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 AE Magazine ฉบับพลังงานแสงอาทิตย์ ฉบับที่ 55 ฉบับที่

แล้วมาออกวางแผงในช่วงที่กระแสส่งเสริมโซลาร์รูฟท็อปเป็นท่ี

แพร่หลาย โดย ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา บรรณาธิการพลังงาน

แสงอาทิตย์ได้สัมภาษณ์ ศ.ดร.ดุสิต เครืองาม อดีตท่ีปรึกษา

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ให้ข้อคิดมากมายที่

รฐัควรปรบัปรงุเพ่ือสง่เสรมิการติดต้ังโซลารร์ฟูทอ็ปใหแ้พรห่ลาย

มากขึ้น ขณะเดียวกันทางมูลนิธิฯ เข้าร่วมงานที่คณะกรรมการ

กำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดกิจกรรม “ไฟจากฟ้า” ที่ 

พารากอนฮอลล์ ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2519

 บทบรรณาธิการและ

สารจากประธานมูลนิธิฯ

 และ “คนบันดาลไฟ” 13 กันยายน 2519 ที่อุทยาน 100 ปี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาดที่

ทุกคนเข้าถึงได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้และ

ความเขา้ใจ แกป่ระชาชน และกลุ่มเปา้หมายเก่ียวกับพลังงานสะอาด 

และสร้างความตระหนักรู้ ในเร่ืองคณุคา่ของพลังงานไฟฟา้ พรอ้ม

สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า

จากโซลารเ์ซลล ์ตลอดจนการสรา้งตน้แบบความมัน่คง และยัง่ยืน

ของพลังงานไฟฟ้าทั้งในยามปกติ และภาวะฉุกเฉินเพื่อมุ่งสู่เป้า

หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้เน้นนำาเสนอเรื่องราวการบริหาร

งานขยะชุมชนและพลังงานชีวมวลที่เป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้

ความสำาคัญอย่างยิ่งตลอดห้าปีที่ผ่านมา 

 โดย รศ.ดร.สุชาติ นวกวงศ์ บรรณาธิการ “การบริหารงาน 

ขยะชุมชนและพลังงานชีวมวล” จะให้ความรู้ และพาผู้อ่านเดินทาง 

ไปพร้อมกับผมเพื่อเยี่ยมชมการบริหารงานโรงไฟฟ้าจากขยะ 

อีสเทิร์น เอนเนอร์จี้ พลัส (EEP) ในเขตเทศบาลแพรกษาใหม่ 

จังหวัดสมุทรปราการ โดย ดร.คณพศ นิจสิริภัช ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กรุณาให้ความรู้อย่างเต็มที่และพาชม 

การบริหารบ่อขยะ และโรงไฟฟ้าจากขยะแบบละเอียดและชัดเจน 

ผมขอแนะนำาผู้อ่านทุกท่านไม่ติดตามไม่ได้น่ะครับ เพ่ือคุณจุใจ 

อยากให้สแกน QR Code เพื่อชมวิดีโอบทสัมภาษณ์ของ 

ดร.คณพศ นิจสิริภัช โดย รศ.ดร.สุชาติ นวกวงศ์ เพราะทุกคำา

ชี้แนะว่าจะตั้งต้นธุรกิจอย่างไร และบริหารอย่างไรให้ประสบความ

สำาเรจ็อย่างไร เพ่ือประโยชน์ต่อชมุชนโดยรอบ พัฒนาสิง่แวดล้อม

ที่ดี เพื่อสังคม เพื่อประเทศ

 นอกจากนี้ รศ.ดร.สุชาติ นวกวงศ์ บรรณาธิการยังพาเราไป

ไกลถึง อ.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมโรงไฟฟ้าจาก

ชีวมวล (แกลบ) ศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์ โดยคุณไกรรักษ์ เรือง

จนิดาวลัย กรรมการผูจ้ดัการ (CEO) กรณุาอธบิายความเป็นมา

และให้ความเข้าใจการบริหารงานโรงไฟฟ้าจากแกลบโดยละเอียด

 นอกจากนี้ จะได้พบกับความเคลื่อนไหวของวงการยานยนต์

ไฟฟา้ (EV) ในบ้านเราโดย ผศ.ดร.ยศพงษ ์ลออนวล บรรณาธกิาร

ยานยนต์สมัยใหม่พาชมงาน Big Motor Car Sale 2019 @Bitec 

ท่ีผ่านมาเพ่ือทิศทางการท่ีบริษัทรถยนต์กำาลังนำายานยนต์ไฟฟ้า

เข้ามาขายในตลาดบ้านเราอย่างไร 

 ผศ.ดร.สรัุตน์ บัวศร ีบรรณาธิการการควบคุมมลพษิ นำาเสนอ

แนวคดิการบำาบดัตอ้งทำาเปน็ระบบ และเลยีนแบบวธิทีางธรรมชาติ

ติดตามได้ที่บทความ “แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้

ยั่งยืน?”

 ศ.ดร.พิชัย สดภิบาล บรรณาธิการการออกแบบเพื่ออนุรักษ์ 

พลังงาน แนะนำาเทคนิคจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นมาเล่าว่าอะไร ช่วย 

เรือ่งประหยดัพลงังานตดิตามไดท้ีบ่ทความ “บา้นประหยดัพลงังาน 

(ศ.สด 2562)”

 หวังเป็นอย่าย่ิงว่าสาระที่อัด

แน่นจากบรรณาธกิารทกุทา่นของ

เราในวารสารพลังงานทางเลือก 

(Alternative Energy Magazine 

AE) ฉบับที่ 56 นี้จะเป็นเครื่อง

นำาทางแกท่า่นผูอ่้านและทา่นผูช้มให้

เปิดใจกว้างถึงการใช้พลังงานทาง

เลือกรูปแบบอื่นๆ ที่ช่วยรักษาสิ่ง

แวดล้อมให้สมดุล ลดมลพิษ

เพ่ือสังคมที่ปลอดภัยและมี

พลังงานทีย่ั่งยืนเพียงพอให้กับ

ทุกคน เพ่ือส่งบ้านที่น่าอยู่ชื่อ

วา่ประเทศไทยตอ่ใหล้กูหลานเรา

นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์

ประธานมูลนิธิสถาบัน 

พลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย

“
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บทนำา 

การบริหารงานขยะชุมชนและพลังงานชีวภาพ

โดย รศ.ดร.สุชาติ นวกวงศ์

สัมภาษณ์พิเศษ 

คุณไกรรักษ์ เรืองจินดาวลัย

เจ้าของโรงไฟฟ้าศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์

SPECIAL SCOOP 

IRPC เน้นนวัตกรรมเพื่อโลกยั่งยืน

พัฒนาสินค้าตอบโจทย์ Circular Economy

CLEAN ENERGY 

“โซลาร์ลอยนำ้า”

คลื่นลูกใหม่แห่งอุตสาหกรรมไฟฟ้า

คุยกับนายก EVAT 

8 แนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า 

ผลักดันไทยสู่สังคมยานยนต์ไร้มลพิษ

SPECIAL SCOOP 

ASIA KENDY จับมือ OMI ODOR

พัฒนามาตรฐานตรวจวัดมลพิษทางกลิ่น

ENERGY RESEARCH 

สวทช. โชว์ผลงานวิจัยระบบกักเก็บพลังงาน

พัฒนานวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมมูลค่า142 ล้าน

ENERGY SAVING 

บ้านประหยัดพลังงาน    

โดย ศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล

ENERGY REPORT 

“สนธิรัตน์” โชว์ไทยบิ๊กพลังงานทางเลือก

ผู้นำา ‘โซลาร์เซลล์-พลังงานลม-ชีวมวล’ ใน SEA

เรื่องจากปก 

เปิดโมเดลโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 

ชู Waste Energy อบต.แพรกษาใหม่

โดย ดร.คณพศ นิจสิริภัช CEO EEP



INTRODUCTION
โดย รศ.ดร.สุชาติ นวกวงศ์

“
“

 รศ.ดร.สุชาต ินวกวงศ ์อดตีเป็ยอาจารย์คณะสิ่งแวดลอ้ม

และทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ปจัจบุนัเกษียณแล้ว 

รบัหน้าทีเ่ปน็บรรณาธกิารมลูนธิสิถาบนัพลังงานทางเลอืกแหง่

ประเทศไทยการบริหารงานขยะชุมชนและพลังงานชีวมวล ซ่ึง

เป็นปัญหาของประเทศ ขอสร้างความเข้าใจทางวิชาการมาก

ขึ้น เพราะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน 2 กลุ่มเรื่องนี้ เนื่องจาก

เรามีขยะชุมชน และขยะจากการเกษตร เพราะเราเป็นประเทศ

การเกษตรจึงขอสร้างความเข้าใจเชื้อเพลิงที่ใช้ ในโรงงานไฟฟ้า

ขนาดเล็ก

 บทนำา การบริหารงาน

ขยะชุมชนและ 

    พลังงานชีวมวล

สแกน..เพื่อรับชม

อ.สุชาติ แนะนำาบทความ
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 ในสมัยของนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อ

วันที ่17 มีนาคม 2535 คณะรฐัมนตรไีดม้มีต ิเหน็ชอบการออก

ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กมาก หรือ VSPP ที่

ผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานนอกรูปแบบเช่นการใช้กากหรือเศษ

วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง ทำาการผลิตไฟฟ้า 

และไอนำ้าร่วมกัน (Cogeneration) การใช้พลังงานนอกรูปแบบ

เป็นต้นพลังงานนอกจากจะสามารถกำาจัดกากหรือวัสดุเหลือ

ใช้ทางการเกษตรได้แล้วผลพลอยได้อีกชนิดหนึ่งคือการได้

พลังงานไฟฟ้ามาเสริมระบบการจำาหน่าย ทำาให้ระบบไฟฟ้าของ

ประเทศมีความมั่นคงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงมีนโยบาย

เร่งหาพลังงานทดแทนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและ

มีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการนั่นจึงเป็นที่มาของ

พลงังานหมุนเวยีนหรอืพลงังานนอกรปูแบบ เชือ้เพลงิทีน่ำาไปใช้

ในโรงงานไฟฟ้าขนาดเลก็ทีน่ยิมใชก้นัปจัจบัุนคือขยะชมุชน (Solid 

Waste) และเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass)

 ในอดีตนั้นการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยได้ถูกจำากัดสิทธิและ

ผูกขาดเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น แต่กฎ

ระเบยีบใหมเ่หลา่นีไ้ดร้บัการพฒันา จนเอกชน ตลอดถงึเอกชน

รายเล็ก หรือชุมชนก็สามารถทำาการผลิตไฟฟ้าแล้วส่งขาย

กระแสไฟฟา้ใหก้บัการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย การไฟฟา้

นครหลวงหรอืการไฟฟา้สว่นภมิูภาคไดด้ว้ย จงึเปน็โอกาสใหผู้้

สนใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาโรงงานที่มีระบบ

ไฟฟ้าของตนเองเพื่อประสิทธิภาพหรือภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้น     

 เพื่อให้ผู้สนใจเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าขนาด

เล็ก ขนาดกำาลังผลิตไม่เกิน 10 เมกกะวัตต์ ได้ทราบถึงชนิด

ของเชื้อเพลิงที่ใช้ ในโรงงาน บรรณาธิการด้านการจัดการ

ขยะและการจัดการวัสดุชีวมวลเพื่อการแปรรูปเป็นพลังงาน  

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ นวกวงษ์) ของมูลนิธิสถาบัน

พลงังานทางเลอืกแหง่ประเทศไทย จงึจะขออธบิายรายละเอยีด

เรื่องของเชื้อเพลิงที่ ใช้ ในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า 

ขนาดเล็กประกอบคำาสัมภาษณ์ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท

ศรีแสงดาวไบโอพาวเวอร์ จำากัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โรงไฟฟ้าขยะชุมชนแพรกษาใหม่ บริษัทราชบุรี-อีอีพี 

รินิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำากัด ดังนี้

 

เชื้อเพลิงที่ใช้ ในโรงงาน 

    ไฟฟ้าขนาดเล็ก

 1. เชื้อเพลิงขากขยะชุมชน

 แตเ่ดมิขยะทีเ่กดิจากชมุชนนัน้รฐับาลหรอืทอ้งถิน่จดัการโดย

ใช้วิธีการกองแล้วเผา (Open Dumping and Burning) ซึ่งต่อ

มาพัฒนากลายเป็นวิธีการกลบฝัง (Sanitary Landfill) ซึ่งวิธีนี้

สามารถใช้ได้ในชุมชนขนาดเล็กและมีขยะไม่มากนัก

 ต่อมาภายหลังเมื่อชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ้นและประชากร

ในชุมชนมีความหนาแน่น ขยะจากชุมชนเพิ่มปริมาณมากขึ้น 

ประกอบกับการกำาจัดขยะแบบกลบฝัง (sanitary Landfill) ไม่

สามารถดำาเนินการได้อย่างถูกสุขลักษณะ พ้ืนที่ใช้กลบฝังไม่

เพียงพอ และการกลบฝังยังก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องจากวิธี

นี้อีกมากมาย ประกอบกับเทคโนโลยีเตาเผาขยะ (Incineration) 

เพื่อการกำาจัดขยะชุมชน ได้มีการพัฒนาคุณภาพของเตาเผา

มากขึ้นจนสามารถที่จะเผาขยะและควบคุมมลพิษที่อาจจะเกิด

จากเตาเผาขยะชุมชนได้ จึงได้มีการนำาเอาระบบเตาเผาที่ใช้ขยะ

ชุมชนเป็นเชื้อเพลิงมาใช้ ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ขยะชุมชนจึง

สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานได้

 โรงไฟฟ้าขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ของบริษัทราชบุรี-อีอีพี 

รินิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำากัด ตั้งอยู่ที่ตำาบลแพรกษาใหม่ อำาเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรปราการ

 โดยทั่วไปขยะชุมชนมีองค์ประกอบของขยะดังตาราง ที่ 1
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบของขยะชุมชน

หมายเหตุ : ตัวอย่างขยะชุมชนจากพื้นที่อื่น (ไม่ระบุพื้นที่)

ลำาดับที่

1 เศษผัก อาหาร 15.35 41.18

2 กระดาษ 9.30 11.49

3 พลาสติก 40.00 19.89

4 ยาง 0 0

5 หนัง 0 0

6 ผ้า 13.95 21.92

7 ไม้ 15.82 5.52

8 กระดูก เปลือกหอย 0 0

9 แก้ว 0 0

10 โลหะ 0 0

11 หิน กระเบื้อง 0 0

12 อื่นๆ 5.58 0

13 มูลฝอยอันตราย - 0

- ปริมาณความชื้น (ร้อยละ) 49.33 55.05

องค์ประกอบของขยะชุมชน เก็บครั้งที่ 1 
(ร้อยละของตัวอย่าง)

ตัวอย่างที่ 2
(ร้อยละของตัวอย่าง)

ตัวอย่างที่

 2 เชื้อเพลิงจากชีวมวล

 ประเทศไทยจดัเปน็ประเทศอตุสาหกรรมการเกษตร จงึมวีสัดุ

ที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตรมากมาย ทั้งที่ใช้เป็นประโยชน์

ทางการค้าไดแ้ละบางสว่นเปน็ของเหลอืใชห้รอืใช้ไมไ่ด ้เปลือกไม้

สบั เปลอืกไม ้และกากของผลปาลม์กเ็ปน็อกีสว่นหนึง่ของวสัดุ

เหลือทิ้งดังกล่าว 

 จากข้อมูลของสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์พบวา่ประเทศไทยเปน็ประเทศทีป่ลกูขา้วเปน็

อันดับ 6 ของโลก ปีหนึ่งๆไทยผลิตข้าวเปลือกได้ประมาณ 24-

25 ล้านตัน และปลูกปาล์มเป็นอันดับ 4 ของโลก ขณะที่ปาล์ม

ซึ่งปลูกกันมากในภาคใต้มีกากของผลปาล์มกว่า 6 แสนตัน 

 โดยที่แกลบเป็นของเหลือที่ได้มาจากการสีข้าว ส่วนกาก

ปาล์มได้จากเปลือกของผลปาล์มหลังสิ้นสุดกระบวนการผลิต 

นำ้ามันปาล์ม 

 นอกจากนัน้ชวีมวลยังมวีสัดปุระเภทอ่ืนๆชิน้ไมส้บั ชานออ้ย 

ขี้เลื่อย กาบมะพร้าวเป็นต้น แต่ละวันจึงมีวัสดุชีวมวลเหลือทิ้ง

เหล่านี้จำานวนมากแต่กลับนำาไปใช้ประโยชน์ได้น้อย ส่งผลให้เกิด

ปญัหาด้านสิง่แวดลอ้มตามมา เชน่ การกองเกบ็ และการกำาจดั

ทิ้ง เป็นต้น  

 โรงงานไฟฟา้ขนาดเลก็ของบรษัิทศรแีสงดาวไบโอพาวเวอร ์

เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง  ต้ังอยู่ที่ตำาบลสักคู  

อำาเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

 แกลบเป็นวัสดุชีวมวลมีคุณสมบัติดังตาราง ที่ 2
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติของแกลบ

วัสดุชีวมวลอื่น แสดงในรูป

 ถ้าเรานำาทั้งสองเรื่องมาเข้าเตาเผาเพื่อเปรียนเป็นพลังงาน

ไฟฟา้เปรยีบเทยีบ กจ็ะไดม้ลพษิทีแ่ตกต่างกนั แลว้เราจะควบคมุ

มลพิษแตกต่างกันอย่างไร ขึ้นกับองค์ประกอบที่แตกต่างกัน 

แล้วเราจะควบคุมได้มลพิษอย่างไร มีระบบควบคุมมลพิษเช่น 

Dry absorption เพื่อดูดซับกลิ่น Batch Filters กรองฝุ่น หรือ 

Electro Static Precipitator (ESP) ในการกำาจัดฝุ่นขนาดเล็ก 

Cyclone ในการกำาจัดฝุ่นขนาดใหญ่ ทั้งหมดนี้สามารถนำาไปใช้

ในโรงไฟฟ้าจากขยะและชีวมวลได้ 

 นอกจากนี้ทั้งขยะและชีวมวลเมื่อเผาแล้วยังได้ไนโตรเจน

ออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไดออกซิน ด้วยกันทั้งคู่ แต่

สามารถควบคุมได้ 

 เราอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจติดตามจากวิดีโอคลิป เร่ือง

การจัดการขยะชุมชนมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่ง

ประเทศไทยได้เข้าเย่ียมชมโรงไฟฟ้า EEP และบ่อขยะที่ตำาบล 

แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุรปราการ โดย ดร.คณพศ นิจสิริภัช 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ให้ความกรุณาให้คำาอธิบาย

และเยี่ยมชม

 เราอยากเชญิชวนผูท่ี้สนใจตดิตามจากวดิโีอคลปิ เรือ่งการ

จดัการชวีมวลมลูนธิสิถาบนัพลงังานทางเลอืกแหง่ประเทศไทย

ได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์ อำาเภอ

สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคุณไกรรักษ์ เรืองจินดาวลัย 

กรรมการผู้จัดการ ให้ความกรุณาให้คำาอธิบายและเยี่ยมชม

ลำาดับที่

1

2

3

4

5

6

7

G.C.V(Kcal / Kg )

Carbon

Hydrogen

Oxygen

Moisture

Sulphur

Nitrogen

Ash

ค่าความร้อน

37.8

4.41

33.27

12.00

0.14

0.17

12.65

3500

Composition Percentage

สแกน..เพื่อรับชม

เที่ยวชมโรงงานไฟฟ้า EEP

แกลบ

ขี้เลื่อย

ไม้สับ

กากมะพร้าว

ชานอ้อย

ปาล์ม

สแกน..เพื่อรับชมบทสัมภาษณ์

ดร. คณพศ นิจสิริภัช (เรื่องจากปก)
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COVER STORY
เรื่องจากปก

ความเป็นมาของโรงไฟฟ้า

โดยสังเขป

อีสเทิร์น 
  เอเนอร์จี้พลัส 

  (Eastern Energy Plus : EEP)

สแกน..เพื่อรับชมบทสัมภาษณ์

ดร. คณพศ นิจสิริภัช

ดร. คณพศ นิจสิริภัช  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บ.อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำากัด 

 คุณคณพศ: โรงไฟฟ้าได้เริ่มกิจการตั้งแต่ปี 2557 แต่ทาง

บรษัิทไดเ้ขา้มาตดิตอ่และซือ้กจิการบอ่ขยะทีอ่บต. แพรกษาใหม ่

จากเจ้าของเอกชนเดิมก่อนหน้านั้น 3 ปี โดยมีขยะหมักหมมมา

ตัง้แตป่ ี2539 นานกวา่ 20 ป ีปรมิาณการทิง้ 1,000-2,000 ตนั

ต่อวัน รวมแล้วไม่ตำ่ากว่า 10 ล้านตัน ในบ่อดินบนพื้นที่ 159 ไร่ 

โดยเจ้าของเดิมขุดเอาดินไปขาย ลึก 30-40 เมตร แล้วนำาขยะ

มาใส่จนบ่อมีสภาพกลายเป็นภูเขาขยะ ปัจจุบันบ่อขยะนี้รองรับ

ขยะจากเทศบาลและอบต. 48 แห่งทั่วทั้งจังหวัดสมุทรปราการ 

4 พันตันต่อวัน จากทั้งภาคราชการและเอกชน ในบางเขต

พื้นที่จัดการเก็บขยะโดยเอกชนและทางราชการเป็นผู้บริหาร

งบประมาณ ท้ายที่สุดขยะก็ต้องมาทิ้งที่บ่อนี้ ด้วยปริมาณ

ขยะจำานวนมากขนาดนี้ ทางบริษัทต้องเข้ามาจัดการเรื่องสิ่ง

แวดล้อมก่อน เพื่อควบคุมกลิ่น, นำ้าเสียและป้องกันเพลิงไหม้ 

ซึ่งเคยเกิดกับบ่อขยะอื่นในเขตจังวัดสมุทรปราการเช่นกัน โดย

เฉพาะบ่อที่ขาดการดูแลในหน้าร้อน แก๊สที่อยู่ในขยะติดไฟแล้ว

ลามไปที่ขยะ ซึ่งดับไฟได้ยากมาก ทำาให้เกิดปัญหามลพิษอย่าง

มหันต์มากในเมษายนปี 2557 ซึ่งเป็นช่วงบริษัทเราเข้ามาดูแล

กิจการต่อพอดี เราถือว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เพื่อให้

ประชาชนเห็นว่าเราน่ังอยู่บนกองไฟ เดือนเมษายนเรามักจะ

ไดย้นิบอ่ขยะไฟไหมบ้อ่ยๆ เราจงึจดัทีน่ีเ่ปน็ศนูยซ์กัซอ้มการเกดิ

เหตุเพลิงไหม้กองขยะข้ึนในทุกๆ ปี เพื่อจำาลองเหตุการไฟไหม้

บ่อขยะการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของบ่อและเจ้าหน้าที่

ภาครัฐอย่างไร
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 อ.สุชาติ: แรงบันดาลใจให้เข้ามาสู่ธุรกิจที่ต้องการการ

จัดการที่ยากเพื่อสังคมนี้

 คณุคณพศ: ผมมปีระสบการณก์บัขยะมากกวา่ 15 ป ีกอ่น 

ทีร่ฐัจะใหม้กีารสง่เสริมพลงังานทดแทน โดยม ีAdder ในรปูแบบ

ต่างๆ เชื่อมั่นว่าขยะต้องนำาไปผลิตพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยี

พร้อม และขยะมีความมั่นคง เชื้อเพลิงมีแน่นอนมากกว่าเทียบ

กับพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่นโซลาร์น้ันต้องขึ้นกับธรรมชาติ 

เมื่อนำามาคำานวณรายได้จะเกิดอย่างไร บวกกับความคุ้นเคย

กบัขยะทำาใหส้นใจทีจ่ะพฒันา แตข่ยะในวนันัน้หรือแมก้ระทัง่วนันี ้

ก็แทบจะไม่ประสบผลสำาเร็จในแง่ของเทคโนโลยี ออกเดินทาง

ศึกษาจากบ่อขยะทั่วประเทศตลอด 10 ปีท่ีผ่านมาจนมาลง

หลักปักฐานที่สมุทรปราการเพราะเป็นเมืองทิ้งขยะ และปี 2557 

ทาง คสช. เข้ามาแล้วตั้งเรื่องขยะเป็นวาระแห่งชาติ โดยจังหวัด

สมุทรปราการเป็น 1 ใน 7 จังหวัดเป้าหมาย สมุทรปราการ 

ปทุมธานี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี และ

สมุทรสาคร โดยมีสมุทรปราการท่ีมีขยะมากท่ีสุดอันดับหนึ่ง 

จะมีเพียงสมุทรปราการและปทุมธานีที่จัดการโดยเอกชนทำาให้

รัฐเข้ามาสนันบสนุนไม่ได้ รัฐจึงเร่ิมงานปรับปรุงที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาท่ีรัฐเป็นผู้จัดการอยู่โดยย้ายกองขยะ 

ออกไปที่ อ.บางบาล เป็นต้น

 อ.สุชาติ: ตัดสินใจเลือกสมุทรปราการแล้ว ต้องมาคุยกับ

ใครก่อน

 คณุคณพศ: ตอ้งคยุกบัทกุภาคสว่น ทัง้ราชการและเอกชน 

โดยทีน่ีเ่ป็นของเอกชน ตอ้งมาประสานสิทธิต์อ่ ในตอนแรกไมไ่ด้

ตั้งใจจะเลือกที่นี่ ใครๆก็บอกว่าบ้าหรือเปล่าที่มาซื้อบ่อขยะเป็น

เงินพันๆล้านบาท เลยคิดว่าจะไปซื้อที่อื่นทำาบ่อต้องทำาประชา

พิจารณ์วันแรกก็เกิดแรงต้านทันที คงไม่ผ่านแน่นนอน จึงยุติ

ไป ความตัง้ใจแรกอยากเริม่ที่ใหม่ใหส้ามารถอกกแบบไดอ้ยา่งที่

ตอ้งการ เชน่ บอ่แบบ Sanitary land field ถา้มาทำาบอ่เก่าตอ้ง

แก้ปัญหา ปี 2554 ต้องกลับมาทำาที่บ่อเก่าจากประสบการณ์

ทำาให้เรารู้ว่าต้องติดต่อประสานงานกับใคร และขั้นตอนทาง

กฎหมายต่างอย่างไร 

 การจัดการบ่อขยะเก่าอย่างไรก็มีปัญหา กลิ่น นำ้าเสียและไฟ

ไหม้ ที่เราจะต้องแสดงให้ชาวบ้านเห็นว่าตั้งแต่เราเข้ามาปัญหา

ปรับดีขึ้นที่จับต้องได้ ไม่ใช่เอาแต่พูดไม่เป็นรูปธรรม ถึงแม้นว่า

บอ่เราจะไมไ่ดเ้ปน็แบบ Sanitary land field แตเ่รามกีารควบคุม

จนเรียกว่า Control dump จากเดิมเรียกว่า Open dump 

ทั้งหมดนี้ถือเป็นการลงทุนกับสิ่งแวดล้อม ชาวบ้านเห็นก็เกิด

เป็นความหวังแล้วกลับมาสนันสนุนเรา จนเป็นความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือ เมื่อเราก่อตั้งโรงไฟฟ้าแรงต้านจึงไม่มี

 อ.สุชาติ: เมื่อปรับสภาพกองขยะให้เป็น Control Dump 

ได้แล้ว ตัดสินใจเปิดโรงไฟฟ้าเพราะอะไร

 คณุคณพศ: มหีลายคนถามวา่ขยะไมผ่ลติไฟฟา้แล้วทำาอยา่ง

อื่นไม่ได้หรือ เราต้องมาดูที่องค์ประกอบของขยะ (Composi-

tion) มี 3 ส่วนหลักๆ คือ 1. ส่วนที่สามารภเผาไหม้ได้  ไม่ย่อย

สลาย ไมม่รีาคา (รไีซเคิลไมไ่ด)้ นำา้หนกัเบาสว่นใหญเ่ปน็พลาสตกิ 

60% การกำาจดัตอ้งนำาไปเผาอย่างเดยีว ถา้ไมท่ำาอะไรกจ็ะสุ่มเปน็

ภูเขาอย่างที่เห็นอยู่ ตัวมันเองไม่มีกล่ินเหม็นแต่มันเป็นภาชนะ

ห่อหุ้มสิ่งที่มีกลิ่นเหม็น เมื่อฝนตกก็จะชะสิ่งเหล่าน้ีกลายเป็น 

นำา้เสีย ตอ้งนำามาเผาแตถ่า้เราเผาโดยไมม่รีะบบเกดิมลพษิไมต่า่ง

จากเกิดไฟไหม้กองขยะ เหตุผลนี้จึงต้องนำาไปเผาในโรงไฟฟ้า 

ได้พลังงานในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และกำาจัดขยะแบบยั่งยืน

ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีข้อกำาหนดว่าต้องทำาระบบบำาบัด

องค์ประกอบของขยะ และการบริหารจัดการ

ชนิด (Type) (%)

1

2

3

ส่วนที่สามารภเผาไหม้ได้  ไม่ย่อยสลาย ไม่มีราคา 

(รีไซเคิลไม่ได้) นำ้าหนักเบาส่วนใหญ่เป็นพลาสติก

อิทรีย์สารอีก ที่มีค่าความร้อนตำ่า ทำาไบโอแก๊ส 

ไม่ค่อยได้ผล หมักทำาปุ๋ยได้อย่างเดียว

ส่วนที่สามารถรีไซเคิลได้ ของที่มีราคา

60

30

10

เผาในโรงไฟฟ้า

หมักทำาปุ๋ยได้ 

อย่างเดียว

แยกขาย

พลังงานไฟฟ้า

ปุ๋ยอินทรีย์

การจัดการ ผลพลอยได้ 

(By Product)
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อย่างไรอะไรบ้าง และโรงไฟฟ้าในเมืองต้องมีมาตรฐานสูงด้วย 

2. อิทรีย์สารอีก 30% ที่มีค่าความร้อนตำ่า ทำาไบโอแก๊สไม่ค่อย

ไดผ้ล หมกัทำาปุย๋ไดอ้ยา่งเดยีว 3. ของทีส่ามารถรไีซเคลิได ้ของ

ที่มีราคา 10%

 อ.สุชาติ: โรงไฟฟ้าออกแบบอย่างไร 

 คุณคณพศ: เราเลือกเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว ในต่างประเทศ

ก็มีปัญหาเรื่องขยะเช่นกัน ผมเดินทางไปทั่วโลกเพื่อศึกษา ลง

รายละเอียดถึงลักษณะของขยะ จนกระทั่งได้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด 

แต่ในแงก่ารลงทนุปรากฏวา่ไมคุ่ม้ โครงการภาคเอกชนกไ็มเ่กดิ 

ตอ้งตดัสนิใจวา่การลงทนุขนาดไหนทีอ่ยู่ในสเกลทีท่ำาแล้วมกีำาไร

อยู่ได้ เพราะเราคิดคนเดียวไม่ได้เพราะโครงการเหล่าน้ีต้องพ่ึง

สถาบันทางการเงิน ธนาคารจะไม่อนุมัติสินเชื่อถ้าโครงการนี้

ไม่มีกำาไร การที่รัฐให้ feed in tariff หรือ subsidize สามารถ

สะท้อนถึงต้นทุน ซึ่งโรงไฟฟ้ามีต้นทุนที่สูงมาก ไม่เพียงแค่ส่วน

โรงไฟฟ้า แต่รวมไปถึงรอบๆโรงไฟฟ้าท่ีเป็นต้นทุนสิ่งแวดล้อม 

ผมจำาเป็นต้องสร้างบริษัทเอ็นจิเนียรับเหมาก่อสร้างระบบโรง

ไฟฟ้าเองเพื่อลดต้นทุน เพื่อให้ได้มาตรฐานต่างประเทศในราคา

ที่ควบคุมให้อยู่ในสเกล แต่ต้องให้มันดีไม่นั้นชาวบ้านเห็นมลพิษ 

รับไม่ได้เกิดความเสี่ยง จึงต้องทำาควบคู่กันไป

 อ.สุชาติ: เลือกเทคโนโลยีอะไร

 คุณคณพศ: ขอแบ่งเทคโนโลยีเป็น 2 ส่วน 1. เชื้อเพลิง

ก่อนเข้าโรงไฟฟ้า : การขัดแยกขยะ ให้ได้เชื้อเพลิงที่ดีพอเรียก

ว่า RDF ระดับ 2 หรือ 3 ก็พอ 2. ส่วนของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า

เรียกว่า Direct Combustion แบบ Step Grate Stoker ระบบจะ

นำาขยะที่เป็นเชื้อเพลิง (RDF) เผาบนตะกรับ ผ่านเข้าโซนอบร้อน 

(pre-heat) แล้วโชนเผาไหม ้(combustion) ใหเ้กดิพลงังานความ

ร้อนเลื่อนลงเป็นขั้นๆ และมีการผลิกเชื้อเพลิงไปมาจนเผาไหม้

สมบูรณ์ ส่วนเถ้าหนักจะถูกปล่อยลงสู่ปล่องข้ีเถ้าด้านล่างต่อ

ไป ไอรอ้น (Flue Gas) ทีไ่ดจ้ากเตาเผา (Direct Combustion) จะ

ถกูนำาไปต้มนำา้ใน Boiler โดยตอ้งมอีณุหภมูทิีเ่สถยีรที ่800-900 

องศาเซลเซียส ต้มทำาให้เกิดไอนำ้าที่ 400-500 องศาเซลเซียส

 อ.สุชาติ: อุณหภูมิของไอร้อนเท่าไหร่ คงที่หรือไม่

 คุณคณพศ: อุณหภูมิของไอร้อนอยู่ที่ 800-900 องศา

เซลเซยีส แลว้ตอ้งทำาใหค้งทีเ่พราะถา้เชือ้เพลงิขยะมีความชืน้มาก 

อุณหภูมิก็จะตกลง นอกจากนี้เราเผาขยะบนตะกรับท่ีเป็นโลหะ 

ไมส่ามารถทนความรอ้นได้เกนิ 600-700 องศาเซลเซยีส จะละลาย 

เพราะฉะนั้นต้องมีการระบายความร้อนด้วยนำ้าวนรอบตะกรับ 

(Cooling System) สำาหรับโรงงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงไบโอแมส 

จะใช้ระบายความร้อนท่ีตะกรับแบบแอร์คูลได้ เน่ืองจากให้ 

ความร้อนตำ่ากว่าเชื้อเพลิงจากขยะท่ีส่วนใหญ่เป็นพลาสติก

ที่ให้ความร้อนในระดับหม่ืนกิโลแคลอร่ี ทำาให้ตะกรับโลหะต้อง 

ใช้นำ้าเพื่อระบายความร้อน

 ขยะที่เข้าสู่เตาเผาก็ถูกทำาลายจนกลายเป็นข้ีเถ้า ไอร้อนที่ 

800 องศาเซลเซียส ก็ไปต้มน้ำาใน Boiler เกิดเป็นไอนำ้าที่ 400-

500 องศาที่มีแรงดัน 50 Bar ไปขับ เทอร์ไบน (Turbine) หมุน

ระบบเจนเนอเรเตอร์ (Generator) ทำาให้ไอนำ้ามีแรงดันลดลง

เหลือ 3 bar อุณหภูมิลดลงเหลือร้อยกว่าองศา ต้องนำากลับ

มาทีร่ะบบ Cooling เพือ่เปลีย่นไอนำา้ให้เปน็นำา้กอ่นกลบัไปตม้ใหม่

ใน Boiler นำ้าที่ใช้ ในระบบคูลลิ่งก็จะระเหยเป็นไอไปในบรรยากาศ 

สำาหรบัโรงงานไฟฟ้า 10 Mega-Watt ใชน้ำา้คลูล่ิงพันกวา่ควิเต่อ

วันป็นต้นทุน ขบวนการนี้เรียกว่า Economiser แล้วจึงกลับเข้า 

Boiler อีกครั้งหมุนเวียนเกิดการสูญเสียน้อยมาก (ในประเทศ

ญี่ปุ่นโรงงานไฟฟ้าสามารถขายไอนำ้าออกไปได้)

 ขณะเดยีวกันไอร้อนจากการเผาขยะทีเ่รยีกวา่ Fuel Gas เปน็

มวลอากาศร้อนที่มีสารมากมายทั้ง 

 1.) คาร์บอนมอมอกไซด์ (CO) 

 2.) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) S.O.C. 

 3.) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) N.O.C. 

 4.) ไฮโดรเจนคลอไรด์ 

 5.) ไดออกซนิ (dioxin) (โพลคีลอรเินตเตท ไดเบนโซ ่พารา-ได

ออกซิน (polychlorinated dibenzo-para-dioxins: PCDDs) 

 6.) ฟวิแรน  (โพลคีลอรเินตเตท ไดเบนโซ ่ฟวิแรน (polychlo-

rinated dibenzo furans : PCDFs) 

 7.) กำาจัดฝุ่นละเอียดที่เรียกว่า Fine Ash ต้องลำาเลียง 

Fuel Gas ไปบำาบัดที่ Fuel Gas Cleaning System ทุกๆ ตัว

ที่กำาจัดสารพิษ ก่อนที่เหลือจะถูกปล่อยออกที่ปล่อง ต้องอยู่

ในมาตรฐาน โดยมาตรฐานไทยอ่อนกว่า ญี่ปุ่นและยุโรป แต่

ทาง EEP ใช้มาตรฐานยุโรปซึ่งชาวบ้านสามารถจับต้องได้ โดย

ชาวบ้านขับรถผ่านไปมาทุกวัน ปล่องไฟไม่เคยมีควันอะไรออก

มาเลย นอกจากนี้ที่ปากปล่องมีเซนเซอร์จับ Realtime หน้าจอ

ที่ห้องคอนโทรลว่ามีมลพิษอย่างไร ในอนาคต EEP จะทำาการ

รายงานสภาพอากาศขึ้นหน้าจอ LED ให้ชาวบ้านสามารถเห็น

ที่หน้าโรงงาน ร่วมกับกิจกรรม CSR โดยถนนที่วิ่งผ่านหน้า

โรงงานกเ็ปน็ทีด่นินติบิคุคลของโรงงานเปดิใหช้าวบา้นสามารถ

ขับผ่านไปมาได้ ตั้งแต่โรงงานตั้งมามีผู้มาเย่ียมชมโรงงานถึง 

6,000 คนทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเปิดเผยข้อมูล 
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ได้ทั้งหมด โรงงานถูกใช้เป็นตัวอย่างให้กับโรงงานไฟฟ้าอื่นที่

พาชาวบ้าน และ NGO มาดูว่าความสำาเร็จ ความปลอดภัย

ทางอากาศเราก็ให้ดู จนกลายเป็นเครดิต เพื่อส่งเสริมให้มีการ

กำาจัดขยะดว้ยโรงงานไฟฟา้เปน็ประโยชนส์ำาหรบัประเทศ ทีเ่หลอื

ก็ต้องไปพิจารณาขบวนการจัดทำาว่าจริงจังแค่ไหน เพราะต้อง

เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน

 อ.สุชาติ: บุคลาการที่ใช้ ในกิจการบ่อขยะ คัดแยกขยะ และ

ผลิตไฟฟ้าเท่าไหร่

 คุณคณพศ: โรงไฟฟ้ามีการทำางาน 3 กะ วิศวกรกะละ 6-7 

คนจำานวน 3 กะและธุรการ รวมแล้ว 30 กว่าคน คนงานบ่อขยะ

รวมแล้ว 300 คน โรงไฟฟ้าขนาด 10 meg watt ใช้เชื้อเพลิง

สด 500 ตันต่อวันซึ่งไม่ใช้ขยะสด โดยเราต้องมาคัดแยก 60% 

คือที่ 300 ตัน เชื้อเพลิงนี้จะให้พลังงานที่ 2,500-3,200 Kcal 

ขึ้นกับความชื้น โรงงานถูกออกแบบมาเฉลี่ยอยู่อย่างนี้ โดย

สามารถรับ maximum heat ได้เกินกว่า 3,000 Kcal ความ

จริงโรงงานต้องการที่ 3,000 Kcal แต่ทำาไม่ได้มีความชื้นโดย

เฉพาะหน้าฝน สรุปว่าโรงงานไฟฟ้าขนาด 10 Mega watt ใช้

ขยะใหม่จำานวน 500 ตันต่อวัน ส่วนขยะเก่าสะสมส่วนบางส่วน

ได้ย่อยสลายไปแล้วก็จะนำามาใช้ แค่ 300 ตัน โดยใช้งานคละกัน

ไปเก่าใหม่ เนื่องจากปริมาณขยะที่มาที่กองขยะจำานวน 4,000 

ตันต่อวันเพื่อจะสามารถกำาจัดขยะเหล่านี้อย่างยั่งยืน โดยต้อง

มีโรงงานในระดับ 100 Mega Watt ขึ้นไป EEP มีพื้นที่ 320 ไร่ 

รองรับเพียงพอต่อการขยายโรงงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน 1.) บ่อ

ขยะแบบบ่อฝังกลบ ใช้พื้นที่ 160 ไร่ประมาณครึ่งหนึ่ง 2.) ส่วน

ของโรงงานไฟฟา้ โดยทางเราอยากสรา้งโรงงานขนาดใหญด้่วย

ซำ้าแต่อาจจะไปติดที่เรื่องของ Feed-in Tariff จึงต้องทำาที่ 9.9 

mega Watt หลายๆ โรง ESVP หนึ่งโรงก็ใช้พื้นที่ 10 ไร่

 อ.สุชาติ: หน่วย CSR ออกไปคุยกับชาวบ้านบ่อยไหมครับ

 คุณคณพศ: EEP มีหน่วย CSR ที่ออกไปประชาสัมพันธ์ และ

ตอ้นรบัผูท้ีม่าเยีย่มชมโรงงาน บางครัง้เราก็ออกไปเปน็วทิยากร

ให้กับอบต. ต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับชาวบ้าน และประชาสัมพันธ์

กับชาวบ้านรอบๆ กองขยะ เช่นการใช้ EM ผู้ประกอบการบ่อ

ขยะเดิมใช้ EM แค่ 20,000 ลิตรต่อวันแต่เราใช้มากกว่าถึง 

20 เท่า วันหนึ่งถึง 300,000 ลิตร เพราะทำาให้กลิ่นขยะหายไป 

และแมลงวนัลดลงไปดว้ย โดยเรามโีรงงานผลติ EM ของเราเอง

แต่เราต้องไปซื้อ โมลาส (Molasses) ซึ่งเป็นต้นทุน แมลงวันมา

กินแล้วไข่ ตัวหนอนท่ีเกิดมาก็กินอาหารและ EM ที่เป็นปุ๋ยและ 

ฮอร์โมนชั้นดี ทำาให้ตัวหนอนตัวใหญ่มาก นกกระยางก็บินมา

กนิหนอนจนไมท่นัเปน็แมลงเปน็กลไกทางธรรมชาตชิว่ยควบคมุ 

นอกจากนีเ้ขตเทศบาลไหนมปีญัหาเรือ่งกลิม่เหมน็ EEP กส่็ง EM 

ไปช่วย โดยหน่วย CSR จะเป็นคนทำาเรื่องเหล่านี้

 อ.สุชาติ: ปัญหาหรืออุปสรรคที่มีมากที่สุด

 คุณคณพศ: การจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าจากขยะต้องคำานึง

 1.) กฎหมายบ้านเรามีมากเกินไปและก็ไม่เอื้ออำานวย แม้น 

คสช. จะพยายามเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทำาไม่ได้เพราะขยะเกี่ยวข้อง

กับทุกภาคส่วน 

 2.) ใบอนุญาตสำาคัญที่สุดต้องได้ขายไฟ (PPA) แล้ว รง.4 

ตามมาทีหลังกฎหมาย Quick Win ก็ยังไม่คลอด

 3.) การลงทุนค่อนข้างสูงต้องใช้เวลานานมากกว่าจะได้ใบ 

PPA และการคนืทุนนาน แมน้ว่าจะสือ่วา่ขยะกำาลงัอยู่ในขัน้วกิฤต

กำาลังจะไม่มีที่ไป ถ้าไม่มีโรงไฟฟ้าในจำานวนที่เหมาะสม 

 4.) การเงินเปน็เรือ่งใหญ ่แบงคส์ว่นใหญ่มองเปน็ภาพลบ ดงั

นั้นคนที่อยากทำาต้องมาลงทุนในสิ่งแวดล้อมก่อน สิ่งเป็นเงินที่

จ่ายไปแล้วไม่มีรายได้กลับมา ได้แต่จ่ายไปเช่น การฉีด EM แต่ใน

ระยะยาวได้ผลดี ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องพร้อมที่ลงทุนกับ

สิ่งนี้ ไม่ใช่โดดเข้ามาสร้างโรงไฟฟ้าก็จะพบแรงต้านจากชาวบ้าน

ว่าทำาจริงจังเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่

 ผมได้ศึกษาในวิทยาลัยการพลังงานตลาดทุน ผมได้นำา

เสนอเรื่องการระดมทุนอย่างไร ต้ังแต่เริ่มโครงการจนก่อนที่

โครงการจะเสร็จจะใช้เงินอย่างไร เพราะเป็นเงินมหาศาล แบงค์

จะยอมให้เงนิเชือ่ตอ้งมอีงคป์ระกอบเหล่านี้ให้ครบ ไมน่ัน้โรงงาน

ไม่มีทางเกิด ต้องมีเงินประเดิม (pre-set) ทางสถาบันวิทยาลัย 

การพลังงานตลาดทุนได้ทำาการวิจัยออกมาโดยสามารถเข้าไป

ดูที่เว็ปไซต์ของ วตท.27 ใช้หัวข้อว่า “20 ปีขยะจะหมดไปด้วย

กลไกลตลาดทุน”

 อ.สุชาติ: สิ่งที่อยากสื่อไปหาภาครัฐ ให้ความช่วยเหลือ

 คุณคณพศ: 1.) ช่วยแก้เรื่องแรงต้าน โดยดูตัวอย่างจาก

ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว้าประเทศไหนๆ ก็มีแรงต้านไม่ว่าจะเป็น

เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เค้าแก้โดยให้สิทธิพิเศษกับคนในพื้นที่

บริเวณที่ใกล้กองขยะหรือโรงไฟฟ้าที่มีผลกระทบ รัฐบาลไทย

จัดตั้งกองทุนโรงไฟฟ้าซึ่งชาวบ้านเค้าจับต้องไม่ได้ โดยเก็บเงิน

จากโรงงานไฟฟ้าไปแล้วไม่รู้ว่าเงินไปไหน ไม่มีใครรู้ แต่ถ้านำาเงิน 

เหล่านั้นมาช่วยชาวบ้านในเขตที่ได้รับผลกระทบนั้นโดยใช้ไฟฟ้า 

และนำ้าประปาจ่ายคร่ึงราคา อย่างนี้ชาวบ้านสามารถจับต้อง

ได้ ในส่วนของมาตรการที่ทำาให้ดีก็ทำาคู่ไปด้วย ดีไม่ดีเขตอื่น 
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อาจจะขอให้ไปทำาท่ีบ้านเค้าด้วย เพราะทุกคนก็ตระหนักดีว่า

ขยะเป็นปัญหา มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ เปรียบเหมือนทุกคนต้องขับ

ถ่ายทุกวัน เช่นตัวอย่างการสร้างปั๊มนำ้ามันที่มีสุขาสะอาดไม่มี

แรงต้าน อันนี้ก็เป็นแนวคิดหน่ึงท่ีผมไม่ได้คิดเอง และปัญหา 

คอร์รปัชัน่สก์ไ็มมี่ เพราะชาวบา้นจา่ยคา่ไฟฟา้วนันี ้500 บาท ลด

ราคา 50% เหลือ 250 บาท การไฟฟ้าก็ไปเก็บเงินจากกองทุน

แล้วกองทุนก็มาเก็บจากโรงงานไฟฟ้าๆ ก็เต็มใจจ่าย เพราะ

ต้องจ่ายอยู่แล้ว โรงงานไฟฟ้าไปประกาศไม่มีใครเชื่อ แต่ออก

เป็นกฎหมาย 2.) การคัดแยกขยะเป็นเรื่องที่ดี แต่มันเกาไม่ถูก 

ที่คัน มีอยู่ 3 ขบวนการ ต้นทาง, กลางทางและปลายทาง เรา

รนณรงค์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะแล้วคนเก็บขยะก็ไปเทรวมแล้ว

จะเกดิประโยชนอ์ะไร รถขนขยะกค็นัเดยีวกนั ตอ้งเริม่จากปลาย

ทางก่อนโดยมีโรงไฟฟ้า โรงปุ๋ย และโรงรีไซเคิล กลางทางก็ต้อง

แยกรถแต่ละสีวิ่งเป็นรอบๆ ไป ยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นรัฐไม่

ต้องเก็บค่าขยะเลย เพราะรัฐจะเป็นคนจำาหน่ายถุงขยะเอง ต้อง

ซื้อจากรัฐเท่านั้นผ่านร้านสะดวกซื้อเป็นถุงขยะแห้งขยะเปียก 

แน่นอนชาวบ้านได้ประโยชน์จากรีไซเคิล เมื่อชาวบ้านไปซื้อถุงก็

กำาหนดราคาทีเ่หมาะสมกบัการเกบ็ขยะ แล้วมนัจะสะทอ้นตน้ทนุ

ของมนัเอง โดยผมจะพยายามสง่เสรมิในจงัหวดัสมุทรปราการ 

พอแยกแล้วกองขยะไมต่อ้งไปเก็บคา่ชปิปิง้หรอก ชาวบ้านอยาก

ประหยัดก็สร้างอย่าสร้างขยะมาก ตรงตัวใครสร้างมากก็เสีย

มาก พอถึงผมก็อย่าไปคิดว่าของดีก็เอาไปขายหมด ถ้าจะโด

เข้ามาใน Waste to Energy แล้วต้องมาจัดการส่วน 90% นี้ที่

เป็นหน้าที่เพื่อเป็นพลังงาน โดยยอมเสียส่วนรีไซเคิล 10% นั้น

แต่สามารถลดค่าดูแลในการคัดแยกที่มันสูง และดูแลในเรื่อง

สิ่งแวดล้อมได้ง่ายด้วย ทุกอย่างก็จะสามารถควบคุมได้และ

เป็นระเบียบ รถขยะก็ไม่จำาเป็นต้องคันใหญ่แล้วสามารภวิ่งตาม

ตรอกซอกซอยได้ จัดเวลาการวิ่งได้ง่าย ถังขยะก็ไม่ได้เป็นของ

ประดับหน้าบ้านที่สวยงามแต่อย่างใด ประเทศที่พัฒนาจะต้อง

คัดแยก เราต้องเข้าใจในหัวใจสำาคัญนี้แล้วมาร่วมกันประเทศก็

ไปได้ แต่ต้องทำาทั้งขบวนการ

 อ.สุชาติ: แรงบันดาลใจสูงสุด ที่มาทำาที่นี่เกิดจากอะไรแน่ๆ 

เพื่อแผ่นดิน

 คุณคณพศ: ส่วนตัวเป็นคนท่ีสนใจในเร่ืองสายวิทย์ แต่ไม่

ได้เป็นวิศวกร แต่เรียนจากของจริง และเดิมมีประสบการณ์ใน

เร่ืองขยะอตุสาหกรรม หรอืขยะรไีซเคลินำาไปขาย  พอรฐัส่งเสรมิ

เรื่องพลังงานทดแทนมี 4 ตัว โซลาร์ฟาร์ม ขยะ ไบโอแมส วินด์

ฟาร์ม ผมกมุ่็งไปทีข่ยะเนือ่งจากเดมิคุน้เคยกบัขยะอตุสาหกรรม

รีไซเคิล เมื่อส่งเสริมในรูปแบบโรงงานไฟฟ้า สมัยก่อนมี adder 

โซลาร์ผมคงไม่มีบุญวาสนากับเค้า มาน่ังคำานวณวันหน่ึงสามารถ 

ผลิตไฟฟ้าได้ 5 ชั่วโมงรายได้ต่อปีจะกี่บาท ก็เลยมาเลือกขยะ

ที่คุ้นเคย ขยะก็ได้มาฟรีบวกชิปป้ิงฟรีมาด้วย แต่ตัวเลือกอื่น

ตอ้งอาศยัสายลมแสงแดดทีเ่ปน็ธรรมชาต ิพอเลือกแลว้กต็อ้ง

มาศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงให้ถึงที่สุด ว่าทำาไมบ้านเราทำาไมถึงทำา 

ไมส่ำาเรจ็ เพือ่เราจะทำาตาม แลว้เปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศดว้ย 

เทคโนโลยีอะไร ทำาอย่างไรในทางปฏิบัติ ศึกษาข้อกฎหมายกฎ

ระเบียบจะทำาอย่างไร ต่อรองอย่างไร แต่ขยะถือเป็นของยาก 

นสิยัเปน็คนทีเ่ริม่แลว้จะทิง้กใ็ชท่ีก่ล็ม้ลกุคลกุคลานมาตัง้แต่ปี 57 

มาถงึวนันี ้ผ่านมา 5 ผูว้า่ราชการจงัหวัด เหมอืนขีห่ลังเสือเพราะ

สิ่งนี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง แล้วเราจะได้ประโยชน์ 

ทางอ้อม แรกคิดแค่ให้พอไปได้ ทำาไปแล้วจึงได้รู้ว่าขยะนั้นมี 

พิษภัยมาก ด้วยสามัญสำานึกเมื่อทำาแล้วก็อยากทำาให้ดี ในภาค

สังคมกท็ำาเพ่ือส่วนรวมดว้ย ผมมองไปในระดบัโลกดว้ย เราอยู่

ในหนา้ทีน่ี ้มผีูเ้ยีย่มโรงงานกวา่ 6,000 คนมาทีน่ีไ่มเ่คยเกบ็เงนิใคร 

เพื่อ CSR 

 อ.สุชาติ: EEP ที่แพรกษาใหม่นี้จะกลายเป็นโมเดล ของการ

กำาจดัขยะทีเ่ปน็ระบบ มมีาตรฐาน และเปน็กำาลงัใจคณุคณพศใน

การดแูลกำาจดัขยะเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้มทีน่ีเ่พือ่แผ่นดนิของ

เรา จังหวัดของเรา และประเทศของเรา

สแกน..เพื่อรับชม

เที่ยวชมโรงงานไฟฟ้า EEP
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สัมภาษณ์พิเศษ โดย รศ.ดร. สุชาติ นวกวงษ์

กรรมการผู้จัดการโรงไฟฟ้าศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์

คุณไกรรักษ์ เรืองจินดาวลัย

 อาจารย์สุชาติ: โรงไฟฟ้าศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์เป็น 

โรงไฟฟ้าชนิดไหน

 คุณไกรรกัษ:์ เป็นโรงไฟฟา้ความรอ้นจากชวีมวลคอื “แกลบ” 

เป็นเชื้อเพลิงเนื่องจากบริษัทในเครือของศรีแสงดาวเป็นโรงสี

ข้าวทีมีแกลบที่เป็นผลพลอยได้จากการสีข้าวมาเผาไหม้ ให้กับ 

โรงไฟฟ้า

 อาจารย์สุชาติ: โรงไฟฟ้าศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์ใช้แกลบ

ประมาณวันละเท่าไหร่

 คุณไกรรักษ์: ประมาณ 250 ตันต่อวัน

 อาจารย์สุชาติ: โรงไฟฟ้าศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์เป็นโรง

ไฟฟ้าที่มีกำาลังการผลิตที่เท่าไหร่

 คุณไกรรักษ์:  9.9 MegWatt

 อาจารย์สุชาติ: โรงไฟฟ้าศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์ใช้เตา 

เผาแบบไหน

 คุณไกรรกัษ:์  Combustion Furnace ทีแ่ยกจากระบบ Boiler 

โดยที่เราจะให้ Fuel Gas แผ่ความร้อนไปยัง Boiler 

 อาจารย์สชุาต:ิ เตาเผาทีแ่ยกออกไปจาก ฺBoiler โดยเตาเผา

จะทำาในพ้ืนท่ีจำากดัแตจ่ะสง่ความรอ้นไปที ่Boiler ภายหลงั ซึง่เปน็

ระบบที่นิยมใช้กันในยุโรป เอเชียปัจจุบันนี้ก็นำามาใช้ ระบบหลักๆ

ประกอบด้วย เตาเผา. Boiler, Turbine และ Power Generator

 อาจารย์สุชาติ: ปัญหาจากการที่ใช้แกลบเป็นพลังงาน

สแกน..เพื่อรับชมบทสัมภาษณ์

คุณไกรรักษ์ เรืองจินดาวลัย

 คณุไกรรกัษ:์ เรามกัจะพบปญัหาในหนา้ฝน ความชืน้ทีส่ะสม 

เกดิจากฝนตกลงในกองแกลบ แก้ไขโดยขนแกลบเกบ็เขา้โรงเกบ็

เร็วที่สุด

 อาจารย์สุชาติ: โรงเก็บ (Warehouse) มีความสามารถใน

การเก็บแกลบไว้ใช้ ในโรงงานได้กี่วัน

 คุณไกรรักษ์: ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

 อาจารยส์ชุาต:ิ โรงไฟฟ้าศรแีสงดาวไบโอเพาเวอรเ์ผาแกลบ 

มีกลิ่นออกไปภายนอกไหม

 คุณไกรรักษ์: ไม่มีครับสามารถยืนยันได้จากชาวบ้านที่อยู่ 

โดยรอบโรงไฟฟ้า

 อาจารยส์ชุาต:ิ โรงไฟฟ้าศรแีสงดาวไบโอเพาเวอรเ์ผาแกลบ 

มีควันออกไปภายนอกไหม
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 คุณไกรรักษ์: เน่ืองจากระบบโรงไฟฟ้าศรีแสงดาวไบโอ 

เพาเวอร์มีระบบ Electro Static Precipitation (ESP) ทำาหน้าที่

กรองควัน ฝุ่นละเอียด (Fine Ash) ด้วย

 อาจารยส์ชุาต:ิ โรงไฟฟ้าศรแีสงดาวไบโอเพาเวอรเ์ผาแกลบ 

จัดการของเหลือจากการเผาอย่างไร

 คุณไกรรักษ์: วันหนึ่งเผาแกลบเป็นเชื้อเพลิงจะมีส่วนที่ 

เหลือประมาณ 30 เปอร์เซนต์ ประมาณ 75 ตัน เบื้องต้นเรา

จะมีบ่อเก็บ เนื่องจากขี้เถ้านี้สามารถให้เกษตรกรสามารถนำาไป

ปรับสภาพพ้ืนที่หรือทำาปุ๋ยได้ เราจึงบริจาคให้ผู้ที่สนใจ จนบ่อ

ไม่มีแกลบ

 อาจารย์สุชาติ: เนื่องจากเถ้ามีคุณสมบัติเป็นด่างสามารถ

นำาไปปรบัสภาพพืน้ท่ีการเกษตรได้โดยจะใชท้ีดิ่นในทุง่กลุารอ้งไห้

ส่วนใหญ่เป็นกรดเถ้าที่เหลือสามารถนำาไปปรับปรุงที่ได้ มีชาว

บ้านมาขอบ้างไหม

 คุณไกรรักษ์: ทุกวันมีรถมารอทุกเช้า

 อาจารย์สุชาติ: เถ้านอกจากจะปรับสภาพดินแล้ว ยัง 

ทำาให้ดินร่วนซุยด้วย โรงไฟฟ้าศรีแสงดาวมีปัญหาเรื่องเสียง 

หรือไม่

 คุณไกรรักษ์: การทำางานจากเครื่องจักรอย่างไรก็ต้องมี

เสียง แต่เราใช้เคร่ืองมือในการตรวจวัด และฟังเสียงจากชาวบ้าน

 อาจารย์สุชาติ: เพิ่มการตวจสอบภายนอก โดยใช้เครื่อง

วดัเปน็ระยะทางหา่งออกจากโรงไฟฟา้เปน็ระยะแลว้บนัทกึไว ้ทัง้

กลางวันและกลางคืน

 อาจารย์สุชาติ: โรงไฟฟ้าศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์จัดการ 

นำ้าเสียอย่างไร

 คุณไกรรักษ์: นำานำ้าไปเอาแล็ปตรวจ นำ้าใช้ภายในโรงไฟฟ้า

ทั้งเสียและไม่เสียเราไม่ปล่อยออกสู่ภายนอกเลย บ่อเก็บนำ้าเรา

ยังเลี้ยงปลาเพื่อตวจสอบอีกขั้นหนึ่ง

 อาจารย์สุชาติ: โรงไฟฟ้าศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์มีปล้อง

ระบายความร้อน และจัดการอย่างไร

 คุณไกรรักษ:์ โรงไฟฟา้ศรแีสงดาวไบโอเพาเวอร์ใชร้ะบบ ESP 

กรองเถ้าละเอียดและควันทำาให้เหลือแต่ไอความร้อนที่ระบาย

ออกที่ปล้อง

 อาจารย์สุชาติ: โรงไฟฟ้าศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์มีปล้อง

ระบายความร้อน ที่อุณหภูมิเท่าไหร่

 คุณไกรรักษ์: 120 องศาเซลเซียสที่อยู่ในวิสัยที่ปล่อยได้ 

 อาจารยส์ชุาต:ิ ลมดันทีป่ลายปลอ้งเมือ่โดนลมพดัพาความ

รอ้นไปเกดิ Diffusion เกดิระยะตกไปเปน็ระยะ 400 เมตร เราตาม

ไปตรวจวัดควันและฝุ่นแล้วถอยกลับมาที่ 200 เมตรอีกทำาเป็น

สติถิไว้ 

 อาจารย์สุชาติ: โรงไฟฟ้าศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์ใช้ความ

ร้อนใน Combustion Finance ที่เท่าไหร่

 คุณไกรรักษ์: ความร้อนใน Combustion Finance ที่ 800 

องศาเกิดเป็น Fuel Gas ที่ 1,000 องศา

 อาจารย์สุชาติ: Combustion Finance ทำาการเผาแกลบ

ในพื้นที่จำากัดทำาให้เกิดความร้อนส่งต่อไปที่ Boiler ที่อุณหภูมิ 

1,200 องศาทำาให้นำ้าร้อนขึ้น มีการขึ้นลงของอุณหภูมิบ้างไหม

สแกน..เพื่อเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าจากชีวมวล

แสงดาวไบโอเพาเวอร์@สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

 คุณไกรรักษ์: ขึ้นกับปริมาณความชื้นอาจทำาให้อุณหภูมิ

ตกลงมาได้ครับ 

 อาจารย์สุชาติ: เราใช้ความร้อนตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และ

ความร้อนอันเกิดจาก commissioning อื่นๆ เรามีการจัดการ

กับความร้อนอย่างไร

 คุณไกรรักษ์: เราใช้นำ้าเป็นตัวกลางเพ่ือปั่นไฟฟ้าหลังจาก

ขบวนการนำา้เหล่าน้ีจะถูกนำาไปผ่านท่ีหอหล่อเย็น ท่ีมี Cooling Fan

 อาจารย์สุชาติ: โรงไฟฟ้าศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์มี

กิจกรรมร่วมกับชุมชน (CSR) อย่างไร

 คุณไกรรักษ์: ให้ความรู้โดยเชิญชุมชนเป็นกลุ่มเข้าชมเรียน

รู้การทำางานของโรงงาน, บริจาคแกลบกับชาวบ้านที่สนใจ, 

พยายามตอบคำาถามชาวบ้านตามขอ้เทจ็จรงิ ซึง่ได้รบัเสยีงตอบ

รบัทีดี่ นอกจากนีค้นงานของเราเปน็คนในพ้ืนทีเ่ราจะไดร้บัเสยีง 

แล้วเราไม่เคยนิ่งเฉยพยายามตอบอย่างเร็วที่สุด

 อาจารย์สุชาติ: โรงไฟฟ้าศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์มี

อุปสรรคอะไรอยากฝากถึงภาครัฐ?

 คุณไกรรักษ์: ปัญหาคือนโยบายในอนาคตเม่ือสัญญาซื้อ

ขายไฟฟ้าหมดลง แล้วอยากขอให้รัฐส่งเสริมโรงไฟฟ้าพลังชีว

มวลต่อไป เพราะแกลบจะได้มีทางกำาจัดต่อไป

 อาจารย์สุชาติ: โรงไฟฟ้าขนาดเล็กก็มีมาก สุดท้ายก็แย่ง 

กันซื้อเชื้อเพลิง มีความคิดเห็นอย่างไร?
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 ทัง้สองวตัถเุชือ้เพลงิเปน็โรงไฟฟา้ทีม่รีะบบเหมอืน

กัน เช่นการใช่ตะกรับในเตาเผา เพื่อเผาขยะหรือเผา

ชีวมวลได้ แล้วที่เหลือในการผลิตไฟฟ้านั้นเหมือน

กันต่างกันท่ีต้นกำาเนิดของเชื้อเพลิงเท่านั้นเองครับ

ทั้งหมดนี้สามารถติดตามจาดวิดีโอคลิปได้ ที่ผ่านมา

บรรณาธิการจากมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือก

แห่งประเทศไทยพยายามเขียนบทความแจกแจงราย

ละเอยีดและปญัหาไว้ในวารสารฉบบัท่ีแลว้ (ฉบบัที ่55) 

การเกิดขึ้นของขยะชุมชนก็ดี การบริหารขยะชุมชนก็

ด ีและมลพษิจากขยะชมุชนสามารถตดิตามทีว่ารสาร

ฉบับนั้นได้ครับ

บทสรุป หลังจากเยี่ยมชม

โรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน 
      และชีวมวล

สแกน..เพื่อรับชม

อ.สุชาติ สรุปบทความ

 คุณไกรรักษ์: เห็นด้วยกับการจัดโซนนิ่ง เพื่อควบคุม

ปริมาณใบอนุญาตในแต่ละเขต มิฉะนั้นไม่ว่ารายเก่าหรือใหม่จะ

ไมส่ามารถอยูไ่ดเ้ลย อยากจะฝากถงึภาครฐัวา่นีเ้ปน็ปจัจยัหลัก

ของโรงไฟฟ้าชีวมวลในอนาคต โดยเฉพาะในหน้าแล้งจะรุนแรง

มาก แต่ได้ข้อมูลแล้วว่าผู้ ใหญ่ในภาครัฐเริ่มพูดคุยกันบ้างแล้ว

 อาจารย์สุชาติ: โรงไฟฟ้าศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์ดำาเนิน

กิจการตามมาตรฐานใดและพัฒนาจนได้รางวัลอะไรบ้าง?

 คุณไกรรักษ์: โรงไฟฟ้าคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมดี และการอยู่

ร่วมกันกับชุมชน จนได้รับใบรับรองจากอุตสาหกรรมจังหวัด 

Green Industry ระดับ 3 และมีความตั้งใจจะพัฒนาไปให้ถึง

ขั้นสูงสุดของ Green Industry ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

นอกจากน้ันยงัไดรั้บรางวลัการจัดการพลงังานดเีดน่ Thailand 

Energy Award 2014 บรษิทัของเราพยายามจะสรา้งมาตรฐาน 

องค์กรและชุมชนอยู่ดี

 อาจารย์สุชาติ: โรงไฟฟ้าศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์ดำาเนิน

กิจการตามมาตรฐาน ISO 9001 ระดับโลก และกระทรวง

อุตสาหกรรม



I R PC
เน้น นวัตกรรม 

   เพื่อผู้บริโภคและ โลกยั่งยืน

 “นพดล ปิน่สภุา” ชทิูศทางดำาเนนิธรุกจิของ 

IRPC เดินหนา้วิจัยและพฒันาผลติภณัฑม์ลูคา่

เพิม่เพิม่ขดีความสามารถธรุกจิหลกั ตอ่ยอด

ธรุกจิใหม ่ตอบโจทยเ์ศรษฐกจิหมนุเวยีน เพือ่

ผู้บริโภคและโลกยั่งยืน พร้อมดำาเนินการ

ตามแผนงาน IRPC 4.0 ตั้งเป้าเป็นผู้นำาทาง

ดา้น Digital ดว้ยการบรูณาการระบบดิจิทลั

เพิ่มประสิทธิภาพท่ัวทั้งองค์กร ร่วมลงทุนจีน

ขยายปีกสู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซขายเม็ดพลาสติกผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์ “PLASTKET.COM”

“

“

คุณนพดล ปิ่นสุภา >

ENERGY SCOOP 
โดย กองบรรณาธิการ

เร่งพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่ม 

  ตอบโจทย์ Circular Economy
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 นายนพดล ปิน่สภุา กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั ไออาร์

พีซี จำากัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยถึงทิศทางและแผนการ

ดำาเนินธรุกจิว่า “เพ่ือสรา้งการเตบิโตใหกั้บธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง 

IRPC มีความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าและ

บรกิารทีม่มีลูคา่เพิม่ หรือ High Value Added Products (HVA)  

ควบคู่ไปกับการดำาเนินการตามแผนงาน “IRPC 4.0” ภายใต้

ยทุธศาสตร ์GDP เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั รบัมอื

กบัสถานการณค์วามผนัผวนทางเศรษฐกจิโลกในปจัจบุนั  รวม

ถึงขยายส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์ในตลาดอาเซียนให้มากขึ้น”

 ปัจจุบันศูนย์นวัตกรรมฯ มีโครงการวิจัย ประมาณ 60 

โครงการ คิดเป็นมูลค่ากำาไรส่วนเพิ่มประมาณ 940 ล้านบาท 

รวมทั้งการให้ความสำาคัญในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่มี

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน 

สร้าง New S-curve ที่มีความสามารถในการเติบโตต่อไปใน

อนาคตสูง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัท

 ทีผ่า่นมา ศนูย์นวตักรรมฯ ดงักล่าวสามารถวจิยัและพฒันา

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มออกสู่ตลาดได้แล้ว 2 ผลิตภัณฑ์ คือ 

ผลิตภัณฑ์ “พีพี คอมปาวด์เกรดพิเศษ (PP Compound)”  นำา

มาใช้ ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอก

รถยนต์รุ่น FOMM ONE ของบริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเชีย) 

จำากดั  ซึง่เปน็บรษัิทผู้ออกแบบยานยนต์ไฟฟา้จากประเทศญีปุ่น่ 

โดยชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ 90% เป็นผลิตภัณฑ์ PP Compound 

ของ IRPC คิดเป็นนำ้าหนัก 24.6 กิโลกรัม จากชิ้นส่วนพลาสติก

ที่ใช้ทั้งหมด 27 กิโลกรัม และ “HDPE Specialty (High Density 

Polyethylene)”  เกรดพเิศษทีอ่อกแบบใหเ้นือ้พลาสตกิเปน็สเีทา

ใชเ้ปน็ทุน่โซลารล์อยนำา้ทีช่ว่ยลดอณุหภูมิใตแ้ผงโซลารเ์ซลล ์สง่

ผลให้ระบบผลิตกระแสไฟฟา้มปีระสิทธภิาพสูงมากขึน้ โครงการ

นี้จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทน

ของประเทศ 
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 นอกเหนอืจากการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑมู์ลคา่เพิม่แลว้ 

IRPC ยงัไดม้กีารบรหิารจดัการเรือ่งกระบวนการผลติ เพือ่ขจดั

การสูญเสีย (Zero Waste) โดยสามารถนำา Waste Polymer 

กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กล่อง

นาฬิกาแบรนด์เนม และกล่องจิวเวลรี่ เป็นต้น ตลอดจนการ

ขยายความร่วมมือกับลูกค้า นำ้ามันจากขยะพลาสติกแปรรูป 

300,000-400,000 ลิตร/เดือน ที่ผ่านเทคโนโลยีทันสมัย “ไพ

โรไลซิส” ได้นำ้ามันดิบที่มีคุณภาพมาตรฐาน ลดปริมาณขยะได้ 

560 ตัน/เดือน

 “ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มท่ีออกสู่ตลาดน้ัน ได้รับการตอบรับ

จากลูกค้าเป็นอย่างดี นับเป็นผลสำาเร็จ ผลักดันให้ IRPC เร่ง

เดินหน้าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มออกสู่ตลาด

มากขึ้น ที่นอกจากจะมาช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขัน

ของธุรกิจหลัก คือ ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี รักษาและขยาย

สว่นแบ่งของผลติภณัฑ์ในตลาดแลว้ ยงัสามารถแสวงหาโอกาส

ตอ่ยอดธรุกจิใหม่  ตอบโจทยค์วามยัง่ยนื และแนวคิดเศรษฐกจิ

หมุนเวียนที่จะสร้างการเติบโตให้แก่ IRPC ในระยะยาวอีกด้วย” 

 สำาหรับความคืบหน้าการดำาเนินโครงการ IRPC 4.0 ภาย

ใต้ยุทธศาสตร์ GDP นายนพดล ระบุว่า ขณะนี้ IRPC ได้มุ่งเน้น

การดำาเนินการด้าน Power of Digital เพ่ือผลักดันให้ IRPC 

เป็น Petrochemical Complex ชั้นนำาทางด้าน Digital ด้วยการ

ดำาเนินการใน 2 ส่วนได้แก่ 

  1. การบูรณาการระบบดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในขั้นตอน

ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานทั่ว

องค์กรทั้ง 5 ด้านได้แก่  

  1.1 OPS 4.0 ประกอบดว้ย 2 โครงการสำาคญัไดแ้ก ่โครงการ 

“EKONS” ระบบที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ โดย

สามารถวัดและติดตามสถานะของตัวชี้วัดหรือ KPI ของแต่ละ

โรงงาน และโครงการ Predictive Maintenance ชว่ยคาดการณ์

และกำาหนดเวลาที่เหมาะสมในการซ่อมบำารุงล่วงหน้า พร้อม

ประเมินแนวโน้มการเบรกดาวน์ของอุปกรณ์สำาคัญ ซึ่งจะช่วย

ยืดระยะเวลาการใช้งานเคร่ืองจักร ลดค่าซ่อมบำารุงในอนาคต 

และเพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติการของโรงงานให้สูงขึ้น 

  1.2 ISC 4.0 หรือระบบซัพพลายเชนที่นำาระบบดิจิทัลมาปรับ

เปล่ียนระบบจดัการขอ้มลูจาก Crude supply ไปจนถึงปรบัปรงุ

ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าให้เป็นระบบมากขึ้นนอกจากนั้น มีการ 

บรูณาการขอ้มลูระหวา่งระบบตา่งๆ และชว่ยให้การตดัสนิใจทาง

ด้านซัพพลายเชนมีประสิทธิผลมากขึ้น 

  1.3 CCM 4.0 ระบบ Big Data วิเคราะห์ความต้องการของ

ตลาด 1.4 PRO 4.0 ระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนจัด

ซื้อ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านต้นทุน และ 

1.5 ERP 4.0 การเปลี่ยนแปลงการจัดการข้อมูลและโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้าน IT ขององค์กร ระบบดังกล่าวน้ีสามารถสร้าง

มลูคา่เพิม่ใหก้บัองคก์รได้ไมน่อ้ยกวา่ 1,500 ลา้นบาท (50 ล้าน

เหรียญสหรัฐ)

High Density Polyethylene ที่ออกแบบเป็นทุ่นโซลาร์ลอยนำ้า 

ที่มาภาพ  https://on.basf.com/2Zqxu23
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 2. การขยายการลงทุนในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภายใต้

แพลตฟอร์ม “พลาสเก็ตดอทคอม (PLASTKET.COM)”  

เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 

(ถือหุ้น 55%) และบริษัท Guangzhao Saiju Performance 

Polymer Ltd. หรือ GZSJ (ถือหุ้น 45%) จากจีน โดย

แพลตฟอร์มนี้จะจำาหน่ายเม็ดพลาสติกจากทุกแบรนด์ ไม่

จำากัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ของ IRPC และในกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ เพื่อ

เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการพลาสติก SMEs ทั่วประเทศ

เข้ามานำาเสนอ จำาหน่าย ซื้อขายสินค้าได้อย่างปลอดภัย 

และโปร่งใส”

 อย่างไรก็ตาม IRPC ยังคงให้ความสำาคัญกับแผนการลงทุน

ระยะยาวในโครงการผลติอะโรเมตกิส ์กำาลงัการผลติพาราไซลนี 

1-1.3 ล้านตันต่อปี และเบนซีน 3-5 แสนตันต่อปี ประมาณการ

การลงทุนมลูคา่ 4 หม่ืนลา้นบาทวา่ ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการจดัทำา

รายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA)  

จากการพิจารณาอย่างรอบคอบเรื่องผลตอบแทนจากการ

ลงทนุ ส่งผลให้โครงการเลือ่นออกไปจากแผนเดมิทีจ่ะแลว้เสรจ็

ในปี 2566 เป็นปี 2567 ซึ่งไม่ทำาให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวม

โครงการมากนัก เนื่องจากในปีที่โครงการแล้วเสร็จภาวะตลาด 

และประมาณการส่วนต่างราคา พาราไซลีนยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่

 สำาหรับการขยายโอกาสส่งออกตามทิศทางของตลาดโลก 

ปัจจุบัน IRPC สามารถจำาหน่ายนำ้ามันเตากำามะถันตำ่า 15,000 

ตัน เป็นรายแรกของประเทศไทย ก่อนปี 2563 นโยบายของ

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ท่ีกำาหนดให้เรือเดิน

สมุทรใช้นำ้ามันเตากำามะถันตำ่า 0.5% จากเดิม 3.5% เป็นการ

เปลีย่นแปลงครัง้สำาคัญของอตุสาหกรรมการเดนิเรอืสมทุร ซึง่

จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เนื่องจาก IRPC เป็นโรง

กลั่นเดียวในประเทศที่มีหน่วยกำาจัดกำามะถันในเรสซิดิวที่พร้อม

จะตอบสนองความต้องการของลกูคา้ในกลุ่มอตุสาหกรรมการ

เดินเรือสมุทร

 จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ผลกระทบสงครามการ

ค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยืดเยื้อเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

การดำาเนินธุรกิจ แต่ IRPC ยังคงรักษาความสามารถในการ

ผลติทีเ่ปน็เลศิในระดบั Top Quartile ทัง้ปโิตรเลยีมและปโิตรเคม ี

พฒันานวตักรรม สนิคา้และบรกิารทีม่มีลูคา่เพิม่ (HVA) และเดนิ

หนา้ขยายสว่นแบง่ผลติภณัฑ์ในตลาดอาเซยีนใหม้ากข้ึน ควบคู่

ไปกบัการดำาเนินการตามแผนงาน IRPC 4.0 ภายใตยุ้ทธศาสตร ์

GDP เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั ขยายการลงทนุใน

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซภายใต้แพลตฟอร์ม PLASTKET.COM

 ด้วยมาตรการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว IRPC 

สามารถบริหารสภาพคล่องของธุรกิจด้วยการบริหารจัดการ

เงนิทนุหมนุเวยีนใหเ้หมาะสม พจิารณาการลงทนุอย่างรอบคอบ 

สรา้งเสถยีรภาพทางการเงิน โดยยังคงมีสถานะการเงนิทีม่ัน่คง 

แข็งแรง ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2562 IRPC มีเงินสดคงเหลืออยู่

ที่ 1,915 ล้านบาท มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 0.91 เท่า และ

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้อยูที่ ่0.63 เท่า และมี

งบลงทนุทีม่แีผนการดำาเนนิงานชดัเจนจำานวน 71,043 ลา้นบาท

 ส่วนภาพรวมผลประกอบการในไตรมาส 2 เมื่อเทียบกับ

ไตรมาส 1 ปี 2562 นั้น IRPC มีรายได้จากการขาย 57,702 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของราคาขาย

รอ้ยละ 4 และปรมิาณขายเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2  สำาหรบัผลประกอบ

การครึง่ปแีรกของป ี2562 เมือ่เทยีบกบัครึง่ปแีรกของป ี2561 

IRPC มีรายได้จากการขายสุทธิ จำานวน 111,976 ล้านบาท ลด

ลงร้อยละ 11 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากราคาขายเฉลี่ยลดลง

ตามราคานำ้ามันดิบ ทำาให้มีกำาไรสุทธิอยู่ที่ 506.93 ล้านบาท
PP Compound  นำามาใช้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น FOMM ONE
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โซลาร์ลอยนำ้า: 
คลื่นลูกใหม่ แห่ง 

 อุตสาหกรรมไฟฟ้า

ข้อดีของโซลาร์ลอยนำ้า

 เทคโนโลยีโซลาร์ลอยนำ้าที่ได้รับความนิยมในวงกว้างทั่วโลก

ในปัจจุบัน ได้แก่ ระบบ Floating photovoltaic (FPV) มีการ

ทดลองติดตั้งเป็นแห่งแรก ขนาดกำาลังผลิต 20 กิโลวัตต์ ที่

จังหวัดไอจิ (Aichi) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 12 ปีที่แล้ว (เมื่อ พ.ศ. 

2550) และติดตั้งเชิงพาณิชย์เป็นแห่งแรกเมื่อปี 2551 ที่รัฐ

แคลิฟอร์เนีย สหรัฐ มีกำาลังผลิต 175 กิโลวัตต์ 

 จากนั้นก็มีการติดตั้งขยายไปหลายประเทศ ด้วยเห็น

คุณสมบัติที่เหนือกว่าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนบก

หลายอย่าง ข้อดีส่วนหนึ่ง ได้แก่ 

 1. ไม่เสียพื้นที่ดินที่มีไว้ทำาการเกษตร 

 2. ใช้ผืนนำ้าให้เป็นประโยชน์ และช่วยลดปริมาณการระเหย

ของนำ้า 

 3. ติดตั้ง เคลื่อนย้าย และถอดรื้อง่ายกว่าระบบบนบก

 4. ความเยน็ของนำา้ชว่ยใหแ้ผงโซลารเ์ซลลร์ะบายความรอ้น

ได้ดีกว่า ส่งผลให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าระบบบนบก

ประมาณ 5-10% 

 อัตราส่วนด้านประสิทธิภาพการผลิตที่เหนือกว่าระบบบน

บกดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ที่มีสภาพอากาศไม่

เหมือนกัน 

 5. ต้นทุนดำาเนินการเท่าที่ผ่านมาแพงกว่าระบบบนบก

ประมาณ 18% โดยบางพื้นที่อาจมีอัตราส่วนสูงหรือตำ่ากว่า

ตัวเลขดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมบริเวณที่ติดตั้ง 

 ในส่วนของราคาแผงโซลาร์ลอยนำ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด ทางสถาบันวิจัย Solar Energy Research Institute of 

Singapore (SERIS) คาดว่าจะลดลงต่อเนื่องจนกระทั่งใกล้เคียง

หรือไม่ก็เท่ากับแผงโซลาร์เซลล์บนบก

 หลังมีการศึกษาเปรียบเทียบและได้ข้อสรุปว่า  

โซลาร์ลอยนำ้า (Floating solar) หรือระบบผลิต

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยนำ้ามีข้อดีกว่า

ระบบแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนบกหลายอย่าง ทำาให้

หลายประเทศรวมทั้งไทยหันมาสนใจโซลาร์ลอยนำ้า

เพิ่มขึ้น 

 ส่ ง ผล ใ ห้ แ ห ล่ ง ผลิ ต ไ ฟฟ้ า ป ลอดมล พิ ษ

ประเภทนี้ขยายตัวต่อเนื่อง และมีแนวโน้มกลาย 

เป็นคล่ืนลูกใหม่ที่สำาคัญในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

ด้วยพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) ใน

อนาคตอันใกล้

“
“

โครงการใหญ่สุดในโลกของบริษัท China Three Gorges New Energy

CLEAN ENERGY 
โดย วรวุฒิ สารพันธ์
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จีนผงาดเป็นผู้นำาโลก

 อัตราเติบโตของโซลาร์ลอยนำ้า เริ่ม “ติดลมบน” ในปี 2559 

โดยธนาคารโลก (World Bank Group) ประมวลข้อมูลพบว่า 

โซลารล์อยนำา้ทีต่ดิตัง้ทัว่โลกในปดีงักลา่วมกีำาลงัผลติไฟฟา้รวม 

169 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจาก 68 เมกะวัตต์ในปี 2558

 ในปี 2560 และปีท่ีแล้ว (2561) อัตราขยายตัวเพ่ิมความ

โชติช่วงขึ้น โดยในปี 2560 มีกำาลังผลิตรวมทั่วโลก 528 เมกะ

วตัต ์และปท่ีีแลว้ ซึง่ธนาคารโลกสำารวจถงึสิน้ปมีกีำาลงัผลิตรวม 

1,314 เมกะวตัต ์เทา่กบัสถติขิองโครงการตดิตัง้แผงโซลาเซลล์

บนพื้นดินทั่วโลกที่ทำาได้รวมกันเมื่อปี 2543

 สำาหรับ “เจ้าแห่งโครงการโซลาร์ลอยนำ้า” ซึ่งธนาคารโลก

สำารวจถึงสิ้นปีที่แล้วได้แก่ จีน โดยจีนมีโซลาร์ฟาร์มลอยนำ้า 

(Floating solar farm) ท่ัวประเทศ ท่ีติดตั้งแล้วเสร็จและเชื่อม

ตอ่กบัโครงขา่ยสายสง่ไฟฟา้แลว้ รวมกำาลงัผลติเกนิ 950 เมกะ

วัตต์ คดิเปน็ประมาณ 73% ของกำาลงัผลติรวมของโซลารฟ์ารม์

ลอยนำ้าทั่วโลก

 รองแชมป์ ได้แก่ ญี่ปุ่น มีกำาลังผลิตรวมเกิน 180 เมกะวัตต์ 

คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 16% ของโลก ตามด้วยเกาหลีใต้ มี

กำาลังผลิตรวม 6% ไต้หวัน 2% และสหราชอาณาจักร 1% ขณะ

ประเทศที่เหลือทั่วโลกมีกำาลังผลิตรวมกันเพียง 2%

โครงการใหญ่สุดในโลกของบริษัท Sungrow (Sungrow Power Supply)

10 โครงการใหญ่สุดอยู่ที่จีน

 นอกจากเป็นแชมป์กำาลังผลิตรวมแล้ว จีนยังครองแชมป์

มีโซลาร์ฟาร์มลอยนำ้าใหญ่ที่สุดในโลก (The world’s largest 

floating solar farm) ในปัจจุบันด้วย โดยมี 2 โครงการครอง

แชมป์ร่วมกัน จากการมีกำาลังผลิตเท่ากันที่ 150 เมกะวัตต์ 

 ทั้ง 2 โครงการอยู่ที่ทะเลสาบ ซึ่งเป็นพื้นที่เหมืองถ่านหินเก่า

ในเขตเมืองหวยหนาน (Huainan) มณฑลอานฮุย ทางตะวัน

ออกของจีน โดยโครงการหนึ่งเป็นของบริษัท China Three 

Gorges New Energy และอกีโครงการเปน็ของบรษิทั Sungrow 

(Sungrow Power Supply) แต่ละโครงการติดตั้งแผงโซลาเซลล์

ครอบคลุมพื้นที่กว้าง 4.22 ตารางกิโลเมตร

 สถิติอีกอย่างท่ีสะท้อนการให้ความสำาคัญกับโซลาร์ฟาร์ม

ลอยนำ้าของจีนคือ การทำาโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งธนาคารโลก

สำารวจถึงสิ้นปีที่แล้วพบว่า โครงการใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรก

ของโลกอยู่ที่จีนทั้งหมด 

 โดย 2 ใน 10 โครงการดังกล่าวอยู่ที่มณฑลซานตง ส่วน

ที่เหลืออยู่ที่มณฑลอานฮุย โดยโครงการใหญ่สุดอันดับที่ 10 

ของโลก มีกำาลังผลิต 32.7 เมกะวัตต์ 
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แหล่งนำ้าในเขตเซมันกึมที่เกาหลีใต้เตรียมทำาโซลาร์ลอยนำ้าใหญ่สุดในโลก

เกาหลีใต้ท้าชิงจีน

 แมจ้ะนำาประเทศอืน่ไปไกลดว้ยกำาลงัผลติรวมประมาณ 73% 

ของโลก แต่จีนยังคงเดินหน้าพัฒนาโซลาร์ฟาร์มลอยนำ้าต่อ

เนื่อง จึงเป็นเรื่องยากที่ชาติอื่นจะแซงหน้าได้ 

 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของตำาแหน่งแชมป์ใหญ่ที่สุดในโลกมี

หลายประเทศแสดงท่าทีจะท้าชิงกับจีน แต่เท่าท่ีผ่านมามีเพียง

เกาหลีใต้ประเทศเดียวที่ประกาศแผนชัดเจน 

 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้อนุมัติดำาเนินโครงการโซลาร์ฟาร์มลอย

นำ้าใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา กำาหนดติด

ตั้งที่ทะเลสาบในเขตเซมันกึม (Saemangeum) ซึ่งเป็นพื้นท่ีดิน

ถมป้องกันนำ้าทะเล ติดชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศ  

 โครงการยักษ์ของแดนโสมครอบคลมุผนืนำา้กวา้ง 30 ตาราง

กิโลเมตร มีกำาลังผลิต 2,100 เมกะวัตต์ ใช้งบลงทุนประมาณ 

4.6 ล้านล้านวอน (1.15 แสนล้านบาท) จะเริ่มดำาเนินการช่วง

ครึ่งหลังปีหน้า (2563) หลังศึกษาผลกระทบรวมทั้งบริบทที่

เกี่ยวข้องต่างๆ และมีแผนติดตั้งแล้วเสร็จในปี 2568
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 หากโครงการน้ีแล้วเสร็จตามแผนจะสามารถจ่ายไฟฟ้าให้

ผู้บริโภคได้ประมาณ 1 ล้านครัวเรือน อีกทั้งช่วยลดปริมาณ

การก่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 1 ล้านตัน และช่วยลด

ปริมาณการก่อฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ปีละ 273 ตัน

 ประเทศไทยมีแผนเตรยีมขึน้แทน่ “ทีส่ดุในโลก” ในอนาคตเชน่

กัน แต่เป็นการรวมกำาลังผลิต 16 โครงการใน 9 เขื่อนเข้าด้วย

กัน ซึ่งมีกำาลังผลิตรวม 2,700 เมกะวัตต์

 ขณะทีเ่นเธอรแ์ลนดก์เ็ปน็อกีประเทศทีก่ำาหนดโครงการยกัษ ์

โดยตัง้เปา้ไวว้า่จะตดิตัง้โซลารล์อยนำา้ตามแหลง่นำา้ทัว่ประเทศให้

มีกำาลังผลิตรวม 2,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566  

(ภาพจาก : dnaindia.com, sungrowpower.com, earth.esa.int, electrek.co)

โครงการยักษ์ที่เนเธอร์แลนด์

แนวโน้มโชติช่วงต่อเนื่อง

 ความเคล่ือนไหวตามท่ีระบุทั้งหมด สะท้อนถึงอัตราเติบโต

ของโซลาร์ลอยนำ้าที่แรงข้ึนตามลำาดับ ขณะที่นักวิเคราะห์มอง

ว่า ระดับความแรงจะยิ่งทวีขึ้นในอนาคต 

 ทั้งนี้ บริษัทวิจัยนานาชาติ Grand View Research แห่ง

สหรัฐ คาดว่ายอดการลงทุนติดตั้งโซลาร์ลอยนำ้าท่ัวโลก จะ

ขยายตวัจาก 240.65 ลา้นเหรยีญสหรฐั (ประมาณ 7,407 ลา้น

บาท) ในปทีีแ่ล้ว ขึน้ไปที ่2,700 ล้านเหรยีญสหรฐั (83,106 ลา้น

บาท) ในปี 2568 หรืออีก 6 ปีข้างหน้า

 สว่นบรษัิทวิจยัการตลาด Transparency Market Research 

แห่งอินเดีย คาดว่าอัตราการลงทุนจะเติบโตจากปัจจุบันถึงปี 

2570 ที่ 43.02%

 ขณะทีน่กัวเิคราะหส์ว่นหนึง่คาดว่า โซลารล์อยนำา้ทัว่โลกจะมี

กำาลังผลิตรวม แซงขึ้นนำาระบบบนบกในอนาคตอีกไม่ไกล ทั้งนี้ 

จากการสำารวจของธนาคารโลกถึงส้ินปีที่ผ่านมา ระบบบนบก

ทั่วโลกมีกำาลังผลิตรวมเกิน 500 เมกะวัตต์ ส่วนโซลาร์ลอยนำ้า

มีกำาลังผลิตรวม 1,314 เมกะวัตต์ 

 สำาหรับภูมิภาคท่ีครองแชมป์ติดตั้งโซลาร์ลอยนำ้ามากที่สุด

ในโลกได้แก ่เอเชยีแปซฟิกิ โดยปทีีแ่ลว้มสีดัสว่นรวมกนัมากกวา่ 

80% ของโลก ซึ่งจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย เป็นประเทศ

แนวหน้าของภูมิภาค
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ELECTRIC VEHICLE  
Update

 ล่าสุด Volkswagen ได้จับมือกับ eClassic ผู้ ให้บริการ

แปลงรถคลาสสิกเปน็รถยนต์ไฟฟา้จากเยอรมนรีบัแปลงรถเตา่

ให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้ระบบขับเคลื่อนจากรถ Volkswagen 

e-Up! โดยการนำามาแทนทีเ่ครือ่งยนตแ์ละเพลาสง่กำาลงัของรถ

เต่า ซึ่งชุดขับเคลื่อนทั้งหมดมีขนาดเล็กมากจนห้องเครื่องท้าย

รถสามารถนำามาใช้งานเป็นที่เก็บของได้เลย (เครื่องรถเต่าอยู่

ท้าย ส่วนใต้ฝากระโปรงหน้าเป็นที่เก็บสัมภาระ)

  ตัวแบตเตอรีถ่กูตดิตัง้เขา้กบัแชสซขีองรถ มขีนาด 36.8 กโิล

วัตต์ชั่วโมง ชุดขับเคลื่อนให้กำาลังสูงสุด 60 กิโลวัตต์หรือราว 

82 แรงม้า ซึ่งสูงกว่าเครื่องเดิมๆ มาก (รถเต่าเครื่อง 1,200 ซี

ซ ีมกีำาลงั 40 แรงมา้) เรง่ 0-50 กม./ชม. ไดภ้ายใน 4 วินาท ีและ

ถึง 80 กม./ชม. ได้ภายใน 8 วินาทีนิดๆ ความเร็วสูงสุด 150 

กม./ชม. วิ่งได้ระยะทาง 200 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

Volkswagen 

      จับมือ eClassic

เต่า 
 ไม่มีวันตาย

บริการรับแปลงรถเต่าคลาสสิกเป็น EV 

 หน่ึงในรถคลาสสิกตลอดกาลคงหนีไม่พ้น “รถเต่า” หรือ 

Volkswagen Beetle ที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่ราวปี 1940 

จากรถยนตท์ีฮ่ติเลอรเ์ปน็ผูส้ัง่ใหผ้ลติขึน้จนไดร้บัความนยิม

มากขึ้นเรื่อยๆ หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา เพราะ

ประหยัดนำ้ามันและมีความคุ้มค่า รวมถึงดูแลรักษาง่าย

   ชุดขับเคลื่อนของ e-Up สามารถนำาไปติดตั้งได้ในรถ Volk-

swagen คลาสสิกแทบทุกรุ่น (เช่น รถตู้คลาสสิก หรือแม้แต่ 

Porsche 356) เพราะรถเหล่านี้แชร์การออกแบบและชิ้นส่วนกัน

เยอะมาก

  ขณะนี้ Volkswagen ยังไม่ได้เปิดเผยราคาหรือกำาหนดการ

เปิดของบริการนี้ แต่จากที่ผู้ ให้บริการเจ้าอื่นมีทำาอยู่ ราคาคง

ไม่ถูกสักเท่าไร

   การแปลงรถยนตค์ลาสสิกให้เปน็รถยนต์ไฟฟา้นัน้เปน็กระแส

ขึ้นมาสักพักใหญ่ๆ แล้วทั้งหมดก็ทำาโดยผู้ ให้บริการอิสระ แต่

นี่เป็นครั้งแรกที่แบรนด์รถยนต์ออกมาทำาเอง นอกจากนี้ยังมี

กระแสจากคนรักรถคลาสสิกบางกลุ่มว่า การทำาแบบนี้เป็นการ

ไมร่กัษาจติวญิญาณของรถคลาสสิกเอาเสียเลย ซ่ึงคนอกีกลุม่

ก็ไม่สนใจและเดินหน้าแปลงรถคลาสสิกของตน เพราะถือว่าค่า

บำารุงรักษาต่ำาแถมยังขับสนุกกว่าเดิมอีกด้วย
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ETRAN KRAF Limited Edition 

จักรยานยนต์ไฟฟ้า

สัญชาติไทย 
เพิ่มความสะดวกสบาย 
ผ่านสมาร์ทโฟน

   โดยเปน็จักรยานยนต์ไฟฟา้รุน่ตอ่จาก ETRAN PROM ทีผ่ลติ

มาเพื่องานบริการสาธารณะเมื่อปี 2017 ด้วยการพัฒนาของ

ทาง อีทราน (ประเทศไทย) สตาร์ทอัพสายยานยนต์ ที่ล่าสุดได้

รบัการสนับสนุนจาก ปตท. เพือ่รว่มพฒันานวตักรรมยานยนต์

พลังงานสะอาด ลดการสร้างมลพิษทางอากาศ

  ETRAN KRAF Limited Edition พฒันาในคอนเซปตท์ีต้่องการ

เน้นศักยภาพสูงและยังคงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อน

ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งในล้อขนาด 12 นิ้ว แบบ In Whell Dc 

Motor ขนาด 7 กิโลวัตต์ ส่งแรงบิดสูงสุดที่ 150 นิวตัน-เมตร 

ใชก้ระแสไฟฟา้ขบัเคลือ่น 72 Vdc ทีท่ำาความเรว็ไดส้งูสดุถงึ 130 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ในโหมด Turbo)

 บรษิทั อทีราน (ประเทศไทย) จำากดั เปิดตัว ETRAN KRAF 

Limited Edition รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ฝีมือการ

พฒันาโดยคนไทย ทำาความเรว็สงูสดุไดถ้งึ 130 กม./ชม. 

ด้วยพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เปิดจองจำานวน 

จำากัด 300 คัน

  ตัวแบตเตอรี่เป็น LiMn2O4 แบบลิเธียมที่มีความปลอดภัย 

ขนาดความจุ 2.88 kWh สามารถใช้งานในการเดินทางได้ระยะ

ทาง 180 กโิลเมตรในการชารจ์ครัง้เดยีว (คา่ใชจ้า่ยในการชารจ์ 

1 ครั้งประมาณ 10 บาท) และเติมแบตเตอรี่ได้ 2 ระบบเป็นครั้ง

แรกของโลกคือ Type2 และ AC ในเครื่องเดียวกัน รองรับแรง

ดนัไฟฟา้สงูสดุ 20A ทำาใหส้ามารถชารจ์แบตเตอรีเ่ตม็ไดภ้ายใน 

1-2 ชั่วโมงผ่านอุปกรณ์ชาร์จที่รองรับ หรือถ้าชาร์จไฟจาก

ปลั๊กตามบ้านทั่วไปก็จะชาร์จเต็มได้ใน 3-4 ชั่วโมง

  นอกจากนี้ยังได้ทำาระบบ ETRAN IoV (Internet of  Vehicle) 

มหีนา้จอทีแ่สดงผลบนคอนโซล และปรบัแต่งรปูแบบใหเ้หมาะกบั

การขับขี่ได้ทันที โดยเชื่อมต่อกับ ETRAN Mobile Application 

ในสมารท์โฟน ในหลายๆ เรือ่ง เชน่ ใชง้านเพือ่ยนืยนัตัวตน, การ

เริ่มต้นการใช้งาน, การแสดงสถานะของรถ, การแจ้งตำาแหน่ง

ของรถ, การแจง้เตอืนเมือ่มรีถถกูเคลือ่นยา้ยจากทีจ่อด, คน้หา

จุดชาร์จใกล้ๆ พร้อมแสดงสถานะของจุดชาร์จ, เรียกบริการ

ชว่ยเหลอืฉกุเฉนิ, การดปูระวัตกิารบรกิาร พรอ้มแจง้เตือนเมือ่

ใกล้ครบระยะ Service, การแชร์ข้อมูล Profile การใช้งานกับผู้

ใช้อื่นๆ และรองรับระบบการทำาบริการรถเช่าได้ตลอดเวลา

  ตัวแฟริ่งของรถนั้น ETRAN ได้พัฒนาพลาสติกที่นำามาจาก

ขยะในทะเลของไทย และ Bioplastic ที่ย่อยสลายได้ง่าย เพื่อเป็น

ส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะ ให้เกิดผลกระทบกับสิ่ง

แวดล้อมน้อยที่สุด

  ด้านของการผลิต ETRAN ร่วมมือกับ SakunC Innovation 

พนัธมติรดา้นการผลติชิน้สว่นรถยนต ์มาตรฐานระดบัโลก เพ่ือ

ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างหลักของตัวรถทั้งหมด ด้วยอลูมิเนียม

และโลหะสมรรถนะสูงที่มีนำ้าหนักเบา

 ETRAN KRAF Limited Edition จะผลิตในเบื้องต้นเพียง 

300 คัน มี 3 ซีรี่ย์ และเลือกได้ 7 สี โดยในแต่ละคันจะมีการรัน

ตัวเลขซีเรียลนัมเบอร์ที่ตัวถังและโครงเหล็ก โดยจะเริ่มส่งมอบ

ใหล้กูคา้ไดภ้ายในชว่งไตรมาสแรกของป ี2020 จำาหนา่ยในราคา 

150,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
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 โดยเป็นการต่อยอดธุรกิจด้านแบตเตอรี่และผลิตภัณฑ์

พลาสติกของกลุ่มบริษัท ปตท. จำากัด(มหาชน) และการเป็นผู้

แทนจำาหน่ายรถของ WM Motors สำาหรับเป็นศูนย์กลางส่ง

ออกรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปตท.จับมือ WM Motors 

    ผู้นำา EV Startup ของจีน 
ศึกษาโอกาสขยายธุรกิจ EV ในไทย

 ปตท. จับมอื WM Motors ผูน้ำาอนัดับที ่1 ของกลุม่บรษิทั 

EV Startup ในประเทศจีนด้านการผลิตรถยานยนต์ไฟฟ้า 

(EV) แบรนด์ Weltmeister  ศึกษาโอกาสพัฒนาธุรกิจรถ 

EV ท้ังการลงทุนโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเพื่อผลิต 

Localized Model

  ในเพจ PTT news ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับความร่วมมือ

ระหว่าง บริษัท ปตท.จำากัด(มหาชน) กับ WM Motors ผู้ผลิต

รถยานยนต์ไฟฟา้(Electric Vehicle = EV) แบรนด ์Weltmeister  

โดยจะร่วมมือกันศึกษาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจยานยนต์

ไฟฟา้ในดา้นตา่งๆ อาท ิการลงทนุในโรงงานผลติรถยนต์ไฟฟา้

ในประเทศไทย เพ่ือผลิต Localized Model เป็นการต่อยอด

ธุรกิจด้านแบตเตอรี่และผลิตภัณฑ์พลาสติกของกลุ่ม ปตท. 

  พร้อมกันนี้ยังจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของ ปตท. ใน

การเปน็ผูแ้ทนจำาหนา่ยรถยนต์ไฟฟ้าของ WM Motors สำาหรบั

เปน็ศนูยก์ลางสง่ออกรถยนต์ไฟฟา้สำาหรบัประเทศในกลุ่มเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

  โดยความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่สำาหรับ

รถยนต์ไฟฟ้า และโครงการอื่นๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องดังกล่าว 

เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย “Thailand 4.0” ของภาครัฐ และ

สามารถเป็นต้นแบบทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้าน

พลังงานในอนาคตได้ต่อไป

  สำาหรับ WM Motors เป็นบริษัทที่มียอดขายมากกว่า 

10,000 คัน ถือเป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มบริษัท EV Startup ใน

ประเทศจีน มโีรงงานประกอบรถยนตท์ี่ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่และ

มีเป้าหมายในการต่อยอดธุรกิจในด้าน Services ต่าง ๆ  ให้เป็น 

Mobility as a Service (MAAS) Platform



28  •  ALTERNATIVE ENERGY

 โดยแบตเตอรี่แรงดันสูงเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่สำาคัญของ

รถยนต์ที่ขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ 

ประเภทไฮบริดหรือรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยสมบูรณ์ ทั้ง

ยังเป็นชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ทักษะเฉพาะด้านใน

การผลิต

  ส่วนกระบวนการเมื่อประกอบตัวแบตเตอรีแรงดันสูงแล้ว

เสร็จจะถูกส่งไปยังโรงงานบีเอ็มดับเบิลยูที่ระยอง เพื่อนำาไปติด

ตั้งในรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดในตระกูลบีเอ็มดับเบิลยู ซีรี่ส์ 5 ซึ่ง

ได้เริ่มต้นเฟสแรกไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

  ขณะที่ โรงงานบี เอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง 

ประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ได้

ประกอบรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดตั้งแต่ปี 2560 โดยทำาการ

ประกอบมาแล้ว 4 รุ่นด้วยกันคือ บีเอ็มดับเบิลยู 330e บีเอ็ม 

ดับเบิลยู 530e บีเอ็มดับเบิลยู X5 xDrive40e และบีเอ็มดับเบิล

ยู 740Le

  นาย อูเว่ ควาส กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป 

แมนแูฟคเจอริง่ ประเทศไทยกลา่ววา่ การเริม่ประกอบแบตเตอรี่

แรงดันสูงในประเทศจะเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้เราสามารถตอบ

โจทย์ความต้องการในตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มข้ึน

อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังถือเป็นการเสริม

ความแข็งแกร่งให้แก่โรงงานบีเอ็มดับเบิลยูในจังหวัดระยอง ซึ่ง

เปน็ศนูยก์ลางการประกอบรถยนต์ในภมูภิาคนี้ใหม้ปีระสทิธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

 สำาหรบัโรงงานประกอบแบตเตอรีแ่รงดันสงูดงักลา่วตัง้อยู่

ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 ถือเป็นโรงงาน

ประกอบแบตเตอรีแ่รงดนัสงูสำาหรบับเีอม็ดบัเบลิย ูกรุป๊แหง่

เดยีวในภมูภิาคอาเซยีน โดยโรงงานจะครอบคลมุในสว่นของ

การประกอบโมดูลแบตเตอรี่และการประกอบตัวแบตเตอร่ี 

และได้เริ่มต้นสายการประกอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 

ที่ผ่านมา 

BMW ผนึกพันธมิตร 

   แดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป
เปิดโรงงานประกอบ                      
 แบตเตอรี่แรงดันสูงในไทย

  ทั้งนี้ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำากัด ได้รับ

อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำานักงานคณะกรรมการส่ง

เสรมิการลงทุน (บโีอไอ) สำาหรบัการลงทนุประกอบรถยนตป์ลัก๊

อนิไฮบรดิมลูคา่ 700 ล้านบาท และบรษิทัไดจ้ดัสรรงบประมาณ

ส่วนหนึ่งมาร่วมลงทุนกับแดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป ประเทศไทย 

เพ่ือพัฒนาโรงงานประกอบแบตเตอร่ีแรงดันสูงที่มีมูลค่าการ

ลงทุน 500 ล้านบาท
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คุยกับนายก EVAT  
โดย ดร.ยศพงษ์ ลออนวล

 จากขอ้มลูของกรมการขนสง่ทางบก ณ วันที ่30 มถินุายน 

พ.ศ. 2562 สถิติการจดทะเบียนใหม่ของยานยนต์ไฟฟ้า เเบบ

ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) เเละไฮบริด (HEV) ในครึ่งปีเเรก (พ.ศ. 

2562) มีจำานวนมากถึง 15,366 คัน ซึ่งคิดเป็นกว่า 75 

เปอร์เซนต์ของยอดจดทะเบียนปี2561 ท้ังปีท่ีมีจำานวนทั้งส้ิน 

20,344 คัน ในส่วนของการจดทะเบียนใหม่ประเภทยานยนต์

เเบบเเบตเตอรี่ (BEV) ในครึ่งปีเเรก (2562) มีจำานวน 420 คัน 

ซึ่งสูงกว่ายอดจดทะเบียนใหม่ของปี 2561 ทั้งปีที่มีอยู่ 325 คัน 

  นอกจากนี้สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) คาดการณ์ว่า

มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะประมาณ 340 เเห่งทั่วประเทศ

จะเห็นได้ว่าตัวเลขการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าในครึ่งปีเเรก 

(พ.ศ. 2562) มีจำานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ เเละมีเเนวโน้ม

การจดทะเบียนจำานวนมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้ยังมี

ผู้ประกอบการที่ได้ยื่นข้อเสนอการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถ

โดยสารไฟฟ้าในประเทศไทยอีกหลายบริษัทมีทั้งผู้ประกอบการ

เดิมและผู้ประกอบการใหม่ ทำาให้มั่นใจได้ประเทศไทยกำาลงเดิน

หน้าได้ยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างแน่นอน

8 แนวทาง 
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า 

ผลักดันไทยสู่ 

สังคมยานยนต์ไร้มลพิษ

งานแถลงข่าวข้อเสนอ ของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
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  อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3-4  ปีที่ผ่านมา ทางสมาคมยานยนต์

ไฟฟ้าไทยได้มีส่วนในการเสนอแนะและผลักดันการส่งเสริมยาน

ยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย รวมทั้งการศึกษาและติดตามนโยบาย

และการดำาเนนิการของภาครฐั พรอ้มการจดัระดมรบัฟงัความ

คิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในหลายเวที หลายการประชุม

และในหลายโอกาส พร้อมทัง้ไดจ้ดัขอ้เสนอแนวทางการสง่เสรมิ

ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยล่าสุดออกมาอย่างเป็นทางการ 

โดยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาทางสมาคมได้

จัดแถลงข่าวข้อเสนอดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะอย่าง

เป็นทางการอีกด้วย   

  โดยข้อเสนอเเนวทางการส่งเสริมยานยนต์ ไฟฟ้าใน

ประเทศไทยรวมทั้งหมด 8 ข้อหลักที่จะเสนอให้กับหน่วยงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่

  1. การจัดทำาเ เผนที่นำาทางเ ร่ืองยานยนต์ ไฟฟ้าเ เบบ

บูรณาการ (EV Roadmap) อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงต้องมี

การกำาหนดเป้าหมายของจำานวนยานยนต์ไฟฟ้าเเละสถานีอัด

ประจุไฟฟ้าอย่างเหมาะสม พร้อมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

นอกจากนี้เสนอให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการบูรณาการ

นโยบายโดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธานเพื่อการบูรณาการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 2. การพิจารณาปรับปรุงข้อกฎหมาย อาทิ ให้รถสามล้อ

ไฟฟา้เเละรถรบัจา้งไฟฟา้สามารถจดทะเบยีนได้อยา่งเสรี รวมไป

ถงึการส่งเสรมิการใชร้ถสามล้อไฟฟา้ในอตุสาหกรรมการทอ่ง

เที่ยว อีกทั้งเสนอให้มีการเเยกการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า

ระหว่างประเภทปลั๊กอิน ไฮบริด (PHEV) เเละไฮบริด (HEV)



    ALTERNATIVE ENERGY  •  31

  3. การสง่เสรมิการใชย้านยนต์ไฟฟา้ โดยควรออกมาตรการ

ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ส่งเสรมิให้ประชาชนซ้ือยานยนต์ไฟฟา้ได้ในราคาทีเ่หมาะ

สม เช่น การลดภาษีส่วนบุคคลสำาหรับผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 

 3.2 เพิ่มแรงจูงใจสำาหรับผู้ ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า อาทิ การออก

มาตรการสถานอีดัประจไุฟฟา้ตามทีจ่อดสาธารณะเเละเพิม่สทิธ ิ

 3.3 หนว่ยงานรฐัควรเปน็ผูน้ำาดา้นการใชร้ถยนต์ไฟฟา้กอ่น

ด้วยการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่

 3.4 ขยายการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในรถโดยสารสาธารณะ ได้

เเก่ รถโดยสารสาธารณะ รถตุ๊กตุ๊ก รถเเท็กซี่ ควรเปลี่ยนเป็น

ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด 

 3.5 สนบัสนนุให้มกีารเเยกประเภทปา้ยทะเบยีนรถยนต์ไฟฟา้

เเบบเฉพาะ โดยการใชส้แีละสญัลกัษณบ์นปา้ยทะเบยีนทีส่ามารถ

มองเห็นและแยกแยะได ้สำาหรบัปา้ยทีเ่ปน็ประเภทแบตเตอรี ่หรอื

ไฟฟา้ 100 เปอรเ์ซนต ์(BEV) เเละประเภทปลัก๊อนิไฮบรดิ (PHEV) 

เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชน เเละการมีส่วนร่วมของผู้ขับขี่

ในการช่วยลดมลภาวะเเละรักษาสิ่งเเวดล้อม 
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 4. การส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในรูปเเบบรถ

จักรยานยนต์ไฟฟ้าเเละรถสามล้อไฟฟ้า   

 5. การส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในด้านการ

พัฒนาเทคโนโลยีเเละการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยควรจัดให้

มีการสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเเละพัฒนาเพื่อยกระดับผู้

ประกอบการ เเละการพัฒนาเเพลตฟอร์มเเบบเปิดสำาหรับยาน

ยนต์ไฟฟ้า (EV Open Platform) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ

นำาเเพลตฟอร์มมาต่อยอดได้

 6. การจดัทำามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าและชิน้ส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยควรตอ้งมหีนว่ยงานทดสอบเเละรบัรองมาตรฐานของยาน

ยนต์ไฟฟ้าเเละเเบตเตอร่ีที่เส่ือมสภาพควบคู่กันโดยเเล้วใช้เเนว

ทางตามมาตรฐานสากล 

 7. การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพ้่ือรอง

รับยานยนต์ไฟฟ้า อย่างเช่น การสนับสนุนให้มีสถานีอัดประจุ

ไฟฟ้าเเบบเร็ว (Quick Charge)  ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ 

 8. การส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า 

เชน่ ใหม้กีารอบรมเเละการจดัทำาหลกัสตูรวชิาชพีในสถาบนัการ

ศึกษา  

  หากมกีารสง่เสรมิการใชย้านยนต์ไฟฟา้ในประเทศไทยอยา่ง

จริงจังและเเพร่หลาย จะสามารถช่วยลดปัญหามลพิษ ปัญหา

สิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อนที่กำาลังลุกลามไปทั่วโลกรวมถึง

ประเทศไทยของเราดว้ย รวมทัง้จะทำาใหป้ระเทศเปน็ผูน้ำาดา้นยาน

ยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนและเป็นการนำาประเทศไปสู่สังคม

ยานยนต์ไร้มลพิษได้อย่างแน่นอน
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 เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงาน โดย

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดประชุมนานาชาติเชิงปฏิบัติการ

ด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ณ โรงแรมมิลเลนเนียมฮิล

ตัน โดยมีนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเช้ือเพลิง

ธรรมชาติเป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์

ให้สมาชิกในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ประสบการณ์ ความรู้และแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อนำาไปสู่

การเตรยีมความพรอ้มสำาหรบัการสนบัสนนุการใชพ้ลงังาน

จากเชื้อเพลิงถ่านหินให้เป็นพลังงานทางเลือก

 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดงานเปิดโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินโครงการ DAU TIENG 

1 และ DAU TIENG 2 ขนาดกำาลังการผลิตรวม 420 เมกะวัตต์ 

อย่างเป็นทางการในเวียดนาม ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีนาย หว๋อ 

วัน เทื่อง Head of Propaganda and Training Commission, 

Member of Politburo  และพลเอกอนนัตพร กาญจนรตัน ์สมาชิก

วุฒิสภาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่ผ่านมา

 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำากัด (มหาชน) หรือ 

GGC และนายวทิรู ซือ่วฒันากุล กรรมการผูจั้ดการ GGC และวสิาหกจิชมุชน

ส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกกลงพื้นท่ีพบปะชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง ตาม

แนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของบรษิทัในมติกิารดแูลด้านสงัคม และไดร้ว่ม

ทำากิจกรรม “ดำานาปลูกข้าวชาว GGC” ร่วมกับผู้บริหาร พนักงานและชุมชน 

เพื่อร่วมอนุรักษ์แปลงนาผืนสุดท้ายแห่งมาบตาพุด

BGRIM 

เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม

IRPC จัดประชุมองค์กรธุรกิจ 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“พลังงาน” จัดประชุมนานาชาติ 

            ด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

 นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์

พีซี หรือ IRPC ในฐานะผู้นำากลุ่มธุรกิจพลังงานนำ้ามัน/โรงกลั่น

นำ้ามัน ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรภาคธุรกิจ

ชั้นนำา ได้แก่ TOYOTA, SCB, SCG และ DOW Thailand ในการ

ประชมุ Exclusive Committee โดยไดร้บัเกยีรติจากคณุประเสรฐิ 

บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(TBCSD) เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมกันกำาหนดทิศทาง

การดำาเนินงานของ TBCSD ทั้ง 28 องค์กร

GGC วิสาหกิจชุมชนร่วมอนุรักษ์แปลงนาผืนสุดท้ายแห่งมาบตาพุด

ENERGY SOCIETY 
โดย กองบรรณาธิการ



 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย รศ. 

ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตนที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และดร.ยศ

พงษ์ ลออนวล ประธานคณะทำางานคลัสเตอร์วิจัยด้าน

ยานยนต์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ องค์การขนส่ง

มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) และรองผูอ้ำานวยการ สำานกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

และคณะนักวิจัยเกาหลีให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ H.E. Mr. Moon Jae-in 

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ในการเยี่ยมชมรถ

โดยสารไฟฟ้าของบริษัท

 คณะทำางานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ประเทศ

เกาหลีใต้โดยคุณศุภณัฐ จันทร์อำ่า เลขานุการเอก (เจ้า

หน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ) และ MS.Yoon Hye-in ผู้ช่วยฝ่าย

เศรษฐกิจนำาสื่อมวลชนจากประเทศเกาหลีใต้เข้าเยี่ยมชม

การดำาเนินโครงการ “การออกแบบโครงสร้างนำ้าหนัก

เบาสำาหรับรถโดยสารไมโครบัสไฟฟ้าในประเทศไทยด้วย

วัสดุคอมโพสิท ระยะที่ 1” และโครงการ “การพัฒนาและ

สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการใช้รถโดยสารไฟฟ้าใน

ประเทศไทย”

AEITF เข้าร่วมกิจกรรม “ไฟจากฟ้า”   

                  นิทรรศการพลังงานสะอาด

สื่อเกาหลีใต้เยี่ยมชมการทำางาน 

รถโดยสารไฟฟ้า มจธ.

มจธ.-ขสมก.ต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและ   
 ประธานาธิบดีเกาหลีใต้

มูลนิธิสถาบันพลังงาน

ทางเลือกแห่งประเทศไทย 

(AEITF)  เข้าร่วมกิจกรรม 

“ไฟ จาก ฟ้า“ นิทรรศการ

พลังงานสะอาด เพ่ือส่ง

เสริมสังคมและประชาชนให้

ตระหนักรู้และมีส่วนร่วม

ทางด้านไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ซึ่งจัดโดยสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ร่วมกับพันธมิตร 10 

หน่วยภาคีที่ร่วมกันจัดนิทรรศการ อาทิ การไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟา้ส่วนภมิูภาค ทวีีบรูพา สมาคมอตุสาหกรรมเซลลแ์สง

อาทิตย์ไทย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม  ณ ศูนย์การค้า

สยามพารากอน

“ออมสิน” เจ้าภาพจัดประชุมบอร์ด 

     สถาบันการเงินของรัฐ

 29 ส.ค.2562 ที่ผ่านมา ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย 

ผู้อำ านวยการธนาคารออมสิน ร่วมการประ ชุมคณะ

กรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐครั้งที่ 4/2562 

ซ่ึ งธนาคารออมสิน เป็น เจ้ าภาพจัดการประชุม โดยมี 

คุณฉัตรชัย ศิริไล ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบัน 

การเงนิของรฐัเปน็ประธานการประชมุ พรอ้มดว้ยผูบ้ริหารจาก

ธนาคารตา่งๆ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฯลฯ  ณ 

ห้องประชุมกำาแพงเพชรธนาคารออมสินสำานักงานใหญ่
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 ตั้งแต่ครึ่งหลังทศวรรษที่ 1980 ประเทศไทยมีการเติบโต

ทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็ทำาใหเ้กดิปญัหาทางสิง่แวดลอ้มและ

มลภาวะต่างๆ ขึ้น โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่มีประชากร

และอุตสาหกรรมหนาแน่นรวมถึง 4 จังหวัดใกล้เคียง (นนทบุรี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม) เป็นผลให้ปัญหามลภาวะ

สิ่งแวดล้อมต่างๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น มลพิษทางนำ้า 

ในแม่นำ้าลำาคลองที่เกิดจากการปล่อยนำ้าเสียของอุตสาหกรรม

หรือชุมชน มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการปล่อยก๊าซของ

รถยนต์หรือโรงงานอุตสาหกรรม และมลพิษของเสียอันตราย

จากการกำาจัดที่ไม่เหมาะสมอันเน่ืองมาจากการเพิ่มขึ้นของ

กิจกรรมทางอุตสาหกรรม 

  นอกจากปัญหาทางสิง่แวดลอ้มและมลภาวะตา่งๆ ทีก่ลา่วมา

ข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหนึ่งมลพิษที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและ

มผีลกระทบตอ่ชวีติประจำาวนัของประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในละแวก

เขตการอตุสาหกรรมนัน่กค็อื ปญัหามลพษิทางเสยีงและมลพิษ

ทางกลิ่น

ASIA KENDY 

      จับมือ OMI ODOR AIR SERVICE 
พัฒนามาตรฐานการตรวจวัดมลพิษทางกลิ่น

แก้ปัญหามลพิษทางกลิ่นในไทยและเอเชีย

 ดว้ยเหตนุี ้รฐับาลไทยจงึมกีารกำาหนดมาตรการตา่งๆ เพือ่

รองรับปัญหามลภาวะเหล่านี้ เช่น การเตรียมความพร้อมด้าน

กฎหมายส่ิงแวดล้อม การเพ่ิมความเข้มงวดในการใช้กฎข้อ

บังคับ การเตรียมความพร้อมด้านโรงกำาจัดของเสีย ฯลฯ แต่

เนื่องจากเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วทำาให้รัฐบาลไทยไม่

สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทันท่วงที โดยเฉพาะปัญหา

มลพิษทางกลิ่นที่ในปัจจุบันสามารถแก้ไขได้ยาก 

  ทั้งนี้ปัญหามลพิษทางกลิ่นไม่ได้จำากัดแค่สารก่อกล่ินเหม็น

อย่าง Hydrogen Sulfide แต่รวมไปถึงสารตัวอื่นๆ ผสมรวม

กันกลายเป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ลอยมากระทบกับ

ประสาทสัมผสัของมนษุย์ดว้ย นอกเหนอืจากกล่ินไมพ่งึประสงค์

ที่เกิดจากสาร Hydrogen Sulfide หรือ Methyl Mercaptan 

แล้วยังมีกล่ินไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสารที่ใช้เป็นตัวทำาละลาย

หรือกลิ่นเผาไหม้ ซึ่งมีผลกระทบกับคนที่ไม่คุ้นชินหรือไม่เคยได้

กลิ่นเหล่านี้มาก่อน

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะต่างๆ อันเนื่องมาจากการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจดังที่กล่าวมานี้ ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ไทย

เพียงประเทศเดียวประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเอเชียล้วนแต่เคย

ประสบปัญหาเหล่านี้เช่นกัน อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นในปี 1960 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเริ่มมีการขยายตัวมากขึ้น ทำาให้ปัญหา

มลภาวะทางสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิม ประเทศ

ญีปุ่่นจงึมกีารออกกฎหมายคอื พระราชบญัญติัปอ้งกนัมลพษิ

ทางสิง่แวดลอ้ม รวมถงึกฎหมายขอ้บงัคบัตา่งๆ เพือ่จดัการกบั

ปัญหาดังกล่าว 

SPECIAL SCOOP
โดย กองบรรณาธิการ
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ญี่ปุ่นออกกฎหมายป้องมลพิษทางกลิ่นฉบับแรกในเอเชีย

  ในส่วนของปัญหามลพิษทางกล่ินน้ันในปี 1971 ได้มีการ

บัญญัติกฎหมายป้องกันมลพิษทางกลิ่นด้วยการใช้เทคโนโลยี

ตรวจวัดความเข้มของกล่ินไม่พึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นกฎหมาย

ป้องกันปัญหามลพิษทางกลิ่นฉบับแรกในภูมิภาคเอเชีย โดย

กฎหมายฉบับนี้เป็นต้นแบบให้กับกฎหมายในหลายๆ ประเทศที่

ประสบปัญหามลพิษทางกลิ่น อาทิ เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน และ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้เทคโนโลยีตรวจวัดความเข้มของ

กลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยการดมที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้คิดค้น

พัฒนาขึ้นมานี้มีชื่อว่ามาตรฐานการตรวจวัดกลิ่น Triangular 

Odor Bag Method

  ประเทศไทยใหก้ารสนบัสนนุกฎหมายปอ้งกนัมลพษิทางกลิน่

ฉบับนี้ และได้นำาเทคโนโลยีตรวจวัดกลิ่นไม่พึงประสงค์มาปรับ

ใช้เพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ

ญีปุ่น่ โดยมกีารกำาหนดมาตรฐานและวิธกีารตรวจสอบกลิน่ใน

อากาศจากโรงงานทีอ่า้งองิมาจากกฎพระราชบญัญติัปอ้งกนั

มลพษิทางกลิน่ของประเทศญีปุ่น่ในหลายปมีานี ้นอกจากหนว่ย

งานภาครฐัจะมีการจดัเตรยีมสถานทีส่ำาหรบัการตรวจวเิคราะห์

กลิน่ขึน้แลว้ภาคเอกชนกม็กีารจดัตัง้บรษิทัตรวจวเิคราะหก์ลิน่

ขึน้ซึง่ถอืเปน็จดุเริม่ตน้ของพืน้ฐานการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง

เคร่งครัดสำาหรับประเทศไทยแล้วการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ

ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อม

กับกำาหนดแนวทางการจัดการปัญหาอย่างกระตือรือร้นนั้นมี

ใหเ้หน็มากกวา่การรณรงคส์ง่เสรมิใหป้ฏิบัตติามกฎขอ้ระเบยีบ

ต่างๆ

การพัฒนามาตรฐานการตรวจวัดกล่ินของ OMI ODOR 

AIR SERVICE

  มาตรฐานการตรวจกล่ิน Triangular Odor Bag Method ที่

กล่าวไปขา้งตน้นัน้คอื วธิกีารตรวจวดัระดบัความเขม้ของกลิน่

ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสการดม ดังนั้นการพัฒนาอุปกรณ์ 

เครือ่งมอืตา่ง ๆ  ที่ใช้ ในการตรวจวดักลิน่จงึมขีอ้กำาหนดเฉพาะ 

เช่น ไม่มีกลิ่นดูดซึม เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้เก็บตัวอย่างกลิ่น

หรอือปุกรณท์ีไ่มม่กีล่ินดดูซมึ อาทิ ถงุเกบ็ตวัอยา่งกลิน่ (Odor 

Sampling Bag) ต่างๆ ที่ตรงตามข้อกำาหนดเฉพาะของวิธีการ

ตรวจวัดกลิ่นนี้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยบริษัท OMI ODOR 

AIR SERVICE

  บริษัท OMI ODOR AIR SERVICE จำากัดเร่ิมต้นธุรกิจมา

จากการเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาดับกล่ิน จนเริ่มมีการตรวจ

วัดและวิเคราะห์ปัญหากลิ่นเหม็นเพื่อที่จะหาแนวทางการวัด

ประสิทธิภาพของการดับกล่ินอย่างแม่นยำา จึงมีการขยาย

ขอบเขตไปถงึการตรวจวดักลิน่และการพฒันาอปุกรณ์เครือ่ง

มือต่างๆ ในช่วงครึ่งหลังทศวรรษที่ 1960 ขณะที่ประเทศฝั่ง

ยุโรปและอเมริกาเริ่มมีใช้การเครื่องตรวจวิเคราะห์กล่ินด้วย

การดม (Olfactometer) อย่างแพร่หลาย การพัฒนาถุงเก็บ

ตัวอย่างกลิ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยมีกลุ่มผู้คิดค้นมาตรฐานการ

ตรวจกลิ่น Triangular Odor Bag Method คอยให้คำาชี้แนะใน

ประเด็นต่างๆ 
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 และนอกจากการพัฒนาอุปกรณ์ที่ไม่มีกลิ่นดูดซึมสำาหรับ

การตรวจวดักล่ินดว้ยการดมแลว้ยงัมกีารพฒันาวธิกีารตรวจ

วัดกลิ่นให้มีความแม่นยำามากยิ่งขึ้นอีกด้วย ส่วนในแง่ของการ

บังคับใช้กฎหมายข้อบังคับต่างๆ นั้น ได้มีการจัดอบรมโดยผู้

เชี่ยวชาญในหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจ

กลิ่น Triangular Odor Bag Method ตั้งแต่กระบวนการการ

เก็บตัวอย่างกล่ิน การตรวจวัดกลิ่นไปจนถึงการสรุปผลลัพธ์ 

จึงสามารถเผยแพร่วิธีการตรวจวัดกลิ่นเหม็นและส่งเสริมให้

ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับได้อีกด้วย

  แตล่ะประเทศในภมูภิาคเอเชยีตา่งมกีารเตรยีมใชก้ฎหมายขอ้

บังคับมลพิษทางกลิ่นเช่นเดียวกัน ซึ่งทางบริษัท OMI ODOR 

AIR SERVICE จำากัดได้เข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ ให้คำาปรึกษา

ปัญหาเรื่องกลิ่นต่าง ๆ อย่างครบถ้วนทุกประเด็นโดยอ้างอิง

จากผลการทดลองและประสบการณ์ที่สั่งสมมา ไม่ว่าจะเป็น

คำาแนะนำาเกี่ยวกับการริเริ่มใช้และวิธีการใช้อุปกรณ์เพื่อตรวจ

วัดกลิ่นด้วยมาตรฐานการตรวจกลิ่น Triangular Odor Bag 

Method หรือคำาแนะนำาเกี่ยวกับกระบวนการเก็บตัวอย่างกลิ่น 

การตรวจวัดวิเคราะห์กลิ่น แนวทางการจัดการกล่ินเหม็น 

รวมไปถึงคำาแนะนำาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

อุปกรณ์ดับกลิ่นแต่ละชนิด

 มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษกลิ่นเหม็นในประเทศไทย

  แม้ว่าบริษัท OMI ODOR AIR SERVICE จำากัดจะส่งออก

อุปกรณ์สำาหรับตรวจวัดกลิ่นหรือถุงเก็บตัวอย่างกล่ินต่างๆ 

ให้กับประเทศไทยจำานวนไม่มากนัก ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนปี 

2017 ได้มีการพบปะพูดคุยกับคุณเอ็นโดะ (Mr.Kenzo Endo) 

ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอเซีย เคนด้ี จำากัด (ASIA 

KENDY) เป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ โดยมีแผนที่จะเริ่มธุรกิจการ

จดัการปญัหากลิน่เหมน็อยา่งเตม็ตวัในชว่งฤดใูบไมผ้ลปิ ี2018 

ทีผ่า่นมา บรษิทั OMI ODOR AIR SERVICE จำากดัรว่มกับบรษัิท 

ASIA KENDY จำากดัในการนำาเสนอวธิกีารแก้ไขปญัหากลิน่เหมน็

ต่างๆ ให้กับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ยาดับกลิ่น AIR-SERVER ของ

บริษัท OMI ODOR AIR SERVICE 

  ยกตัวอย่าง การทดลองดับกลิ่นก๊าซอันเน่ืองมาจาก

กระบวนการหล่อโลหะในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั้งแบบหล่อด้วย

แม่พิมพ์ทรายและแบบเทใส่แม่พิมพ์ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ยา

ดับกลิ่น ซึ่งผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจสามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้ดี ผลิตภัณฑ์ยาดับกลิ่นตัวนี้ยังมี

ประสิทธิภาพในการกำาจัดกล่ินสารทำาละลายสารอินทรีย์อัน

เนื่องมาจากกระบวนการพ่นสีรถยนต์ได้อีกด้วย
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  นอกจากประสิทธิภาพข้างต้นแล้วยังมีการทดลองใช้

ผลิตภัณฑ์ยาดับกลิ่นของบริษัท OMI ODOR AIR SERVICE 

กำาจดักลิน่ไม่พงึประสงคต์า่งๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้ ไม่

วา่จะเป็นกล่ินเหมน็เปรีย้วของกรดไขมนัอนัเนือ่งมาจากกระบวน

การบำาบดันำา้เสยีในโรงงานผลติอาหาร หรอืกลิน่เหมน็จากยาง

รถยนต์และกลิ่นกรดไขมัน กลิ่น Aldehyde อันเนื่องมาจาก

กระบวนการผลิตยางธรรมชาติในโรงงานผลิตยาง ซึ่งผลการ

ทดลองกำาจัดกลิ่นในหลายๆ กรณีออกมาเป็นที่น่าพอใจ จึง

สามารถสรปุไดว้า่ผลติภณัฑย์าดบักลิน่ของบรษิทั OMI ODOR 

AIR SERVICE มีประสิทธิภาพในการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ชนิด

ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

  “จุดที่เด่นที่สุดในการนำาเสนอวิธีแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นของ

บริษัท OMI ODOR AIR SERVICE  คือ การทดสอบเทคโนโลยี

ตรวจวัดวิเคราะห์กลิ่นที่ใช้กันมาเกินครึ่งศตวรรษ รวมถึงการ

ขาดสอบประสิทธิผลของอุปกรณ์การตรวจวัดกลิ่นท่ีมีความ

แม่นยำาสูงและถุงเก็บตัวอย่างกลิ่นที่ทางบริษัทเป็นผู้คิดค้น

พัฒนาขึ้นมาเอง เพื่อยืนยันความถูกต้องอีกครั้งหน่ึง ทั้งนี้

การนำาเสนอแนวทางการแก้ไขปญัหากลิน่เหมน็ต่าง ๆ  จะอา้งองิ

ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นที่มีใบประกอบวิชาชีพจาก

ประเทศญีปุ่น่ ผูท่ี้มีประสบการณค์วามชำานาญด้านคณุลักษณะ

เฉพาะของกลิ่นแต่ละชนิดและความรู้ท่ีสามารถนำาไปใช้ได้จริง 

(Knowhow) ที่เรียนรู้มาจากผู้เชี่ยวชาญบริษัท ASIA KENDY 

จำากัด” คุณเอ็นโดะกล่าว

 ในการทดสอบเพ่ือยืนยันความถูกต้องของประสิทธิผล

สามารถอธิบายรายละเอียดคร่าวๆ ได้ดังนี้

 เริ่มจากการเก็บตัวอย่างกล่ินในบริเวณที่ต้องการตรวจ

สอบแล้วแบ่งใส่ถุงเก็บกลิ่นตามมาตรฐานการตรวจวัดกล่ิน 

Triangular Odor Bag Method หลังจากนั้นจึงฉีดผลิตภัณฑ์

ยาดับกลิ่นตามปริมาณที่กำาหนดไว้ตรงบริเวณที่ทำาการเก็บ

ตัวอย่างกล่ินไป โดยตัวละอองสเปรย์ในผลิตภัณฑ์ยาดับกลิ่น

จะช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์การทดสอบในลักษณะนี้ ลูกค้า

สามารถรู้สึกถึงการลดลงของกล่ินและการเปล่ียนแปลงของ

สารได้โดยตรง ทั้งยังสามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลงความ

เข้มข้นของกล่ินออกมาเป็นตัวเลขได้ ทำาให้สามารถเลือกใช้

ผลติภณัฑย์าดบักลิน่สำาหรบักลิน่แตล่ะชนดิไดอ้ยา่งเหมาะสมและ

มปีระสทิธภิาพสูงสดุ ซึง่หวัใจสำาคัญของการทดลองนีค้อื การ

วัดผลความรู้สึกประสาทสัมผัสทาง “กลิ่น” ออกมาเป็นตัวเลข

นั่นเอง

  นอกจากการทดลองทีก่ล่าวมานีแ้ล้วทางบรษิทั OMI ODOR 

AIR SERVICE ยังมีการสำารวจแหล่งที่มาของการเกิดกลิ่นเหม็น

มาเป็นระยะเวลาหลายปีและมีการออกแบบคิดค้นวิธีการฉีด

ผลิตภัณฑ์ยาดับกล่ินออกมาในรูปแบบของละอองสเปรย์ที่

สามารถรูส้กึถงึการเปลีย่นแปลงได้โดยตรง จงึสามารถนำาเสนอ

วธิกีารตรวจวดัตา่งๆ ทีม่ปีระสทิธผิลดเีชน่นีไ้ด ้นอกเหนอืจาก

การเลือกผลิตภัณฑย์าดบักล่ินให้เหมาะสมกบักล่ินแตล่ะประเภท

แลว้การนำาเสนออปุกรณด์บักลิน่ประสทิธภิาพสงูทีต่อบสนอง

กบัลกัษณะเฉพาะของแหลง่กำาเนดิกลิน่แตล่ะประเภทกถ็อืเปน็อกี

หนึ่งจุดแข็งของบริษัท OMI ODOR AIR SERVICE  

 เนื่องจากบริษัท OMI ODOR AIR SERVICE เป็นทั้งผู้ผลิต

ผลติภณัฑย์าดบักลิน่ ผูพ้ฒันาเทคโนโลยกีารตรวจวดัวิเคราะห์

กลิ่น และยังมีการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของแนวทาง

การกำาจัดกลิ่นต่างๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล 

เป็นผลให้ทางบริษัทสามารถนำาเสนอวิธีการต่างๆ ที่ เป็น

ประโยชน์เช่นนี้ได้การตรวจวัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยวิธีการ

ง่ายๆ เพียงแค่ใช้ประสาทสัมผัสด้านการดมเป็นวิธีการที่ไม่ส้ิน

เปลืองทรัพยากรบุคคลและเวลาโดยใช่เหตุ ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน

นโยบายการนำาเสนอแนวทางการแกป้ญัหาของบรษิทัทีม่คีวาม

แตกตา่งและเหนือกวา่บรษิทัผูผ้ลติผลติภณัฑย์าดบักลิน่รายอืน่
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 ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ยาดับกลิ่น AIR-SERVER®

  ยาดับกลิ่น AIR-SERVER® L ของบริษัท OMI ODOR AIR 

SERVICE จำากัด เป็นผลิตภัณฑ์ยาดับกลิ่นท่ีเป็นมิตรต่อส่ิง

แวดล้อม ผลิตจากนำ้ามันหอมระเหยธรรมชาติและมีส่วนผสม

ของสารสกัดธรรมชาติ Phytoncide เป็นหลัก ซึ่งหลักการ

การดับกลิ่นของผลิตภัณฑ์ AIR-SERVER® L มีรายละเอียดดัง 

ต่อไปนี้

 1. ปฏกิริยิาสะเทนิทางประสาทสมัผสัคอื การทีก่ลิน่ชนดิหนึง่

ลอยซอ้นทบักับกลิน่อกีชนดิหนึง่ ทำาให้ไมไ่ดก้ลิน่แตล่ะชนดิแยก

กนั แตไ่ดก้ลิน่ทัง้สองชนดิผสมกนัเปน็ผลใหม้คีวามรู้สกึถงึกลิน่

น้อยลงหรือไม่ได้กลิ่นเลย

 2. ปฏกิิรยิาเคมทีางคณุสมบตัคิอื การทีก่ลิน่หลายชนดิผสม

ปนกันทำาให้เกิดความรู้สึกเหมือนเป็นกลิ่นชนิดใหม่หรือมีความ

รู้สึกต่อกลิ่นที่เปลี่ยนไป

 3. ปฏิกิริยาทางเคมีคือ การนำาสารท่ีมีกลิ่นเหม็นมาทำา 

ปฏิกิริยากับนำ้ามันหอมระเหยธรรมชาติเพื่อทำาให้สารที่มีกล่ิน

เหม็นให้กลายเป็นสารไร้กลิ่น

  ทัง้สามปฏกิิรยิาท่ีกลา่วมานีเ้ปน็หลกัการทีใ่ช้ในการลดความ

เข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้เบาบางลง ตลอดระยะเวลา

หลายปีที่บริษัทนำาเสนอแนวทางการจัดการปัญหากลิ่นเหม็น

มาน้ันไดท้ดสอบตรวจวดักลิน่หลากหลายชนิดและมกีารปรึกษา

หารอืกบัอตุสาหกรรมประเภทตา่งๆ จงึทำาให้บรษิทั OMI ODOR 

AIR SERVICE สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาดับกลิ่นได้หลายรูป

แบบเพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลาย นอกจากนีย้งั

มกีารเพิม่สารดบักล่ินชนดิไรก้ลิน่ทีเ่กดิจากการทำาปฏกิริยิาเคมี

กับสาร Polyphenol หรือสารท่ีมีสารอนินทรีย์เป็นส่วนผสม

หลักเข้าไป เพื่อเพิ่มขอบเขตประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์การ

ดับกลิ่นให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 บริษัท OMI ODOR AIR SERVICE ได้มีการร่วมมือกับ

บริษัท ASIA KENDY จำากัดเพื่อเข้ามามีบทบาทด้านการให้คำา

ปรึกษาเรื่องกล่ินและข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่ง

หวังที่จะจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางกลิ่นในประเทศไทย การ

แก้ไขปัญหามลพิษด้านกลิ่นไม่พึงประสงค์ซึ่งจัดเป็นปัญหาสิ่ง

แวดล้อมอย่างหนึ่งนั้นส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิต

ของประชากรดีขึ้นเริ่มจากประเทศในภูมิภาคเอเชียไปจนถึง 

ประเทศอืน่ๆ ทัว่โลก ด้วยเหตนุีบ้รษัิท OMI ODOR AIR SERVICE 

จงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะพฒันาผลติภณัฑป์ระเภทนีเ้พือ่ประโยชน์

สุขของส่วนรวมต่อไป

 Mr.Hiroaki Wake รองประธานบรษิทั เอเชยี แรนท ์จำากดั 

เปิดเผยว่า จุดแข็งบริษัท OMI ODOR AIR SERVICE คือ มี

การเข้าไปตรวจสอบสาเหตุของกล่ินในสถานที่จริงแล้วนำามา

วเิคราะหก์นั ซึง่บคุลากรของบรษิทัสอบได้ใบอนญุาตแลว้ จงึไม่

ไดข้ายแตผ่ลติภณัฑย์าดับกลิน่พียงอยา่งเดยีวแตม่กีารวิเคราะห์

หาโซลูชั่นให้ด้วย ซ่ึงคนที่วิเคราะห์ก็ต้องได้รับใบอนุญาตจาก

รฐับาล บรษิทัจงึตอ้งมห้ีอง Lab ซ่ึงมเีพียง 2 รายเทา่นัน้ในญีปุ่น่

ที่มีการรับรอง (Certified) รายแรกเป็นห้อง Lab ของรัฐบาล 

และรายที ่2 เปน็ของบรษิทั OMI กค็อ่นขา้งจะครบเครือ่งในเรือ่ง

ธรุกิจการบำาบดักลิน่และมคีวามสามารถในการนำามาวเิคราะห์ได้

เป็นอย่างดี

  “เนือ่งจากในเรือ่งของกลิน่ในอากาศเรามองไมเ่หน็ ขัน้ตอน

และวัสดุที่ใช้เก็บกล่ินต่างๆ ก็ต้องไม่มีกล่ิน กระบวนการจึงจะ

ถูกต้อง มิฉะนั้นจะไม่เที่ยงตรง ซึ่งกระบวนการทำาให้ไม่มีกลิ่น

นี้ค่อนข้างยาก เพียงแต่ทำาให้กล่ินไม่แรง ทำากล่ินให้ลดลง และ

เทคนิคของบริษัท OMI ODOR AIR SERVICE คือ การหลอก

จมูก  สมมุติว่าบางคนไม่ชอบกลิ่นขิง พอเอากลิ่นมะนาว กลิ่น

ขิงมาผสมกันกับกลิ่นอื่นๆ อีก 2 ชนิดรวมกันเป็น 4 ชนิดก็

กลายเป็นกลิ่นโค้ก ซึ่งกลิ่นขิงอาจจะไม่ชอบ แต่กลิ่นโค้กอาจจะ

รับได้และฉุนน้อยลงด้วย”

 ในกระบวนการบำาบัดนำ้ายาพวกนี้มี 2 ประเภท ประเภทแรก

คือ การใช้สารเคมี สมมุติว่า กลุ่มเป้าหมายของเราเพ่ือไปแก้

ปัญหากลิ่นในห้องนำ้า หรือแหล่งทีมีแอมโมเนียมากๆ เราจะเอา

นำ้ายาที่ทำาปฏิกิริยากับแอมโมเนียพ่นไปในอากาศ เปลี่ยนสาร

เคมีหรือปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical) ให้เป็นชนิดอื่น ซึ่งขั้น

ตอนนี้ทำาให้กลิ่นเปลี่ยนไปด้วย อันนี้ก็คือ วิธีการพ่นเคมีเลยจะ

มีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีเคมีตัวเดียวเท่านั้น และถ้ามีสารเคมี

หลายตัวกระบวนการนี้ทำาไม่ได้

Mr. Hiroaki Wake
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  บริษัท OMI ODOR AIR SERVICE  มีเอกสารยืนยันอย่าง

ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่ง

แวดลอ้มจาก Material Data กโ็ชวอ์ยูว่า่มคีวามปลอดภยั โดย

กฎหมายของประเทศญีปุ่น่การกำาหนดเรือ่งความปลอดภยัเปน็

ประเด็นหลัก ซึ่งทุกประเทศก็มีความกังวลเรื่องความปลอดภัย

เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจและ

อตุสาหกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง ทกุคนกก็งัวลเรือ่งความปลอดภยั 

อย่างกรณีช่วงที่เกิดมลทางอากาศก็มีการใส่หน้ากากป้องกัน

ฝุน่ PM 2.5 รวมทัง้เรือ่งสภาพแวดลอ้มดา้นอืน่ๆ หลายๆ คนก็

ใหค้วามสนใจมากขึน้ เชน่เดยีวกบัมลพิษทางกล่ินกต็อ้งใหค้วาม

สำาคัญ เพราะกระทบต่อสภาพจิตใจและสภาพความเป็นอยู่จาก

การที่อยู่ในสภาวะการดมกลิ่นเหม็นนานๆ

ความหมายคำาศัพท์เฉพาะทาง

  มาตรฐานการตรวจวดักลิน่ Triangular Odor Bag Method 

คือ วิธีการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของกล่ินด้วยประสาท

สัมผัสการดมของคน โดยจะให้ผู้ทดสอบกลิ่นทั้งหมด 6 คนที่

มีประสาทรับกล่ินอยู่ในระดับปกติดมหากล่ินในถุงตัวอย่างที่

ทำามาจาก PET ซึ่งจะมี 1 ถุงที่ใส่กลิ่นไว้และอีก 2 ถุงที่ใส่อากาศ

ไร้กลิ่น รวมทั้งหมดเป็นชุดละ 3 ถุงด้วยกัน ซึ่งจะมีการเจือจาง

กลิ่นในทุกๆ รอบของการทดสอบจนกว่าผู้ทดสอบกลิ่นทั้ง 6 

คนจะไม่สามารถระบุได้ว่าถุงกล่ินไหนมีกล่ินใส่ไว้ โดยสามารถ

วัดระดับความเข้มข้นของกลิ่นได้จากการคำานวณอัตราส่วน

การเจือจางที่ผู้ทดสอบกลิ่นสามารถระบุได้ถูกต้อง

 สำาหรบัประเภทที ่2 เปน็การบรรเทาคอื หลอกจมกูซึง่มอียู ่3 

วธิด้ีวยกนัคอื 1.มีกลิน่เหมน็อยูแ่ล้วเอากลิน่อืน่มาบวกกนัแลว้ 

จะคฟัเวอร ์(Cover) กลิน่เดมิเปลีย่นเปน็กลิน่อืน่ 2.บวกกลิน่อืน่

เข้าไป เช่น 1 บวก 1 เป็นกลิ่นที่ 3  และ3.นำ้ายาส่วนผสมที่เป็น

นำ้ามันสกัดจากพืช ซึ่งกลไกมันเองยังไม่มีเทคนิคคอลที่ชัดเจน 

โดยใช้นำ้ามันสกัดจากพืชที่มีสารชื่อ ไฟทอนไซด์ (Phytoncide) 

ไปจับกลิ่นเหมือนอยู่ในป่าอยู่หรือใกล้นำ้าตกแล้วรู้สึกสดชื่นจัง

เป็นการบำาบัดกลิ่นโดยกลิ่นธรรมชาติ

  

คำาสั่งซื้อสินค้าหลักมาจากโรงงานล้อยาง&ยางธรรมชาติ

  Mr.Hiroaki Wake กล่าวถึงยอดคำาสั่งซ้ือสินค้าของ 

AIR-SERVER® L ที่มีในประเทศไทยว่า ขณะนี้มีบริษัทสนใจค่อน

ข้างเยอะแล้วโดยมีบริษัทสั่งซื้อแล้วนำาเข้าเทคโนโลยีอันนี้เข้า

มาเมื่อปีที่แล้ว เช่น บริษัทผลิตยางรถยนต์อย่างบริดจสโตน 

โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตยางธรรมชาติ ซึ่งมีกลิ่นเยอะ

ค่อนข้างชัดเจนกว่าโรงงานประเภทอื่น และสิ่งท่ีบริษัทเหล่านั้น

ถูกใจคือ ในการขั้นตอนการทดสอบเราจะให้ทางลูกค้าหรือ

ยูสเซอร์ผู้ที่เจอปัญหาในสภาพแวดล้อมจริงมาตรวจสอบ ซ่ึง

บริษัทจะเก็บตัวอย่างมาแบ่งเป็นถุงเล็กๆ แล้วพ่นนำ้ายาตาม

อัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วให้ดมเลยก่อนและหลัง โดยมีการ

ทดสอบดมจำานวน 6 คน ทดสอบความแรงของยาระดับไหน 

1-5 ถ้าหอมคือ บวกศูนย์ถึงบวกห้า ( +0 - + 5) และถ้าเหม็นก็

ติดลบคือ ศูนย์ถึงลบห้า (0-5)  สำาหรับค่า 0 คือไม่ได้กลิ่น ซึ่ง

เมือ่เทยีบกล่ินเดมิกลบักลิน่ใหมเ่ราจะรูส้กึวา่ ความแรงของกลิน่

น้อยลง ซึ่งเทคนิคนี้ไม่ได้ลบกลิ่นออกไปคือ การเอากลิ่นอื่นมา

หลอกจมูกนั่นเอง 

 ทั้งนี้ ทางญี่ปุ่นมีการวิธีตรวจวัดกลิ่นทุกประเภทโรงงาน 

และการกำาจัดกลิ่นก็มีในกระบวนการในระหว่างขนส่งของรถ

ขยะด้วย ส่วนประเทศไทยถือว่ามีการควบคุมกล่ินที่เป็นมลพิษ

โดยกรมควบคุมมลพิษและกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น กฎ

กระทรวงกำาหนดมาตรฐานและวิธกีารตรวจสอบกลิน่ในอากาศ

จากโรงงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 ซึ่งมีการออกเอกสาร

ระเบยีบมาวา่  การวดักลิน่วัดอยา่งไร กลิน่จากโรงงานนอกเขต

อุตสาหกรรมหรือในเขตอุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรมก็

ตา่งกนั เชน่ ประเภทอาหาร ยาง ลอ้ยางและโรงงานผลติส ี(โดย

โรงงานยางในของญีปุ่น่และไทยกก็ำาหนดคา่ควบคมุกลิน่ทีอ่อก

จากโรงงงานไม่เท่ากัน)
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ELECTRIC RESEARCH 
โดย กองบรรณาธิการ

สวทช. โชว์ผลงานวิจัย 

     ระบบกักเก็บพลังงาน
พัฒนานวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม 

  มูลค่า 142 ล้าน

 การนำาเสนอผลงานวิจัย (Flash presentation) ที่ได้รับการ

สนับสนุนจากโครงการของนักวิจัยจาก 12 หน่วยงาน เมื่อวัน

ที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับมอบหมายจาก

กองทนุเพือ่สง่เสริมการอนรุกัษพ์ลงังาน โดยสำานกังานนโยบาย

และแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานทำาหน้าที่บริหาร

จัดการทุนวิจัยใน “โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 (Energy Stor-

age)” มีระยะเวลาดำาเนินโครงการ 3 ปี (13 ก.ย. 59-12 ก.ย. 

62) เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บ

พลังงานในด้านต่างๆ เช่น ความมั่นคงและภัยพิบัติ พลังงาน

ทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น
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 ตลอดการดำาเนินงานมีโครงการวิจัยภายใต้ โครงการฯ 

จำานวน 27 โครงการจาก 12 หน่วยงาน  เพื่อเผยแพร่ข้อมูล

ความก้าวหน้างานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บ

พลงังานของประเทศ และเปน็ชอ่งทางแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั

ระหวา่งนกัวจิยั จงึจดัสมัมนาเพือ่นำาเสนอผลงานขึน้ เพือ่สรา้ง

ฐานองค์ความรู้ ในการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมระบบกักเก็บ

พลังงานสู่การใช้ประโยชน์ตามนโยบายพลังงาน 4.0 ต่อไป   

  ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำานวยการ 

สวทช. กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เล็งเห็นความจำาเป็นในการใช้

เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage ที่มี

ประสิทธิภาพสำาหรับประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าและ

พลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน เพ่ือเพิ่มเสถียรภาพการ

ผลิตและใช้พลังงานของประเทศ จึงมีมติเห็นชอบให้สำานักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดสรร

เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แผนพลังงาน

ทดแทน กลุม่งานคน้คว้าวจิยั ศกึษาเพือ่การพฒันาและสง่เสรมิ 

“โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทน ปีงบประมาณ 2559” ให้สำานักงาน สวทช. กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือดำาเนิน

โครงการดังกล่าวในเรื่องเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน 

ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย 

ภายใต้โครงการฯจำานวน 27 โครงการ
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  โดย สวทช.ทำาหน้าที่บริหารจัดการทุนวิจัย เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อม

สนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน

ในด้านต่างๆ นำาร่องใช้ ในงานด้านความม่ันคงและภัยพิบัติ 

ด้านอุตสาหกรรม และยานยนต์ไฟฟ้า เพ่ือสร้างฐานพัฒนา

เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ในระยะ

ยาว มีระยะเวลาดำาเนินโครงการ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 

2559–12 กันยายน 2562

 โดยคณะทำางานกำากบังานวิจยัพฒันาเทคโนโลยรีะบบกกัเกบ็

พลงังานอนมัุตกิารสนบัสนนุโครงการและมโีครงการดำาเนนิการ

เสร็จสิ้นแล้ว ณ ปัจจุบันจำานวน 27 โครงการ จาก 12 หน่วย

งาน สวทช. จึงจัดงานสัมมนาคร้ังน้ีเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความ

กา้วหนา้งานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยรีะบบกกัเกบ็พลงังานของ

ประเทศ เปน็ชอ่งทางในการแลกเปลีย่นและเรยีนรูเ้ทคโนโลยีร่วม

กันระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง

ในเชิงนโยบาย และสร้างโอกาสการต่อยอดนวัตกรรมระบบกัก

เก็บพลังงานสู่การใช้ประโยชน์ตามนโยบาย Energy 4.0

 เนื่องจากระบบกักเก็บพลังงานเป็นส่วนประกอบหลักที่

จะทำาให้เกิดการเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ ให้ ใช้ ได้นาน ทำาให้เกิด

เสถียรภาพในระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานจากแหล่งพลังงาน

ทดแทน ยานพาหนะไฟฟ้าใช้งานได้นานขึ้น รวมถึงบุคลากรที่มี

ความรูเ้รือ่งนีย้งัมีนอ้ย ประเทศไทยจงึจำาเปน็ตอ้งสรา้งขดีความ

สามารถด้านนี้ด้วยการพัฒนาขึ้นมาเอง พร้อมศึกษาจากต่าง

ประเทศแล้วพฒันาตอ่ยอดในอนาคต  เพือ่เสรมิสรา้งขดีความ

สามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ที่

ดีกว่าหรือเทียบเท่ากับต่างประเทศ สามารถทดแทนการนำาเข้า

จากต่างประเทศได้ในอนาคต

  ซึ่งโครงการฯ มีกรอบงานวิจัย 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 การ

จัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน

ของประเทศไทย ระยะ 20 ปี กลุ่มที่ 2 การสนับสนุนงานวิจัย

เชิงประยุกต์ที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน

เพื่อใช้งานด้านต่าง ๆ  ประกอบด้วย 3 กรอบวิจัย ได้แก่ กรอบ

การพัฒนาเพ่ือใช้งานด้านความมั่นคงและภัยพิบัติ กรอบการ

พัฒนาเพ่ือใช้งานกับนิคมอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน และ

พื้นที่ห่างไกล และกรอบการพัฒนาเพื่อใช้งานในยานยนต์

 “ขณะที่กลุ่มที่ 3 การสนับสนุนงานวิจัยพ้ืนฐานที่เน้นการ

พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

ประกอบดว้ย 2 กรอบวจิยัไดแ้ก ่กรอบงานดา้นวัสดุ ระบบการ

กกัเกบ็และการศกึษาการใชเ้ซลลเ์ชือ้เพลงิสำาหรบัการใชง้านเปน็

ระบบกกัเก็บพลังงาน และกรอบงานดา้นการควบคมุการทำางาน 

การนำาระบบกักเก็บพลังงานไปใช้งานร่วมกับระบบการใช้และ

ผลิตพลังงานอื่นๆ” ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าว

 สำาหรับผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการพิจารณาความ

เป็นไปได้ ในการสร้างผลกระทบจากโครงการวิจัยและพัฒนา

ด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน จำานวน 25 โครงการ ทั้ง

ด้านการนำาไปสู่อุตสาหกรรม และเชิงสาธารณประโยชน์พบว่า 

ผลกระทบจากโครงการวิจัยด้านการนำาไปสู่อุตสาหกรรมเป็น

มูลค่าประมาณ 142 ล้านบาท/ปี 

  โดยประเมนิจาก 3 โครงการไดแ้ก ่โครงการสาธติและพฒันา

แพ็คแบตเตอร่ีสำาหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ โครงการ

ระบบควบคุมและจัดการระบบกักเก็บพลังงานไฮบริดแบบ

แบตเตอร่ี/ตัวเก็บประจุย่ิงยวดสำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า และ

โครงการระบบควบคุมการใช้แบตเตอรี่ในรถยนต์ไฮบริดและ

รถยนต์ไฟฟ้า (Battery Management System = BMS) หาก

ได้รับการถ่ายทอดและต่อยอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะสามารถ

สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจได้ประมาณ 142 ล้านบาทในปีที่ 1

การประเมินผลกระทบจากผลงานโครงการวิจัยและ 

พัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
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 ตลอดการดำาเนินงานมีโครงการวิจัยภายใต้ โครงการฯ 

จำานวน 27 โครงการจาก 12 หน่วยงาน  เพื่อเผยแพร่ข้อมูล

ความก้าวหน้างานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บ

พลงังานของประเทศ และเปน็ชอ่งทางแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั

ระหวา่งนกัวจิยั จงึจดัสมัมนาเพือ่นำาเสนอผลงานขึน้ เพือ่สรา้ง

ฐานองค์ความรู้ ในการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมระบบกักเก็บ

พลังงานสู่การใช้ประโยชน์ตามนโยบายพลังงาน 4.0 ต่อไป   

  ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำานวยการ 

สวทช. กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เล็งเห็นความจำาเป็นในการใช้

เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage ที่มี

ประสิทธิภาพสำาหรับประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าและ

พลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน เพ่ือเพิ่มเสถียรภาพการ

ผลิตและใช้พลังงานของประเทศ จึงมีมติเห็นชอบให้สำานักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดสรร

เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แผนพลังงาน

ทดแทน กลุม่งานคน้คว้าวจิยั ศกึษาเพือ่การพฒันาและสง่เสรมิ 

“โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทน ปีงบประมาณ 2559” ให้สำานักงาน สวทช. กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือดำาเนิน

โครงการดังกล่าวในเรื่องเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน 

  โดย สวทช.ทำาหน้าที่บริหารจัดการทุนวิจัย เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อม

สนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน

ในด้านต่างๆ นำาร่องใช้ ในงานด้านความม่ันคงและภัยพิบัติ 

  ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการ

พิจารณาความเป็นไปได้ในการสร้างผล 

กระทบจากโครงการวิจัยและพัฒนาด้าน

เทคโนโลยรีะบบกกัเกบ็พลงังาน จำานวน 25 

โครงการ ทัง้ดา้นการนำาไปสูอุ่ตสาหกรรม 

และเชิงสาธารณประโยชน์พบว่า ผล 

กระทบจากโครงการวิจัยด้านการนำาไป

สู่อุตสาหกรรมเป็นมูลค่าประมาณ 142 

ล้านบาท/ปี

“
“
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ผศ.ดร. ยศพงษ์ ลออนวล

พาเที่ยวชมรถยนต์ไฟฟ้าที่งาน

Big Motor Sale

2019

 วนันีผ้มจะพาชมรถยนต์ไฟฟา้เปน็หนึง่ในยานยนตส์มยั

ใหม่ ที่งาน Big Motor Sale 2019 ที่เป็นรุ่นใหม่ด้วยครับ

KIA: All Soul EV 
 เกียให้ข้อมูลว่าแบตเตอร่ีของรุ่นนี้สามารถเดินทางได้ถึง 

450 กิโลเมตรเลยทีเดียว โดยเกีย All Soul EV และฮุนได Kona 

รวมใชแ้พลตฟอรม์เดยีวกนั จะเห็นวา่บรษิทัรถยนต์ไดม้กีารรว่ม

มอืกนัใชม้อเตอร ์แบตเตอรี ่และแพลตฟอรม์ เดยีวกนัเลย ตา่ง

ที่รูปทรงภายนอกและภายในออกแบบแล้วแต่ละบริษัทครับ

 ในห้องเครื่องจะมีมอเตอร์ และอินเวอร์ทเตอร์ แต่ยังเห็น 

แบตเตอร่ี 12 V อยู่เพ่ือจ่ายให้กับระบบไฟหน้าและระบบ 

ภายในที่ยังต้องการไฟฟ้า 12 V อยู่ และยังเห็นหม้อนำ้าและ 

พัดลมอยู่เพื่อระบายความร้อน เพราะระบบไฟฟ้ายังสร้าง 

ความร้อนอยู่ จะเห็นว่าพื้นที่ ในห้องเครื่องใช้น้อยลง และ 

แบตเตอร่ีขับเคล่ือนรถจะอยู่ใต้พ้ืนท้องรถ ที่ทำาให้เห็นความ 

แตกต่างจะรถยนต์สันดาปภายใน (ICE)
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NISSAN: LEAF
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Hyudai: Kona 
 ใชแ้พลตฟอรม์หลกัไดแ้กม่อเตอร์ และรว่มกนั 

กับเกีย All Soul EV โดยเมื่อเปิดดูเครื่องเหมือน

กันเลย แตกต่างกันแค่รูปลักษณ์ ถือโอกาสมา 

ทำาความเข้าใจการชาร์จกันน่ะครับ แบบกระแส 

สลับ AC type 2 ที่มี 7 pin ที่ทางประเทศไทย 

กำาหนด นอกจากนี้สามารถชาร์จแบบกระแสตรง 

(DC) ที่ทำาให้ชาร์จเร็วข้ึน และสามารถรองรับได้ 

ที ่100 KW ทีช่ารจ์ไดเ้รว็มากครบั (เรยีกหวัชารจ์

แบบนี้ว่าหัวชาร์จคอมโบ)

 เป็นรุ่นที่นิสสันพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกตั้งแต่ปี 2011 ณ เวลา

นั้นมีเพียงไม่กี่บริษัททำาให้นิสสัน LEAF เป็นหนึ่งใน EV ยอดนิยม

มาก ที่เห็นอยู่นี้คือนิสสัน LEAF เจนเนอเรชั่นที่ 2 โดยรุ่นแรก

มีขนาดแบตเตอรี่ที่ 30 KWh ส่วนรุ่นที่ 2 มีขนาดแบตเตอรี่

ที่ 40 KWh โดยสามารถเดินทางได้ถึง 300 กิโลเมตรเลย 

ทีเดียว

 จะเห็นได้ว่าภายในห้องเครื่องจะมีอินเวทเตอร์ มอเตอร์

ด้านล่าง แบตเตอรี่ขนาด 12 V ระบบหม้อนำ้าพัดลมระบาย

ความร้อน และแบตเตอรี่เพื่อการขับเคลื่อนจะอยู่ที่ ใต้ท้อง

รถตรงกลางเพ่ือการกระจายนำ้าหนักให้สมดุลกัน จะเห็นว่า 

รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มเห็นเป็นโมเดลมาตรฐานเพิ่มขึ้นแล้วครับ หัว

ชาร์จของนิสสันแตกต่างจากรุ่นอื่น คือใช้เป็น AC Type 1 ที่มี 

5 pin และ CHAdeMO พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น

 เคร่ืองชารจ์ (Charger) มอียู ่2 แบบคอื 1.) กระแสตรง (DC) 

2.) กระแสสลับ (AC) ส่วนใหญ่บริษัทรถยนต์จะให้มากับตัวรถ

ซึ่งเราแนะนำามาเพื่อใช้กับรถในกรณีฉุกเฉินที่ไม่ต้องการชาร์จ

ในเวลานาน เพราะกระแสไฟจะไม่สงูมาก และเพือ่ความปลอดภยั

บา้นไหนเริม่มรีถยนต์ไฟฟา้ควรตดิเปน็แบบ Wall Box Charger 

ที่มีกำาลังกระแสที่สูงกว่า เพราะฉะนั้นตอนติดตั้งจะต้องปรึกษา

ชา่งไฟวา่ทีบ่า้นมปีรมิาณไฟฟา้ทีม่ากพอทีร่องรบัหรอืไม ่อยาก

แนะนำาให้พิจารณาเลือกซ้ือ Wall Box Charger ดว้ย และบรษัิท

รถยนต์มีเสนอควบคู่ไปด้วยกันกับรถยนต์
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Hyudai: Kona 

MG: ZX EV

สแกน..เพื่อรับชม ผศ.ดร. ยศพงษ์ ลออนวล พาเที่ยวชม

รถยนต์ไฟฟ้าที่งาน Big Motor Sale 2019

 ทางเอม็จไีดน้ำาเอารถในโมเดล ZS มาแลว้ใช ้Powertrain เปน็ 

EV โดยแชรแ์พลตฟอรม์รว่มกบัรุน่ทีเ่ปน็ ICE เปน็การลดตน้ทนุ 

จะเห็นได้ว่าหลายค่ายรถยนต์ทำาการลดต้นทุนโดยออกแบบ 

EV ใหม่ทั้งหมดแล้วแชร์กันระหว่างหลายค่ายแล้วไปพัฒนารูป

ลกัษณภ์ายในภายนอกกนัเอง แบบที ่2 คอืแชรแ์พลตฟอรม์โดย

นำาเอาแพลตฟอร์ม ICE หรือ Hybrid แล้วพัฒนาเป็นโมเดล EV 

เพิ่มเข้าไป โดยภายนอกและภายในเกือบเหมือนกันเลย รูปแบบ

การนำาเสนอของแต่ละยี่ห้ออาจแตกต่างกัน แต่เป้าหมายคือ

ต้องการลดต้นทุนเพราะรถยนต์ไฟฟ้ายังอยู่ในช่วงแรกๆ ยังไม่

สามารถผลิตในระดับการประหยัดโดยเพิ่มขนาด (Economy of 

Scale) คือตลาด EV ยังไม่ใหญ่มาก

 ภายในห้องเครื่องของ ZS EV เหมือนกันกับ EV ยี่ห้ออื่นๆ 

ชุดมอเตอร์ คอนโทรลเลอร์ อยู่บริเวณนี้ ระบบระบายความ

ร้อน (Cooling) และแบตเตอรี่ 12 V 

 สรุป: หลังจากเดินดูงานจะเห็นได้ว่าแนวโน้มมี

ความใกล้เคียงกันโดยที่ทุกย่ีห้อพยายามให้มีการแชร์

แพลตฟอร์ม ที่มีระบบขับเคลื่อน (powertrain) มอเตอร์ 

แบตเตอร่ี อินเวทเตอร์ โดยแต่ละย่ีห้อต่างออกแบบ

ภายนอกและภายในแตกต่างกันออกไปเพ่ือลดต้นทุนใน

การพัฒนาลงไป ในบางย่ีห้อกน็ำาแพลตฟอรม์เครือ่งยนต์

สันดาปภายในมีใช้ร่วมกับ EV เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับ

ลูกค้า ในรุ่นเดียวกันมีให้เลือกทั้ง เคร่ืองยนต์ ICE, 

เครื่องยนต์ Hybrid และ EV เห็นว่าทุกบริษัทรถพยายาม

ผลิตและนำา EV หลายรุ่นเข้ามาในตลาด
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แก้ไขปัญหา

อย่างไร ให้ยั่งยืน?

มลพิษสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษาและบรรณาธิการการจัดการมลพิษ

ผศ.ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ<

 ลงทุนตดิตัง้เทคโนโลยมีากมาย ทำาไมจงึเกดิปญัหามลพษิ

สิ่งแวดล้อม?

 หลายท่านอาจสงสัย ทำาไมเมื่อเราใช้เทคโนโลยีที่ลงทุนด้วย

มูลค่าสูงมากมาย แต่ยังพบมีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เกิดให้

เหน็ทัว่ไป หรอืบางครัง้ผลกระทบของปญัหา ไมไ่ดแ้สดงใหท้นัที

ทันใด หากแต่มีการสะสมหรือส่งผลกระทบทางอ้อม คำาตอบ

ของข้อสงสัยนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

1) “ไม่มีเทคโนโลยีใดที่มีประสิทธิภาพ 100 %” 

2) การเพิ่มขึ้นของประชากรและอัตราการใช้ทรัพยากรที่สูง 

3) เทคโนโลยีไม่สามารถทำางานเกื้อกูลกันอย่างเป็นระบบ

 ในอดตีมนษุย์ให้ความสำาคญักบัการกำาจดัของเสียและมลพษิ 

ดว้ยการตดิตัง้เทคโนโลยีทีป่ลายทอ่ (End of pipe technology) 

ซึ่งในอดีตนั้นอัตราการใช้/ผลิต ไม่สูงเท่าปัจจุบัน ของเสียและ

มลพิษจึงสะสมและค่อยๆ แสดงผลกระทบต่อสิ่งที่อยู่รอบๆ  

และเม่ือสถานการณ์เปล่ียนไปจำานวนประชากรสูงเพิ่มมากข้ึน 

ความต้องการใช้ทรัพยากรและการบริโภคสูงขึ้น ส่งผลให้เกิด

ของเสียเพ่ิมมากข้ึนจนเทคโนโลยีที่ติดตั้งนั้นไม่สามารถรองรับ

ได ้ ประกอบกบัการตดิตัง้เทคโนโลยเีพยีงอยา่งเดยีว ไมส่ามารถ

ควบคมุระบบได้ จงึกอ่ใหเ้กดิปญัหามลพษิส่ิงแวดล้อมในปจัจุบัน
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เทคโนโลยีทำางานไม่เป็นระบบ?

 เทคโนโลยีกำาจดัของเสยี เปน็สิง่ประดษิฐท์ีม่นษุยส์รา้งขึน้เพ่ือ 

“เอาชนะธรรมชาต”ิ สำาหรบัการใชแ้ละท้ิงของเสียในจำานวนทีม่าก 

กว่าเดิม แต่ในความเป็นจริง การกำาจัด/บำาบัดของเสีย โดย

ปราศจากการควบคุมผู้ก่อให้เกิดของเสีย ย่อมนำามาสู่การเสีย

สมดุลของระบบทีม่คีวามเชือ่มโยงกนั  ประกอบกบั ทกุเทคโนโลยี

ที่มนุษย์สร้างขึ้น ย่อมมีข้อจำากัดของการใช้งาน  ส่งผลให้การ

กำาจัด/บำาบัด ของเสียล้มเหลว และกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ของมนุษย์ต่อไป

 

แล้วใครทำางานเป็นระบบ?

 ธรรมชาติ เป็น “ต้นแบบ” ของระบบที่ทำางานร่วมกัน การ

ทำางานของธรรมชาติถือได้ว่า เป็นการทำางานร่วมกันขององค์

ประกอบที่มีอยู่ในระบบธรรมชาติท่ีทำางานอย่างสมบูรณ์แบบ

สงูสดุ  ดงัพสิจูน์ไดจ้ากความสามารถในการอยูร่อดและปรบัตวั

เองของธรรมชาติที่มีองค์ประกอบท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจาก

นั้นความล้มเหลวของเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีไม่เข้าใจกระบนการ

ธรรมชาติก็เป็นสิ่งยืนยันความสำาคัญของธรรมชาติ มากกว่า 

การดัดแปลงธรรมชาติ

 แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหา

มลพิษสิ่งแวดล้อมน้ัน มีหลักการที่สำาคัญ 3 ประการที่ต้อง

พิจารณา กล่าวคือ 1) ความยั่งยืนของการจัดการ 2) การ

กำาจัด/บำาบัดของเสีย และ 3)การควบคุมกิจกรรมมนุษย์ 

เนื่องจากหลักการของความยั่งยืนนั้นเป็นพื้นฐานที่มาจาก

ธรรมชาติ  โดยอธิบายได้ว่า ความยั่งยืนในธรรมชาติ เป็นการ

ทำางานที่ต่อเนื่องของระบบท่ีทำางานร่วมกัน เปรียบได้กับ 

“ระบบนิเวศ” ในธรรมชาติ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบใน

ธรรมชาติจะมีองค์ประกอบที่ทำาหน้าที่เป็น “ผู้ ให้/ผลิต”  องค์

ประกอบอื่นจะทำาหน้าท่ีเป็น “ผู้รับ/บริโภค” และจะมี “ผู้ย่อย

สลาย” เปลี่ยนสิ่งที่ทั้งสองกลุ่มใช้งานแล้วให้กลับมาอยู่ในรูปที่ 

“ผู้ผลติ” สามารถนำากลับมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้ นอกจากนั้นยงั

มกีลุม่ “ผูส้นบัสนนุ”  ทำาหนา้ทีส่ง่เสรมิ/รกัษาความสมดลุของ

องค์ประกอบทั้งหมด ให้สามารถทำางานร่วมกันอย่างยั่งยืน ใน

ลักษณะที่เรียนว่า “วัฎจักร”  
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 วัฎจักรที่ เป็นต้นแบบในธรรมชาติที่มีความยิ่งใหญ่และ

ควบคมุปรากฏการณธ์รรมชาต ิไดแ้ก ่วฏัจกัรของธาตอุาหาร 

(Nutrient cycling) วฏัจกัรคารบ์อน (Carbon Cyc;ing) วัฏจกัร

ไนโตรเจน (Nitrogen cycling) เป็นต้น  โดยเฉพาะในกรณีของ 

Nutrient cycling เปน็ตน้แบบของการทำาความเขา้ใจการทำางาน

ของธรรมชาติ ที่ “นักวิชาการสิ่งแวดล้อม” ถือว่าเป็น “หัวใจ” 

ในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 

 ความมหัศจรรย์ ของธรรมชาติเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้ว่า 

องค์ประกอบของธรรมชาติทำางานร่วมกันอย่างไร และมนุษย์

สามารถเลียนแบบหรือประยุกต์เพ่ือนำาไปใช้ ในการปรับตัวเอง

ให้เข้ากับธรรมชาติ ดังเห็นได้จากแนวโน้มของแนวความคิด

ของการจัดการส่ิงแวดล้อมในช่วง 30 ปีหลังได้เน้นให้ความ

สำาคญักบัคำาวา่ “ยัง่ยนื” มากขึน้ โดยเริม่จากคำาวา่ “การพฒันา

อย่างยั่งยืน (Sustainable development)” เมื่อประมาณ 30 

ปีที่ผ่านมา หรือคำาว่า “Life cycle analysis (LCA)” หรือคำา

ว่า “Zero waste” จนปัจจุบันคำาว่า “เศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular economy)” และคำาว่า “Sustainable Development 

Golds (SDGs)” ซึง่ล้วนแตเ่ปน็แนวความคดิใหม้นษุยส์ามารถอยู ่

ร่วมกับธรรมชาติได้  โดยเฉพาะคำาว่า “เศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular economy)” เป็นแนวความคิดที่ถอดมาจาก วัฏจักร

ในธรรมชาติ

ประยุกต์ความสัมพันธ์ของระบบเพื่อการทำางานร่วมกัน

 เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นแนวความคิดที่ต้องการให้ระบบ 

“พึ่งพาตนเอง” ให้ได้มากที่สุดด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ “การ

ผลิต” และ “การใช”้ ผลิตภัณฑจ์ากวตัถดุบิทีไ่ดจ้ากการนำาของ

เสียกลับมาใช้ใหม่ คล้ายกับระบบนิเวศในธรรมชาติ โดยพบว่า 

ในประเทศไทยได้เร่ิมมีการนำาของเสียกลับมาเป็นวัตถุดิบในบาง

อตุสาหกรรม แต่ในภาคของการใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการผลติ

จากการนำาของเสียกลับมาใช้ ใหม่ยังไม่เป็นที่นิยม รวมทั้งการ

เปล่ียนของเสียกลับมาใชป้ระโยชนม์กัจะอยู่ในขอบเขตหรอืกลุม่

ที่จำากัด เช่น กรณีการนำาพลาสติกกลับมาเป็นวัตถุดิบเส้นใย

สำาหรบัการทอผา้ทีเ่กดิขึน้ที ่“วดัจากแดง”  ในบรเิวณบางกะเจ้า 

หรอื การนำาวสัดเุหลอืใชก้ลบัมาเขา้กระบวนการเพ่ือหมนุเวยีน

กลับมาใช้ใหม่ของกลุ่มผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างในประเทศไทย 
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 ในส่วนการกำาจัดของเสียนั้น หากมองให้ลึกในส่วนของ

การนำาของเสียกลับมาใช้ ใหม่อาจอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่มี

ความต้องการในการใช้ หรืออาจจะอยู่ในรูปของการนำากลับ

สู่ธรรมชาติ ซึ่งโครงการศึกษา วิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ ได้ดำาเนินการเพื่อ

เปน็ตน้แบบของการเรยีนรู ้และสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ โดยเฉพาะ

ในการนำานำ้าเสีย จากจังหวัดเพชรบุรี มาบำาบัดด้วย “เทคโนโลยี

ที่เลียนแบบธรรมชาติ” ตามแนวทางพระราชทาน “ธรรมชาติ

ช่วยธรรมชาติ” เพื่อบำาบัดนำ้าเสียที่เกิดขึ้นจาก “เมือง” ก่อน

นำานำ้าเสียที่ถูกบำาบัดแล้วกลับคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมกับ “ธาตุ

อาหาร” และสิ่งจำาเป็นในการเจริญเติบโตของพืชและสิ่งมีชีวิต

ขนาดเลก็  เพือ่คนืความสมดุลกลบัสู่ธรรมชาติในรปูของความ

สมบรูณข์องธรรมชาต ิทีส่งัเกตไดจ้ากสตัวน์ำา้ทีเ่พิม่ข้ึน รวมทัง้

พื้นที่ของป่าชายเลยที่เพิ่มขึ้นทุกปี  

 สุดท้าย “การควบคุมกิจกรรมมนุษย์” เป็นประเด็นที่มี

ความสำาคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีมนุษย์อาศัยหรือ

มีกิจกรรมหนาแน่น เช่น ในเขตเมือง หรือเขตอุตสาหกรรม  

เนื่องจากในบริเวณท่ีมีกิจกรรมหนาแน่น ย่อมก่อให้เกิดของ

เสียหรือสิ่งที่ไม่ต้องการ ในปริมาณที่สูงตาม และหากกิจกรรม

เหล่านั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาและสถานที่เดียวกัน ย่อมเกินความ

สามารถของธรรมชาติท่ีจะรองรับได้ แนวทางในการควบคุม

กิจกรรม เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมขอยกตัวอย่าง การ

จัดการระบบจราจรในพืน้ทีเ่มอืงของประเทศสงิคโปร์ ทีม่รีปูแบบ

การควบคุมจำานวนรถยนต์ผ่านจำานวนป้ายทะเบียนรถ รวมทั้ง

การใช้เขตควบคุม  Electronic Road Pricing (ERP) ที่บังคับให้

ผู้ ใช้รถตอ้งจา่ยเงนิเพิม่เตมิเมือ่นำารถยนตเ์ขา้ไปในเขตทีก่ำาหนด

ทัง้นีม้าตรการควบคมุดงักลา่ว เปน็การลดการตดิขดัของการ

จราจรและส่งผลต่อคุณภาพอากาศ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของ

ประชากร

 ดังนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมปัญหา

มลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ จำาเป็นต้องทำาเพื่อให้เกิดความ

ยัง่ยนื ซึง่แนวทางทีด่ทีีสุ่ดคอื การปรบัตวัเองใหส้ามารถ

เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ ด้วยการประยุกต์ ใช้ระบบนิเวศ

เป็นแนวทาง ควบคู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เป็นแบบ

ธรรมชาติ ในการแก้ปัญหา  รวมทั้งการใช้กลไกในการ

ควบคมุกจิกรรมมนษุย์ทีอ่าจเปน็มาตรการดา้นกฎหมาย 

หรือ การสร้างจิตสำานึกด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม

ศึกษา เพื่ออนาคตของสิ่งแวดล้อมต่อไป

“ “
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บ้านประหยัด  การเรยีนการสอนเกีย่วกับงานการชา่งการสรา้งทีพ่กัอาศยั

จะเป็นไปตามหลักการทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นภูมิปัญญาพ้ืน

ถิ่นที่ตกทอดกันมารุ่นสู่รุ่นของสกุลช่าง เป็นศาสตร์วิชาทาง

ด้านงานการช่างต่างๆ ประกอบกันเป็นทฤษฎีการออกแบบ

ที่แยบยลที่แตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ การเลือกทำาเลท่ีตั้ง 

การป้องกันความปลอดภัย การระบายอากาศที่เหมาะสม การ

จดัการกบัแสงสวา่ง การจัดการดา้นการใชวั้สดทุีเ่หมาะสม การ

ขยายพื้นที่ใช้สอย ที่เชื่อมต่อกับแหล่งนำ้า พ้ืนที่ทำาการเกษตร 

การเลี้ยงสัตว์ การแปรผลผลิตทางการเกษตร การละเล่นตาม

ประเพณวีฒันธรรม ในอดตีนัน้ไดพ้ึง่พาพลงังานจากธรรมชาติ

ทัง้สิน้ อาทิเชน่การเขา้ปา่หาไมม้าสรา้งเรอืน มพีรรณไม้ใหเ้ลอืก

ตามชนิดและประเภทการใช้งาน ที่เป็นไปตามคุณสมบัติ ความ

เชือ่ทีไ่ดสื้บทอดส่ังสอนกนัมาวา่ตอ้งเลือกอย่างไร รูจั้กวธิกีาร

ในการอนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้ที่เป็นวัสดุโครงสร้างหลัก โครงสร้าง

รอง ส่วนประกอบอาคาร อย่างไร ของอาคารแต่ละแบบ การ

เคล่ือนย้าย วสัดธุรรมชาต ิล้วนมกีรรมวิธทีีสุ่ดแสนจะประหยดั

พลงังานทัง้สิน้เมือ่เรามาวเิคราะหต์ามหลกัวชิาการช่างสมยัใหม่

กับการช่างในอดีตที่สืบทอดกันมา

พลังงาน 
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บรรณาธิการสถาปัตย์ประหยัดพลังงาน

ศ.ว่าที่ร้อยโท ดร. พิชัย สดภิบาล <

 บ้านเรือนไทยนั้นเป็นเรือนที่ ใช้พลังงานจากธรรมชาติ

ล้วนๆ วิเคราะห์จากงานเคร่ืองไม้ ท่ีเราสืบทอดกันมาเป็น

เรือนเครื่องผูก เรือนเคร่ืองสับ บ้านไม้ บ้านดิน บ้านปูน ที่

ต้นนำ้าของวัตถุดิบจากธรรมชาติท่ีอนุรักษ์พลังงาน รักษา

สิ่งแวดล้อมตามภูมิปัญญาบรรพบุรุษท่ีสั่งสอนการใช้ การ

ห้ามใช้ การสร้างสรรค์ การอยู่อาศัยอย่างมีประสิทธิภาพและ

อย่างยั่งยืน ล้วนเกิดมาแล้วทั้งสิ้นในอดีต สืบหาเรื่องราวหลัก

การได้จากตำาราการช่างสร้างบ้านแปลงเมืองของไทยเราที่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำาไทยว่า 

“สถาปัตยกรรม” พร้อมกับการรับงานการช่างตะวันตกเกิด

รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกในประเทศไทย ที่ร่วมสมัยผสม

ผสานเมืองร้อนเมืองหนาว การป้องกันภัยต่างๆ ที่แข็งแรง

ทนทาน การผิดที่ผิดทางผิดรูปแบบผิดจริตประเพณีนิยมเพ่ือ

ให้ทัดเทียมชาวตะวันตก มีการก่ออิฐฉาบปูน คร่ึงตึกครึ่งไม้ 

โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต ผสมผสานวัสดุสมัยใหม่ 

มีการใช้ดินเผา กระจก จึงต้องเพิ่มการใช้พลังงานในการผลิต 

ละเลยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มองแต่ความสะดวกสบายหา

ทางสรา้งเครือ่งทนุแรง แต่ไปเพิม่ตน้ทนุการแปรรปูวสัดทุดแทน

ขึ้นมาที่ต้องเพิ่มพลังงานสูง เพิ่มเป็นการเอาชนะธรรมชาติ

ควบคุมธรรมชาติจากแสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ ก็เป็น

แสงประดิษฐ์ จากการระบายอากาศก็เป็นการควบคุมอุณหภูมิ

ที่ต้องใช้พลังงานกลเข้ามาแทนที่ วัสดุแต่ละชนิดก็ใช้ ในพลังงาน

ในการผลิตที่สูงขึ้น ๆ 

 จนกระทั่งต้องมาถึงยุคของการออกแบบอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Design) สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน (Sustainable 

Architecture) ที่ต้องคำานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ

อนุรักษ์พลังงาน
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 บ้านประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงานน้อยที่สุดหรือไม่

ต้องใช้พลังงานเลย

       บ้านประหยัดพลังงานแบบนี้ ก็คือ “เรือนไทย” ที่ก่อสร้าง

วางตวับา้นใหส้อดคลอ้งกบัภมูปิระเทศ ภมูอิากาศรอ้นช้ืนของ

ไทย เชน่ หลบแดด รบัลม และไดแ้สงธรรมชาตทิีด่เีพียงพอ บา้น

จึงมีลักษณะ โปร่ง โล่ง มีการวางเรือนแยกเป็นหลัง แล้วเชื่อม

ดว้ยชานระเบยีง ทัง้นีก้เ็พ่ือให้ลมพัดผา่นระบายอากาศรอ้นและ

ความชืน้ไม่ใหส้ะสม วสัดทุี่ใชเ้ปน็วสัดธุรรมชาตแิละมคีวามหนาที่

เหมาะสม จึงไม่เก็บความร้อนไว้ เช่น ไม้ ส่วนหลังคาก็มีชายคา

ยืน่ยาวเพือ่ปอ้งกนัฝน และแดดไม่ใหต้กกระทบกบัผนงัหรอืส่อง

ผ่านหน้าต่างเข้ามาจนทำาให้ภายในบ้านร้อน และด้วยเหตุที่ต้อง

อาศัยธรรมชาติดังนั้นโดยรอบบ้านจึงต้องมีสภาพแวดล้อมที่

ดี เช่นมีต้นไม้ให้ร่มเงา มีแหล่งนำ้าเพื่อช่วยลดอากาศร้อนก่อน

ที่จะเข้ามาในตัวบ้าน ถ้าสภาพแวดล้อมและการออกแบบตัว

บ้านดี พลังงาน (ไฟฟ้า) ที่ต้องใช้เพ่ือการอยู่อาศัยก็มีการใช้

แต่น้อยเท่าที่จำาเป็น ภาษาวิชาการเรียกเป็นบ้านแบบ แพสทีฟ

ซิสเต็ม (Passive System)

 ถึงวันนี้บ้านประหยัดพลังงานของเมืองไทย จึงเกิดข้ึนและ

กำาลังพัฒนาขึ้นไปตามหลักการออกแบบอย่างยั่งยืน จากเดิม

คอื บ้านท่ีใชเ้พยีงพลังงานธรรมชาต ิมาเริม่เปน็บา้นทีใ่ชพลังงาน

ประดิษฐ์ เริ่มน้อยท่ีสุด เป็นมากที่สุด จนมารู้จักกันในวงการ

วชิาการดา้นสถาปตัยกรรม โดยศาสตราจารย ์ดร. สนุทร บญุ

ญาธิการ ท่านทำางานวิจัยบ้านประหยัดพลังงาน เป็นบ้านที่ใช้

พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุด หรือไม่ใช้พลังงานเลย อีกแนวทางที่

พัฒนาขึ้นไปก็คือ บ้านที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

หรือใชแ้ลว้ใช้ใหคุ้ม้ค่า บรษิทัดา้นวสัดุก่อสรา้ง อยา่ง SCG กม็า

มุง่เปา้เพือ่ตอบสนองการผลติวสัดุที่ใหบ้า้นพักอาศยัทีป่ระหยัด

พลังงาน และเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาจนมีราคาที่ไม่แพงเกิน

ไปและรัฐให้การส่งเสริมสนับสนุน โดยเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell หรือ PV cell) สำาหรับติด

ตั้งบนหลังคาบ้าน (Solar PV Rooftop) บ้านประหยัดพลังงาน

ของไทยเราก็พัฒนาจาก “บ้านประหยัดพลังงาน” เป็น “บ้าน

ผลิตพลังงาน” จนอาจเป็น “บ้านพลังงานศูนย์” (Zero Energy 

House) และพัฒนาเป็น “บ้านผลิตพลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม” (คมกฤช ชูเกียรติมั่น. 2562.SCG:บล็อกสถาปนิก) 

แนวคิดเหล่านี้มีการศึกษาวิจัยเป็นทางวิชาการ มีการทดลอง 

อย่างท่านรองศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร จุฬาลง

กรณ์มหาวทยาลัย ดูแลมาตรฐานอาคารเขียวในประเทศไทย 

กอรปกับนักวิจัยอย่างคมกฤช ชูเกียรติมั่ง ได้อธิบายแนวทาง

ของบ้านประหยัดพลังงานแต่ละแนวทางไว้ เจ้าของบ้านจะได้นำา

ไปประยุกต์ใช้ ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงบ้าน
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 บ้านประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ

มากที่สุด

       แตเ่มือ่สภาพแวดลอ้มบางพ้ืนท่ีเปลีย่นไป เชน่ พ้ืนท่ีในเมอืง 

มีแต่ตึกแออัด ไม่มีที่โล่งและต้นไม้มีแต่ถนน การจะเปิดบ้านให้

โล่งเพื่อรับลมก็จะเกิดปัญหาเพราะมีแต่ฝุ่นและควันรถ เป็นผล

ให้จำาเป็นต้องใช้ระบบปิดท่ีว่างแล้ววิธีระบบควบคุมอุณหภูมิที่

ต้องใช้พลังงาน ดังนั้นบ้านจึงต้องออกแบบให้มีการรั่วซึมของ

อากาศน้อย ใช้วัสดุท่ีช่วยป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ภายใน

บา้น เชน่ ใชฉ้นวนกนัความรอ้นมาเสรมิ หรอืใชก้ระจกทีม่สีมบติั

ป้องกันความร้อนได้ดี เพื่อให้การใช้พลังงาน มีประสิทธิภาพ 

เรียกว่าเป็นบ้านแบบ แอคทีฟซิสเต็ม (Active System) อย่างไร

ก็ตาม บ้านในแนวทางนี้ก็ยังต้องออกแบบวางตัวบ้านให้

สอดคล้องกับทิศทางแดดลม เพราะหากบ้านหลังใดออกแบบ

ไม่ดี หันทิศทางไม่ถูกต้อง  ปล่อยให้แดดส่องเข้ามาภายในบ้าน

เกิดเป็นความร้อนสะสมกักเก็บไว้ภายใน ผลก็คือร้อน และย่ิง

ร้อนมากขึ้นหากติดฉนวนท้ังบ้านโดยท่ีไม่ได้รับการออกแบบที่

ดี เพราะฉนวนกนัความรอ้นทีเ่ราหวงัจะใหก้นัความรอ้นเข้า กจ็ะ

กลายเปน็ตวักนัไม่ใหค้วามรอ้นระบายออก เมือ่เปดิแอรก์จ็ะสิน้

เปลืองทั้งพลังงานและค่าไฟ ( SCG : Home / ปรึกษาปัญหา

บ้าน : บล็อกสถาปนิก : คมกฤช ชูเกียรติมั่น)

“ “ บา้นประหยดัพลงังานหรอืเพือ่การอนรุกัษพ์ลงังาน

ตั้งแต่ต้นนำ้าและปลายนำ้าทั้งสองแนวทางของ คมกฤช ชู

เกยีรตมิัน่ เปน็แนวทางพืน้ฐานทีต่อ้งคำานึงถงึและนำาไปใช้

ในบ้านทกุหลงั แลว้แตท่ี่จะเลอืกใชว้สัด ุเลอืกนวตักรรมท่ี

จะมาประยกุต์ใช้ใหต้รงกบัแนวคดิกระบวนการออกแบบ

อย่างยั่งยืน
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 เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่

ปรกึษารฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ไดเ้ปน็สกัขี

พยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม

วชิาการเกษตร กรมการขา้ว กรมพฒันาทีด่นิและกรมส่งเสรมิ

การเกษตรโดยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงและ

สหกรณ์กับบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน) หรือ LOXLEY 

บริษัท ท็อปคอน คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท Shanghai Zuoanx-

iuhul Electronic Technology จำากัด (บริษัท เซี่ยงไฮ้ จั๊วอั้น

ซินฮุยอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำากัด) ภายใต้โครงการแปลง

เรียนรูเ้กษตรอจัฉรยิะ ณ หอ้งประชมุ 115 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  

  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ได้ขานรับและดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้อง

เกษตรกรให้ดีขึ้น ด้วยการนำาแนวคิด “เกษตรอัจฉริยะ” หรือ 

“Smart Agriculture” คือการเกษตรแม่นยำา (Precision Agri-

culture หรือ Precision Farming) ซึ่งเป็นการทำาการเกษตรที่

จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

(Efficiency) และเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ (Productivity) ทำาน้อยได้

มาก โดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือ่งจกัรกลเกษตรอจัฉรยิะ ควบคมุ

กระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูก ดูแลรักษาเก็บ

เกี่ยว ขนส่ง ตลอดจนการแปรรูป เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยใน

ภาคการเกษตรทีเ่พิม่มากขึน้ การขาดแคลนแรงงาน ปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อภาคการ

ผลิต ตลอดจนแนวโน้มการบริโภคของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อม

ของภาคการเกษตรของประเทศไทยกว่า 7 ล้านครัวเรือนหรือ

คิดเป็นประชากรกว่า 20 ล้านคนให้มีศักยภาพในการแข่งขันบน

เวทีโลก ตามนโยบาย Thailand 4.0

ผนึกกำาลังกับภาคเอกชน 

SMART AGRICULTURE
โดย กองบรรณาธิการ

กระทรวงเกษตรฯ

 กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับภาคเอกชน 

หนุน MOU เกษตรอัจฉริยะ เป็นต้นแบบให้

เกษตรกรนำาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ไปปรบัใช้ใน

พื้นที่ของตนเอง เน้นเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน 

สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

“ “

หนุน MOU 

   เกษตรอัจฉริยะ

คุณอนันต์ สุวรรณรัตน์
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 จากการรายงานของประธานคณะกรรมการขบัเคลือ่นการ

พฒันาเกษตรอจัฉรยิะจะเหน็ไดว้า่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้แสวงหาความร่วมมือและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ทั้ง

ในและต่างประเทศ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน

โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ สำาหรับเป็นต้นแบบให้

พี่น้องเกษตรกรได้เลือกนำาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะ

สมไปปรับใช้ ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าง

ยิ่ง และควรนำาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่ได้จากแปลงเรียนรู้

เหล่านี้ไปขยายผลไปสู่แปลงใหญ่ท่ีมีศักยภาพ ซึ่งขณะนี้มีเป็น

จำานวนมากกว่า 6,000 แปลงทั่วประเทศ โดยควรดำาเนินการ

ในรูปแบบประชารัฐ โดยบูรณาการทำางานร่วมกับหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐ มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน หรือแม้แต่ผู้ประกอบการ 

Start up เกษตรอจัฉริยะ ซึง่กระทรวงเกษตรฯ เลง็เหน็ถงึความ

สำาคญัของการทำาการเกษตรในยคุดจิทิลัทีเ่ปน็การใชข้อ้มลูจาก

เซนเซอรท์างการเกษตรตา่ง ๆ  ในการวเิคราะห ์ประมวลผล คาด

การณ์ ตัดสินใจ โดยนำาระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาช่วย

สนบัสนุน เพือ่การส่ังการและควบคมุการทำางานของเครือ่งจกัร

กลการเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งได้มีการดำาเนินการพัฒนาต้นแบบ 

Big Data Platform ด้านเกษตร จากข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์

ทางการเกษตรและนักวิจัยในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ซ่ึง

ควรนำาไปแนะนำาและขยายใหเ้กษตรกรแปลงใหญ่ในพชืเศรษฐกจิ

ที่สำาคัญ และเชื่อมโยงไปสู่ระบบการขนส่งสินค้าการเกษตร และ

การตลาดโดยเฉพาะตลาดออนไลน์ในอนาคต” ปลัดกระทรวง

เกษตรฯ กล่าว

 ทั้งนี้ การดำาเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว มี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มีแปลงเรียนรู้การผลิตข้าว อ้อย มัน

สำาปะหลัง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ สับปะรด และมะเขือเทศ ที่มีการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสม สามารถเพ่ิม

ผลผลิต ลดต้นทุน ลดการใช้แรงงานลดปัจจัยการผลิต และ

ประหยดัเวลา สำาหรบัใชเ้ปน็ต้นแบบ/แหลง่เรยีนรูข้องเกษตรกร 

ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป และได้ Big Data Platform ด้าน

เกษตรอจัฉรยิะ เพือ่สามารถนำาขอ้มูลมาใช้ในการบรหิารจัดการ

แปลงปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบช่วยในการตัดสิน

ใจสำาหรับการผลิตให้แก่เกษตรกร การคาดการณ์ การเตือน

ภัย การประเมินผลผลิต รวมถึงสามารถช่วยสนับสนุนให้ภาค

รัฐใช้ข้อมูลในการวางแผนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร 

ทั้งยังช่วยกำาหนดทิศทางภาคการเกษตรของประเทศไทยต่อไป

ในอนาคตด้วย

 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ใน

การร่วมกันพัฒนาและสร้างแปลงเรียนรู้การผลิตพืช 6 ชนิด

ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด และ

มะเขอืเทศทีไ่ดม้กีารประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยเีกษตรอจัฉรยิะทีเ่หมาะ

สม สามารถเพ่ิมผลผลติ ลดตน้ทนุ ลดการใชแ้รงงาน ลดปจัจยั

การผลิต และประหยัดเวลา อีกทั้งเพื่อใช้เป็นต้นแบบและเป็น

แหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรสามารถนำาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

ที่เหมาะสมไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ 
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 เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2562 ทีผ่า่นมา นายพฒันา แสงศรี

โรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) และ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการ

เคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบป้ายฉลากบ้าน

เบอร์ 5 ระหว่าง กฟผ. และ กคช. โดยได้รับเกียรติจากนายสุ

พจน์ ภูติเกียรติ์ขจร หัวหน้าสำานักงานจังหวัดชลบุรีเป็นสักขี

พยาน ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี 

(บ่อวิน) อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

  นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. 

กล่าวถึงความร่วมมือว่า กฟผ. ได้ดำาเนินโครงการฉลาก

แสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำาหรับบ้านที่อยู่อาศัย หรือ

โครงการบ้านเบอร์ 5 ตั้งแต่ปี 2560 โดยลงนามบันทึกความ

ร่วมมือกับ กคช. ในการพัฒนาปรับปรุงการออกแบบ รวมถึง

เลือกใช้วัสดุการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์เบอร์ 

5 ในโครงการบา้นทีอ่ยู่อาศยัสำาหรบัผูม้รีายไดน้อ้ยถงึปานกลาง 

ซึง่ในปี 2561 สามารถยกระดับให้เกดิการออกแบบและกอ่สรา้ง

ตามเกณฑ์บ้านประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 นำาร่องในโครงการเคหะ

ชุมชนของ กคช. จำานวน 8 พื้นที่ทั่วประเทศ 

 กฟผ.ประสานความรว่มมอืกับ กคช.เปดิตวับา้นเบอร ์

5 แหง่แรก ณ โครงการเคหะชมุชนฯ บอ่วนิ จงัหวดัชลบรุี

ภายใต้โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน

สำาหรับบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าให้ผู้

อยู่อาศัยทั้งโครงการ กว่า 1.66 ล้านบาทต่อปี ตั้งเป้า

พฒันาใหเ้กดิบา้นเบอร ์5 ทัว่ประเทศ ประมาณ 100,000 

หลังภายใน 5 ปี

ENERGY SAVING
โดย กองบรรณาธิการ

กฟผ.จับมือกคช. 

เปิดตัว

ตั้งเป้าส่งเสริมที่อยู่อาศัย 

ประหยัดพลังงานทุกกลุ่ม

บ้านเบอร์ 5
แห่งแรก  

คุณพัฒนา แสงศรีโรจน์
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  ดร.ธชัพล กาญจนกลู ผูว้า่การ กคช. เปดิเผยวา่ โครงการ

เคหะชมุชนและบรกิารชมุชน จงัหวดัชลบรุ ี(บอ่วิน) ระยะที ่2 เป็น

หนึ่งในโครงการทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิประสิทธิภาพพลังงาน

สำาหรับบ้านอยู่อาศัย (เบอร์ 5) ที่จัดสร้างข้ึนเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด

ชลบุรี ด้วยโครงการที่อยู่อาศัยระดับคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

และเพียบพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวม

ถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัย 

ทั้งยังเป็นการลดความเหลื่อมลำ้าและสร้างความเป็นธรรมใน

สังคมตามนโยบายของรัฐบาลด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 

  โดยโครงการตั้งอยู่ที่บริเวณตำาบลบ่อวิน อำาเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี ขนาดที่ดินท้ังโครงการประมาณ 45.56 ไร่ จัด

สร้างเป็นบ้านเด่ียว 2 ชั้น จำานวน 415 หน่วย ขนาดพื้นที่

ประมาณ 21 ตารางวา พื้นที่ ใช้สอยภายในประมาณ 54 

ตารางเมตร และพ้ืนท่ีใช้สอยภายนอก ประมาณ 5.5 ตาราง

เมตร ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องนำ้า และพื้นที่รับแขก 

ซึ่งโครงการได้มีการนำาเกณฑ์ประเมินโครงการชุมชนน่าอยู่

น่าสบายอย่างยั่งยืน (ECO VILLAGE) และหลักเกณฑ์ในการ

ออกแบบสภาพแวดล้อมและส่ิงอำานวยความสะดวกสำาหรับทุก

คน (UNIVERSAL DESIGN) มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ

วางผังโครงการและออกแบบอาคาร 

  โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำาหรับ

บ้านที่อยู่อาศัย เป็นมาตรการหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดการยก

ระดับการใช้พลังงานในภาคที่อยู่อาศัยของประเทศ รองรับเป้า

หมายการลดการใช้ไฟฟ้าตามกรอบแผนอนุรักษ์พลังงานปี 

2558 – 2579 โดยเชือ่มโยงเกณฑป์ระเมนิพลงังานกบัมาตรฐาน

ประสิทธิภาพอาคารขั้นตำ่า หรือ Building Energy Code  ซึ่งจะ

มกีารขยายผลสู่ความรว่มมอืกบัผูป้ระกอบการธรุกจิภาคทีอ่ยู่

อาศัยในภาคเอกชนต่อไป โดยมีเป้าหมายให้เกิดการสร้างบ้าน

เบอร์ 5 ทั่วประเทศประมาณ 100,000 หลังภายในปี 2567

  นายพัฒนากล่าวต่อว่า โครงการเคหะชุมชนและบริการ

ชุมชนเชิงสังคม ชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 เป็นโครงการบ้าน

นำาร่องแห่งแรกของโครงการบ้านเบอร์ 5 โดย กฟผ. ได้ดำาเนิน

การรับรองแบบตามเกณฑ์ของบ้านเบอร์ 5 รวมถึงทำาการ

ประเมินผลการประหยัดพลังงาน สามารถส่งผลให้ประเทศ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 415,000 หน่วยต่อปี ลด

ภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของผู้อาศัยได้ประมาณ 1,660,000 บาท

ตอ่ป ีและลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกประมาณ 210 ตนัตอ่ป ี

โครงการบ้านนำาร่องแห่งแรกของโครงการบ้านเบอร์ 5

ดร. ธัชพล กาญจนกูล
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 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน กล่าวภายหลังการเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแลก

เปล่ียนกับประเทศชั้นนำาในระดับนโยบายในเวทีการประชุม

รัฐมนตรีระดับโลกในการบูรณาการระบบพลังงานหมุนเวียน 

(Global Ministerial Conference on System Integration of 

Renewables) ที่ประเทศเยอรมนี  เมื่อวันที่  1 ต.ค.62 ที่ผ่าน

มาวา่ เวทนีีม้คีวามสำาคญัเพราะเปน็การแลกเปลีย่นวสิยัทศัน์ใน

เชงินโยบายกบัประเทศชัน้นำาหลายประเทศถงึทศิทางการพฒันา

พลงังานหมนุเวยีนหรอืพลงังานทางเลอืกทีก่ำาลงักลายเปน็กระ

แสหลักแทนพลังงานจากเชือ้เพลิงฟอสซิลด้ังเดมิ เปา้หมายของ

ทุกประเทศชั้นนำาด้านพลังงานจะเพิ่มสัดส่วนพลังงานทางเลือก

สูงขึ้น ซึ่งไทยก็มีเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือกว่า ในปี 2580 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก

เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียนจะอยู่ที่ระดับ 20% หรือเพิ่มขึ้นเท่า

ตัวจากปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพลังงาน Energy for 

All พลังงานเพื่อทุกคนที่จะเกิดโรงไฟฟ้าชุมชนซ่ึงใช้เช้ือเพลิง

จากพลังงานหมุนเวียนเกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ถือ

เป็นการเปลี่ยนผ่านของพลังงานทางเลือกในประเทศไทย 

 “สำาหรับประเทศไทย พลังงานทางเลือกไม่ได้เป็นแค่ทิศทาง 

แตเ่ราไดด้ำาเนนิการไปมากกว่านัน้ด้วยการวางนโยบายใหเ้กดิโรง

ไฟฟ้าชุมชนขึ้นด้วยการอาศัยจุดแข็งด้านวัสดุทางการเกษตร

ของแต่ละชุมชนที่นำามาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนให้

ชมุชนและสามารถขายสว่นเกนิเขา้ระบบไดอ้กีดว้ย และในอนาคต

คาดว่า ไทยจะสามารถนำาโมเดลการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนที่

กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคนี้นำาเสนอบนเวทีโลกในโอกาสต่อไป 

เพื่อแสดงให้เห็นว่าโมเดลนี้เป็นการพัฒนาพลังงานทางเลือกที่

สามารถสร้างให้ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมเข้มแข็งขึ้นได้จริง” 

นายสนธิรัตน์กล่าว

ENERGY REPORT
โดย กองบรรณาธิการ

โชว์ไทยบิ๊กพลังงานทางเลือกใน

ประกาศศักยภาพ 

‘โซลาร์เซลล์-พลังงานลม-ชีวมวล’ 

บนเวทีโลก

“สนธิรัตน์”

SEA

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานถ่ายทอด

ประสบการณ์ในการดำาเนินนโยบายพลงังานทาง

เลือกของไทยที่สามารถนำาสู่แนวทางปฏิบัติได้

เปน็รปูธรรมผา่นยทุธศาสตร์ Energy for All บน

เวทีการประชุมรัฐมนตรีระดับโลกในการบูรณา

การระบบพลังงานหมุนเวียนที่ประเทศเยอรมนี

“
“

คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
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โชว์ไทยบิ๊กพลังงานทางเลือกใน

  ในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านนโยบายของไทย รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงานไดก้ลา่วถงึเรือ่งราวความสำาเรจ็ในการ

เกิดพลังงานทางเลือกว่า ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็น

ผูน้ำาดา้นปฏบัิตท่ีิเปน็เลศิในระดบัภมูภิาคดา้นพลงังาน โดยทบวง

การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ระบุไทยมีการใช้พลังงาน

หมุนเวียนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ไม่

รวมโรงไฟฟ้าพลังนำ้าขนาดใหญ่ และไทยกำาลังก้าวสู่ประเทศที่มี

กำาลงัผลติตดิตัง้พลงังานแสงอาทติย ์พลงังานลม และพลงังาน

ชีวมวลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ ไทยเป็นประเทศกลุ่มแรกๆ ที่ก่อ

ตัง้กองทนุเฉพาะดา้นสำาหรับการลงทนุในพลังงานหมนุเวยีนและ

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของภาครัฐและภาคเอกชน 

ธนาคารพาณิชย์ของไทยมีประสบการณ์ในการจัดหาเงินทุน

สำาหรบัโครงการดา้นพลงังานหมนุเวยีน โครงการดา้นพลงังาน

ต่างๆ ของไทยถูกพัฒนาจริงจังทั่วทุกภูมิภาค

  ในด้านการดำาเนินนโยบายและโครงการต่างๆ ไทยมีนโยบาย

ที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยน   ไป

สู่แหล่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ท่ีมีความหลาก

หลาย (Diversified) มีการส่งเสริมในระบบกระจายไปยังหลาย

พื้นที่ (Decentralized) และการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

(Cost-effective) ซึง่จะนำาประโยชนท์างเศรษฐกจิมาสูช่มุชนทอ้ง

ถิ่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ Energy for All

  ปัจจุบันนโยบายในการพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนมีทั้ง

การรวมพลังงานหมุนเวียนหลายๆ ประเภทเข้าด้วยกัน หรือ

รวมพลังงานหมุนเวียนเข้ากับระบบการกักเก็บพลังงาน หรือ

ทีเ่รยีกวา่เปน็ระบบพลงังานหมนุเวยีนแบบผสมผสาน (Renew-

able Energy Hybrid System) ตวัอยา่งเชน่ การตดิตัง้และรวม

โซลาร์เซลลล์อยนำา้เขา้ดว้ยกนักับพลงังานนำา้ (Hydro-Floating 

Solar Hybrid) จำานวน 2,725 เมกะวัตต์ที่ดำาเนินการโดยการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริเวณด้านบนอ่าง

กักเก็บนำ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังนำ้าไทยมีศักยภาพด้านพลังงาน

หมุนเวียนทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และชีวภาพ 

ที่มีจุดแข็งด้านวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงชั้นดี ทั้งซัง

ข้าวโพด ฟางข้าว แกลบ หญ้าเนเปียร์ รวมถึงพลังงานลมซึ่ง

เดิมไทยมีจุดอ่อนเรื่องความแรงลมไม่สูงมากนัก แต่ปัจจุบัน

เทคโนโลยีเปลี่ยน สามารถใช้ลมที่มีอยู่ในประเทศไทยสามารถ

ผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

  “ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นด้านพลังงานของประเทศ เราพร้อมจะ

สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนที่มีความหลากหลายโดยการ

พฒันาระบบไฟฟา้ผา่นระบบผสมผสานของการบรหิารจัดการ

ด้านพลังงานหมุนเวียน และผมเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็น

จุดเริ่มต้นให้เราได้แบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับ

โอกาสและความทา้ทายทีส่ำาคญั เพ่ือจดัการกบัการเปลีย่นผา่น

ไปสู่การบูรณาการระบบพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนตำ่าต่อไป” รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงานกล่าว
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 นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

กิจการพลังงาน (สำานักงาน กกพ.) ได้ถือโอกาสการครบรอบ

การก่อตั้งครบรอบ 12 ปี เปิดตัวโครงการรณรงค์ “กกพ.

กำากับความสุขให้คนไทย” เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมกับ 

กกพ. และสำานักงาน กกพ. แสดงพลังของกระบวนการมีส่วน

ร่วมภาคประชาชนทั้งประเทศ เพ่ือร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้

กับภาคพลังงานของชาติ 

 เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา สำานักงาน กกพ. พร้อมด้วย

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 

จังหวัดนราธิวาส วัดเกาะบกรัตนาราม อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ใน

ฐานะวิทยากรภาคประชาชน และผู้แทนภาคประชาสังคมได้ร่วม

กันเปิดตัวกิจกรรมภายใต้โครงการที่ประกอบด้วย 3 กิจกรรม

หลัก ได้แก่ กิจกรรม 10 ล้านดวงใจส่งแสงสว่างสู่พี่น้อง 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมรักษ์พลังงาน บ่มเพาะพลัง

ปัญญา และกิจกรรม เดิน - วิ่งการกุศล “Run for Sustainable 

Community”

 “การเปิดตัวโครงการ กกพ. กำากับความสุขให้คนไทย 

เป็นการส่งสัญญาณว่าภายใน 5 ปี กกพ. จะผลักดันให้ 

สำานักงาน กกพ. ก้าวสู่การเป็นองค์กรกำากับกิจการพลังงาน

เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสม 

อย่างเป็นธรรม ซึ่งแน่นอนว่า ปัจจัยที่สำาคัญที่สุดในการ

บรรลุเป้าหมายคือ การได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนผู้ ใช้พลังงานที่

แข็งแกร่ง และต้องเข้าใจ บทบาท ภารกิจ ของ กกพ. และ

สำานักงาน กกพ. ที่เป็นองค์กรกำากับ ดูแลภาคพลังงานโดย 

ยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำาคัญ” 

นายเสมอใจกล่าว

ENERGY REPORT
โดย กองบรรณาธิการ

กกพ. ผุดแคมเปญ

“กำากับความสุข 

    ให้คนไทย”

 ครบรอบ 12 ปี “กกพ.” จับมือ 3 จังหวัด

ชายแดนใต้จัดงานใหญ่เปิดตัวแคมเปญ “กกพ. 

กำากบัความสขุให้คนไทย” วางเปา้หมายเชญิชวน

คนไทยกว่า 10 ล้านคนทั้งประเทศร่วมกันแสดง

พลงั เพือ่สง่มอบความสขุผ่านแสงสวา่งให้พีน่อ้ง

ชายแดนใต้ผ่าน “โครงการ 10 ล้านดวงใจส่ง

แสงสว่างให้พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” 

เดินหน้าสู่องค์กรกำากับดูแล

  พลังงานอย่างยั่งยืน
คุณเสมอใจ ศุขสุเมฆ
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 สำาหรับรูปแบบกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่ “กิจกรรม 

10 ล้านดวงใจ ส่งแสงสว่างสู่พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาค

ใต้” จะเป็นกิจกรรมที่ สำานักงาน กกพ. อาสาเป็นคนกลาง ร่วม

กับส่วนราชการภายใต้ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และสำานักงาน

คณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด ในการรวมพลังคนไทย

ทั้งประเทศในการแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ และร่วมกับ 

สำานกังาน กกพ. สง่ผ่านความสขุและความปรารถนาดทีีเ่ปรยีบ

เสมือนแสงสว่างที่จะได้นำาติดตั้งในกูโบ เพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิม

ใน 3 จังหวดัชายแดนใตท้ีจ่ะประกอบพธิศีาสนกจิปลงศพไดอ้ยา่ง

สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

 กิจกรรมต่อมาคือ กิจกรรม “รักษ์พลังงาน บ่มเพาะพลัง

ปัญญา” คือความพยายามท่ีสนับสนุนการสร้างความมั่นคง

ทางพลังงาน ด้วยการพัฒนาพลังงานในรูปแบบการสร้าง

ความยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ผ่าน

กิจกรรมต้นแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน 

และภาคประชาสังคม ร่วมมือกันปลูกฝังองค์ความรู้ทางด้าน

พลังงาน และองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ องค์ความรู้การ

ประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ชุมชน การสื่อสารและ

การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับ กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่

ในพื้นที่ยังคงมีความเสี่ยงทั้งการต่อต้านโรงไฟฟ้า และมีปัญหา

ด้านความมั่นคงทางพลังงานอย่างภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา  

 กิจกรรมสุดท้ายคือ กิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศล “Run 

for Sustainable Community” เน่ืองในโอกาสครบรอบ 12 

ปี ของการก่อต้ังและดำาเนินงานของสำานักงาน กกพ. ดังนั้น 

จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง

การกุศลที่จัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ สวน 

สาธารณะคุ้งบางกะเจ้า ตำาบลบางกะเจ้า อำาเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรวมพลังกันแสดงออกในกิจกรรม

สาธารณประโยชน์เพื่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยรายได้จากการ

จัดกิจกรรมในครั้งนี้ท้ังหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิ

แพทยอ์าสาสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี(พอ.สว.) และ

มลูนธิขิาเทยีมในสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีเพ่ือใช้ใน

กิจการงานของมูลนิธิต่อไป

  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าว

วา่ การพัฒนาระบบแสงสวา่งยอ่มมภีาระคา่ใชจ้า่ย ทัง้ในแงร่ะบบ

โครงขา่ย และทีส่ำาคญัคอื คา่ไฟฟา้ตามมา แต่การนำาเอาระบบไฟ

สอ่งสวา่งดว้ยพลงังานแสงอาทติยถื์อวา่เปน็สิง่ทีดี่สามารถลด

ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้มาก และคุ้มค่า และง่ายต่อการขยายผล

โครงการในพ้ืนที่ต่างๆได้สะดวก และรวดเร็ว และต้องการให้มี

การขยายผลไปยังพื้นที่กูโบอีกจำานวนมากที่ยังขาดแคลนระบบ

ส่องสว่างอย่างทั่วถึง

 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าว

ว่า โครงการ 10 ล้านดวงใจฯ เป็นแบบอย่างที่ดีของการสร้าง

ความสามคัคีในหมูป่ระชาชนคนไทย ทีแ่สดงออกซึง่ความหว่งใย

คนไทยด้วยกัน และยังเป็นแบบอย่างการคิดรอบด้านในการที่

จะพยายามทำาโครงการฯที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดกับผู้รับ

อย่างถูกเป้าหมาย และคำานึงถึงความยั่งยืน

คุณไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
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  นายเอกรฐั หลเีสน็ ผูว้า่ราชการจงัหวดันราธวิาสกล่าวว่า 

การเข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการ 10 ล้านดวงใจฯ เนื่องจาก

เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี เป็นโครงการแรกท่ีริเริ่มทำากิจกรรมใน

ลักษณะนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงให้เกิด

กบั พี ่นอ้ง มสุลมิ ในพืน้ที ่3 จงัหวัดชายแดนใต ้ซึง่ยงัคงประสบ

ปัญหาการขาดแคลน แสงสว่างในการประกอบศาสนกิจ พิธี

ปลงศพ ซ่ึงมีความเชื่อทางศาสนาอิสลามที่ต้องทำาให้เสร็จสิ้น

ภายใน 24 ชั่วโมง 

 พระครสูริญิาณวมิล เจา้อาวาสวดัเกาะบกรตันารามกลา่ว

วา่ การดำาเนนิกจิกรรม “รกัษพ์ลังงานบม่เพาะพลังปญัญา” นา่

จะเปน็กจิกรรมแรกของประเทศทีส่รา้งความรว่มมอืทีด่รีะหวา่ง

กัน ขององค์กรพลังงานของรัฐ  ภาคประชาชน และภาคประชา

สังคมอย่างแท้จริงถือเป็นต้นแบบของการสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชนที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาพลังงานของประเทศมีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ในการสนับสนุนแนวทางการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับ

ภาคพลังงานของประเทศ

 นอกจากนี้ สำานักงาน กกพ. ยังสามารถใช้ประโยชน์ความ

สัมพันธ์ระหว่างชุมชน และวัดที่พ่ึงพาอาศัยกัน โดยมีวัดเป็น

ศนูยก์ลางของชมุชน ทีม่หีนา้ทีส่ำาคญัยิง่ในการสรา้งและปลูกฝงั 

ความรู้ ให้กบัชมุชนเหมอืนทีเ่คยประสบความสำาเรจ็ในอดตี การ

สรา้งปญัญาให้เกดิขึน้ จงึจะเปน็การแก้ไขปญัหา และรว่มกนัหา

ทางออกอย่างสร้างสรรค์ ลดการเผชิญหน้า ซึ่งจะมีผลผลิต

เป็นเยาวชนต้นแบบที่มีคุณภาพจากโครงการ ที่จะมีองค์ความ

รูด้า้นพลังงานทีถ่กูตอ้ง องคค์วามรูผ้า่นการเรยีนรูช้มุชนของ

ตนเอง และจะเป็นผู้นำาความคิดที่ดีอย่างถูกต้องให้กับชุมชนได้

เป็นอย่างดี 

พระครูสิริญาณวิมล
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 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สำานักงานสภา

นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) และสำานักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้เห็นความจำาเป็นในการกำาหนด 

มาตรการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน

มลพิษทางอากาศ PM2.5 จากการคมนาคม และการเพิ่มความ

ปลอดภัยบนท้องถนนในประเทศไทย ในอีก 20 ปี ซึ่งจะนำาไปสู่

การพฒันาอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม ่(Next-Generation 

Automotive) และอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งดา้น Autonomous, 

Connected, Electric, Shared Vehicles (ACES) จึงได้จัดทำา 

(ร่าง) สมุดปกขาว “การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่” 

(Next-Generation Automotive : Promotion and Develop-

ment) ตลอดจนจดัการสมัมนาเพือ่นำาเสนอและวพิากษ์ในครัง้นี้

ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์

“ส่งเสริม & พัฒนา

สมุดปกขาว

 สอวช. เสนอ (ร่าง) สมุดปกขาว “การส่งเสริมและ

พฒันายานยนต์สมยัใหม”่ ตัง้เปา้ป ี2040 เพ่ือการลดการ

ปลดปลอ่ยมลพิษทางอากาศ PM2.5 จากการคมนาคม และ

การเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน โดยประเทศไทยควร

จะเพิ่มสัดส่วนการจำาหน่ายยานยนต์ที่ปลดปล่อยมลภาวะ

เป็นศูนย์เป็น 100% ของจำานวนรถใหม่ที่มีการจำาหน่ายใน

ประเทศ และมุง่พฒันา Autonomous, Connected, Electric, 

and Shared Vehicles (ACES)

  ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำานวยการ สอวช. เปิดเผยว่า 

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็น

สถานการณ์คล่ืนความร้อน ผลกระทบจากพายุทีม่คีวามรนุแรง

สูง สถานการณ์นำ้าท่วม ภัยแล้ง รวมถึงสถานการณ์ PM 2.5 

ที่กรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยข้อมูลว่าเกิดจากยานพาหนะมี

ส่วนถึง 40% ผนวกกับสถานการณ์การแข่งขันของเวทีโลกที่

มีการแข่งขันด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ที่รุนแรง ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งปรับตัว โดยเมื่อปี 

2558 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายให้ประเทศไทยเป็น “ฮับ หรือ

ศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน” และได้ดำาเนินการด้าน

ต่างๆ มาตลอดจนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดการเตรียมความ

พร้อมด้านการส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ของไทย

อย่างเป็นรูปธรรม และมีเป้าหมายชัดเจน 

ยานยนต์สมัยใหม่” 
เป้าลด PM2.5 - ผลิตยานยนต์ ZEV 100% ในปี 2040

ที่มาของภาพ : https://bit.ly/2O28uci 
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  ”สอวช. ในฐานะหนว่ยงานนโยบายทีม่ภีารกจิในการผลกัดนั

ใหเ้กดิการวจิยัและนวตักรรมในการขบัเคลือ่นประเทศ จึงไดร้ว่ม

กบั สวทช. วศ. มว. และสำานกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัเสนอ

ใหม้กีารตัง้เป้าหมายของประเทศเพือ่แก้ไขปญัหาดา้นมลพษิทาง

อากาศ PM2.5 จากการคมนาคม และการเพิ่มความปลอดภัย

บนท้องถนนในประเทศไทย ในอีก 20 ปี โดยการเพิ่มสัดส่วน

การจำาหน่ายยานยนต์ที่ปล่อยไอเสียตำ่า (Low Emission Vehi-

cle : LEV) และมุ่งไปสู่ยานยนต์ที่ปล่อยมลภาวะเป็นศูนย์ (Zero 

Emission Vehicle : ZEV) ได้แก่ Battery Electric Vehicles, และ 

Hydrogen Fuel Cell Vehicles รวมถึงมีการกำาหนดแผนที่

นำาทางในอีก 20 ปี โดยในปี 2040 หรือ พ.ศ. 2583 สัดส่วน

การจำาหน่ายยานยนต์ใหม่ ควรเป็น ZEV 100% ของจำานวนรถ

ที่มีการจำาหน่ายในประเทศ และควรมีหัวจ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่

เข้าถึงได้ จำานวน 40,000 แห่งทั่วประเทศ”

  ในปี 2561 ไทยมียอดจดทะเบียนรถท่ีไม่ปล่อยมลพิษ 

หรือ ZEV ทั้งรถยนต์น่ังส่วนบุคคล รถไฟฟ้าแบตเตอรี่ รถ

จักรยานยนต์ 2 ล้อไฟฟ้าแบตเตอรี่ รวมกันตำ่ากว่า 1% ของ

ยานยนต์ที่จำาหน่ายทั่วประเทศ และมีการลงทุนและบุคลากรที่มี

ความเชีย่วชาญดา้น ACES จำานวนนอ้ย หากไทยตอ้งการจะลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดมลพิษทางอากาศ PM2.5 จาก

การคมนาคม และยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรม

ยานยนต ์ควบคู่ไปกบัการพาประเทศบรรลเุปา้หมายการลดกา๊ซ

เรือนกระจก ตามที่การประชุมรัฐภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 หรือ COP21 ที่กรุงปารีส ประเทศ

ฝรั่งเศสที่รัฐบาลไทยให้คำาม่ันในการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกลง 20-25% ภายในป ี2030 โดยรัฐบาลมีนโยบายสง่เสรมิ

อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ใหเ้ปน็หนึง่ใน 10 อตุสาหกรรม

เป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม การท่ีประเทศไทยจะสามารถลดมลพิษทาง

อากาศ PM2.5 และการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ควรจะมี

การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ โดยมีแนวทาง 5 ด้าน 

ได้แก่ 1. การกำาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่มีความชัดเจน 10 

ปี 20 ปี 2. การยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรม

และผู้ประกอบการในประเทศ (Industry/Local Capability 

Building) ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดา้น ZEV and ACES,  การพฒันาผูเ้ชีย่วชาญและบคุลากรดา้น 

ZEV and ACES (Re-skill, Up-skill และ New-skill), การพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานสำาหรบัการทำาวจิยัและพฒันา (R&D) หอ้งแล็ป 

ห้องทดลอง และการพัฒนามาตรฐาน ข้อบังคับ กฎระเบียบ 

และกฎหมาย 3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสถานีอัด

ประจไุฟฟา้ 4. การสนบัสนนุและการสรา้งแรงจงูใจ (Incentives) 

ทางภาษีและไม่ใช่ภาษี และ 5. การประชาสัมพันธ์และการสร้าง

ความตระหนักแก่สาธารณะ (Awareness)

  โดยในร่างสมุดปกขาวได้มีข้อเสนอในการกำาหนด วิสัยทัศน์

และเป้าหมายที่มีความชัดเจน รวมถึงมาตรการและข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายต่างๆ อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมและขีดความ

สามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศ (Indus-

try/Local Capability Building) โดยการมุ่งเติมเต็มช่องว่าง 

(Gap) โดย การพัฒนาขีดความสามารถด้าน ZEV and ACES 

Technology and Innovation Development เช่น ในด้าน 

System Integration (SI), EV Technology Platform, Deep 

Technology, New Business Model, ADAS System, V2V, V2X, 

CAV, Sharing, Innovative Business Model, Safety, Battery 

Alliance Consortium, AI and Connected and Autonomous 

Vehicle Consortium เพือ่ลดการปลดปลอ่ยมลพษิทางอากาศ 

PM2.5 จากการคมนาคม การเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน 

โดยจะมีการทำางานอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน สนับสนุน การ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging 

Infrastructure) เช่น การกำาหนดให้สร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า

และสถานีระบบสลับแบตเตอรี่จำานวนมาก เพ่ือสนับสนุนให้เกิด

การใช้งาน ZEV and ACES Fleets หรือพาหนะที่เอกชน รัฐบาล 

หรือองค์กรอื่นๆ เป็นเจ้าของ 

  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ควรมีนโยบายการส่ง

เสรมิการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในวงกวา้ง มกีารกำาหนดพืน้ที่

ทดลองรวมถึง การประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนัก

แกส่าธารณะ (Awareness) และมาตรการรองรบัอืน่ๆ อาท ิขอ้

กำาหนดและ แรงจูงใจ (Incentive) ทางภาษีและไม่ใช่ภาษี รัฐผลัก

ดนัใหเ้กดินโยบายสนบัสนนุการพัฒนาอตุสาหกรรม (Industrial 

Policies) ผ่านการที่รัฐประกาศนโยบายและเป้าหมาย โดยหลาย

ประเทศในโลกก็ใช้วิธีการประกาศเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิด

นโยบายภาครัฐ นอกจากนี้ ภาครัฐควรสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDI), โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการวิจัยและพัฒนาและการทดสอบ (R&D/Lab, Testing 

Infrastructure), Deep Technology, Technology Transfer, 

Technology Localization และ การพัฒนามาตรฐาน ขอ้บงัคบั 

กฎระเบียบ และกฎหมาย (Standard, Law & Regulation) 
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เพื่อการลดการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ PM2.5 จากการ

คมนาคม และเพิม่ความปลอดภัยบนทอ้งถนน การพฒันากำาลัง

คน (ZEV and ACES Personnel/ HRD) Re-skill, Up-skill และ 

New-skill และการ สนบัสนนุการพัฒนาและถา่ยทอดองคค์วาม

รูร้ะหว่างภาคเอกชนสถาบนัการศึกษาและสถาบนัวจิยัจากทัง้ใน

และต่างประเทศ

  อย่างไรก็ตาม ในการรับฟังความคิดเห็นและวิพากษ์ครั้งนี้ 

มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน จาก 62 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ  

ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และจากสื่อมวลชน โดยที่ประชุม

ได้ให้ข้อคิดเห็นและมุมมองที่มีประโยชน์ต่อ (ร่าง) สมุดปกขาว 

และมีตัวแทนจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการวิจัย 

ประกอบด้วย นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำานวยการสำานักแผน

ภาษี กรมสรรพสามิต นายดุสิต อนันตรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการชี้นำาและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม สำานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายดนตร์ บุนนาค วิศวกรระดับ 9 

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสุวิทย์ 

ธรณินทร์พานิช เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน

หมุนเวียน และนายพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำากัด ร่วมวิพากษ์ และมี ดร.จาตุ

วัฒน์ ราชเรืองระบิน นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ทำาหน้าที่เป็นผู้ดำาเนินรายการ

   โดยมีความคิดเหน็ทีน่า่สนใจหลากหลาย อาท ิการสนบัสนนุ

การให้แรงจูงใจด้านภาษีบุคคลธรรมดากับภาษีนิติบุคลที่ใช้

ยานยนต์ ZEV และกลไกที่จะทำาให้ยานยนต์ ZEV มีราคาถูกลง 

เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบการนำาเข้าชิ้นส่วนสำาคัญ รวมถึง

สนับสนุนการเสนอให้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการส่งเสริม

และพัฒนาอุตสาหกรรม ZEV และ ACES” โดยเสนอว่าคณะ

กรรมการควรมีองคป์ระกอบทีน่อกจากจะมตีวัแทนของหนว่ย

งานภาครฐัจากกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ควรมตีวัแทนจากภาค

เอกชน ภาคการศกึษา และประชาชนด้วย เพือ่ทำาใหอ้งคป์ระกอบ

สมดุล นอกจากน้ี ผูแ้ทนจากกรมสรรพสามติ ยงัไดเ้สนอแนะวา่ 

อยากให ้OEM เขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาดว้ย เพราะถา้เรา

ทำากนัเอง Economy of Scale ไม่เพยีงพอทีจ่ะทำาใหต้น้ทุนถกูลง

   นอกจากนี ้บนเวทยีงัได้แสดงความเหน็ในการสนบัสนนุดา้น 

Autonomous, Connected, Electric, Shared Vehicles (ACES) 

วา่ เปน็ทศิทางในอนาคตทีภ่าคอตุสาหกรรมจะมุ่งไปอยูแ่ล้ว แต่

จะทำาอยา่งไรถงึจะเกดิเรว็กวา่ทีค่ดิ อาจจะใชม้าตรการทางภาษี

และไม่ใชภ่าษมีาชว่ยกระตุน้ไดห้รอืไม ่สว่นผูแ้ทนจากสภาอตุสาห

กรรมฯ มองวา่เราไมอ่ยากซือ้เทคโนโลยไีปตลอด อยากใหซ้ื้อมา

แล้วพฒันาและใชต้อ่ในประเทศไทยได ้และมองวา่มอเตอร์ไซคแ์ละ

รถยนต์สาธารณะจะเกิดก่อน รวมถึงอยากให้มีการริเริ่มเรื่อง 

ถนนสะอาดยานยนต์อัจฉริยะ  โดยการที่จะทำาให้ยานยนต์สมัย

ใหม่สำาเร็จได้เสนอให้ผลักดันใน 5 ด้าน คือ 1. มีการปรับปรุง

มาตรการ กฎหมายกฎระเบียบมาตรฐาน 2. ส่งเสริมการผลิต

ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 3. สนับสนุนระบบ Infrastructure 

4. การใหค้วามรูแ้ละการประชาสัมพันธ์ 5. สิง่แวดลอ้ม เชน่ การ

กำาจดัซากแบตเตอรี ่และมองวา่ตอ้งมมีาตรการออกมาท้ังการ

เงนิการคลงั ดา้น FTA ดา้นมาตรฐานแบตเตอรี ่EV ทีย่งัไมม่ ีและ

ที่สำาคัญภาครัฐควรซื้อรถในเมืองไทยใช้ก่อน

   สำาหรบัผูแ้ทนจากภาคเอกชนมองวา่ในส่วนของการกำาหนด

เป้าหมายสัดส่วนยานยนต์ใหม่ ZEV เป็น 100% ในปี 2040 

เอกชนมองวา่ยงัชา้ไป เพราะเกรงวา่กวา่เราจะทำาได้ในอกี 20 ป ี

ทกุอยา่งเปลีย่นแปลงไปหมดแลว้ จงึมกีารเสนอใหม้กีารรน่ระยะ

เวลาลงอีก โดยเสนอให้กำาหนดที่ 10 ให้เกิดขึ้นในปี 2030 และ

ให้ยาแรงเรื่องมาตรการจูงใจให้เกิดการใช้จริง และรีบเร่งสร้าง 

Tier 1, Tier 2, Tier 3 และอาจจะเป็นภาครัฐที่ทำารถขึ้นมาเอง

ก็ได้ อยากให้นำา Technology มาลงและ Localize Technology 

ตอ่จากนี ้ถ้าเราไมรี่บสรา้งแรงจูงใจ ปรบัปรงุกฎระเบยีบ และเรง่

สนับสนุนด้านการสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการ เมื่อ

อุตสาหกรรมเกิดการ Disruption ที่เร็วกว่าที่เราคาดการณ์

ไว้อุตสาหกรรมในประเทศอาจจะหายไปหมด เป็นต้น ทั้งนี้ จาก

ข้อเสนอแนะต่างๆ ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย

อาวุโส สอวช. ได้รับฟังและรวบรวมข้อคิดเห็น เพ่ือนำาไปใช้ใน

การปรับปรุง (ร่าง) สมุดปกขาวต่อไป
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พวกเราชาวบางจาก เชื่อวาอนาคตเปลี่ยนได เมื่อเราคิดและลงมือทํา

นี่คือเหตุผลที่เรามุงมั่นดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม

และความเปนอยูที่ดีขึ้นของสังคมมาตลอด 35 ป เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นตลอดไป

35 ป บางจาก GREENOVATE OUR TOMORROW

Greenovate
our Tomorrow

อยากเห็นอนาคต
เปนแบบไหน

วันนี้เราทําอะไรอยูที่

#Bangchak35yrs


