถกูทีส่ดุและมมีากทีส่ดุบนโลก คอื ซลิคิอน 

จึงถูกนำามาสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ โดยนำาซิลิคอนมาถลุง และผ่านขั้นตอนการทำาให้บริสุทธิ์ จนกระทั่งทำาให้เป็นผลึก จากนั้นนำามา

ผา่นกระบวนการแพรซ่มึสารเจอืปนเพือ่สรา้งรอยตอ่พเีอน็ โดยเม่ือเตมิสารเจอืฟอสฟอรสั จะเป็นสารก่ึงตวันำาชนดิเอ็น (เพราะนำา

ไฟฟ้าด้วยอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ) และเมื่อเติมสารเจือโบรอน จะเป็นสารกึ่งตัวนำาชนิดพี (เพราะนำาไฟฟ้าด้วยโฮลซึ่งมีประจุบวก) 

ดงันัน้ เมื่อนำาสารกึง่ตวันำาชนิดพแีละเอน็มาตอ่กัน จะเกดิรอยต่อพเีอน็ขึน้ โครงสรา้งของเซลลแ์สงอาทิตย์ชนดิซลิคิอน อาจมีรปู

รา่งเปน็แผน่วงกลมหรอืสีเ่หลีย่มจตัรุสั ความหนา 200-400 ไมครอน (0.2-0.4 มม.) ผวิดา้นรบัแสงจะมชีัน้แพรซึ่มทีม่กีารนำาไฟฟา้ 

ขั้วไฟฟ้าด้านหน้าที่รับแสงจะมีลักษณะคล้ายก้างปลาเพื่อให้ได้พื้นที่รับแสงมากที่สุด ส่วนขั้วไฟฟ้าด้านหลังเป็นขั้วโลหะเต็มพื้นผิว

   เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดหลัก คือ

 1. Mono crystalline หรือ เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยว

 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดน้ีสร้างโดยการนำาเอาซิลิคอนซ่ึงผ่านการทำาให้เป็นก้อนที่มีความบริสุทธิ์สูงมากถึง 99.999% ไป

หลอมละลายที่อุณหภูมิสูงถึง 1500 องศาเซลเซียส เพื่อทำาการสร้างแท่งผลึกเดี่ยวขนาดใหญ่ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 นิ้ว) จาก

ผลึกตั้งต้น (Seed crystal) ด้วยเทคโนโลยีการดึงผลึก คุณภาพของผลึกเดี่ยวจะสำาคัญมากต่อคุณสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์ 

ต่อไปก็จะนำาแท่งผลึกเดี่ยวนี้ไปตัดเป็นแผ่น ๆ  เรียกว่า เวเฟอร์ หนาประมาณ 300 ไมโครเมตร และขัดความเรียบของผิว จากนั้นก็

จะนำาไปเจือสารที่จำาเป็นในการทำาให้เกิดเป็น p-n junction ขึ้นบนแผ่นเวเฟอร์ ด้วยวิธีการ diffusion ที่อุณหภูมิระดับ 1000 องศา

เซลเซียส หลังจากนั้นก็จะเป็นข้ันตอนการทำาข้ัวไฟฟ้าเพื่อนำากระแสไฟออกใช้ และขั้นสุดท้ายก็จะเป็นการเคลือบฟิล์มผิวหน้าเพื่อ

ป้องกันการสะท้อนแสงให้น้อยที่สุด

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Mono crystalline

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยว

ที่มา: กระทรวงพลังงาน,กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
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 2. Polycrystalline หรือ เซลล์แสงอาทิตย์แบบหลายผลึก

 เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบหลายผลกึได้ถกูพฒันาขึน้เพือ่แกป้ญัหาตน้ทนุสงูของเซลลแ์สงอาทติยแ์บบผลกึเดีย่ว ซลิคิอนแบบหลาย

ผลึกก็คือก้อนซิลิคอนที่เกิดจากการรวมตัวกันของชิ้นเล็ก ๆ  (ขนาดระดับไมโครเมตร-มิลลิเมตร) ของผลึกเดี่ยวของซิลิคอน ขั้น

ตอนการผลิตของโพลีซิลิคอน โดยจะเทซิลิคอนท่ีหลอมละลายเข้าไปใน crucible แล้วปล่อยให้เย็นลงอย่างช้า ๆ ซ่ึงก็จะได้ก้อน 

ingot ของซลิิคอนหลายผลกึทีมี่รปูรา่งตาม crucible ที่ใช ้หลงัจากนีก้ารนำาไปทำาเปน็เซลลแ์สงอาทติยก์จ็ะคลา้ยกบักรณขีองแบบ

ผลึกเดี่ยว คือนำาไปตัดเป็นเวเฟอร์หนาขนาด 300-400 ไมโครเมตร แล้วก็ทำา p-n junction ต่อไป ด้านล่างของรูปเป็นการสร้าง

แผ่นซิลิคอนหลายผลึกที่จะใช้ในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์โดยตรงจากสารหลอมเหลวของซิลิคอน เรียกวิธีนี้ว่า ribbon โดยวิธี

นี้จะช่วยลดขั้นตอนที่จะต้องหั่นเป็นแผ่นเวเฟอร์ในกรณีที่ใช้ ingot

 3. Amorphous silicon หรือ เซลล์แสงอาทิตย์แบบอะมอร์ฟัส

 เซลล์แสงอาทติยแ์บบอะมอรฟ์สัมีวิธกีารผลติทีต่า่งจากแบบผลกึโดยสิน้เชงิ โดย

จะเปน็ลักษณะของแผน่ฟลิม์บางไม่ใชเ่วเฟอร ์โดยสรา้งแผน่ฟลิม์บางของซลิคิอนบน

แผ่นฐานรองโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า CVD (Chemical Vapor Deposition) ซึ่งจะมี

ระบบนำาก๊าซที่มีซิลิคอนติดอยู่ เช่น ก๊าซไซเลน (SiH4) ผ่านเข้าไปในท่อสุญญากาศ 

และตรงบรเิวณทีว่างแผน่ฐานรองกจ็ะมกีารกระตุน้ เชน่ โดยพลาสมาเพือ่สง่พลงังาน

ให้ซิลิคอนแยกตัวออกจากก๊าซเข้าไปจับตัวกันบนแผ่นฐานรอง ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะ

เป็นแก้ว สเตนเลส หรือพลาสติก ที่ได้ทำาการเคลือบชั้นตัวนำาโปร่งแสงไว้ก่อน โดยมี

อุณหภูมิบนแผ่นฐานรองประมาณ 200-300 องศาเซลเซียส ซิลิคอนจะทับถมสะสม

บนแผ่นเกิดเป็นอะมอร์ฟัสซิลิคอน ในขั้นตอนนี้หากเราใส่ก๊าซที่มีโบรอน เช่น B2H6 

เข้าไปด้วย เราก็จะได้แผ่นฟิล์มที่เป็นอะมอร์ฟัสซิลิคอนชนิด p และถ้าหากใส่ก๊าซที่มี

ฟอสเฟต เช่น PH3 เราก็จะได้แผ่นฟิล์มที่เป็นอะมอร์ฟัสซิลิคอนชนิด n ซึ่งจะเห็นได้ว่า 

ด้วยวธินีีเ้ราสามารถควบคมุการไหลของกา๊ซเพือ่สรา้งใหเ้กดิชัน้ของ pin อะมอร์ฟัส

ซิลิคอนขึ้นได้อย่างค่อนข้างง่ายดาย หลังจากได้ pin แล้ว เราก็จะสร้างส่วนของขั้ว

ไฟฟ้าให้เสร็จเป็นเซลล์แสงอาทิตย์

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Poly crystalline

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Amorphous silicon

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

กระทรวงพลังงาน 

ขั้นตอนของการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบหลายผลึก

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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       การใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์นั้นมีรูปแบบที่หลากหลายต่างกัน แต่ทั้งหมดจะมีรูปแบบการใช้งานหลัก ๆ อยู่ 3 รูปแบบ ดังนี้

 1. ระบบติดตั้งแบบอิสระ (Stand alone system)

 เปน็ระบบทีเ่หมาะสมสำาหรบัการใชง้านในพืน้ทีห่า่งไกลทีไ่มม่รีะบบสายสง่ไฟฟา้เขา้ถงึ หลกัการทำางานของระบบตดิตัง้แบบอสิระ 

แบ่งได้เป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน โดยในช่วงเวลากลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งได้รับแสงแดดจะ 

สามารถผลิตไฟฟา้จา่ยใหแ้กโ่หลดพรอ้มทัง้ประจพุลงังานไฟฟา้สว่นเกนิไว้ในแบตเตอรีพ่รอ้ม ๆ  กนั สว่นในชว่งเวลากลางคนื เซลล์

แสงอาทิตย์ไม่ได้รับแสงแดดจึงไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ดังนั้นพลังงานจากแบตเตอรี่ที่เก็บประจุไว้ ในช่วงกลางวันจะถูกจ่ายให้แก่

โหลด จึงกล่าวได้ว่า เซลล์แสงอาทิตย์ระบบติดตั้งแบบอิสระนี้ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้โหลดได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

 2. ระบบติดตั้งแบบเชื่อมต่อระบบจำาหน่าย (Grid connected system)

 เป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อน การลงทุนไม่สูงมากเท่าแบบติดตั้งอิสระ แต่ต้องติด

ตั้งในพื้นที่ที่มีระบบสายส่งไฟฟ้าอยู่แล้ว ระบบนี้จะไม่มีการเก็บพลังงานลงแบตเตอรี่ ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แล้วก็จ่ายเข้าระบบ

ไดเ้ลย ทำาใหช้ว่ยลดตน้ทุนคา่ใชจ้า่ยในสว่นของการดแูลรกัษาแบตเตอรี ่แตห่ากระบบไฟฟา้หลกัขดัขอ้ง ระบบนีก้จ็ะหยดุจา่ยกระแส 

ไฟฟา้เขา้ระบบดว้ย เนือ่งจากเปน็มาตรฐานความปลอดภยัสำาหรบัชา่งไฟฟา้ทีจ่ะซอ่มบำารงุระบบ ซึง่เปน็มาตรฐานทีบ่งัคบัใช้ทัว่โลก

 รายละเอียดของระบบติดตั้งอิสระ ประกอบด้วย

 • แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทำาหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงาน 

แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

 • เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ ทำาหน้าที่ในการปรับ

ระดับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่

 • แบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผง

เซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือไว้ใช้ ในตอนที่ไม่มีแสงอาทิตย์ เช่น กรณี

ที่ฟ้าครึ้ม หรือตอนกลางคืน

 • เครื่องแปลงไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ เป็น

อุปกรณ์ที่ทำาหน้าท่ีในการแปลงกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับ

เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น หากเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องการไฟฟ้าที่แรงดัน 

220Vac 50Hz เครื่องแปลงไฟฟ้าจะเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแส

ตรง จากแบตเตอรีเ่ปน็ไฟฟา้กระแสสลบั 220Vac 50Hz เพือ่ให้

สามารถใชง้านได ้เปน็ตน้ ส่วนในกรณทีีเ่ครือ่งใช้ไฟฟา้ต้องการ 

แรงดนักระแสตรง กส็ามารถใชง้านโดยตรงจากแบตเตอรีไ่ดเ้ลย

 รายละเอียดของระบบติดตั้งแบบเชื่อมต่อระบบจำาหน่าย 

ประกอบด้วย

 • แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทำาหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานแสง

อาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

 • เครื่องแปลงกระแสสลับชนิดเชื่อมต่อกับระบบจำาหน่าย 

เปน็อปุกรณท์ีท่ำาหนา้ที่ในการแปลงกระแสไฟฟา้ทีไ่ดจ้ากชดุแผง 

เซลลแ์สงอาทติยซ์ึง่เปน็ไฟฟา้กระแสตรงใหเ้ปน็ไฟฟา้กระแสสลบั

ทีม่ขีนาดและแรงดนัเทา่กับระบบไฟฟา้หลกั เชน่ ระบบ ไฟฟา้หลกั

มีแรงดัน 220Vac 50Hz ก็จะต้องใช้เครื่องแปลงไฟฟ้าเป็นรุ่นที่

สามารถจา่ยกระแสไฟฟา้ทีแ่รงดนั 220Vac 50Hzดว้ย ซึง่ระบบ

แบบตอ่รว่มระบบจำาหนา่ยนีม้กีารติดตัง้ใชง้านกนัมากในปจัจบุนั

เนื่องจากมีการส่งเสริมจากทางภาครัฐ ทำาให้ ในปัจจุบันจะเห็น

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ต่าง ๆ กันมาก

แบบเซลล์แสงอาทิตย์ระบบติดตั้งแบบเชื่อมต่อระบบจำาหน่าย

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

เซลล์แสงอาทิตย์ระบบติดตั้งแบบอิสระ

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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 3. ระบบติดตั้งแบบผสมผสาน (Hybrid system)

 เป็นระบบซึ่งเป็นท่ีนิยมใช้กันมากในพื้นท่ีห่างไกลหรือพ้ืนที่ตามเกาะต่าง ๆ และเหมาะสำาหรับออกแบบให้เป็นแหล่งไฟฟ้าหลักได้

เลย เนื่องจากจะใช้แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจากหลาย ๆ แหล่งมาช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้า ทำาให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากขึ้น เช่น มี

แหล่งจ่ายจากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จากชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้า จากชุดเครื่องยนต์กำาเนิดไฟฟ้า เป็นต้น 

 รายละเอียดของระบบติดตั้งแบบผสมผสาน ประกอบด้วย

 • แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทำาหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานแสง

อาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

 • เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ ทำาหน้าที่ในการปรับ

ระดับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่

 • แบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อไว้ใช้ ในตอนที่ไม่มีแสงอาทิตย์ เช่น กรณี

ที่ฟ้าครึ้ม หรือตอนกลางคืน

 • เครือ่งแปลงกระแสไฟฟา้ชนดิ 2 ทศิทาง จะทำาหนา้ท่ีในการ

แปลงกระแสไฟฟา้ใหเ้ปน็กระแสสลบัเพือ่จา่ยไฟฟา้ใหก้บัเครือ่งใช้

ไฟฟ้า และในขณะเดียวกันหากแรงดันชุดแบตเตอรี่ตำ่าลง หรือ

ไม่มีแสงอาทิตย์สำาหรับประจุลงแบตเตอรี่ เครื่องแปลงก็จะทำา

หนา้ที่ในการเปน็เครือ่งประจแุบตเตอรีโ่ดยอตัโนมตั ิเมือ่มแีหลง่

จา่ยไฟฟา้จากเครือ่งยนตท์ีจ่า่ยกระแสเข้ามาและเมือ่เครือ่งยนต์

ที่มีเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า และ

อุปกรณ์เครื่องแปลงไฟฟ้าทำาการประจุไฟฟ้าจนแบตเตอรี่เต็ม

แลว้ เครือ่งยนตก์ำาเนดิไฟฟา้กจ็ะหยดุจา่ยกระแสไฟฟา้ อปุกรณ์

เครื่องแปลงไฟฟ้าก็จะกลับมาทำาหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้า

โดยอัตโนมัติทันที ทำาให้ระบบสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ

เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

เซลล์แสงอาทิตย์ระบบติดตั้งแบบผสมผสาน

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

< คุณสมบัติและตัวแปรที่สำาคัญของเซลล์แสงอาทิตย์

    ตวัแปรทีส่ำาคญัทีม่สีว่นทำาใหเ้ซลลแ์สงอาทติยม์ปีระสทิธภิาพการทำางานในแตล่ะพืน้ทีต่า่งกนั และมคีวามสำาคญัในการพจิารณา

นำาไปใช้ในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการนำาไปคำานวณระบบ หรือคำานวณจำานวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ต้องใช้ในแต่ละพื้นที่ มีดังนี้

 1. ความเข้มของแสง กระแสไฟ (Current) จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มของแสง หมายความว่าเมื่อความเข้มของแสงสูง 

กระแสทีไ่ดจ้ากเซลลแ์สงอาทติยก็์จะสงูขึน้ ในขณะทีแ่รงดนัไฟฟา้หรอืโวลต์แทบจะไมแ่ปรไปตามความเขม้ของแสงมากนกั ความเข้ม

ของแสงที่ใช้วัดเป็นมาตรฐานคือ ความเข้มของแสงที่วัดบนพื้นโลกในสภาพอากาศปลอดโปร่งปราศจากเมฆหมอก และวัดที่ระดับ

นำ้าทะเลในสภาพที่แสงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลก ซึ่งความเข้มของแสงจะมีค่าเท่ากับ 100 mW ต่อตารางเซนติเมตร หรือ 1,000 

W ต่อตารางเมตร ซึ่งมีค่าเท่ากับ AM 1.5 (Air Mass 1.5) และถ้าแสงอาทิตย์ทำามุม 60 องศากับพื้นโลกความเข้มของแสงจะมีค่า

เท่ากับประมาณ 75 mW ต่อตารางเซนติเมตร หรือ 750 W ต่อตารางเมตร ซึ่งมีค่าเท่ากับ AM2 กรณีของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

นั้นจะใช้ค่า AM 1.5 เป็นมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพของแผง
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 เอกสารอ้างอิง

 1. พลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน กระทรวงพลังงาน

 2. รังสีอาทิตย์, ศาสตราจารย์ ดร. เสริม จันทร์ฉาย ภาควิชาฟิสิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 3. อนกุรมพลงังานนอกแบบและการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ-

เล่ม 1 “การแผ่รังสีและตัวรับรังสี”ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ  เกียรติ

ศิริโรจน์,  ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์   และ ดร. กฤษณ

พงศ์ กีรติกร, คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า ธนบุรี

 4. http://theseasonshift1.blogspot.com

 5. หนังสือสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน ฯ เล่ม 2 เรื่องที่ 2 ลิขสิทธิ์

เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    2. อุณหภูมิ กระแสไฟ (Current) จะไม่แปรตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่แรงดันไฟฟ้า (โวลท์) จะลดลงเมื่ออุณหภูมิ

สูงขึ้น ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วทุก ๆ  1 องศาที่เพิ่มขึ้น จะทำาให้แรงดันไฟฟ้าลดลง 0.5% และในกรณีของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มาตรฐานที่

ใช้กำาหนดประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์คือ ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เช่น กำาหนดไว้ว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีแรง

ดันไฟฟ้าที่วงจรเปิด (Open Circuit Voltage หรือ Voc) ที่ 21 V ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ก็จะหมายความว่า แรงดันไฟฟ้า

ที่จะได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อยังไม่ได้ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะเท่ากับ 21 V ถ้าอุณหภูมิสูง

กว่า 25 องศาเซลเซียส เช่น อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จะทำาให้แรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง 2.5% (0.5% x 5 

องศาเซลเซียส) นั่นคือ แรงดันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ Voc จะลดลง 0.525 V (21 V x 2.5%) เหลือเพียง 20.475 V (21V – 

0.525V) สรปุไดว้า่ เมือ่อณุหภมูสิงูขึน้ แรงดนัไฟฟา้กจ็ะลดลง ซึง่มผีลทำาใหก้ำาลงัไฟฟา้สงูสดุของแผงเซลลแ์สงอาทติยล์ดลงดว้ย

 จากข้อกำาหนดดังกล่าวข้างต้น ก่อนที่ผู้ ใช้จะเลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะต้องคำานึงถึงคุณสมบัติของแผงที่ระบุไว้ในแผง

แต่ละชนิดด้วยว่า ใช้มาตรฐานอะไร หรือมาตรฐานที่ใช้วัดแตกต่างกันหรือไม่ เช่น แผงชนิดหนึ่งระบุว่า ให้กำาลังไฟฟ้าสูงสุดได้ 80 

วัตต์ ที่ความเข้มแสง 1,200 W ต่อตารางเมตร ณ อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ขณะที่อีกชนิดหนึ่งระบุว่า ให้กำาลังไฟฟ้าสูงสุดได้ 

75 วัตต์ ที่ความเข้มแสง 1,000 W ต่อตารางเมตร และอุณหภูมิมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียสแล้ว จะพบว่าแผงที่ระบุว่าให้กำาลัง

ไฟฟ้า 80 W จะให้กำาลังไฟฟ้าตำ่ากว่า จากสาเหตุดังกล่าว ผู้ที่จะใช้แผงจึงต้องคำานึงถึงข้อกำาหนดเหล่านี้ในการเลือกใช้แผงแต่ละ

ชนิดด้วย

            โปรดติดตามตอนต่อไป.....
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• คุณวุฒิการศึกษา

 พ.ศ. 2540-2543  Ph.D. (Air pollution) 

 University of Hertfordshire, UK 

 พ.ศ. 2533-2536 วท.ม. (วิทยาศาสตร์

 สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 พ.ศ. 2529-2533 วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)     

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ตำาแหน่ง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

• สถานที่ทำางาน

 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ประสบการณ์และผลงาน

 1) งานสอนและบริหาร

 (1) คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน
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  คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

  พ.ศ. 2556-2558

 (3) อาจารย์ประจำาภาควิชวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

  คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

  พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน

 (4) กรรมการคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย  

  เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน

 (5) ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

  และดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน

 (6) อาจารย์ประจำา วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม    

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551-2555

 (7) สมาชิกสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัย   

  เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551-2554

 (8) อาจารย์ประจำาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์ 

  มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536-2551

 (9) กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์

  สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  พ.ศ. 2538-2551



2) อบรมและประชุม

 (1) หลักสูตรผู้นำาการพัฒนาอย่างยั่งยืน (นพย.) พ.ศ. 2559 ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา

 (2 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. ๑๓) พ.ศ. 2562 

  สถาบันวิทยาการพลังงาน 

 (3) 3rd International Conference on Atmospheric Dust | VILLA ROMANAZZI 

  CARDUCCI, Bari, Italy May 29-31, 2018

 (4) International Lecture Course on Atmospheric Aerosol by International 

  center for Climate and Environmental Science, Institute of Atmospheric 

  Physic, Chinese Academy of Science, 2016 Beijing, China         

 (5) 5th Meeting of COMSATS’ International Thematic Research 

  Group on ‘Climate Change and Environmental Protection’ 

  28 September 2016

  10th International Conference on Air Quality - Science 

  and pplication), 14-18 March 2016, Milan, Italy.

 3) ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ

 (1) Expert on Training Programs on Air and Noise Quality 

  Modelling (Module 1 - Institutional strengthening on air 

  and noise quality monitoring and the improvement of 

  resources efficiency and transfer appropriate 

  technology for waste management in SMEs : 

  Natural Resources and Environment Institute, 

  MoNRE, LAO . Support by World Bank

 (2 ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการการศึกษาเพื่อใช้แบบ

  จำาลองคณิตศาสตร์สำาหรับประเมินการแพร่กระจายมลพิษ

  ทางอากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (3) อนุกรรมการพิจารณาโครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 

  ในองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)

 (4) ผู้เชี่ยวชาญโครงการเชื่อมโยงระบบปฏิบัติการเพื่อการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

  และการจัดการทางทะเลแบบบูรณาการ (CSMP Phase II) กองจัดการ

  ทรัพยากรชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดล้อม        

 (5) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมโครงการแก้ไขและป้องกันปัญหาการจมนำ้า

  เสียชีวิตในเด็ก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Dr. Surat Bualert

“ “

    โลกเราเปลี่ยนไปสมดุลย์เราเปลี่ยนไป 

มนุษย์อาศัยอยู่กับธรรมชาติ บุกรุกธรรมชาติ ทำาให้สมดุลอยู่บนความไม่แน่นอน 

     ทั้งมลพิษ ภัยภิบัติ มาร่วมกันหาทางดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของเรา

ผศ.ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ

ที่ปรึกษาและบรรณาธิการ 
การจัดการมลพิษ
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• Positions

 Professor 

• Education

 1981 Bachelor’s Degree Bachelor of Science in Industrial Education   

  Major Interior architecture King Mongkut’s Institute of  

  Technology Ladkrabang, Thailand 1993 Certificate in Women   

  Technicians and Development Women Technicians and  

  Development Vocational Teacher Upgrading Center, Indonesia

 1994 Master’s degree Bachelor of Science in Industrial Education   

  Vocational administration King Mongkut’s Institute of Technology  

  Ladkrabang, Thailand

 1995 Certificate in Management Industrial Administration Management  

  IOWA State University, USA

 1999 Certificate in CBST/CBT Developing Competency Based Skill  

  Training USU/CID: Utah State University, USA

 2000 Certificate in Strong Support and Outstanding Service  

  Supporting and Outstanding Service Center for International  

  Studies: Utah State University, USA

 2015 Ph.D. Management  Chandrakasem Rajabhat University  

  Thailand

• Specialist of department

 - Serve Societies

 - Sustainable Strategy Management for Conserving Architecture Arts 

 - Architectural Conservation 

 - Cultural Heritage  Conservation 

 - Instructional Systems Design

 - Competency-based Skill Training

 - Digital Path form : Computer Screen Design Computer-Based  

   Training e-Learning



““
บรรณาธิการสถาปัตย์ประหยัดพลังงาน

 Prof.Act.Lt. Dr. Pichai Sodbhiban is an expert of contemporary architecture and 

community conservation in sustainable development. 

 His expertise in both study and research are in the following areas: contemporary 

architecture, cultural ecology and cultural landscape. Additionally his knowledge of 

design in various fields such as the development of local communities in conservation 

encourages people to keep their cultural values.

ศ.ว่าที่ร้อยโท ดร. พิชัย สดภิบาล

Pichai Sodbhiban

• Working Experience

 1981-1997 lecturer of Interior Architecture Department of Architectural   

  education, Faculty of Industry Education of King Mongkut’s 

  Institute of Technology Ladkrabang

 1992-1994 Associate Dean for Academic Affairs, Faculty of Industry   

  Education of King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

 1995-1997 Head of Department of Architectural education, Faculty of 

  Industry Education of King Mongkut’s Institute of Technology 

  Ladkrabang

 1998-1999 Associate Dean for Planning and Development, Faculty of Industry 

  Education of King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

 1997-2003 Assistant Professor of Interior Architecture Department of 

  Architectural education, Faculty of Industry Education of King 

  Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

 2004 Associate Professor of Interior Architecture Department of 

  Architectural education, Faculty of Industry Education of King   

  Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

 2009-2010 Department Head of Architectural education and Design, Faculty  

  of Industry Education of King Mongkut’s Institute of Technology   

  Ladkrabang

 2011-2012 Deputy Dean Faculty of Industry Education of King Mongkut’s   

  Institute of Technology Ladkrabang

 2013-2016 Associate Professor of Interior Architecture Department of 

  Architectural education, Faculty of Industry Education of King   

  Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

 2016-2016 Department Head of Architectural education and Design, Faculty  

  of Industry Education of King Mongkut’s Institute of Technology   

  Ladkrabang

 2016-Now Professor of Architecture Department of Architectural 

  education and Design, Faculty of Industry Education and 

  Technology of King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang



ดร. จอมพจน์ ภู่รักษณ์ศักดิ์ศรี

               

                             • ประวัติการฝึกอบรม

                              - พ.ศ. 2555 หลักสูตรการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีฯ รุ่นที่ 7สถาบันพระปกเกล้า 

                                  - พ.ศ. 2556 หลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า  

                                     - พ.ศ. 2556 หลักสูตร Facilitator รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า 

                                        - พ.ศ. 2556 หลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย ระดับเข้มข้น รุ่นที่ 1 สำานักงานคณะกรรมการ

                   กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)

                      - พ.ศ. 2556 หลักสูตรผู้บริหารวิทยุชุมชน สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

                         กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) 

                   - พ.ศ. 2556 หลักสูตรความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศาลแพ่ง  

                      - พ.ศ. 2557 หลักสูตรวิทยากร การจัดการความขัดแย้งด้วนสันติวิธี รุ่นที่ 4    

                                  สถาบันพระปกเกล้า 

                            - พ.ศ. 2557 หลักสูตรการเสริมสร้างพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการ  

                      กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำานักงานคณะกรรมการ

                          กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)  

                             - พ.ศ. 2557 หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

                                ระดับต้น สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

                                 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ร่วมกับ    

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

                                    - พ.ศ. 2557 หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

              ระดับกลาง สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์

           และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

                                   - พ.ศ. 2557 หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง 

                                สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) 

          ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

                                                 - พ.ศ. 2559 หลักสูตร ผู้ช่วยและสนับสนุนการทำางานของ สนช.และสปท. รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า 

                              - พ.ศ. 2559 หลักสูตร เครื่องมือการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง โดยคนกลางมหาวิยาลัยมหิดล 

                                    - พ.ศ. 2559 หลักสูตร สิทธิมนุษยชน ความรู้เบื้องต้นและแนวปฏิบัติ มหาวิยาลัยมหิดล 

                                 - พ.ศ. 2559 หลักสูตร การสื่อสารอย่างสันติ มหาวิยาลัยมหิดล 

                              - พ.ศ. 2559 หลักสูตร ความขัดแย้งด้านสังคมการเมือง มหาวิยาลัยมหิดล 

                                - พ.ศ. 2559 การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประนีประนอมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลอาญา  

                            - พ.ศ. 2560 การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประนีประนอมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลอาญา  

                          - พ.ศ. 2560 หลักสูตร จิตวิทยาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

                       - พ.ศ. 2560 การไกล่เกลี่ยคดีการกระทำาความรุนแรงในครอบครัวตาม พรบ.2550 จากศาลเยาวชน

             และครอบครัวกลาง 

              - พ.ศ. 2560 ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรนักบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ปรม.รุ่นที่ 16

         สถาบันพระปกเกล้า 

            - พ.ศ. 2561ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข 4ส รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
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ที่ปรึกษาสื่อสารสังคม

ดร. จอมพจน์ ภู่รักษณ์ศักดิ์ศรี
““

• ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการ 

 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ.2557   

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

- ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

<

   สังคมในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไป ชีวิตของเราก็เปลี่ยนตาม 

        ฉนั้นการใช้พลังงานทดแทนมีมากขึ้น 

  มูลนิธิของเราจะสื่อสารกับสังคมให้มากขึ้น 

      ใกล้ชิดมากขึ้นทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัย 

ด้วยทฤษฎี 4-On, On Air, On Line, On Ground, On Print



นายทิฐินันท์ ภวภูตานนท์ 

  ณ มหาสารคาม

“ “

ผอ.กองทุนภาครัฐ
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• การศึกษา

- Gore High School, New Zealand

- ปริญญาตรี สาขา BBA Hospitality Management Vatel   

Institute มหาวิทยาลัยศิลปากรอินเตอร์

- ปริญญาโท สาขาสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

- ปริญญาเอก (กำาลังศึกษา) สาขารัฐศาสตร์การเมืองและ  

การปกครอง

- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ 14

- หลักสูตร สนช.-สปท. รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตรสถาบันสร้างชาติ รุ่นที่ 3

• ประวัติการทำางาน

- กรรมการบริหารสมาคมโรตารีเจริญนคร ตั้งแต่

 ปี 2549 - ปัจจุบัน

- Cooperate Specialist Professional ด้านการเงิน

 บ.กรุงเทพประกันชีวิต ตั้งแต่ปี 2549 - ปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการบริหาร บ.เพ็ญสินี กรุ๊ป จำากัด

 ตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน

- Business Development ด้านพลังงาน

 บ. Siam Steel International Ltd. ตั้งแต่ปี 2558 - ปัจจุบัน

- อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภาขับเคลื่อน

 แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559 - 2560

- ผอ. บริหารโครงการภาครัฐและภาคเอกชน มูลนิธิพลังงาน 

 ทางเลือกแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 - ปัจจุบัน

- นายกสมาคมโรตารีเจริญนครปี 2562 - ปัจจุบัน
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ดร. ยศพงษ์ ลออนวล

Dr. Yossapong Laoonual
 

• นายกสมาคม

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 

(Electric Vehicle Association of Thailand)

ที่ปรึกษาและบรรณาธิการยานยนต์สมัยใหม่

“    มาเรียนรู้เรื่องยานยนต์สมัยใหม่ 

          1. ยานยนต์ไฟฟ้า 

  2. Autonomous Vehicle 

          3. Connected Vehicle 

   4. Car Sharing

“
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• การศึกษาทางวิชาชีพ

 2544-2549  Ph.D. in Mechanical Engineering

  Imperial College of Science, Technology   

  and Medicine, University of London,

  (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Imperial College 

  London) อังกฤษ สหราชอาณาจักร

 2543-2544  M.Phil. in Mechanical Engineering

  University of Manchester Institute of 

  Science and Technology (UMIST)

  (ปัจจุบันรวมกับ University of Manchester)   

  อังกฤษ สหราชอาณาจักร

 ต.ค. 2553- ม.ค. 2554

  Graduate Diploma in East-West 

  Knowledge Leaders Program (EWKLP)

  Japan-America Institute of Management   

  Science (JAIMS), เมืองฮอนโนลูลู 

  มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา

 2537-2541  วิศกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) 

  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี  

  นานาชาติสิรินธร (SIIT) แห่งมหาวิทยาลัย

  ธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

• รางวัลเกียรติยศ

 2560 ศิษย์เก่าอังกฤษดีเด่น (Alumni Award) 

  สาขาผู้ประสบความสำาเร็จด้านความเชี่ยวชาญ 

  เฉพาะด้าน (Professional Achievement)   

  บริติชเคานซิล ประเทศไทย

 2559  DAAD-Science Tour:City of Future ศึกษา  

  งานวิจัย 1 สัปดาห์ ณ ประเทศเยอรมนี

 2554  Hitachi Scholarship Foundation ทำางานวิจยั  

  2.5 เดือน ณ ประเทศญี่ปุ่น

 2553  Fujitsu Scholarship ศึกษาวิทยาการจัดการ 

  4 เดือน ณ สหรัฐอเมริกา

 2542-2548  ทุนรัฐบาลไทย ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  ณ สหราชอาณาจักร

 2539  รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมแห่งปี 

  สำาหรับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล SIIT

• หัวข้อวิจัยที่สนใจ

 งานวิจัยเชิงเทคนิค: ยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริค การติดไฟและ 

การระเบิดของแบตเตอรี่ เคร่ืองยนต์เผาไหม้ภายใน เช้ือเพลิง

ทดแทน การพน่ละออง การถา่ยภาพความเรว็สงู การวัดความเรว็ 

ด้วยการถ่ายภาพของอนุภาค (PIV) และ การวิเคราะห์สเปกตรัม 

ด้วยสารเรืองแสงที่ถูกเหนี่ยวนำาจากเลเซอร์ (LIF) งานวิจัย 

เชงินโยบาย: นโยบายอตุสาหกรรมยานยนตน์โยบายด้านพลงังาน 

ภาคขนส่ง นโยบายด้านยานยนต์ประสิทธิภาพสูงและพลังงาน 

ทดแทนรวมทั้งยานยนต์ไฟฟ้า

• ประสบการณ์ทางาน

 2558-ปัจจุบัน นายกสมาคมและผู้ร่วมก่อตั้ง

  สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

 2558-ปัจจุบัน  ประธานคณะทางานคณะทำางาน คลัสเตอร ์ 

  วิจัยด้านยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

  พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

 2559-ปัจจุบัน  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมยานยนต์

 2554-ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 2553-2557  ผู้ช่วยหัวหน้าภาค ฝ่ายบริหาร

 2549-2554  อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

 2553-ปัจจุบัน  คณาจารย์ร่วมวิทยาลัยบัณฑิตร่วม  

  พลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มจธ.

 2556-2557  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ทำ-างานข้ามหน่วยงาน)

  สถาบันยานยนต์

 เม.ย.-มิ.ย. 2554 นักวิจัยอาคันตุกะ Visiting Researcher

  Department of Mechanical and 

  Aerospace Engineering, Graduate   

  School of Science and Engineering,

  Tokyo Institute of Technology 

  ประเทศญี่ปุ่น



““
• ตำาแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

• การศึกษา

 2516 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 2524 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล

  วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)

 2526 Cert.in Geology of Surficial Deposit   

 State University of Utreck, The

            Natherlands

 2527 ประกาศนียบัตรการสำารวจ   

  ทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม

  สำานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

 2528 ประกาศนียบัตรการสำารวจ   

  ทรัพยากรธรรมชาติด้วยคอมพิวเตอร์

  สำานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

 2529 Dip. In Town and Regional Planning

  Technical University of Scezecin, 

  Poland Republic

 2531 Ph.D Technical University of Scezecin,   

  Poland Republic (Urban Environment)

 2535 ประกาศนียบัตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์

  สำานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

 2536 Cert. In Creating Sustainable 

  Community, Calgary University and   

  Newfoundland, Canada

บรรณาธิการระบบกำาจัดขยะและพลังงานชีวมวล

รศ.ดร. สุชาติ นวกวงษ์
Dr. Suchart Nawagawong

ประชากร 65 ล้านคนก่อให้เกิดขยะจำานวนมาก 

       เรามาร่วมกันหาเทคโนโลยีที่สามารถ 

   ช่วยกำาจัดขยะชุมชนที่ปลอดมลพิษกัน



• งานด้านวิชาการ

 1) งานด้านวิจัยและบริการวิชาการ

  2524 “การหาพื้นที่ป่าที่ถูกทำาลายในเขตอุทยาน 

  แห่งชาติ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม” 

  มหาวิทยาลัยมหิดล

 2525 สุชาติ นวกวงษ์ และคณะฯ “ปัจจัยที่มีผลต่อ 

  การตัดสินใจในการสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อที่ 

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์”   

  มหาวิทยาลัยมหิดล

 2525 Reappraisal of the conventional benefit  

  – cost analysis generally used for 

  multiple project with particular 

  reference to Benefit Derived from 

  Irrigation Project, Mahidol University

 2528 “การประเมินผลการพัฒนาภาคตะวันออก  

  เฉียงเหนือ กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นและ  

  กาฬสินธุ์” เอกสารเสนอต่อที่ประชุมทาง  

  วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 2529 รายงาน “การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

  เบื้องต้น โครงการผลิตซีเมนต์ขาว”

  บริษัทยูนิเวอร์แซล จำากัด จังหวัดสระบุรี

 2530 ธนากร อ้วนอ่อน, รุ่งจรัส หุตะเจริญ, 

  สุชาติ นวกวงษ์ และคณะฯ

  “แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว

  ลุ่มนำ้าลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน”

 2530 รายงาน “การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

  เบื้องต้น โครงการเหมืองแร่ดีบุก” 

  บริษัทสินรักกิจสกุล จำากัด อำาเภอทับสะแก  

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 2531 รายงาน “การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

  เบื้องต้น โครงการเหมืองแร่แกรนิต” 

  ห้างหุ้นส่วนจำากัด ฐานิตธุรกิจ จำากัด   

  อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 2531 รายงาน “การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

  เบื้องต้น โครงการเหมืองแร่ดีบุก”   

  บริษัทวิเศษนุกูล จำากัด อำาเภอทับสะแก   

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

• ประวัติการทำางาน

 2521 สำานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

  แห่งชาติ

 2524 อาจารย์ ระดับ 4 คณะสิ่งแวดล้อมและ  

  ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 2529 – 2530  กรรมการ คณะกรรมการ   

  ภูมิศาสตร์แห่งชาติ

 2531 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 6

 2535 ผู้ช่วยคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

  ศาสตร์

 2536 ที่ปรึกษาฝ่ายสิ่งแวดล้อม หอการค้าจังหวัด 

  นครปฐม

 2537- 2544  ประธานคณะกรรมการบริหาร  

  หลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยี

           การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท

 2547-2548  ประธานคณะกรรมการบริหาร  

  หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการ

  เทคโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

 2546 -2555  

  - รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

  - กรรมการประจำาคณะสิ่งแวดล้อมและ  

      ทรัพยากรศาสตร์

  - ผู้แทนสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    กรรมการ คณะกรรมการภูมิศาสตร์

    แห่งชาติ

  - อาจารย์ประจำาคณะสิ่งแวดล้อมและ  

    ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 2555 เกษียณอายุราชการ คณะสิ่งแวดล้อมและ  

  ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 2555 – ปัจจุบัน 

  - อาจารย์พิเศษ คณะสิ่งแวดล้อมและ  

    ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  - อาจารย์ประจำา มหาวิทยาลัยธนบุรี
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โครงการ
โรงงาน
กำาจัดขยะ
นำาร่อง

บรรณาธิการระบบกำาจัดขยะและพลังงานชีวมวล

รศ.ดร. สุชาติ นวกวงษ์<

ปัญหาการกำาจัดขยะ

ของประเทศไทย: 



 คำานำา

 การศึกษาเร่ืองของการกำาจัดขยะชุมชนของประเทศไทยนั้นมีผู้

ทำาการศึกษาและเสนอแนวทางการปฏิบัติหลายท่าน บางท่านเสนอ

วิธีการกำาจัดขยะแบบคัดแยกและนำากลับมาใช้ใหม่ บางท่านอยากให้ใช้

วิธีการกลบฝัง (sanitary landfill method) และบางท่านก็เสนอให้ใช้

วิธีกำาจัดแบบเผาในเตาเผาเและเอาความร้อนจากการกำาจัดขยะไปใช้

ประโยชน์

 ข้อเขียนของผม “เรื่องปัญหาการกำาจัดขยะของประเทศไทย” ที่

ปรากฏในหนังสือเล่มนี้อาจแบ่งเนื้อหาได้เป็น 2 กลุ่มเนื้อหา ดังนี้

 (1) ส่วนที่หนึ่งจะกล่าวถึงปัญหาของขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆทั้ง

ในเขตเมืองและในเขตพื้นที่ชนบท รวมทั้งกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหา

ของส่วนงานที่เกี่ยวข้องตามส่วนของเวลาที่ผ่านมา

 (2) ส่วนที่สองกล่าวถึงแนวทางแก้ปัญหาโดยการแปรรูปขยะเป็น

พลังงาน ซึ่งหมายความว่าขยะชุมชนที่เกิดข้ึนนี้ หน่วยงานส่วนท้อง

ถิ่นต่างๆสามารถใช้วิธีการใหม่นี้มาช่วยแก้ปัญหาขยะชุมชนให้หมดไป 

วิธีท่ีเสนอน้ีคือการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ท้ังน้ีวิธีการท่ีเสนอน้ี 

สามารถให้เอกชนลงทุนสร้างโรงงานกำาจัดขยะบนพื้นที่ที่เป็นแหล่ง

รวบรวมขยะ (cluster) ให้มีปริมาณที่เหมาะสม

 ท่านสามารถติดตามเนื้อหาของข้อเขียนได้จากเอกสารที่ผม 

นำาเสนอนี้

“
“
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 ส่วนปี 2554 มีปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศประมาณ 16 

ล้านตัน หรือวันละ 43,800 ตัน เพิ่มขึ้น 0.84 ล้านตัน หรือ

ร้อยละ 5.5 ตามการขยายตัวของชุมชนและประชากรที่เพิ่มขึ้น 

โดยกรุงเทพมหานครมีขยะมูลฝอยวันละประมาณ 9,500 ตัน 

คิดเป็นร้อยละ 22 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ขณะ

ที่ขยะในเขตเทศบาลทั่วประเทศรวมเมืองพัทยา มีขยะมูลฝอย

วันละประมาณ 17,488 ตัน คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณ 

ขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ขณะที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบล 

(อบต.) ทั่วประเทศมีขยะมูลฝอยประมาณวันละ 16,792 ตัน 

คิดเป็นร้อยละ 38 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ

 ปี 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งประเทศ 26.27 

ล้านตัน (ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ ) ดังนี้

 ภาคเหนือ 4,326,615.17  ตัน

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7,757,418.43  ตัน

 ภาคกลาง 8,171,316.19  ตัน

 ภาคตะวันออก 2,195,464.26  ตัน

 ภาคตะวันตก 1,029,952.99  ตัน

 ภาคใต้ 3,297,811.73  ตัน

 

 จงัหวดันครราชสีมาเปน็จงัหวดัทีม่ขียะตอ่วนัสูงสดุ (ไมร่วม

กรุงเทพมหานคร) จำานวน 2,692 ตัน / วัน

< 1. บทนำาเรื่องขยะชุมชน

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)

ตารางที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศไทย

 กรุงเทพมหานคร  8,291  8,403  8,532  8,780  8,834  8,766

 เขตเทศบาลรวมเมืองพัทยา  12,635  12,912  13,600  14,915  16,368  16,620

 ภาคกลางและภาคตะวันออก  5,499  5,619  5,780  5,258  5,830  5,918

 ภาคเหนือ  2,148  2,195  2,346  2,931  3,255  3,315

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2,906  2,970  3,167  4,267  4,700  4,768

 ภาคใต้  2,082  2,128  2,307  2,459  2,583  2,619

 นอกเขตเทศบาล  18,295  18,697  18,200  17,369  16,208  16,146

 รวมทั้งประเทศ  39,221  40,012  40,332  41,064  41,410  41,532

  2548  2549  2550  2551  2552  2553

พื้นที่
ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อวัน)

 ขยะชุมชน (Municipal solid waste) หมายถึงขยะท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ตลาดสด บ้านพักอาศัย ธุรกิจร้านค้า

สถานประกอบการ สถานบริการสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งเศษวัสดุก่อสร้าง (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) ปริมาณขยะชุมชน หรือ 

ขยะมูลฝอยทั่วประเทศยังคงเพิ่มขึ้นทุกปี ในที่นี้จะเสนอตัวเลขขยะมูลฝอยในช่วงปี พ.ศ 2547-2553
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< 2. ประเภทของขยะ

ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการนำาร่องเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สาธิตเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2546

 2.1 จำาแนกตามการจำาแนกของสำานกัรักษาความสะอาด 

กรุงเทพมหานคร

 1) มูลฝอยเปียกได้แก่ พวกเศษอาหาร เศษพืช ผัก เปลือก

ผลไม ้อนิทรยีวัตถท่ีุสามารถยอ่ยสลายเนา่เปือ่ยง่ายมคีวามชืน้

สูงและส่งกลิ่นเหม็นได้รวดเร็ว

 2) มูลฝอยแห้ง ได้แก่ พวกเศษกระดาษ เศษผ้าแก้ว โลหะ ไม้

พลาสติก ยาง เป็นต้น ขยะชนิดนี้จะมีทั้งที่เผาไหม้ได้และเผาไหม้

ไม่ได้ ขยะแห้งเป็นขยะที่สามารถลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนำา

ไปทำาลายได้ และถ้านำาส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้นี้ไปขายก็จะทำารายได้

กลับคืนมา

 3) ขยะอันตราย ได้แก่ ของเสียที่เป็นพิษมีฤทธิ์กัดกร่อนและ

ระเบิดได้ง่ายต้องใช้กรรมวิธีในการทำาลายเป็นพิเศษ เนื่องจาก

เป็นวัสดุที่มีอันตราย เช่น สารฆ่าแมลง ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่

รถยนต์ หลอดไฟสเปรย์ฉีดผม

 2.2 จำาแนกตามพิษภัยที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

 1) ขยะทั่วไป (General waste) หมายถึงขยะท่ีมีอันตราย

น้อย ได้แก่ เศษอาหาร เศษกระดาษ เศษผ้าพลาสติก เศษหญ้า

และใบไม้ฯลฯ

 2) ขยะอันตราย (Hazardous waste) เป็นขยะที่อาจมีสาร

พิษติดไฟ หรือระเบิดง่ายปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคเช่น ไฟแช็ก แก๊ส 

กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หรืออาจเป็นพวกสำาลี 

และผ้าพันแผลจากสถานพยาบาลที่มีเชื้อโรค

 2.3 จำาแนกตามลักษณะของขยะ

 1) ขยะเปยีกหรอืขยะสด (Garbage) มคีวามชืน้อยูม่ากกวา่

ร้อยละ 50 จึงติดไฟได้ยากส่วนใหญ่ ได้แก่ เศษอาหาร เศษเนื้อ 

เศษผักผลไม้ จากบ้านเรือน ร้านจำาหน่ายอาหารและตลาดสด

รวมทัง้ซากพืชและสัตว์ทีย่งัไมเ่นา่เปือ่ย ขยะประเภทนีจ้ะทำาใหเ้กดิ

กลิ่นเน่าเหม็น

 2) ขยะแห้ง (Rubbish) คือ สิ่งเหลือใช้ที่มีความชื้นอยู่น้อย

จึงไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นจำาแนกได้ 2 ชนิด

 2.1) ขยะที่เป็นเชื้อเพลิงพวกที่ติดไฟได้ เช่นเศษผ้า เศษ

กระดาษ หญ้า ใบไม้ กิ่งไม้แห้ง

 2.2) ขยะที่ไม่เป็นเชื้อเพลิงได้แก่ เศษโลหะ เศษแก้ว และเศษ

ก้อนอิฐ

 2.4 จำาแนกตามขยะทีเ่กดิขึน้ในชุมชน (http://mylesson.

swu.ac.th/sa315/docs.html)

 1) ขยะสด (Garbage) ได้แก่ เศษอาหาร พืชผัก เศษเนื้อ

สัตว์ ขยะดังกล่าวนี้เกิดข้ึนจากการตระเตรียมการปรุงและเศษ

อาหารที่เหลือจากการรับประทานแล้ว นอกจากนั้นขยะสดยัง

เกิดจากตลาดสดสถานที่จำาหน่ายอาหารสดและสถานที่เก็บและ

สง่จำาหนา่ยอาหารอกีดว้ย ขยะสดจะมีสว่นประกอบของอนิทรยี

วัตถุในปริมาณที่สูงมาก

 2) ขยะแห้ง (Rubbish) ได้แก่ พวกเศษแก้ว กระป๋อง ขวด ไม้ 

กระดาษพลาสตกิ โลหะตา่งๆ โดยปกตแิล้ว ขยะแห้งจะมคีวามชืน้

และนำ้าหนักโดยเฉลี่ยน้อยกว่าขยะสด

 3) เถ้า (Ashes) ได้แก่ เศษ หรือกาก ที่เหลือจากการเผาไหม้

แล้ว ได้แก่พวกกากของเชื้อเพลิง เช่น เถ้าแกลบ ละออง เขม่า 

และพวกกากที่เหลือจากเตาเผาขยะ การเผาไหม้ของเช้ือเพลิง

บางชนิด

 4) ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Refuse) ขยะ

ที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณ และคุณภาพแตก

ต่างกันไปตามขนาดและกิจกรรม

 5) ซากสตัว ์(Dead Animals) ซากสตัวช์นดิตา่งๆ ถอืวา่เปน็

ขยะที่มีอันตรายซึ่งจำาเป็นจะต้องกำาจัดอย่างถูกต้องและเหมาะ

สม เพราะอาจจะก่อให้เกิดเป็นเหตุรำาคาญเนื่องจากกลิ่นเหม็น

หรือเชื้อโรค

 6) ขยะจากถนน (Street Refuse) ขยะที่เก็บรวบรวมได้จาก

ถนนสว่นใหญจ่ะเปน็พวกใบไมแ้ละเปลอืกผลไม ้เศษกระดาษ และ

เศษดินฯลฯ

 7) ขยะจากการเกษตรกรรม (Agricultural Wastes) ได้แก่ 

พวกของแขง็ทีเ่ปน็สิง่ปฏกูิลอนัเกดิจากกจิกรรมด้านการเกษตร

ชนิดต่างๆ เช่น เศษพืช หญ้า ฟาง มูลสัตว์ เป็นต้น ส่วนใหญ่

เป็นพวกอินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลาย

 8) ขยะของใช้ชำารุด (Bulky Wastes) ได้แก่ ชิ้นส่วนของ

เครื่องยนต์ ยางรถยนต์เก่า ที่เสื่อมสภาพ เตาไฟชำารุด ตู้เย็น

ชำารุด เฟอร์นิเจอร์ชำารุด ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นขยะที่ 

เกิดขึ้นจากชุมชน

 9) ซากรถยนต์ (Abandon Vehicles) ในเมืองใหญ่เช่น 

มหานครต่างๆของโลกในปัจจุบันมักจะประสบกับปัญหาเกี่ยว

กับซากรถยนต์ ที่เจ้าของไม่อาจจะกำาจัดให้หมดไปได้

 10) เศษส่ิงกอ่สรา้ง (Construction & Demolition Wastes) 

ได้แก่ พวกเศษไม้ เศษโลหะ เศษอิฐและชิ้นส่วนของคอนกรีต ซึ่ง

เกิดจากการก่อสร้างหรือการรื้อถอนอาคารส่วนใหญ่จะเป็น

พวกวัตถุที่ย่อยสลายไม่ได้
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ตารางที่ 2 ปริมาณขยะในจังหวัดต่างๆของประเทศไทย ในปี 2557

จังหวัด
ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน)

ที่เกิดขึ้น กำาจัด คงเหลือ

 เชียงใหม่  1,718.92  1,294.94  423.92

 แม่ฮ่องสอน  219.45  122.15  97.30

 ลำาปาง  842.82  363.68  479.14

 ลำาพูน  397.17  397.17  -

 น่าน  430.00  191.00  239.00

 พะเยา  486.72  225.79  143.41

 เชียงราย  1,192.17  682.55  509.62

 แพร่  286.30  265.77  20.53

 ตาก  590.00  493.00  50.00

 พิษณุโลก  500.00  325.00  175.00

 สุโขทัย  573.21  121.00  60.00

 เพชรบูรณ์  989.00  467.00  346.00

 อุตรดิตถ์  332.69  194.30  119.38

 กำาแพงเพชร  703.00  201.03  501.97

 อุทัยธานี  314.00  314.00  -

 นนทบุรี  1,600.00  1,600.00  -

 ปทุมธานี  1,829.00  1,829.00  -

 พระนครศรีอยุธยา  1,135.00  1,135.00  -

 สระบุรี  670.00  490.00  180.00

 ชัยนาท  330.00  330.00  -

 ลพบุรี  794.47  794.47  -

 สิงห์บุรี  170.00  170.00  -

 อ่างทอง 280.00  280.00  -

 ฉะเชิงเทรา  669.29  443.68  225.61

 ปราจีนบุรี  538.00  427.00  111.00
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จังหวัด
ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน)

ที่เกิดขึ้น กำาจัด คงเหลือ

 สระแก้ว 524.75  317.92  206.83

 นครนายก  161.00  100.50  60.50

 สมุทรปราการ  1,900.00  1,900.00  -

 กาญจนบุรี  802.47  329.12  473.35

 นครปฐม  955.68  595.49  360.19

 ราชบุรี  604.88  421.95  182.93

 สุพรรณบุรี  808.00  273.00  535.00

 ประจวบคีรีขันธ์  493.58  118.30  242.70

 เพชรบุรี  447.00  309.00  138.00

 สมุทรสาคร  875.00  780.00  95.00

 สมุทรสงคราม  133.74  133.74  -

 หนองคาย 323.00  321.70  1.30

 เลย  652.00  494.00  158.00

 อุดรธานี  1,624.00  1,299.00  325.00

 หนองบัวลำาภู  496.00  155.00  341.00

 บึงกาฬ  196.92  27.70  169.22

 นครพนม  332.00  125.00  207.00

 มุกดาหาร  313.62  93.36  203.94

 สกลนคร  431.00  249.00  182.00

 ร้อยเอ็ด  1,260.47  389.80  870.67

 ขอนแก่น 1,224.00  206.00  1,018.00

 มหาสารคาม  960.00  330.00  630.00

 กาฬสินธุ ์ 982.94  577.40  137.69

 สุรินทร์  1,300.00  155.00  1,145.00

 นครราชสีมา  2,264.00  1,173.00  1,091.00
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, ตุลาคม 2557

จังหวัด
ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน)

ที่เกิดขึ้น กำาจัด คงเหลือ

 บุรีรัมย์  1,553.39  368.23  1,185.16

 ชัยภูมิ  744.80  70.00  674.00

 อำานาจเจริญ  272.00  176.00  96.00

 ศรีสะเกษ  1,323.00 185.00  1,138.00

 ยโสธร  258.00  55.00  203.00

 อุบลราชธานี  1,716.43  881.44  834.99

 จันทบุรี  570.15  366.34  203.81

 ชลบุร ี 2,359.10  2,331.74  27.36

 ระยอง  962.00  948.00  14.00

 ตราด  255.64  171.18  84.46

 ชุมพร  369.00  180.00  189.00

 สุราษฎร์ธาน ี 978.00  625.00  353.00

 นครศรีธรรมราช 1,042.00 550.00  492.00

 พัทลุง  503.00 380.00  123.00

 ระนอง 199.00  176.00  23.00

 พังงา  318.95  290.18  28.77

 ภูเก็ต  800.00  800.00  -

 กระบี่  518.00  426.00  92.00

 ตรัง  706.00  309.00  407.00

 สงขลา 1,594.00 673.00  921.00

 สตูล 296.00 80.00   216.00

 ปัตตาน ี 620.00  157.00  463.00

 ยะลา 540.00  192.00  348.00

 นราธิวาส  729.00  165.00  564.00

 กทม. ########  ########  ########

 รวม 69,033  46,503  21,371
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ที่มา: รายงานสถานการณ์ขยะ กรมควบคุมมลพิษ , ตุลาคม  2557

4,326,615.17 ตัน/ปี

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

7,757,418.43 ตันต่อปี 

 8,171,316.19 ตันต่อปี 

 2,195,464.26 ตันต่อปี 

 1,029,952.99 ตันต่อปี 

 3,297,811.73 ตันต่อปี 

แผนภูมิแสดงปริมาณขยะในภาคต่างๆ ปี  2556

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ปี พ.ศ. 2556

< 3. การบริหารจัดการขยะของประเทศในปัจจุบัน

 จากการท่ีไดท้ำาการศกึษาเรือ่งการจดัการขยะในประเทศไทย 

รวมทัง้การทีไ่ด้มส่ีวนรว่มในการบรหิารจดัการขยะของประเทศ

พบว่าการจดัการขยะในประเทศของเราแบง่ออกเป็น3 วธิใีหญ่ๆ  

ดังนี้

 3.1 วิธีการเทกอง 

 3.1.1 การเทกองในที่โล่ง (Open dumping)

 การเทกองในที่โล่ง เป็นวิธีการท่ีประเทศของเราปฏิบัติกัน

มานาน หลักการก็คือหน่วยงานท้องถิ่นทำาการเก็บขนขยะจาก

ชมุชนใส่พาหนะเกบ็ขน จากนัน้กน็ำาไปเทกองในทีโ่ลง่บรเิวณพืน้ที่

ทีก่ำาหนดอาจจะเป็นของเอกชนหรอืของหนว่ยงานทอ้งถิน่ หรอื

หนักเข้าก็เป็นพื้นที่ป่าเขาต้นนำ้า เป็นต้นวิธีการนี้ล้าสมัยขึ้นทุกที 

เพราะเป็นการย้ายขยะจากชุมชนไปเทกองในท่ีกำาหนดเท่านั้น 

จากนั้นก็ปล่อยให้ขยะทั้งหลายย่อยสลายตัวเอง 

 วิธีนี้เหมาะสำาหรับชุมชนที่มีพ้ืนที่มาก และประชาชนไม่มาก 

แต่ก็ทำาให้เกิดนำ้าชะขยะ เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน แมลงและเชื้อโรค

ระบาดในท้องถิ่น และวิธีนี้ควรเลิกใช้

 3.1.2 การเผาขยะในที่โล่ง (Open burning)

 การเผาขยะในท่ีโลง่เป็นอกีกระบวนการหน่ึงในการกำาจดัขยะ

ตอ่เนือ่งจากการเทกองในทีโ่ลง่ กลา่วคอืเมือ่ทำาการเทกองขยะ

ในพืน้ทีโ่ลง่จนขยะมปีรมิาณเพิม่มากขึน้หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ก็

จะหาวธิกีารลดปรมิาณขยะใหน้อ้ยลง วธิทีีง่า่ยสำาหรบักรณนีีก้็

คือจุดไฟเผากองขยะบนที่โล่งขยะจะถูกทำาลายโดยไฟให้มีขนาด

เล็กลง พื้นที่บางส่วนก็จะถูกนำามาใช้เทกองได้อีก วิธีนี้สามารถ

ลดขนาดของกองขยะได้ แต่การเผาทำาให้เกิดมลภาวะอากาศ 

เกิดกลิ่นจากการเผาไหม้

 3.1.3 การจดัการโดยวิธอีืน่ เชน่คดัแยก คดัแยกแลว้ไปกลบ

ฝงั คดัแยกแล้วเอาส่วนขยะอนิทรย์ีไปทำาปุย๋ ส่วนที่ใช้ไมไ่ด้เอาไป

กลบฝังหรือเผา ก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มของการเทกอง

 3.2 วิธีการกลบฝัง (Sanitary Landfill )

 เป็นวิธีการที่พัฒนาจากวิธีการเทกองมากขึ้น หลักการคือ

นำาขยะที่ได้จากการเก็บขนไปทำาการกลบฝังในพ้ืนที่ที่กำาหนด 

การกลบฝังก็คือนำาขยะที่เก็บขนจากชุมชนไปทำาการกลบฝังวัน

ตอ่วัน (daily cell) หมายความวา่ขยะมาวนัไหนกก็ลบฝงัวนัน้ัน 

วิธีนี้ต้องใช้พ้ืนที่มากและต้องอาศัยการทำางานที่ต่อเนื่องจึงจะ

สามารถกลบฝังได้ทัน
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 วิธีกลบฝังมีข้อเสียคือต้องการพื้นที่มาก ขยะจะเกิดนำ้าชะ

ขยะเข้มขนไหลซึมลงใต้ดิน ไหลลงแหล่งนำ้า มีหลายคนบอกว่า

สามารถปอ้งกนัมิใหน้ำา้ชะขยะปนเปือ้นแหลง่นำา้ได ้แตก่ารปอ้งกนั

ก็ต้องทำาก่อนการกลบฝัง ต้องมีการปูพื้นหลุมกลบฝังด้วย

แผ่นกันซึม แต่ก็เกิดปัญหาตามมาคือนำ้าชะขยะก็ต้องมาทำาการ

บำาบัดโดยกระบวนการบำาบัดนำ้าเสีย การบำาบัดนำ้าเสียก็มีค่าใช้

จ่ายเพิ่มขึ้นอีก ท้องถ่ินก็ไม่มีค่าใช้จ่ายบำาบัดนำ้าเสีย กลายเป็น

บอ่นำา้เน่าโดยปรยิาย  นอกจากนัน้เมือ่ไมส่ามารถกลบฝังทกุวนั

ได ้อาจเนือ่งจากเทคนคิวธิหีรอืปญัหาอปุสรรคจากธรรมชาติ

ฝนตก นำา้ท่วม เปน็ตน้ขยะทีแ่หลง่กลบฝงักจ็ะถกูเทกองรวมกัน

อีก จากการกลบฝังวันต่อวัน กลายเป็นสองวันครั้ง สาม-สี่

วันกลบฝังครั้งและอาจจะเจ็ดวันกลบฝังคร้ัง ท่ีสุดกลบฝังไม่

ได้กลายเป็นการเทกอง แล้วเอารถดันลงหลุมจากนั้นดันดิน

กลบ และในทีส่ดุก็ไมม่กีารกลบฝงั กลายเปน็เทกองบนพืน้ทีโ่ลง่

เหมือนเดิม 

 วธิกีลบฝงักก็ลายเปน็การยกเอาปญัหาขยะจากชมุชนเมอืง

ไปเทกองใหพ้ืน้ท่ีชนบทแกป้ญัหา เรยีกวา่ยกปญัหาจากทีห่นึง่ไป

ตั้งกองอีกพื้นที่หนึ่ง ไม่จบสิ้น

 3.3 การกำาจัดขยะโดยการเผาในเตาเผา

 ในประเทศไทยมีการกำาจัดขยะโดยวิธีเผาในเตาเผาอยู่บ้าง ที่

จังหวัดภูเก็ตแต่ยังเป็นเทคโนโลยีแบบเก่า แม้เทศบาลนครภูเก็ต 

จะไดม้กีารปรบัปรงุโรงงานและเครือ่งจกัรใหท้นัสมยับา้ง กย็งัไม่

สามารถใชอ้า้งองิได ้ โดยสว่นใหญป่ระชาชนทีค่ดัคา้นมักอา้งวา่

โรงงานกำาจัดขยะที่ภูเก็ตก็ยังไม่มีคุณภาพที่ดี มีรายได้จากการ

ขายไฟฟา้น้อยมากและขาดทนุ ซึง่เปน็ภาพเดิมๆ ทีป่ระชาชนบาง

กลุ่มได้รับข้อมูลต่อๆกันมา ดังนั้นหากกล่าวถึงโรงงานกำาจัด

ขยะและได้พลังงานไฟฟ้า ประชาชนจึงมักต่อต้าน และประชาชน

ไมเ่ชือ่วา่มเีทคโนโลยทีีพ่ฒันาแลว้จะกำาจดัขยะได ้และไดพ้ลงังาน

ไฟฟ้าเปน็ผลพลอยได ้และมมีลภาวะทีอ่อกจากโรงงานกำาจดัขยะ

ตำา่มาก  ส่วนโรงงานกำาจดัขยะของเทศบาลเมอืงหาดใหญ ่แมจ้ะ

เปน็การพฒันาตอ่ยอดการกำาจดัขยะแบบกลบฝงั  การจดัการ

พื้นที่ก็ยังมีปัญหาที่จัดการไม่ดีนัก

 

 การกำาจดัขยะโดยการใชเ้ทคโนโลยชีัน้สงู หรอืการกำาจดัขยะ

ภายในเตาเผาที่ใช้ความร้อนสูงมากในการกำาจัดขยะควบคู่กับ

การควบคมุมลพษิท่ีคาดวา่จะเกดิจากการเผาไหม ้ วธินีีเ้ปน็การ

ใช้เทคโนโลยีช้ันสงู (combustion furnace) โดยการควบคมุความ

ร้อนในเตาเผา ความร้อนที่เหลือจากการกำาจัดขยะสามารถนำา

ไปใช้ในการทำาให้เกิดพลังงานและสามารถใช้ผลิตไฟฟ้าได้ (เรียก

ว่าการกำาจัดขยะและได้พลังงานไฟฟ้า)
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< 4. ปัญหาการบริหารจัดการขยะของประเทศ

 ภาพรวมของการบรหิารจดัการขยะของประเทศน้ันสามารถ

ที่จะมองผ่านระบบการกำาจัดขยะในสภาวะปัจจุบันได้ดังนี้ จาก

การที่ได้ศึกษาปัญหาของขยะมาเป็นเวลานาน ประกอบกับได้

รว่มแกป้ญัหาขยะชมุชนมาหลายพืน้ทีแ่ละหลายจงัหวดั ผูศ้กึษา

อาจจะสรุปปญัหาของการบรหิารจดัการขยะในประเทศของเรา

ได้ดังนี้

 4.1 ปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรในชุมชน

 1) การขยายตัวของพื้นที่ชุมชน เปลี่ยนแปลงไปในเชิงขนาด

ของพื้นที่ (พื้นที่ชุมชนใหญ่ขึ้น) เปลี่ยนแปลงไปในเชิงความหนา

แน่นของชุมชนเช่นเทศบาลเมืองเปลี่ยนเป็นเทศบาลนครหลาย

แห่ง เช่นเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครนครราชสีมา 

เทศบาลนครนครปฐม เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนคร

หาดใหญ่ เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของประชากร ทั้งขนาดและความ

หนาแนน่ทำาใหส่้วนทอ้งถิน่ไมส่ามารถเกบ็ขนขยะไดห้มด คงมขียะ

ตกค้างในพื้นที่ชุมชน ตรอก ซอก ซอย

 2) การขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บขนขยะ

 ปญัหาน้ีเกีย่วพนัไปถงึงบประมาณของสว่นราชการทอ้งถิน่

ทัง้ อบต. เทศบาลเมอืง เทศบาลนคร เนือ่งจากสว่นทอ้งถิน่ไมม่ี

งบประมาณจัดซื้อพาหนะเก็บขนขยะ เช่นรถขนขยะเปิดข้าง รถ

เกบ็ขนขยะแบบบดอดั ทัง้ขนาดเลก็และใหญ ่ เทา่ท่ีตดิตามด ูบาง 

อบต.ยังไม่ได้ทำาการเก็บขนขยะจากชุมชนของตนเองเนื่องจาก

ไม่มีรถเก็บขนขยะ  ส่วนท้องถิ่นเหล่านี้เป็นส่วนท้องถิ่นห่างไกล 

และยากจน

 4.2 ปัญหาข้อกฎหมาย

 แม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติการกระจายอำานาจให้

สว่นราชการทอ้งถิน่พ.ศ 2542 ดำาเนนิการเรือ่งการรกัษาความ

สะอาด เรื่องสิ่งแวดล้อม หรือการจัดการสาธารณูปโภค ที่มี

การกำาหนดไว้ในกฎหมายชัดเจนว่าเป็นอำานาจของท้องถิ่น แต่

ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น อบต. อบจ. หรือเทศบาลทั้งหลาย

จะมีอำานาจตัดสินใจดำาเนินการตามกฎหมายนั้นน้อยมาก  การ

จะตัดสินทำางานพัฒนาใดๆส่วนท้องถิ่นต้องรายงานหรือขอ

อนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดให้อนุมัติ บางเร่ืองก็ได้รับอนุมัติ 

บางเรื่องก็ไม่ 

 4.3 อำานาจการตัดสินใจ 

 ผู้นำาท้องถ่ินแม้จะมีพรบ.กำาหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 

อำานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ฉบับ พ.ศ.2542 อยู่ใน

มือ แต่ก็ไม่สามารถตัดสินใจทำางานเชิงพัฒนาใดได้ การทำางาน

เชงิพฒันามกัจะไดร้บัขอ้ขดัขอ้ง จากกรมสง่เสรมิการปกครอง

ท้องถ่ิน ที่ว่าส่วนท้องถ่ินไม่มีอำานาจตัดสินใจต้องขออนุมัติ 

ตามหลักการ ต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดหรือส่วน 

งานอืน่ๆ  นอกจากนัน้ผูว่้าราชการจงัหวดักม็อีำานาจการตัดสนิ

ใจนอ้ยมากโดยเฉพาะเรือ่งเงนิ  ถา้ขอ้มลูไมผ่ดิพลาด กระทรวง

มหาดไทยไดข้อคนือำานาจการตดัสนิใจของผูว้า่ราชการจังหวัด 

ในการอนุมัติโครงการใดๆที่มีมูลค่าเกินกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป

มาไว้เป็นอำานาจของส่วนกลาง (ที่กระทรวงมหาดไทย)
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 4.4 ปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน

 ทกุเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา รฐัธรรมนญูไดบ้ญัญตัิ

ไว้ว่า ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ดังนั้นหลายเรื่องของการพัฒนา

ต้องถามประชาชนกอ่นวา่เหน็อยา่งไร   (เรือ่งใหญม่ากทำาประชา

พจิารณ ์เรือ่งรองลงมากฎหมายใหท้ำาประชาคม) ประชาชนสว่น

หนึ่งอ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญคัดค้านโครงการว่าโครงการ

ที่ อบต. อบจ. หรือเทศบาลเสนอมากระทบต่อวิถีชีวิตของ

พวกเขา ไม่สามารถหาเห็ด หากบ หาเขียด หาปลาในพื้นที่ที่ 

ไม่สามารถใช้ป่าทำามาหากินได้ ซึ่งก็เป็นข้ออ้างสูตรสำาเร็จเมื่อ

ต้องการคัดค้านแต่เม่ือตามลงไปในพื้นท่ีไปเฝ้าดูก็พบว่าพวก

เขาได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดงัที่มาคดัค้านนอ้ยมาก การทำาประชา

พจิารณห์รือประชาคมไมก่อ่ใหเ้กิดประโยชนเ์ชงิการพฒันาเทา่ที่

ควร  ส่วนมากประชาชนท่ีมาคดัคา้นโครงการมกัได้รบัขอ้มลูเชงิ

ลบมาก่อน และมักเป็นประชาชนนอกพื้นที่

 4.5 ปัญหาเรื่องการเมืองท้องถิ่น

 การเลือกตั้งทั้งใน เขต อบต. อบจ. หรือเขตเทศบาลก่อให้

เกิดการเมืองท้องถิ่นต่างข้ัว ข้ัวเก่าท่ีหมดอำานาจไปก็ไม่อยาก

ให้ขั้วใหม่ได้โครงการพัฒนานั้นไป เมื่อไม่เห็นด้วยก็ไปรวมพวก

ของตัวเองมาคัดค้าน มาประท้วง เกิดการจัดตั้งกลุ่มพวกใน

ท้องถิ่น เกิดการคัดค้านกันมากมาย เข้าทำานองฉันไม่ได้ทำางาน

นี้ฉันก็ต้องขัดขวางไว้ ไม่ ให้อีกกลุ่มทำาโครงการที่เสนอต่อ

ประชาชน เช่นกัน 

 4.6 ปัญหาเรื่องของความไม่เข้าใจเทคโนโลยี 

 ประชาชนในท้องถิ่นส่วนมากคิดว่า ถ้าหน่วยงานส่วน 

ท้องถิ่นต้องการกำาจัดขยะ ก็หมายถึงการเอาขยะมาเทกอง มา 

กลบฝงั ทำาใหพ้ืน้ทีข่องเขาเกดิกลิน่เหม็น  เกดินำา้เสยี มรีถขยะวิง่

เขา้วิง่ออกในพืน้ทีท่ัง้วัน อากาศในพืน้ทีข่องเขากจ็ะมฝีุน่ละออง

มากมายตามทีเ่คยจนิตนาการจาก เขตอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

บ้าง จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะบ้าง

 ประชาชนส่วนมากไม่ยอมฟังการนำาเสนอเรื่องของ

เทคโนโลย ี ทีส่ว่นราชการเสนอ หรอืทีบ่รษัิทเอกชนเสนอ แมว้า่

การนำาเสนอจะนำาเทคโนโลยีไร้มลพิษ โรงงานกำาจัดขยะแบบไร้

ควัน หรอืเทคโนโลยชีัน้สงูมาใช ้กไ็มย่อมฟงั อา้งวา่กค็งเหมอืน

กับส่ิงที่พวกเขาเคยเห็น และมักอ้างว่าสุดท้ายก็เป็นการกำาจัด

ขยะที่ก่อให้เกิดปัญหาแก่พวกเขาเหมือนเดิม  และมักจะอ้างว่า

ไม่เห็นที่ไหนในประเทศไทยมีโครงการโรงงานกำาจัดขยะ อย่างที่

ว่าเลย

 4.7 ปัญหาเรื่องของกฎหมายการร่วมทุน 

 กรณีถ้ามีการร่วมทุนในโครงการมากกว่า 1,000 ล้านบาท

ขึ้นไป การลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนภาครัฐนี้ต้องเข้าข่ายพระ

ราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำาเนินการ

ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535  และส่วนใหญ่ถ้าเป็นระบบเตาเผา

ที่ทันสมัยและมีขนาดใหญ่ก็มักจะมีการลงทุนประมาณ1,000 

ล้านบาท ต่อโครงการและการร่วมทุน และการลงทุนเช่นนี้ต้อง

ขออนุญาตรัฐบาล ต้องดำาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ใช้เวลา

มากกว่า 24 เดือน น่ีคือการที่รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน แต่

รัฐบาลก็ได้แก้ปัญหาเร่ืองจำานวนเงินที่เข้าข่ายโครงการร่วม

ทุนในกิจการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กแล้ว ให้ขยายปริมาณเงิน ไม่

มากกว่า  5,000 ล้านบาท ไม่ต้องขออนุมัติการร่วมทุน
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< 5. แนวทางการแก้ปัญหาขยะของประเทศโดยการแปลงขยะเป็นพลังงาน

 5.1 เป้าหมายของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

 กระทรวงพลังงาน ซึง่เป็นหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการพลงัไดป้รบัแผนการพฒันาพลงังานทดแทน เพิม่สดัสว่นการผลติ

พลังงานทดแทนโดยเพิ่มเป็นอัตราส่วน 25% ภายใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) จากข้อมูลของสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กระทรวงพลังงาน ณ สิ้นปี 2554 มีไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ 927 เมกะวัตต์โดยตำ่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ถึง 71% 

มีเพียงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และก๊าซชีวภาพที่เข้าเป้ามากที่สุด ส่วนพลังงานทดแทนจากขยะยังห่างไกลเป้าหมาย

 5.2 ศักยภาพของขยะ

 ขยะมูลฝอยที่จะนำามาผลิตพลังงานไฟฟ้าควรมีปริมาณ

มากเพยีงพอเพ่ือความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการ

ลงทุน ซึ่งพบว่าพื้นที่ กทม. และเทศบาลบางแห่งเท่านั้นที่มีขยะ

ในปริมาณที่เหมาะสมสำาหรับผลิตพลังงาน จากการศึกษาและ

สาธิตการผลิตพลังงานไฟฟ้า/ความร้อนจากขยะชุมชน โดย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่าในปี 

2546 มีเทศบาล 25 แห่งที่มีปริมาณขยะมากกว่า 100 ตัน/

วัน และมีเทศบาลอีก 37 แห่งที่มีขยะ 50-100 ตัน/วัน รวม

ปริมาณขยะที่มีศักยภาพประมาณ 15,000 ตัน/วัน โดยขยะ 

100 ตันผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1 MW ดังนั้น ศักยภาพขยะที่

มีอยู่จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 150 MW (ถ้าสามารถ

รวบรวมขยะมาที่เดียวได้)

ตารางที่ 4  เป้าหมายและการผลิตพลังงานทดแทนของประเทศไทย

ที่มา: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สืบค้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 Http//www.BU.ac.th

 ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงการกระจายตัวของขยะในพื้นที่

เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) ทั่วประเทศการ

ตัง้โรงงานไฟฟ้าขยะจะตอ้งมกีารวางแผนในการรวบรวมจำานวน

ขยะจากเทศบาลต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งจำาเป็นต้องขับเคลื่อน

การแก้ปัญหานี้ด้วยเชิงนโยบายและประสานแผนระดับจังหวัด 

 5.3. การผลิตพลังงานจากขยะสามารถทำาได้หรือไม่

 โดยทัว่ไปขยะสามารถนำามาใชเ้ปน็เชือ้เพลงิปอ้นโรงงานกำาจัด

ขยะ และนำาเอาความรอ้นมาใช้ในการผลิตพลังงานได ้ เทคโนโลยี

ที่ใช้อาจแบ่งได้ 2 ประเภท

 5.3.1 เทคโนโลยีเตาเผาขยะ (Incineration) ระบบเตาเผาขยะ

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

เชื้อเพลิง 

(หน่วย MW)

เป้าหมาย 10 ปี 

(ปี 64)

เป้าหมาย 

ปี 64

ปริมาณไฟฟ้า 

ขายเข้าระบบแล้ว

ปริมาณไฟฟ้า 
รอ COD/ 

รอตอบรับ/ 
และพิจารณา

 แสงอาทิตย์  2,000  55  65  3,532

 ก๊าซชีวภาพ 600 60 106 177

 ชีวมวล 3,630 2,800 704 2,234

 ขยะ 160 78 37 193

 พลังนำา้ 1,608 165 13 6

 พลังลม 1,200 115 - 1,152

 รวม 9,198 3,273 927 7,299
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 1) ระบบการเผาไหม้มวล (Mass Burn System) เป็นการเผา

ไหม้ขยะมูลฝอยที่มีองค์ประกอบหลากหลาย โดยไม่ต้องมีการ

จัดการเบื้องต้นก่อน เทคโนโลยีน้ีปกติจะเป็นการเผาไหม้ในเตา

เผาแบบตะกรับเคลื่อนที่ได้ (Moving Grate) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี

ที่ใช้กันแพร่หลาย  สามารถรองรับการเผาทำาลายขยะมูลฝอย

ทีม่อีงคป์ระกอบและคา่ความรอ้นทีห่ลากหลาย  ขยะจะเคล่ือนที่

จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้าย มีการผสมผสานกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ ค่าความชื้นของขยะ สามารถทำาให้ลดลงได้ ตาม

ทีต่อ้งการ อากาศที่ใช้ ในการเผาไหมส้ามารถแทรกซมึไปทัว่พืน้

ผิวของขยะ 

 2) ระบบที่ต้องมีการจัดการขยะเบื้องต้น โดยการลดขนาด

และการคดัแยก เชน่ เตาเผาแบบฟลอูดิไดซเ์บด (Fluidized Bed)  

หรอืระบบ Stoker  ทีต่อ้งเปลีย่นแปลงขยะเปน็แกซ๊ก่อน เรยีกวา่ 

Gasification method  เป็นต้น ขยะจะได้รับการคัดแยกให้มีชิ้น

ส่วนที่เล็กลงหรือการคัดแยกประเภทของขยะ ระบบนี้ต้องการ

พัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้น

 การนำาขยะมาผลติพลงังานจำาเปน็ตอ้งอาศยัการจดัการทีเ่ปน็ระบบ โดยตอ้งได้รบัความรว่มมอืจากทกุฝา่ย ทัง้ภาครฐั เอกชน 

หน่วยงานท้องถิ่น รวมท้ังประชาชนทุกคน ขยะท่ีจะนำามาผลิตพลังงานควรมีการคัดแยกจากบ้านเรือน จากข้อเท็จจริงก็ได้มี

กระบวนการคัดแยกอยู่แล้ว เช่นรถซาเล้ง การคัดเลือกโดยพนักงานเก็บขยะ 

 การจัดตั้งศูนย์กำาจัดขยะมูลฝอยรวม (Collection Station ) ของหลายเทศบาลร่วมกันเป็นทางเลือกหนึ่งในการเพ่ิม

ศกัยภาพการผลติพลงังานจากขยะ ทัง้นีต้อ้งอาศยัหนว่ยงานหลกัทีจ่ะเป็นแกนนำาในการบริหารและดำาเนนิการ เช่นองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น

รูปที่ 1 แสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้า

 5.3.2 กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะ

 กระบวนการผลติเริม่จากปอ้นวตัถดุบิเชือ้เพลงิเขา้เผาในเตา

เผาหรือใน Boiler (ซึ่งแล้วแต่ชนิดของเตา) ขยะจะถูกเผาให้หมด

ไป ในขณะเดียวกัน ความร้อนจากเตาจะถูกนำาไปสู่หม้อต้มน้ำา

หรือ นำา้จะถูกต้มให้ร้อนจนกระทั่งร้อนถึง 455 องศาเซลเซียส

หรือมากกว่า หรือที่ความดันไอน้ำา 67 บาร์ พลังงานไอนำา้จะ 

ถุกชักนำาให้ผ่านเครื่องกังหันไอนำา้ (Steam Turbine) ซ่ึงต่อ

เชือ่มเขา้กบัเครือ่งกำาเนิดไฟฟา้จนไดก้ระแสไฟฟา้ออกมา  เครือ่ง

กำาเนิดไฟฟ้าจะผ่านเครื่อง Transformer เพื่อเพิ่มแรงขับเคลื่อน

ไฟฟ้าไปที่ 22  KV และเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ต่อไป
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< 6.การกำาจัดขยะโดยการเผาในเตาเผาในประเทศไทย

 ในประเทศไทยได้มีการดำาเนินการกำาจัดขยะโดยใช้ระบบการ

เผาอยู่บ้างแล้ว ทั้งนี้ดำาเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาค

ราชการ และเอกชน ดังนี้

 6.1 โรงเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต สามารถเผาทำาลายขยะ

ได้ 250 ตันต่อวัน ใช้ระบบเตาเผาแบบตะกรับเคลื่อนที่ และนำา

ความรอ้นทีไ่ดจ้ากการเผาขยะ มาทำาไอนำา้ เพือ่ผลติกระแสไฟฟา้

ได้ประมาณ 2.5 - 3.5 เมกกะวัตต์มีระบบทำาความสะอาดก๊าซ 

ไอเสียแบบแห้ง และเครื่องกรองแบบถุงกรอง นอกจากนี้ยัง

มีองค์ประกอบอื่นๆ ที่จำาเป็น เช่น หลุมฝังกลบเถ้า และระบบ

บำาบัดนำ้าเสีย เป็นต้น การก่อสร้างโรงเผาขยะฯ ซึ่งได้แล้วเสร็จ

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2541 เร่ิมผลิตไฟฟ้าเมื่อเดือน 

มกราคม 2546 ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตได้ว่าจ้างเอกชนให้

เป็นผู้เดินระบบผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 12 ล้านหน่วยต่อปี  ใช้ใน

ระบบประมาณ 60 % ส่วนที่เหลือขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประมาณร้อยละ 40  

 6.2 โครงการกำาจัดขยะเกาะช้าง จ. ตราด ขององค์การ

บริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ เพื่อการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

(อพท.) 

 ตั้งอยู่ที่ บริเวณสถานที่กำาจัดขยะบ้านไชยเชษฐ์ ต. เกาะช้าง 

จ. ตราด ขนาดรองรับขยะได้ 30 ตันต่อวัน เทศบาลตำาบล 

เกาะช้าง มีโครงการคัดแยกและแปรรูปขยะหลายอย่างเช่น การ

ลดขนาดขยะ การทำาปุ๋ยอินทรีย์

 6.3 โครงการผลติไฟฟา้ โดยใชก้า๊ซชวีภาพจากหลุมฝงักลบ

ขยะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ดำาเนินโครงการโดย ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อผลิตไฟฟ้า ร่วม

กับบริษัทกลุ่ม 79 จำากัด โดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบ

ขยะกำาแพงแสน จงัหวดันครปฐม มาทำาการเปน็เชือ้เพลงิสำาหรบั

ผลิตไฟฟ้า ซึ่งแบ่งการดำาเนินการออกเป็น 3 ระยะ คือ

 ระยะที่ 1 (2538-2540) ก่อสร้างหลุมดูดก๊าซแนวดิ่งและ

ระบบรวบรวมก๊าซจำานวน 39 หลุม และจัดซ้ือชุดเครื่องยนต์

ผลติกระแสไฟฟา้ขนาด 435 กโิลวตัต ์2 เครือ่ง ซึง่ปรมิาณกา๊ซ

ทีร่วบรวมได้ไมเ่พยีงพอสำาหรบัการเดนิเครือ่งยนตผ์ลติกระแส

ไฟฟา้ การดำาเนนิการระยะนีไ้ดร้บังบประมาณจากกองทนุเพือ่สง่

เสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2541-2543) ยกเลิกระบบดูดก๊าซแนวดิ่ง 

และดำาเนินการขุดหลุมดูดก๊าซแนวนอนในพ้ืนที่ใหม่จำานวน 6 

หลุม ซ่ึงพบวา่ไดก้า๊ซเพียงพอสำาหรบัเดนิเครือ่งยนตผ์ลติกระแส

ไฟฟ้า 1 เครื่อง การดำาเนินโครงการระยะนี้ได้รับเงินสนับสนุน

จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 ระยะที ่3 (ปจัจบุนั) เริม่ดำาเนนิการเพือ่เดนิเครือ่งผลติกระแส

ไฟฟ้าขนาดกำาลังผลิต 435 กิโลวัตต์ โดยขอทุนสนับสนุนจาก

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 

 หมายเหตุ: การกำาจัดขยะโดยการเผาในประเทศไทยจาก

โครงการข้างต้นทีอ่า้งถงึนีเ้ปน็การทำางานโดยใชเ้ทคโนโลยรีะดบั

เบื้องต้น หน่วยงานหรือส่วนงานที่นำาเอาระบบกำาจัดขยะโดย

การเผาในเตานั้นยังเป็นวิธีการที่ไม่ทันสมัย มักเป็นข้ออ้างของ

ประชาชนว่าไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น 
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< 7. การควบคุมมลพิษ

 การดำาเนินการโครงการกำาจัดขยะโดยการเผาไม่สามารถ

คดิด้านบวกจากโครงการไดเ้พยีงอยา่งเดยีว การกำาจดัขยะและ

ได้ไฟฟ้า จากขยะก็มีผลกระทบหรือมีแนวทางด้านลบด้วย ผล 

กระทบหรือแนวทางด้านลบอาจจะประกอบด้วย (ในที่นี้ได้เสนอ

วิธีแก้ปัญหามลพิษด้านต่างๆ ไว้ด้วย)

 7.1 มลพิษด้านอากาศ

 (1)  ฝุ่นจากการผลิต (Total suspended Particulate)

 เป็นฝุ่นที่ เกิดจากการผลิต แต่สามารถกำาจัดฝุ่นจาก

กระบวนการผลิตได้โดยใช้ระบบเครื่องแยกฝุ่นแบบลมหมุน 

(Cyclone Separator) คดัแยกฝุน่ออกจากกา๊ซ โดยใชห้ลกัของ

แรงเหว่ียงเพ่ือให้ก๊าซซึ่งมีฝุ่นละอองผสมอยู่เกิดการหมุนตัว 

จะทำาให้ฝุ่นละอองซึ่งมีนำ้าหนักมากกว่ารวมตัวกันและถูกแยก 

ออกมา

 เมื่อฝุ่นละอองถูกแยกออกจากก๊าซโดยระบบลมหมุนแล้ว 

อาจจะยังมีฝุ่นจากก๊าซหลงเหลืออยู่อีกอาจสามารถใช้เคร่ือง

ดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator) ซึ่งเป็น

อุปกรณ์ที่แยกฝุ่นละอองออกจากก๊าซท่ีเกิดจากการเผาไหม้

วัตถุชีวมวลเป็นการเพิ่มเติมซำ้าอีก จะทำาให้ปริมาณของฝุ่น

ละอองทีอ่าจจะเล็ดลอดออกไปสูบ่รรยากาศขา้งนอกเหลอืนอ้ย

 (2)  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sox)

 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นก๊าซท่ีถูกปล่อยออกมา หลัง

การเผาไหม้การกำาจัดกา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซดเ์รยีกวา่ Flue Gas 

Desulfurization (FGD) โดยใช้เทคนิคเพิ่ม จะทำาให้เกิดปฏิกิริยา

ระหว่าง Flue Gas กับนำ้าปูนหรือหินปูนทั้งในรูปของการฉีด

พ่นฝอยหรือใส่เข้าไปเป็นของเหลว ปฏิกิริยาดังกล่าวจะเกิด

ซัลเฟตหรือซัลไฟต์จับตัวขึ้นเป็นของแข็ง คือ ยิปซั่มสังเคราะห์ 

(Synthetic Gypsum) กส็ามารถดงึเอาสารซลัเฟอร์ไดออกไซด์

ให้ตกลงมาที่พื้นล่างได้สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ถมที่ 

หรือทำาแผ่นยิปซัม 

 (3)  ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์  (NOx)

 ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์เป็นก๊าซท่ีถูกปล่อยออกมาพร้อม

อากาศหลังการเผาไหม้ เป็นก๊าซที่มีโทษ แต่สามารถกำาจัดได้

โดยกระบวนการ Selective catalytic reduction (SCR) ที่ใช้

แอมโมเนีย ทำาปฏิกิริยากับก๊าซไนโตรเจนออกไซด์จะทำาให้ก๊าซ

ไนโตรเจนเหลือน้อยและด้วยกระบวนการเผาโดยอุณหภูมิที่

เหมาะสม

 7.2 มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมเสียง

 จากการศึกษาเอกสารและข้อมูลด้านเท็คนิคของระบบคาด

ว่าเสียงดังจะเกิดขึ้นจากโรงงานกำาจัดขยะดังนี้

 - ที่ระยะห่างจากเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า  5-10 เมตร ความดัง

ของเสียง ประมาณ 70.0 dB(A)

 - ที่ระยะห่างจากเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า 100 เมตร ความดัง

ของเสียง ประมาณ 30 dB(A)

 7.3 ผลกระทบด้านการก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง ( Dioxins)

   ไดออกซินเป็นสารในกลุ่ม aromatic ethers ประกอบด้วย

ออกซิเจน คลอรีนและเบนซีน 3 วงซ้อนกัน มีชื่อทางเคมีว่า 2, 

3, 7, 8 –tetrachlorodibenzo–p–dioxin

 แหล่งทีพ่บ  ไดออกซิน (Dioxins) เกดิข้ึนไดจ้ากปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ไฟป่า และภูเขาไฟระเบิดนอกจาก

นี้แหล่งที่พบทั่วไปคือเกิดจากผลพลอยได้จากกระบวนการ

ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ เช่น

อตุสาหกรรมยาฆา่แมลง อตุสาหกรรมการหลอมโลหะ โรงงาน

ถลงุแร ่อตุสาหกรรมการฟอกสกีระดาษ และแหลง่ทีพ่บทีส่ำาคญั

และมีปริมาณไดออกซินอยู่สูงมากคือเกิดจากการเผาขยะของ

เสียที่มีส่วนประกอบของคลอรีนอยู่

 สารไดออกซิน/ ฟูแรน (PCCDs / PCDFs )จะเริ่มถูกเผา

ทำาลาย(break down)ไปเมือ่อุณหภมู ิ420-550 องศาเซลเซยีส 

และเมือ่อณุหภมู ิ850 องศาเซลเซยีสขึน้ไปและจะถกูทำาลายเกอืบ

สมบรูณเ์มือ่อณุหภมูขิึน้ไปถึง 1,100 องศาเซลเซยีสเปน็เวลา 2 

วนิาท ีจะถกูทำาลายเกอืบหมดสิน้ อยา่งไรกต็าม PCDDs/PCDFs 

จะไม่ถูกทำาลายอย่างส้ินเชิงเพราะเมื่ออุณหภูมิลดลงก็จะสร้าง

ขึ้นมาใหม่อีกได้
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 ดังนั้นเตาเผาที่มีประสิทธิภาพสูงและกำาจัด PCDDs/PCDFs  ได้ดีกว่ามาตรฐานที่กำาหนดก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่เผาก๊าซอย่าง

สมบูรณ์ และประกอบด้วยอุปกรณ์กำาจัดสารพิษต่างๆ ในก๊าซในปล่องและเถ้าลอย (fly ash) อุปกรณ์นี้เรียกว่า เครื่องทำาความ

สะอาดก๊าซ (flue gas cleaner)  เมื่อมีการทำาความสะอาดดังกล่าวแล้วส่วนที่เหลือจากกระบวนการเผาซึ่งเป็น เถ้าหนัก  (bottom 

ash) หรือ เถ้าลอย (fly ash)  ก็สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆได้ เช่นนำาไปใช้ในการก่อสร้างโดยไม่มีอันตรายจากสาร

ไดอ๊อกซิน/ฟิวแรน

 

 7.5 นำา้เสียและการบำาบัดนำ้าเสียจากโครงการ 

 ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ปริมาณนำ้าส่วนใหญ่จะถูกใช้หมุนเวียนในกระบวนหล่อเย็น ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อทดแทนการระเหยใน

หอหล่อเย็น (นำา้เติมทดแทนใน Cooling Tower ประมาณ 60  ลบ.ม./ชั่วโมง  หรือ 1,440 ลบ.ม./วัน) อย่างไรก็ตามการใช้นำา้ใน

ระบบจะต้องมีนำา้ทิ้งส่วนหนึ่งออกจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า  ได้แก่

 (1) นำา้ทิ้งจากหอหล่อเย็น   

 (2) นำา้ทิ้งจากหม้อไอนำา้   

 (3) นำา้ทิ้งจากเครื่องกรอง   

 (4) นำา้ทิ้งจากการล้างเรซิ่น (Resin) ของระบบกำาจัดแร่ธาตุนำา้

 (5) นำา้ทิ้งจากอาคารสำานักงาน การล้างสถานที่ หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงานกำาจัดขยะ

 7.4 ปรมิาณมลสารทีค่าดวา่จะปลอ่ยออกทีป่ลอ่งโรงไฟฟา้

ตารางที่ 5  ปริมาณมวลสารที่ออกจากปล่องโรงงานกำาจัดขยะ (ที่ปลอดภัย)

ที่มา: ข้อมูลของบริษัทผู้ออกแบบ และข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ

ชนิดของมวลสาร

SOx mg/m3

HCl (Hydrochloric acid)

PCCD/HF(Dioxins)nanomicrogram/cm3

NOx mg/ m3

Total solid Particulate (ppm)

COx mg/m3

ค่าควบคุมมาตรฐาน

< 60

< 25

< 0.5

< 180

< 120

< 80

ปริมาณที่ปล่อยออกจากปล่อง

ต้องไม่เกินค่ามาตรฐาน

-

ต้องไม่เกินค่ามาตรฐาน

ต้องไม่เกินค่ามาตรฐาน

ต้องไม่เกินค่ามาตรฐาน

ต้องไม่เกินค่ามาตรฐาน

_

_

_

_

_

_
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   มลพิษ 
ทางอากาศ

วิกฤต PM2.5 

ที่ปรึกษาและบรรณาธิการการจัดการมลพิษ

ผศ.ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ <
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“
“

 กลายเป็นภาวะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้. และเวียนกลับมาหาเราบ่อยขึ้น. 

สำาหรบั “ฝุน่จิว๋”  หรอื “ฝุน่ขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมโครเมตร”. หรอื ส่ือสาร

มวลชน บางสำานักบอกว่า “หมอกฝุ่นพิษ” แต่ไม่ว่าฝุ่นเหล่านั้นจะถูก

เรียกว่า อะไร ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนไทยอยู่ใน “ภาวะวิกฤติ” แล้ว 

เนื่องมาจากอากาศที่เราทุกคนหายใจเข้าไปในปอด มีฝุ่นละอองเหล่านี้

ปนเปือ้นมากกวา่ 50 ไมโครกรมัตอ่ลูกบาศกเ์มตรเปน็ระยะเวลานานนบั

เดือน  ส่งผลให้การหายใจที่มีการปนเปื้อนระดับนี้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ และผลกระทบต่อ

เนื่องที่ตามมา คือ ความตระหนก ของคนในสังคมไทย ที่ได้รับข้อมูล 

ขา่วสาร หรอืขอ้ความทีบ่ดิเบอืนไปจากขอ้เทจ็จริง  นัน้คอื การซำา้เตมิ

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากฝุ่นเล็กๆ แต่ส่งผลกระทบมากมาย

 สังคมไทยให้ความสนใจกับฝุ่น PM2.5 และกระบวนการเกิดสภาพ

วิกฤติ ตลอดจนอันตรายที่เกิดขึ้นจากการได้รับฝุ่น PM2.5 เพื่อจะได้

ป้องกันตัวเองจากการรับสัมผัสที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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<

<

1. “PM2.5 มาจากไหน? ”

2. “สภาพวิกฤติเกิดได้อย่างไร?”

 “ฝุ่น”  เกิดจากกระบวนการที่แตกต่างกัน 2 แบบ  แบบแรก

คอืกระบวนการทางกล (mechanic) เชน่ การขดั การตอก การ

ระเบิด พวกนี้ทำาให้เกิดฝุ่น แต่เป็นฝุ่นขนาดใหญ่ คำาว่า ‘ขนาด

ใหญ่’ หมายถึงขนาดที่เรียกว่า aerodynamic diameter ซึ่ง

เป็นขนาดท่ี ฝุ่นเคลื่อนท่ีตามกลศาสตร์ทางอากาศ ฝุ่นขนาด

ใหญ่นี้เกิดและก็ตกลงในที่ใกล้ๆ บริเวณแหล่งกำาเนิด เช่น แถว

เหมืองหินเมื่อระเบิด ฝุ่นมันก็จะกองอยู่ใกล้ๆ แถวนั้น ไม่ไปไหน 

นั่นคือฝุ่นขนาดใหญ่ พวกนี้จะอยู่กับที่ และมีเวลาอยู่ในอากาศ

ได้น้อย

 ฝุ่นอีกแบบคือฝุ่นที่ เ กิดจากกระบวนการเผาไหม้และ

กระบวนการอื่น ซึ่งพวกนี้มีขนาดเล็กลง พอขนาดเล็กลงจะอยู่

ในบรรยากาศได้นาน ก็จะลอยไปได้เรื่อยๆ อันได้แก่ PM2.5 และ 

PM10  โดยที่ PM10 คือ ฝุ่นที่ขนาดตำ่ากว่า 10 ไมโครเมตรลง

มา และ PM2.5 คอื ฝุน่ทีข่นาดตำา่กวา่ 2.5 ไมโครเมตรลงมา และ

เมื่อมีขนาดเล็ก นำ้าหนักน้อย การตกลงสู่พื้นดินด้วยแรงโน้ม

ถว่งจงึนอ้ย สง่ผลใหม้รีะยะเวลาทีล่อยอยู่ในบรรยากาศนานขึน้

 เมื่อฝุ่นละอองเกิดขึ้นจากแหล่งกำาเนิด  ปริมาณของฝุ่นที่เข้าสู่บรรยากาศจะแปรผันตามจำานวนของแหล่งกำาเนิด  และลักษณะ

ของกจิกรรมท่ีมีการปลดปลอ่ยฝุน่ละออง ยกตวัอยา่งเชน่ ปรมิาณฝุน่ท่ีปล่อยจากรถยนต์จำานวน 1 คนั ย่อมนอ้ยกวา่การปลอ่ย

จากรถยนต์จำานวน 100 คัน  และในกรณีที่รถยนต์ที่กำาลังวิ่งจำานวน 100 คัน ปล่อยฝุ่นน้อยกว่า รถยนต์จำานวน 100 คัน ที่อยู่

ในสภาพรถติด 

 เมื่อฝุ่นละอองเข้าสู่บรรยากาศ อากาศเป็นตัวกลางที่ทำาให้ฝุ่นละอองเคลื่อนที่ และกระจายตัวสู่บรรยากาศ หากแต่ในกรณี

ของปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร อากาศหรือลมไม่มีการเคลื่อนที่ตามธรรมชาติ ส่งผลให้

เกิดการสะสมฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา

 แล้วการก่อสร้าง ก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM2.5 หรือไม่? 

เนือ่งจากการก่อสร้างเปน็กระบวนการเชงิกล ดงันัน้ฝุน่ละออง

ส่วนใหญ่เปน็ฝุน่ขนาดใหญ่  แตห่ากการกอ่สรา้งกอ่ใหเ้กดิการ

จราจรติดขัด ส่งผลให้มีการปลดปล่อยฝุ่นละอองจากรถยนต์

สูงกว่าปกติ ก็สามารถพิจารณาว่า การก่อสร้างเป็นแหล่ง

กำาเนิด PM2.5 ทางอ้อมได้

 ดังนั้นในแต่ละพ้ืนที่ฝุ่นที่เกิดข้ึนจึงมีความแตกต่างกันในเชิง

ของแหล่งที่มา เช่นในกรุงเทพมหานคร การเผาไหม้ของเช้ือ

เพลงิในยานยนต ์เปน็ปจัจยัหลกัทีท่ำาใหเ้กดิฝุน่ละอองขนาดเลก็  

นอกจากนัน้ยงัมแีหลง่กำาเนดิฝุน่ละอองทีส่ง่ผลใหม้คีวามเขม้ขน้

ฝุ่นละอองสูงขึ้นได้แก่ เคมีในบรรยากาศ  

 การเผาไหม้ชีวมวล และอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้นในการ

ตรวจสอบแหล่งที่มาของฝุ่นละออง ต้องใช้การวิเคราะห์องค์

ประกอบของฝุ่นขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่า เทคนิค “Source 

apportionment” เป็นข้อมูลยืนยันว่าฝุ่นมากจากแหล่งกำาเนิด

แต่ละประเภทเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ 
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 ผลการตรวจวดัท่ี KU Tower คณะสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลัย

เกษตรศาสตร์ ในช่วงเดือนมกราคม (1-28 มกราคม 2562)  

พบว่า 

 - รอ้ยละ 51.3 ของเดอืนมกราคม มคีวามเขม้ขน้รายชัว่โมง

ของ PM2.5 สูงกว่า 50 ug/m3 และร้อยละ 88.8 ของเวลาที่

มีค่าความเข้มข้นสูงกว่า 50 ug/m3 เป็นช่วงเวลาที่ลักษณะ

อากาศปิด อุณหภูมิลดลงความสูงตำ่ากว่า Adiabatic lapse 

rate และ อณุหภมูิไมล่ดลงตามความสงู (Inversion condition) 

(ดังแสดงในรูปที่ 2)

 ปกติการเคล่ือนทีข่องอากาศตามธรรมชาติ เกดิข้ึนเนือ่งจากมกีารเคล่ือนทีข่องความร้อนผา่นตัวกลาง (อากาศ) เมือ่อากาศ 

มอีณุหภมิูต่างกนั อากาศทีม่อีณุหภมูติำา่ (ความกดอากาศสงู) จะเคลือ่นเขา้หาอากาศรอ้น (ความกดอากาศตำา่) เนือ่งจากอากาศ

ทีร้่อนกวา่ จะมีการยกตวัของอากาศทีมี่ความกดอากาศตำา่และลอยข้ึนสงูดา้นบนทีม่อีณุหภมูติำา่กวา่ หรอืกลา่วไดว้า่ เมือ่อากาศ

พื้นล่างร้อนกว่าอากาศชั้นบน อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้น เรียกกกระบวนการนี้ว่า Adiabatic cooling process การลอยขึ้นเกิด

การเคลื่อนที่ของอากาศในแนวต้ัง (Convection) และจะมีอากาศที่เย็นกว่าไหลเข้ามาแทนที่ในแนวราบ หรือเรียกว่า ลม ในทาง 

กลับกันหากอากาศพื้นล่างเย็นกว่าอากาศชั้นบน การเคลื่อนที่ของอากาศในแนวตั้งและแนวราบก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เกิดสภาพ

การหยุดนิ่งของอากาศ (ลมสงบ) ดังน้ันในกรณีท่ีพ้ืนที่ใดมีจำานวนของแหล่งกำาเนิดฝุ่นในจำานวนมาก ควบคู่กับกิจกรรมท่ีส่งให้

มีการปลดปล่อยฝุ่นมากกว่าปกติ ย่อมมีความเสี่ยงสูง ประกอบกับ สภาพอากาศที่หยุดนิ่ง (อุณหภูมิบรรยากาศไม่ลดลงตาม

ความสูง) ก่อให้เกิดการสะสมฝุ่นละอองทุกหน่วยที่ปลดปล่อยสู่บรรยากาศในพื้นที่จำากัด (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงวันที่ 30 และ 31 มกราคม 2562

 - ร้อยละ 88.3 ของเดือนมกราคม มีความเข้มข้น PM2.5 

สูงกว่า 25 ug/m3 (สำาหรับกรณี ปรับค่ามาตรฐาน PM2.5)

 - ร้อยละ 58.6 ของเดือนมกราคม เป็นช่วงเวลาที่มีความ

แตกต่างระหวา่งความเร็วลมตามความสงู (ทีร่ะดับความสงู 10 

และ 110 เมตร) น้อยกว่า 1 m/s และมีความเข้มข้นฝุ่น PM2.5 

เฉลี่ย 84.9 ug/m3 สำาหรับกรณีนี้

 - ความเขม้ขน้ของ PM2.5 บรเิวณพ้ืนทีร่มิถนน มคีา่สงูกวา่

พื้นที่ทั่วไป เฉลี่ย 1.3 เท่า

 - ชว่งเวลาทีฝุ่น่ PM2.5 มคีา่ลดลงตำา่กวา่ 50 ug/m3 ไดแ้ก ่

ช่วงหลังเที่ยงจนถึงประมาณสามทุ่ม (13.00-21.00น.)
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< 3. “วันที่ต้องบันทึกไว้กับวิกฤติ PM2.5!”

 ตลอดเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมาความเข้มข้นของ PM2.5 สูงต่อเนื่อง สลับกับคงตัว โดยส่วนใหญ่พบว่าความเข้มข้นที่

ระดับพื้นดิน (บริเวณริมถนน) มีความเข้มข้นสูงกว่า ที่ระดับที่สูงขึ้นไป แต่ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ช่วงเวลา 04.00 น. พบว่า 

ชัน้บรรยากาศของกรงุเทพมหานคร เริม่ได้รับอทิธพิลจากฝุน่ละอองทีล่อยมาทีร่ะดบัความสงู 30เมตรขึน้ไป สง่ผลใหค้า่ความเขม้

ข้นของ PM2.5 สูงมากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  และมีค่าสูงสุดช่วงกลางวัน (รูปที่ 3) เนื่องจากสภาพของอากาศ

ที่หยุดนิ่ง (ดังแสดงในรูปที่ 1)

 2) ความเข้มข้น “ฝุ่นริมถนน” สูงกว่าความเข้มข้น “ฝุ่นที่

ระดับความสูง 30 เมตร” หมายถึง แหล่งกำาเนิดในพื้นที่ (Local 

source) มอีทิธพิลสงูกวา่ แหลง่กำาเนดินอกพืน้ที ่(Long-range 

transport source) / ความเข้มข้นพื้นฐาน (background con-

centration) ในกรณนีีพ้บ รอ้ยละ 81.7 ของเวลาเดอืนมกราคม 

2562 และในกรณีมีสภาวะอากาศปิด ส่งให้ความเข้มข้นของ 

PM2.5 เฉลี่ย สำาหรับกรณีนี้สูงถึง 67.7 ug/m3

 3) การเคลื่อนที่ของฝุ่นละอองจากภายนอกพื้นที่และมี

อทิธพิลสูงกวา่ แหล่งกำาเนดิในพ้ืนที ่ปรากฏให้เห็นในช่วงเวลาที ่

การตรวจวัดฝุ่นละอองที่ระดับความสูง 30 เมตร จากพื้นดินมี

ค่า “สูงกว่า” ความเข้มข้นของฝุ่นละอองบริเวณริมถนน โดย

ในช่วงมกราคม 2562 พบร้อยละ 18.3 หรือกล่าวได้ว่า ความ

เข้มข้น Background มีค่าเฉลี่ย 37.8 ug/m3

รูปที่ 2 ชั้นบรรยากาศกรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) 

ก่อนลงจอดตอน 12.30 น. วันที่ 27 มกราคม 2562
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< 4. “อันตรายไหม?”

 แน่นนอน ครับ. 

 ฝุ่นยิ่งเล็กและละเอียด ย่ิงเข้าไปในระบบทางเดินหายใจได้ลึก 

ผลที่ตามมาทางกายภาพ คือ การก่อให้เกิดการระคายเคือง

กับเยื่อบุในระบบทางเดินหายใจ บางท่านอาจแสบ เจ็บคอ และ

หากฝุ่นละอองมีเชื้อแบคทีเรียก็อาจเกิดการอักเสบและอาการ

ติดเชื้อร่วมด้วย นอกจากนั้นองค์ประกอบของฝุ่นละอองทาง

เคมีอาจมีส่วนของสารประกอบอื่นที่อาจส่งผลต่อร่างกาย 

รูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงตามความสูง ของ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตร (31 

มกราคม -5 กุมภาพันธ์2562)

 อันตรายตลอดเวลาไหม? หากพิจารณาผลการตรวจวัด

คุณภาพอากาศ ในช่วงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5. บริเวณภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตร โดยใช้ ค่าความเข้มข้นรายชั่วโมงของฝุ่น

ละอองไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นเกณฑ์  พบ

ว่า  ในช่วงหลังเที่ยง (13.00-21.00 น.)  มีค่าเฉลี่ยตำ่ากว่าค่าที่

ใช้พิจารณา (รูปที่ 4)  เนื่องจากลักษณะสภาพอากาศปิดเฉพาะ

ชว่งเวลากลางคนืถงึชว่งสาย และสภาพอากาศจะเปดิในช่วงหลงั

เที่ยง โดยเฉพาะความเร็วลม แสงอาทิตย์ ที่ทำาให้การเคลื่อนที่

ของอากาศในแนวตัง้และแนวนอนดขีึน้สามารถใชช้วีติกลางแจ้ง

ในช่วงดังกล่าวได้
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< <5. “ประชาชนต้องทำาอย่างไร?” 6. “หน่วยงานต่างทำาหน้าที่ แล้วทำาไม

    จึงเกิดปัญหา”
 ประการแรก พจิารณาตัวเองวา่ ท่านอยู่ในกลุม่เสีย่งตอ่การ

ได้รับผลกระทบหรือไม่ เช่น เคยมีอาการของหอบหืด หากไม่

แน่ใจควรปรึกษาแพทย์ 

 หากท่านอยู่ในกลุ่มเสีย่ง สิง่ทีส่ำาคญั คอืทา่นตอ้งใชอ้ปุกรณ์

ปอ้งกนัการรบัสัมผสัฝุน่ละออง และควร “หลกีเลีย่ง” กจิกรรม

ที่อยู่ริมถนนเป็นเวลานาน 

 สิ่งแรกที่เราทุกคนต้องยอมรับ คือ 

 - ฝุ่นละเอียดเหล่านี้ มาจากกิจกรรมของเราทุกคน. 

 - สภาวะอากาศท่ีปดิ จะส่งผลใหม้กีารสะสมความเขม้ข้นของ

ฝุ่น PM2.5 สูง เป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติที่ไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้ 

 ดงันัน้ เราตอ้งดำาเนนิการกบัแหลง่กำาเนดิของฝุน่เหลา่นี ้ซึง่

หลายทา่นบอกวา่ เราทำาแล้ว ในส่วนของการกำาหนดมาตรฐาน

นำ้ามัน และมาตรฐานรถยนต์ ดังนั้นมีอะไรผิดหรือที่ยังมีความ

เข้มข้นฝุ่น PM2.5 สูงขนาดนี้

 ผมกลับมาสู่ความคิดแบบเรียบง่ายที่สุด. “ไม่มีเทคโนโลยีใด

ที่มีประสิทธิภาพ 100%. เผาไหม้นำ้ามัน 100 กรัม จะให้เพียงแต่

คาร์บอนไดออกไซด์กับนำ้าหรือ?

 เทคโนโลยีใหม่ลดฝุ่นขนาดใหญ่ได้. เป็นความจริงครับ.....

แล้วฝุ่นขนาดใหญ่หายไปไหน? นั้นคือคำาตอบว่าฝุ่น PM2.5 มา

จากอะไรครับ

รูปที่ 4 ค่าเฉลี่ยในรอบวันของความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตร 

ระหว่างวันที่  11-23 มกราคม 2562 ที่ตรวจวัดบริเวณ KU Tower 

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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< <

6. “หน่วยงานต่างทำาหน้าที่ แล้วทำาไม

    จึงเกิดปัญหา”

7. “ความหวังคือ อะไร?” 8. “สถาบันการศึกษา ทำาอะไรบ้างกับ PM2.5?”

 ทางเดียวที่จะลดฝุ่นละเอียดเหล่าน้ี คือการลดจำานวน

รถยนต์ที่ ใช้งานบนถนน ถึงเวลาหรือยังท่ีหันมาให้ความ 

สำาคัญกับ

 - การแบ่งเขตพื้นที่ และการสนับสนุนให้คนเมืองมีที่ทำางาน. 

โรงเรียนและกิจกรรมต่างๆในเขตพื้นที่เดียวกัน

 - ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เพื่อขนส่งคนส่วนใหญ่

 - ระบบควบคุมปรมิาณรถยนต ์(คมุกำาเนดิตามทะเบยีนรถ).

ตลอดจน ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารบา้นเมือง ตอ้งเข้าใจ และ

รับทราบปัญหา ร่วมกัน  ดังนั้น การสร้างทางด่วนในเขตเมือง

ให้รถวิ่ง ไม่ใช่ทางออก สำาหรับกรุงเทพฯ อีกต่อไป

 ในฐานะสถาบันการศึกษา การเรียนการสอนเป็นพันธกิจที่

สำาคัญ และในเวลาเดียวกันเราปฏิบัติเป็นตัวอย่างเพื่อให้สังคม

ลดความกังวล ดังนี้

 - เราปลกูแนวตน้ไมเ้พ่ือเปน็แนวปอ้งกนัการกระจายตวัของ

ฝุ่นเข้ามาสู่พื้นที่ชั้นใน 

 - เราใช้รถรับส่งนิสิตบุคลากรภายในที่ใช้ไฟฟ้า 

 - เราใช้ระบบ e-office. e-payment เพ่ือลดการขนส่ง

เอกสารที่ปลดปล่อยฝุ่นละออง

 - เรามี KU tower เพ่ือตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อส่ง

ข้อมูลตามข้อเท็จจริง เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับชีวิตประจำาวัน 

เพื่อปกป้องลูกศิษย์ของเรา

  บทสรุปก่อนจากกัน 

 บรรยากาศของกรุงเทพมหานครเปรียบเหมือนกับ แก้วที่มีนำ้าอยู่ใกล้เต็ม เนื่องจากภาคขนส่ง 

อตุสาหกรรม และสว่นทีเ่กีย่วขอ้งทิง้นำา้ (เสยี) ลงในแกว้นำา้นัน้จนใกลเ้ตม็ เมือ่เวลาเดินทางมาถงึชว่ง

ฤดูหนาว (ธันวาคม-มกราคม) ของทุกปี แก้วนำ้าใบเดิมกลับมีขนาดเล็กลง (เนื่องจากสภาพอากาศ) 

บีบ/บังคับให้นำ้า (เสีย) ในแก้วนั้น ล้นออกมาจากแก้ว ก่อให้เกิดสภาพวิกฤติของฝุ่น PM2.5 อย่าง

หลีกเลีย่งไมไ่ด ้สภาพแบบนีจ้ะกลบัมาทกุป ีจะหนักหรอืเบาแล้วแต่สภาพอากาศ และถา้เรายงัคงปลด

ปล่อยฝุน่ละอองในปรมิาณทีส่งู การแก้ไขปญัหา ”เฉพาะหนา้” ในชว่งเวลาทีเ่กดิปญัหาจะไมส่ามารถ

บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้เลย

““
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““การอนุรักษ์

พลังงาน

Pichai Sodbhiban

บรรณาธิการสถาปัตย์ประหยัดพลังงาน

ศ.ว่าที่ร้อยโท ดร. พิชัย สดภิบาล



 ใครจะเชื่อว่านำ้าไม่พอใช้ ไฟไม่มีแสง ไม้จะหมดป่าหาถ่านหุง

ข้าวไม่มี วิถีไทยกำาลังจะจางหายไป หาข้ีไต้จุดไฟจากนำ้ามันยาง

จากตน้ยางนาไมม่ีใหเ้หน็อกี ประมาณวา่ 32 ป ีขา้งหนา้ เหมอืง

ถ่านหินแม่เมาะจะปิดตัวลง จริงหรือ สิ่งแวดล้อมปรับเปลี่ยนไป

ตามสภาพจำานวนปี ที่เราเกิดขึ้นบนโลกใบนี้  ช่วง 60 ปีที่ผ่าน

มาไม่ยาวนานเท่าไหรเลย ช่วงหน้าหนาว ในกรุงเทพมหานคร

ตกดึกต้องใส่ถุงเท้าอ่านหนังสือเรียน เพราะว่าความหนาวแผ่

มาตามพื้นห้อง ปัจจุบันไม่ต้องบอกนะว่าอากาศร้อน ร้อนกับ

ร้อน ทุกอย่างต้องปรับอุณหภูมิเพื่อความอยู่สบาย เราอยู่

อาศัยที่เรือน เราเรียนหนังสือชั้นประถม มัธยม มหาวิทยาลัย 

อาคารเรียนเราไม่เคยต้องมีแอร์ กลับเย็นสบายเสียเหลือเกิน

 แต่ปัจจุบันอาคารเกือบทุกอาคารต้องปรับอุณหภูมิ ไม่เว้น

แม้แต่สำานักสงฆ์ วัดวาอาราม คำาว่าศาลาต้องติดเครื่องปรับ

อากาศ ถ้าไม่มีญาติโยมไม่ไปทำาบุญ รถโดยสารก็ไม่มีแอร์นะนั่ง

กันเย็นสบาย แต่ถ้าบอกเล่ากันไว้ก็ถือว่าเป็นความยากลำาบาก

ในยุคของ 1.0 แต่เราก็ถือว่าเราสบายตามวิถีไทย

 เรือ่งราวพลกิหนา้มอืเปน็หลงัมือกเ็ปน็เพราะอะไรกนัเล่า ทกุ

อย่างหายไปจากโลกใบนี้ค่อนข้างมากจากน้อยเพิ่มไปหามาก 

มากท่ีสุด ป่าไม้มีมากทำาให้อุณภูมิเย็นสบาย มีนำา้ใช้ด่ืมกินมีสัตว์

ป่ามากมาย มีความอุดมสมบูรณ์ จนคนไทยเราคิดว่าความ

อุดมศมบูรณ์นี้จะไม่หมดไป จนเราลืมคำาว่าทำานุบำารุงรักษา 

อนุรักษ์สิ่งเหล่านั้น
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 การออกแบบเป็นกระบวนการที่ชาญฉลาดในการคิด

สร้างสรรค์ผลงานท่ีตอ้งใชว้สัดอุปุกรณ ์ทรพัยากรตา่งๆใหคุ้ม้

ค่าให้พอเหมาะกับการใช้งานและมีอายุที่ยั่งยืนตลอดการใช้งาน

ดังนั้นการออกแบบจึงเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์พลังงาน 

ศิลปินอย่างลีโอนาโด ดาวินชี่ (เป็นชาวอิตาลี (เกิดที่เมืองวินชี 

วันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1452 – เสียชีวิตที่เมืองออมบัวซ์ ในวัน

ที ่2 พฤษภาคม ค.ศ. 1519)  ทีม่คีวามสามารถเกง่กาจมศีาสตร์

หลากหลายแขนงอยู่ในตัวเองทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม 

สถาปัตยกรรม วิศวกรรม ธรรมชาติวิทยา มานุษยวิทยา

วิทยาศาสตร์แม้กระทั่งวงการแพทย์ต่างๆที่เขาได้ศึกษาและ

ได้บันทึกไว้ ให้คนรุ่นหลังได้เห็นแล้วเขาเป็นผู้ก่อเกิดของสห

วิทยาการโดยแท้ ดาวินซี ใช้หลักวิชาทางด้านวิศวกรรมโยธา

รับจ้างเจ้าเมืองฟลอเรนซ์ทางชลประทาน โดยการเปลี่ยนแปลง

ทางเดนินำา้ของแมน่ำา้อาร์โนเพือ่สรา้งทา่เทยีบเรอืในการคา้ขาย 

ตลอดจนการใช้พลังงานนำ้ามาสร้างอุตสาหกรรม (1503.BC.) 

เป็นการใช้พลังงานทางเลือก เขาได้ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ไว้ ให้ 

คนรุ่นต่อมาได้พัฒนาพลังงานตามแนวคิดที่ ได้ออกแบบ

นวัตกรรมไว้

  1เลโอนาร์โด ดา วินชี (อิตาลี: Leonardo da Vinci) เป็นชาวอิตาลี (เกิดที่เมืองวิน

ชี วันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1452 - เสียชีวิตที่เมืองออมบัวซ์ ในวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 

1519) เป็นอัจฉริยบุคคลท่ีมีความสามารถหลากหลาย เป็นท้ัง สถาปนิกแบบเรอเนซองส์ 

นักดนตรี นักกายวิภาคศาสตร์ นักประดิษฐ์ วิศวกร ประติมากร นักเรขาคณิต นัก 

วาดภาพ นักดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ ดา วินชี มีงานศิลปะที่มีชื่อเสียงหลายช้ิน 

เช่น พระกระยาหารมื้อสุดท้าย และ โมนา ลิซ่า งานของ ดา วินชี ยังสร้างคุณประโยชน์

กับวิชากายวิภาคศาสตร์ ดาราศาสตร์ เป็นบุคคลแรกที่วางรากฐานด้านการบิน รวม

ถึงวิศวกรรมโยธา ด้วยความที่เป็นบุรุษที่มีจิตวิญญาณที่รักในศาสตร์หลายแขนง เลโอ

นาร์โดทำาใหเ้กิดจติวิญญาณของสหวิทยาการในสมยัฟืน้ฟศูลิปวิทยาการ และกลายเปน็

บุคคลสำาคัญของยุคนั้น

ภาพจาก...https://www.takieng.com/stories/6089
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 กลบัมายอ้นมองหลกัการคดิในออกแบบสถาปตัยกรรมไทยในการสรา้งเรอืนชานพักอาศยัจะเชือ่มโยงกบัพ้ืนทีต่า่งๆ ในบรบิท

ของเรอืนไทย เรอืนจะตอ้งประกอบด้วยตวัเรอืน ตวัชาน โรงเรอืน คอกสตัว ์เรอืกสวนไรน่า ลำานำา้ ตา่ง ๆ  โครงสรา้งของเรอืนไทย

ไม้ ใต้ถุนสูง พื้นผนังเพดานวัสดุนั้นเป็นธรรมชาติทั้งหมดทำาให้การระบายอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวันทั้งคืน รอบตัวเรือนก็จะมี

ตน้ไม้ใหญท่ี่ปลูกไวต้ามตำาราการสรา้งเรอืน จะเปน็กำาแพงกำาบงัความรอ้น กำาบังแสงแดด กำาบงัลม และยงัเปน็แหลง่ผลิตออกซเิจน

กำาจัดคาร์บอนไดออกไซด์

 แหล่งนำา้จะชว่ยลดอณุหภมูิในยามกลางวนัยามคำา่คนืจะชว่ย

ให้อากาศร้อนขยายตัวลอยสูงข้ึนทำาให้การถ่ายเทอากาศดีขึ้น 

การอยู่อยา่งพอเพียงอาศยัธรรมชาตมิาชว่ยใหก้ารดำาเนนิชวีติ

เป็นอยู่สุขสบาย นี้คือตัวอย่างสั้นๆ ที่พอจะยกมาเป็นตัวอย่าง

ให้เราที่จะต้องเรียนรู้มันเพื่อที่เราจะสามารถใช้พลังงานอย่าง

ชาญฉลาดและอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานทางเลือกขึ้นมาใช้ให้

เหมาะสมกับวิถีหักศอก (Interuptive Aeging) 

 การอนุรักษ์ คือ การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ให้

เปน็ประโยชนต์อ่มหาชนมากทีส่ดุ และใช้ไดเ้ปน็เวลายาวนานทีสุ่ด 

ทั้งนี้ต้องสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด และจะ

ต้องกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยท่ัวถึงกันด้วย 

ฉะนั้น

 การอนุรักษ์จึงไม่ได้หมายถึงการเก็บทรัพยากรไว้เฉยๆ แต่

ต้องนำาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ (Time 

and Space) อีกด้วย ได้แก่ การใช้อย่างคุ้มค่า การถนอม 

การเก็บกัก การรักษา การซ่อมแซม การฟ้ืนฟู การพัฒนา 

การป้องกัน การสงวน และการแบ่งเขตของสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติได้ ใช้อย่างไม่มีการสูญเสียและพอเหมาะ

แก่ความต้องการ หรือความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างย่ังยืนทั้ง

ในปัจจุบันและอนาคต/ เกษม จันทร์แก้ว2

 การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สนองตอบต่อความ

ตอ้งการของคนในรุน่ปจัจบุนั โดยไมท่ำาให้คนรุน่ตอ่ไปในอนาคต

ต้องประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบ

สนองความต้องการของตนเอง”

 Sustainable Development is a development that meets 

the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to 

meet their own needs.)3 

 สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Architecture 

คือ การออกแบบอาคารเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทั้ง

ในระหวา่งการผลติวัสดอุาคาร ในระหวา่งกระบวนการกอ่สรา้ง 

รวมถึงในระหว่างช่วงอายุการใช้งานของอาคาร เช่น การใช้

ความร้อน ไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งการทำาความสะอาด เป็นต้น 

การออกแบบที่เน้นประสิทธิภาพในเรื่องของการทำาความร้อน

และระบบทำาความเย็น การเลือกใช้แหล่งพลังงานทางเลือก เช่น 

ระบบทำานำ้าร้อนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานจาก

ลม พลังงานแสงอาทิตย์ การใช้นำ้าฝนมารดนำ้าต้นไม้ ฯลฯ การ

เลือกที่ต้ังของอาคารที่เหมาะสม การนำาวัสดุก่อสร้างอาคาร

มาใช้ใหม่ การจัดการของเสียจากอาคาร เป็นต้น มีการพัฒนา

เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อตอบสนองสิ่งจำาเป็นของมนุษย์ 

พิชัย สดภิบาล.2550

 2ศาสตราจารย์ เกษม จันทร์แก้ว (23 เมษายน พ.ศ. 2481 - ปัจจุบัน) นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตหัวหน้าภาควิชา, คณบดี และอดีตรองอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3UNESCO.1987 Chapter 10 From the Periphery to the Core of Decision Making – Options for Action
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   4 Glenn Murcutt has extensive international lecturing experience and has 

recently lectured at UCLA, Washington University St. Louis, Portland Museum, 

Maine, Federation of Icelandic Architects, Reykjavic, Danish Academy of Archi-

tects and Columbia University. Born 25 July 1936, Glenn Murcutt is an important 

Australian architect. He studied architecture from 1956 to 1961 at The University 

of New South Wales and always had an appreciation for simple, vernacular 

architecture. He is currently Visiting Professor of Architecture at Yale.

ผลตอ่งานสถาปตัยกรรม จากการศกึษาพบวา่ทศิทางของโลก

ที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนคือ การแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม 

โดยเฉพาะภายหลังจากที่เกิดวิกฤตการณ์นำ้ามันในยุคทศวรรษ 

70 มคีวามพยายามในการออกแบบสถาปัตยกรรมทีจ่ะสรา้งให้

เกดิความสมดลุขึน้ 3 ดา้น ไดแ้ก ่สภาพแวดลอ้ม เศรษฐกจิ และ

สังคม เกิดเป็นแนวคิดของสถาปัตยกรรมยั่งยืน (Sustainable 

Architecture)

แนวคิดของสถาปัตยกรรมยั่งยืน ของ Glenn Murcutt4

 ตลอดจนการวางแผนหากลวิธี ทีจ่ะนำาสิง่ของกลับมาคนื

รปูมาใช้ในแบบตา่ง ๆ  โดยทีจ่ะยงัชว่ยอนรุกัษแ์หลง่พลงังาน

ที่ไม่สามารถกลับคืนมาได้ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิง

แวดล้อม

 สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน คือ สถาปัตยกรรมที่มีความ

สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 

 ผสานความตอ้งการของมนุษยเ์ขา้กบัธรรมชาตไิด้อยา่ง

กลมกลืน ใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธิภาพและสรา้งผลกระ

ทบน้อยที่สุด

 สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน คือ สถาปัตยกรรมที่มีความ

สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 

 ผสานความตอ้งการของมนุษยเ์ขา้กบัธรรมชาตไิด้อยา่ง

กลมกลืน ใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธิภาพและสรา้งผลกระ

ทบน้อยที่สุด

 สำาหรบัอทิธพิลของแนวคดิดา้นการพฒันาทีย่ัง่ยนืทีส่่ง
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<

<

อาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประหยัดพลังงานในแบบอาคารเขียว6

 ในปัจจุ บันมีความตื่นตัวในด้านอนุรักษ์พลังงานและ 

สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นทั่วโลก LEED: (Leadership in Energy in 

Environmental Design) หรือแปลเป็นไทยว่า ความเป็นผู้นำา

ในการออกแบบทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็น

ที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง จากอาคารเขียวสู่การ

ประเมิน LEED สถาปนิกไทยคุ้นเคยกับการออกแบบเพ่ือการ

ประหยัดพลังงานและส่ิงแวดล้อมมาเป็นเวลานนานในลักษณะ

ของอาคารเขียว ซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ 

ได้แก่ทรัพยากร มลภาวะ และสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ทั้ง

สามองคป์ระกอบนีเ้กดิข้ึนจากธรรมชาตขิองการใชง้านอาคาร 

การที่อาคารบริโภคทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อสร้างสภาพ

แวดล้อมตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้อาคาร ซึ่งผล 

กระทบทีเ่กดิขึน้คอื ขยะนำา้เสยี และมลภาวะ หากพจิารณาวงจร

ของการใชอ้าคารนีธ้รรมชาตขิองอาคารเขียว โดยสามัญสำานกึ

นัน้ควรประหยัดทรพัยากรลดมลภาวะ ในขณะทีส่ง่เสรมิคณุภาพ

สภาพแวดล้อมภายในอาคาร ซึ่งคุณลักษณะของอาคารเขียว

ดังกล่าวควรดำารงอยู่ ในตลอดช่วงชีวิตของอาคารตั้งแต่ 

การออกแบบ การก่อสร้าง และการใช้งานอาคาร (จตุวัฒน์ 

วโดมพันธ์.2553)

 ในฐานะผู้ประกอบการตลาดผลติภณัฑก์อ่สรา้งรายใหญ่

อย่างกลุ่มเอสซีจี จึงต้องลุกขึ้นมาสร้างตลาดผลิตภัณฑ์

วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและอาคารอนุรักษ์

พลังงาน จาก เอสซีจีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นระบบสินค้า

ที่ช่วยสนับสนุนให้อาคารมีคุณสมบัติได้มาตรฐานตามหลัก

เกณฑท์ีจ่ะได้รับการรบัรองมาตรฐาน LEED ได้ใน 4 ดา้น คอื

 1)  ด้านการใช้ประโยชน์จากทำาเลที่ตั้ง จากผลิตภัณฑ์

ที่ช่วยเร่ืองการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ป้องกันการเกิดปัญหา 

นำ้าท่วมล้น และลดปรากฎการณ์เมืองร้อน (Heat Island 

Effect) 

 2)  ด้านประสิทธิภาพการใช้นำ้า จากสุขภัณฑ์ ก๊อกนำ้า 

และผลิตภัณฑ์ประกอบอื่นๆที่ได้รับการออกแบบให้มีการ 

ประหยัดนำ้าและยังคุณภาพการใช้งานได้เป็นอย่างดี

 3)  ด้านพลังงานและบรรยากาศ  ผลิตภัณฑ์วัสดุกรอบ

อาคาร และผลติภัณฑด์า้นแลนด์สเคป สามารถชว่ยลดการ

ใชพ้ลงังานและสามารถทำาให้ผูอ้าศยัไดอ้ยู่อยา่งสบายในภาวะ

ที่เหมาะสมอย่างสมดุล

 4)  ด้านวัสดุและทรัพยากร ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้

ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์คุณภาพอีกหลายหลายประเภท ที่

ผา่นกระบวนการพฒันาผลติภณัฑท์ี่ใชท้รพัยากรธรรมชาติ

อย่างคุม้คา่และนำาวสัดรีุไซเคลิเขา้มาเปน็ส่วนประกอบ โดยยงั

คงไว้ซึ่งคุณภาพของการใช้งานได้ป็นอย่างดี

 ส่ิงที่ธรรมชาติสร้างไว้บนโลกใบนี้เปรียบได้กับเช้ือเพลิง

ของเครื่องจักรโลก (World Engine) แต่ทุกอย่างกำาลังจะ

หมดไปจรงิหรอืไม ่แล้วทำาอย่างไรให้พลังงานของโลกใบนีย้งั

มอียู ่ไมม่าสรา้งเครือ่งจักรให้โลกใบนี้ใหม ่เราตอ้งคุม้ครอง

ดูแลบำารุงรักษาพัฒนาต่อยอด พลังงานจากโลกใบนี้เอาไว้

ใช้ต่อไปชั่วกัลปาวสาน จะทำาได้หรือไม่มาติดตามจากการ

อนุรักษ์พลังงานของมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่ง

ประเทศไทย

 5http://s1018.photobucket.com/albums/

af308/akitnak/leed/#164;t=leed_intro_all_

brief_chatuwat-5.jpg 

 เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2554

   6อสังหาริมทรัพย์ : ออกแบบและตกแต่งวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 01:00 

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ลักษณะของอาคารเขียว5
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Ford 
  Territory
EV 2020 ใหม่  

วิ่งไกล 360 กม. - จำาหน่ายครึ่งปีหลัง 62

ELECTRIC VEHICLE 
Update

 Ford Territory รุ่นเครื่องยนต์สันดาปภายในถูกเปิดตัวครั้ง

แรกในประเทศจีนเมื่อปีท่ีแล้ว และกำาลังจะถูกเสริมทัพด้วยขุม

พลังไฟฟ้าล้วน (EV) ซึ่งจะทำาให้ Ford Territory EV กลายเป็น

รถยนต์ฟอร์ดรุ่นแรกในประเทศจีน ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วย

ไฟฟ้า พร้อมแบตเตอร่ีท่ีช่วยให้ขับขี่ได้เป็นระยะทางประมาณ 

360 กิโลเมตร ต่อการชาร์จแต่ละครั้ง (ตามมาตรฐาน NEDC)

     ดไีซนภ์ายนอกของรุน่ EV ถกูออกแบบให้ตา่งไปจากรุน่ปกติ 

ด้วยกระจังหน้าทรงรังผึ้งตกแต่งด้วยสีทองแดง, ไฟส่องสว่าง

เวลากลางวันแบบ LED รูปทรงตัว C, ไฟท้ายแบบ LED ดีไซน์

เฉพาะรุ่น และล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ ขณะที่ห้องโดยสารภายใน

ตดิตัง้หวัเกยีรด์ไีซนเ์ฉพาะรุน่ EV และเรอืนไมลแ์บบดจิติอลขนาด 

10.25 นิ้ว เป็นต้น

 นอกจากน้ี ยังมีการติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูง เช่น 

ระบบป้องกันการชนด้านหน้า, ระบบเตือนเมื่อรถออกนอก

เลนโดยไม่ตั้งใจ, ระบบเตือนมุมอับสายตา, ระบบไฟสูงอัตโนมัติ, 

ระบบอ่านป้ายจราจร และระบบช่วยจอดอัตโนมัติ เป็นต้น

      

 Ford Territory EV 2020 จะเร่ิมวางจำาหน่ายในจีน 

ช่วงคร่ึงหลังของปี 2562 เป็นต้นไป รวมถึงยังมีแผน 

เปิดตัวรถไฟฟ้ากว่าอีก 10 รุ่น ภายใต้แบรนด์ Ford 

และ Lincoln ในอีก 3 ปีข้างหน้าด้วย

 Ford Territory ถกูเคยนำาเขา้มาจำาหนา่ยในบา้นเราอยูพ่กัหนึง่

ก่อนจะหายไปจากตลาดแบบเงียบๆ ขณะที่ฟอร์ดประเทศจีนได้

จับมอืกบั Jiangling Motors เพือ่พฒันารถเอสยวีูสำาหรบัตลาด

จีนจำานวน 2 รุ่นที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันนั่นคือ Yusheng 

S330 และ Ford Territory

Ford Territory (ฟอร์ดเทอริทอรี่) EV 2020 ใหม่ เพิ่มทาง

เลือกด้วยขุมพลังไฟฟ้าในประเทศจีน เตรียมวางจำาหน่าย 

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 นี้

ที่มา https://www.sanook.com/auto/70913/
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ม. นเรศวรเปิดตัว

รถสองแถว 
  ไฟฟ้าคันแรก
ขับไกล 120 กม. เสียค่าไฟ กม.ละ 50 สตางค์

 นักวิจัยที่ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรประดิษฐ์รถยนต์

กระบะสภาพเกา่อายกุารใชง้านกวา่ 20 ป ีโดยนำามาดดัแปลง

ปรบัเปลีย่นระบบขบัเคลือ่นจากเคร่ืองยนตด์เีซลเปน็ระบบขบั

เคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ได้สำาเร็จ

  โดยรถยนต์คันนี้จะเป็นรถต้นแบบในการเตรียมความพร้อม

เพือ่เผยแพรอ่งค์ความใหก้บัชา่งเครือ่งยนต ์หรือผูท้ีส่นใจ เพือ่

จะสามารถนำาองค์ความรู้ไปประกอบเปน็อาชพีดดัแปลงรถยนต์

เปน็รถไฟฟ้าได้ในอนาคต และสรา้งแรงจงูใจใหป้ระชาชนหนัมาใช้

พลังงานสะอาดให้มากขึ้น โดยรถกระบะสองแถวไฟฟ้าคันนี้ ถูก

ตั้งชื่อว่า “รถไฟฟ้าสองแคว” ถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของ

จังหวัดพิษณุโลก

  ด้าน ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม

เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิด

เผยว่า รถคันนี้ จะนำามาใช้ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อนจะ

ขยายผลออกไปบนท้องถนน ภายในจังหวัดพิษณุโลกและใกล้

เคยีง เพราะผลงานวจิยัชิน้นีไ้ดแ้สดงใหเ้หน็แล้ววา่รถยนตท์กุรุน่ 

ถึงแม้ว่าจะมีสภาพเก่า ก็ยังสามารถนำากลับมาเป็นรถพลังงาน

ไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดได้ และที่สำาคัญประหยัดกว่าการ

ใช้พลังงานเชื้อเพลิงชนิดอื่น

      

 รถคันนี้จะเสียค่าไฟกิโลเมตรละ 50 สตางค์ สามารถขับ

เคลื่อนได้ 100-120 กิโลเมตร ต่อการชาร์จไฟ 1 ครั้ง และ

สามารถทำาความเร็วสูงสุดที่ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วน

ค่าใช้จ่ายสำาหรับการดัดแปลงเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ราคาไม่

เกิน 300,000 บาท ต่อ 1 คัน คาดว่าในอนาคตราคาอาจจะ 

ถูกลง
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รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
มูฟ

 ดร.มกิ-กฤษดา กฤตยากีรณ ประธานบรหิาร หรอืซอีีโอ บรษิทั 

เออรเ์บนิ โมบลิติี ้เทค จำากัด ผู้ก่อต้ังธุรกิจและเจา้ของแบรนด์มฟู 

(MUV) เปิดเผยว่า มูฟเกิดจากการรวมตัวของ 4 ผู้เชี่ยวชาญที่

มีความสามารถแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ รวมถึงเชี่ยวชาญในเรื่องระบบรถไฟฟ้า และรถยนต์  

โดยพวกเรามองเห็นปัญหาการเดินทางของคนกรุงเทพฯ ท้ัง

มาตรฐานความปลอดภัย อตัราคา่โดยสาร รวมถงึความต้องการ

ยกระดับยานพาหนะที่มีการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นและใช้ได้

อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการนำาเทคโนโลยี

มาร่วมแก้ปัญหา การเดินทาง

  “รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟ ได้รับการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมจากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

หรือ NIA ซึ่งได้สนับสนุนทั้งเงินทุน องค์ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญ

ในการพัฒนารถต้นแบบ รวมถึงศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ง

ชาติ และเครือข่ายมหาวิทยาลัย ที่ได้ช่วยออกแบบและผลิตรถให้

มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยตัวรถมีคุณสมบัติเด่นคือ โครงสร้าง

เปน็ space frame และมรีะบบควบคมุแบบ feedback control เพือ่

ควบคุมความเร็วและความสมดุลของรถ”

“

“

  นอกจากน้ี บรษิทัยังได้ทำาการพัฒนาระบบประจแุบตเตอรี ่เพือ่

บริหารจัดการการประจุแบตเตอรี่ชนิดรวดเร็วภายในครึ่งชั่วโมง

สำาหรับใช้กับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าในโครงการ ซึ่งถือเป็นรายแรกในไทย

ทีค่ดิคน้เทคโนโลยดีงักลา่วได ้รวมถงึมกีารใชร้ะบบ IoT ท่ีสามารถ

บอกสถานะการพลิกควำ่าและสถานภาพต่างๆ ของรถได้ตลอด

เวลา และมีเข็มขัดนิรภัยสำาหรับผู้โดยสารทุกที่นั่ง

  ลูกค้าและผู้ ใช้บริการเป้าหมายของมูฟคือ กลุ่มคนที่ใช้ระบบ

ขนสง่มวลชนเปน็หลกั รวมถงึคนทีย่งัไมม่กีำาลงัซือ้รถ ผูท้ีเ่ดนิทาง

ไปใชบ้รกิารรถไฟฟา้บีทเีอส และรถไฟฟา้ MRT นอกจากนียั้งไดเ้ปดิ

โอกาสให้กลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป รวมทั้งองค์กรต่างๆ สามารถใช้

บริการ โดยเฉพาะการนำาเท่ียวรอบเมือง และสถานที่ท่องเที่ยว

ยอดนิยม เช่น บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เยาวราช พาหุรัด ถนน

ข้าวสาร ตลอดจนมีการจำาหน่ายรถแบบสำาเร็จรูปให้กับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม เพ่ือนำาไปใช้รับส่งผู้พักอาศัยในแต่ละ

โครงการอีกด้วย

 “ในส่วนของค่าบริการต่อเที่ยวเริ่มต้นที่ 15 บาท สูงสุด 75 

บาท ใช้บริการได้สูงสุด 6 ที่นั่งต่อรถ 1 คัน โดยเสียงตอบรับ

ส่วนใหญ่จากผู้ ใช้บริการต่างให้ความเห็นว่านอกจากเรื่อง

ความคุม้ค่าดา้นราคาคา่โดยสารแลว้ มฟูยงัตอบโจทยด์า้นการ

ใชพ้ลงังานทางเลอืก เพราะประหยดัตน้ทนุจากเดมิไดห้ลายเทา่

ตัว โดยจากเดิมค่าใช้จ่ายนำ้ามันจะอยู่ที่ 500 กว่าบาทต่อครั้ง 

แต่หากใช้พลังงานไฟฟ้าจะอยู่ที่ 100 กว่าบาทเท่านั้น และสอด

รับกับแนวคิดสมาร์ทซิตี้ได้เป็นอย่างดี”

 MUV ธุรกิจรถตุ๊กตุ๊กพลังงานไฟฟ้าเจ้าแรกในไทยได้เปิดให้

บริการแล้ว ซึ่งนอกจากจะเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์กับเศรษฐกิจ

สีเขียวแล้ว ยังช่วยให้การเดินทางของคนกรุงคล่องตัวขึ้น อีก

ทัง้ยงัชว่ยเสริมภาพลักษณร์ถตุ๊กตุ๊กไทยให้ดูทนัสมัยนา่ใช้ไมแ่พ้

กับขนส่งสาธารณะอื่นๆ

เมดอินไทยแลนด์

  นอกจากน้ี เพ่ือให้ทันกับโลกยุคดิจทัิลจงึได้มีการพัฒนาแอปพลิ

เคชัน “MuvMi : มูฟมี” ซึ่งเป็นแอพเรียกรถแบบ “On-Demand” 

คือ เรียกเม่ือไหร่ก็ได้ตามต้องการ โดยระบบจะบริหารจัดการ

ให้ผู้ที่จะเรียกรถไปในเส้นทางเดียวกันหรือบริเวณใกล้เคียงกัน 

สามารถไปรถคันเดียวกันได้ ทั้งนี้ บริการดังกล่าวมีจุดรับส่ง

กว่า 140 จุดในกรุงเทพฯ ตามแนวเส้นทางรอบจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยและสถานท่ีใกล้เคียง บริเวณรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานี

อารีย์ ไปจนถึงรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีสถานีกำาแพงเพชร

ที่มา https://bit.ly/2KZsdGx
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 เราทีมงานบรรณาธกิารมคีวามต้ังใจอยา่งยิง่ทีจ่ะปรบัเปลีย่น

ภาพลักษณ์ใหม่ของวารสารพลังงานทางเลือกดังนี้

 1. เปลี่ยนหัวหนังสือเป็น “AE Magazine” (Alternative 

Energy Magazine : วารสารพลังงานทางเลือก) มาพร้อมกับ

โลโก้ใหม่ตามนี้ครับ

 2. เราปรับรูปเล่มใหม่ทั้งหมด ทั้งรูปแบบเนื้อหา และออกแบบ

รูปเล่มตามเนื้อหา 

 2.1. เน้นบทความจากทีมบรรณาธิการจากนักวิชาการของ 

มูลนิธิฯ โดยแต่ละฉบับจะเน้นเป็นด้าน ฉบับนี้คือพลังงาน

แสงอาทิตย์ รับผิดชอบโดย ผศ. ดร. กูสกานา กูบาฮา  

 2.2. ในฉบับถัดไปจะมีบทความจากบุคคลท่ีมีชื่อเสียงและงาน

วิจัยทางด้านพลังงานทางเลือกเพิ่มอีกมาก เชิญติดตาม

 2.3. รปูแบบเล่มมกีารปรบัแบบ 180 องศาเลยกว็า่ได้โดยมทีัง้

แบบและดีไซน์ ปกจนถึงซัปโลโก้ของแต่ละคอลัมน์ ให้แม็กกาซีน 

น่าอ่านมากขึ้น

 3. การผนวกสื่อมัลติมีเดียเช่นวิดีโอ เข้ากับ AE Magazine 

ด้วย QR Code เพื่อให้ผู้อ่านมีทางเลือกมากขึ้น และได้รับชม

รับฟังโดยตรงจากผู้เขียนตัวจริงเสียงจริง ได้ทันท่ีเมื่อเปิดไป

บทหน้าไหนมี QR Code ก็สามารถนำามือถือแล้วสแกนจะนำาไป

สู่วิดีโอนั้นบนยูทูปทันทีครับ

บทบรรณาธิการ

 ทีมงานจะยกระดับของการทำางานขึ้นโดยสร้างแพลทฟอร์ม 

On Print ให้สัมพันธ์กับ On Line ตามที่บรรณาธิการสื่อสาร

สังคม ดร.จอมพจน์ ได้วางแผนงานเอาไว้ครับ และขอต้อนรับ

ความคดิเหน็และบทความจากทกุทา่นท้ังทีเ่ปน็สมาชกิหรอืบคุคล

ภายนอกส่งเรื่องเข้ามา ถ้าบทความใดทางบรรณาธิการชอบ

เราจะนำาทมีไปถา่ยทำาเรือ่งของท่านในรูปแบบสัมภาษณท์างวิดโีอ 

และบทความ และถ้าองค์กรใดจัดงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กับพลังงานทางเลือกเราส่งผู้สื่อข่าวไปรวบรวมมาลง 

  

 หวังว่า AE Magazine โฉมใหม่นี้จะสร้างความแปลกใหม่

และให้ความรู้เต็มที่ด้านพลังงานทางเลือก และขอให้ติดตาม

ความเปลี่ยนแปลงในฉบับหน้า

  

      ทีมงานบรรณาธิการ

                    นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ,์ ประธานมูลนิธิฯ

บรรณาธิการจัดการ : ธนิตย์ ธรรมจรัส 

บรรณาธิการบริหาร : สุริยะ คชินทร 

บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ : สมภพ แผ่นดินทอง
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ประธานมอบทุนการศึกษา 

สมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง

 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อม

ด้วยนายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด คณะทำางานของนายอลงกรณ์ 

และนายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง เป็น

ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร - ธิดา สมาชิกชมรม

ช่างภาพการเมืองครั้งที่ 10  จำานวน  80  ทุน และมอบทุนช่าง

ภาพเขม้แขง็ใหแ้กช่า่งภาพ-ผูส้ือ่ขา่วอาวุโสทีป่ระสบความเดอืด

ร้อนจำานวน 6 ทุน 

 บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำากัด โดยนายสุคติ สรรพวัฒน์ 

ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานวางแผนผลิตภัณฑ์ จัดงานแถลง

ข่าวเปิดตัว New Honda Zoomer-X เขย่าตลาดรถเอ.ที. 

ชูคอนเซ็ปต์ “Unblocker We Are #ออกมาดิ” เพื่อตอบ

โจทย์คนรุน่ใหมท่ีช่ืน่ชอบความแตกตา่ง รกัความสนกุนอก

กรอบ ท้าทายตัวเอง เปิดเผยตัวตน ผ่านการออกแบบ

พื้นที่ใช้สอย Free Space ที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ 

พร้อมดึงแร็ปเปอร์หนุ่มสุดฮอต “ยัวบอยทีเจ” ร่วมเป็น

พรีเซ็นเตอร์ ยำ้าภาพลักษณ์วัยรุ่นไทยที่เต็มเปี่ยมไปด้วย

พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์

 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับองค์กรต่างๆ จัด

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคม ประจำาปี

การศึกษา 2562 จำานวน 74 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ณ 

โรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธิน โดยมีคุณสุธารัตน์  เกษร 

นายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมและ

ตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนให้ทุน อาทิ บมจ.

ปตท. โดยคณุคณุเรอืนรตัน ์จลุวงศ ์ผูจ้ดัการฝา่ยสือ่สาร

และภาพลักษณ์องค์กร บมจ.ไออาร์พีซี  และ บมจ. เสนา

ดีเวลลอปเม้นท์ ฯลฯ

เอ.พี.ฮอนด้า จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว

New Honda Zoomer-X

พพ.แจงหลักเกณฑ์
การขอรับฉลากประหยัดพลังงานปี 62

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 

มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก

“อลงกรณ์”

นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ 

ผูอ้ำานวยการกองสง่เสริม

การอนรุกัษพ์ลงังาน กรม

พัฒนาพลังงานทดแทน

แล ะอนุ รั ก ษ์ พลั ง ง า น 

(พพ.) เป็นประธานกล่าว

เปิดงานการประชุมชี้แจง

หลักเกณฑ์ข้ันตอนการขอรับฉลากและการรับสมัครเข้า

ร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์

การให้ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสำาหรับปี 

2562 ซึ่งจะดำาเนินการติดฉลากใน 19 ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้

ผลิต/ผู้จำาหน่ายเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ที่ประสงค์จะขอ 

รับฉลาก ได้รับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางต่างๆ



 เม่ือเร็วๆนี้ นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต 

ณ สิงคโปร์ นางสาวจีน ฮุง (Jean Hung) ซีอีโอ บริษัท 

จเีวล ชางง ีแอรพ์อรต์ ดเีวลลอปเมน้ท ์จำากดั นายอรรถพล 

ฤกษพ์บิลูย ์ประธานกรรมการ บรษิทั  ปตท. นำา้มนัและการ

ค้าปลีก จำากัด (มหาชน) หรือ PTTOR และนางสาวจิราพร 

ขาวสวสัด์ิ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการ

ใหญ่ พีทีที โออาร์ ร่วมพิธีเปิด  คาเฟ่  อเมซอน สาขาจีเวล 

ชางงี แอร์พอร์ต ซึ่งเป็นสาขาแรกในประเทศสิงคโปร์และ 

เป็นสาขาที่ 2,750 ของคาเฟ่ อเมซอนทั่วโลก

 วันที่ 2 พ.ค.นายสุเมฆ  ปัณฑรานุวงศ์ ประธานมูลนิธิ

สถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF)  เข้า

แนะนำามูลนิธิ กิจกรรมประจำาปี 2562  และปรึกษาหารือ

กับกลุ่มบริษัท เอเซียเคนดี้ จำากัด ซึ่งให้การต้อนรับ

โดย Mr.Kenzo Endo  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

เอเซียเคนดี้ จำากัด และบริษัทในเครือ นายสุวัฒน์ สุข

กาย รองประธาน บริษัท เซมเมดายม์ ประเทศไทย จำากัด 

Mr.Hiroaki Wake รองประธานบริษัท เอเซีย แรนท์ จำากัด 

ฯลฯ สำานักงานที่ถนนอ่อนนุชซอย 33 เขตสวนหลวง 

กรุงเทพฯ

 นายวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี

และวิศวกรรมและนายวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล ผู้แทนบริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน)  ร่วมลงนามใน “พิธีลงนามบันทึกความ

เข้าใจโครงการความร่วมมือทางด้าน New Energy และ 

Digital Transformation” กับ Envision Energy Interna-

tional Limited โดยมี Mr. Lei Zhang, Founder & CEO  

จาก Envision Group  ณ  เมืองเซี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำานวยการธนาคาร

ออมสินนำาคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน 

ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม“ออมสินสร้าง

บ้านปลา รักษาทะเลไทย” ครั้งที่ 7 ณ หาดวาสุกรี ต.ตะ

ลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีคุณไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้

ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  คุณนิเดร์ วาบา นายกสมาคม

โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามจงัหวดัชายแดนภาคใต้

คณุภเูบศ จนัทนิมิ นายกสมาคมการประมงจงัหวดัปตัตานี

เข้าร่วมกิจกรรม

ปตท. จับมือ Envision พัฒนา

Digital Transformation

ธนาคารออมสินร่วมกิจกรรม

เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประธาน AEITF แนะนำากิจกรรมมูลนิธิกับบริษัท เอเซียเคนดี้

“พีทีทีโออาร์” เปิดคาเฟ่ อเมซอน 
     สาขาจีเวล ชางงีที่สิงคโปร์



 วันที่ 1 พ.ค. 2562 สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) โดย 

ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมและมหาวิทยาลัย Honam 

สาธารณรฐัเกาหล ีโดย Dr. Sang Cheol Park อธกิารบดไีดร้ว่ม

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) 

ณ มหาวิทยาลัย Honam University ลงนามความร่วมมือใน

การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีและบุคลากรอย่างใกล้ชิด

 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีการประชุมปฏิบัติ

การมองอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next 

Generation Automotive Industry Foresight Workshop) 

ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล โดยมีคุณอดิศักด์ิ 

โรหิตะศุน ผู้ทำาการแทนผู้อำานวยการ สถาบันยานยนต์

กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมประชุมอย่าง

คับคั่ง อาทิ นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานมูลนิธิ

สถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF)

 วันที่ 24 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานมูลนิธิ

สถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) และที่ปรึกษามูลนิธิได้เข้าพบ

นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน (พพ.) เพื่อแนะนำากิจกรรมประจำาปี 2562 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิด

เห็นและขอคำาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำาเนินกิจกรรมของมูลนิธิ

สถาบันยานยนต์จัดประชุม

มองอนาคตอุตฯยานยนต์สมัยใหม่

EVAT-มหาวิทยาลัย Honam

แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและบุคลากร
กฟน.มอบฝักโกงกางในกิจกรรม 

ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

AEITF  เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือกับรองอธิบดี พพ.

 เมื่อวันที่   24 พ.ค. 

2562 นายกีรพัฒน์ เจียม

เศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้า

นครหลวง (กฟน.) เป็น

ประธานในพิธีรับมอบฝัก

โกงกางจากนาวาโทศุภณัฐ 

วรรณดี รองผู้บังคับป้อม

พระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ พร้อมส่งมอบ

ฝักโกงกางให้แก่พนักงานทุกหน่วยงานใน กฟน.ที่จะเข้า

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการ

รักษาพื้นที่และทรัพยากรชายฝั่ง ป้องกันการกัดเซาะ และ

ฟื้นฟูธรรมชาติในพ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณบ้านแหลมสิงห์ 

จ.สมุทรปราการ 



 สมาคมสถาปนิ ก  ใ นพร ะบรมร าชู ป ถั มภ์  ( A SA )  โ ดนนาย 

อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมจัดเวทีสาธารณะในหัวข้อ “ทางเลียบ

เจ้าพระยาสร้างสรรค์หรือทำาลาย” ดึงองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง

ภาคประชาสังคม ระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน ยำ้า

โครงการดังกล่าวมีประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ทั้งเร่ืองการรุกลำ้าแม่นำ้า 

เจ้าพระยา ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อการระบายนำ้าและผล 

กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมนำ้าทั้ง 2 ฝั่ง

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยนายเสมอใจ ศุขสุ

เมฆ ประธาน คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ

เลขาธิการสำานักงาน กกพ. ร่วมแถลงข่าวความพร้อม “โครงการ

โซลาร์ภาคประชาชน”ให้แก่ส่ือมวลชนและผู้ที่สนใจ ณ สำานักงาน 

กกพ. อาคารจัตุรัสจามจุรี ซึ่งเริ่มสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วัน

ที่ 24 พ.ค.เป็นต้นไป โดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 

และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว

 บริษัท เทคโนเวล (เฟรย์) จำากัด ผู้นำาเข้าและจัดจำาหน่ายฟิล์มกรอง

แสงรถยนต์และอาคารลามิน่า ฟิล์มกลุ่มพิเศษลูมาร์ ในเครือบริษัท 

อีสท์แมน เคมิคัล จากสหรัฐอเมริกาแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยโดย

นายชยัณรงค์ สายสมร ประธานเจา้หนา้ทีฝ่า่ยการพาณชิยร์บัมอบฉลาก

ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจากนายนที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจ

การกระทรวงพลังงาน ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์

 นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน (พพ.) ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาคสบทบทุนเพ่ือ

จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดย

มีนายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการอาวุโส การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) เปน็ผู้รบัมอบในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนา กฟผ. ครบ

รอบ 50 ปี ณ สำานักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา

กกพ. แถลงข่าวความพร้อม

“โครงการโซลาร์ภาคประชาชน” 

พพ.บริจาคเงินสมทบทุน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

ฟิล์มกรองแสงลามิน่ารับรางวัลฉลากประหยัดพลังงาน

ASA เปิดเวทีดีเบต “ทางเลียบเจ้าพระยาสร้างสรรค์หรือทำาลาย”



<

 บริษัทวินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จำากัด (WEH) จัดทำาเส้ือ

ประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อมอบให้

กับหน่วยงานราชการ กำานัน ผู้ ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่

กงัหนัลม ตำาบลหว้ยบงและตำาบลหนองแวง จงัหวัดนครราชสมีา 

โดยมนีายอำาเภอ ไพฑรูย ์มหาชืน่ใจ รว่มเปน็ตวัแทนรบัมอบเสือ้

จากนายภนูพพล ภู่พพิฒัน ์ผูอ้ำานวยการฝา่ยพฒันาโครงการ 

WEH ณ ที่ว่าการอำาเภอด่านขุนทด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 

2562

 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562  ที่ผ่านมา นายภาณุมาศ 

ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(PEA) นำาคณะสื่อมวลชนทุกแขนงกว่า 40 คน เยี่ยม

ชม “โครงการระบบจำาหนา่ยดว้ยสายเคเบลิใตน้ำา้ระบบ 

22 kV ไปยังเกาะกู และเกาะหมาก จังหวัดตราด” เพื่อ

รองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็ ตอบ

สนองต่อการพัฒนาด้านธุรกิจการท่องเที่ยว โดย

เริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบเคเบิลใต้นำ้าเมื่อวันที่ 18 

พฤษภาคม 2558 สง่ผลใหค้วามเปน็อยูข่องประชาชน

ของทั้ง 2 เกาะ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 ดร.ฮาราลด ์ลิงค ์ ประธานกลุ่มบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์

จำากัด (มหาชน) หรือ BGRIM และนางปรียนาถ สุนทรวา

ทะ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BGRIM ถ่ายภาพร่วมกัน

กับคณะผู้บริหาร Korea Electric Power Corporation 

(KEPCO) ในโอกาสเดนิทางไปสาธารณรฐัเกาหลี เพือ่ยนืยนั

ความพร้อมในการพัฒนาระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน 

(ESS) และ ระบบโครงขา่ยสำาหรบัสง่ไฟฟา้อจัฉรยิะแบบครบ

วงจรสำาหรับโครงการพัฒนาพื้นที่เมืองการบินสนามบิน

นานาชาตอิูต่ะเภาและเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 

 บริษัท พีพี ไพร์ม จำากัด (มหาชน) หรือ PPPM โดยพลเอก

เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามบันทึก

ความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จำากัด หรือ ESCO ในกลุ่มเอ็กโกโดยนายสาธิต ถนอม

กุล กรรมการผู้จัดการ เพื่อมอบหมายให้ ESCO เป็นผู้ดำาเนิน

งานด้านการเดินเครื่องและบำารุงรักษาแก่โรงไฟฟ้าพลังงาน

ความร้อน Geothermal ในเมืองเบปปุ จ.โออิตะ ประเทศญี่ปุ่น 

ณ อาคาร เอ็กโก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

‘BGRIM’ ผนึก ‘Kepco’
ขยายศักยภาพระบบกักเก็บพลังงาน

PPPM เซ็น MOU กับ ESCO
เพื่อบำารุงรักษาโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่น

WEH มอบเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

PEA นำาสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ 

เคเบิลใต้นำ้าพื้นที่เกาะกูด





พวกเราชาวบางจาก เชื่อวาอนาคตเปลี่ยนได เมื่อเราคิดและลงมือทํา

นี่คือเหตุผลที่เรามุงมั่นดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม

และความเปนอยูที่ดีขึ้นของสังคมมาตลอด 35 ป เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นตลอดไป

35 ป บางจาก GREENOVATE OUR TOMORROW

Greenovate
our Tomorrow

อยากเห็นอนาคต
เปนแบบไหน

วันนี้เราทําอะไรอยูที่

#Bangchak35yrs


