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 ONE OF THE FASTEST WAYS
 TO BUILD THE CLEAN ENERGY ECONOMY
 IS TO ALLOW MORE PEOPLE
 TO BENEFIT FROM IT

 วิธีที่จะสร้างเศรษฐกิจจากพลังงานสะอาดได้เร็วที่สุดก็คือ
 ให้คนจำานวนมากขึ้นได้รับประโยชน์จากมัน

Billy Parish
นักรณรงค์และผู้ประกอบการ
ด้านสิ่งแวดล้อมชาวอเมริกัน
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Orsted เคยเป็นบริษัทผลิตพลังง�นจ�กเช้ือเพลิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของเดนม�ร์ก

ในช่ือ DONG (Danish Oil and Natural Gas) ท่ีตัดสินใจเปล่ียนโมเดล 

ธุรกิจจ�กสีดำ�ให้กล�ยเป็นสีเขียว โดยใช้เวล�เพียง 10 ปีเพื่อก้�วขึ้นเป็น

ผู้ผลิตพลังง�นลมที่ครองส่วนแบ่งถึงหนึ่งในส�มของโลก แต่คว�มสำ�เร็จ

ของ Orsted ไม่ได้เกิดเพร�ะคว�มพย�ย�มของบริษัทอย่�งเดียว แต่เครดิต

ส่วนหนึ่งม�จ�กรัฐบ�ลเดนม�ร์กท่ีต้องย้อนกลับไปต้ังแต่ปี 1970 ท่ีมองห�

แหล่งพลังง�นทดแทนในกรณีที่โลกเกิดวิกฤตก�รณ์น้ำ�มันที่ทั้งร�ค�แพง

และมแีนวโนม้ข�ดแคลน ท�่มกล�งกระแสตอ่ต�้นพลงัง�นนิวเคลยีร์ของ

เหล่�นักเคลื่อนไหว ผลลัพธ์จึงออกม�ที่พลังง�นลม ท่ีพร้อมไปด้วย 

นโยบ�ยในก�รสนับสนุน ท้ังเงินอุดหนุน ง�นวิจัยของภ�ครัฐ ก�รเก็บภ�ษี

มลพษิและค�ร์บอน ก�รสือ่ส�รดว้ยฉล�กสนิค�้ และก�รใช้ม�ตรก�รท�ง

ภ�ษีเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตพลังง�นหมุนเวียน รวมถึงก�รลงม�ร่วมด้วย

ช่วยกันของเทศบ�ลและชุมชน ซ่ึงประกอบกันเป็นสภ�พแวดล้อมที่ทำ�ให้

พลังง�นลมน้ันเกิดเป็นอุตส�หกรรมที่เจิดจรัสของเดนม�ร์กด้วยร�ยได้ 

ร�ว 1 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ (ม�กกว่� 3 แสนล้�นบ�ท) ท้ังยังช่วยดันให้เป้�หม�ย

ในก�รลดก๊�ซเรือนกระจกของเดนม�ร์กลดลงถึงร้อยละ 70 จ�กปี 1990 

ทำ�ให้เดนม�ร์กเป็นประเทศท่ีมักถูกหยิบยกม�เป็นตัวอย่�งของคว�มสำ�เร็จใน

ก�รใช้พลังง�นหมุนเวียนเพื่อลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกของโลก 

 ถ้�ห�กไม่ได้เร่ิมต้นม�ย�วน�นอย่�งเดนม�ร์ก เส้นท�งในก�รปรับ

โครงสร้�งจ�กก�รใช้พลังง�นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้กันม�ตั้งแต่ศตวรรษที่ 

18 อ�จดชู่�งย�วไกลเมือ่คว�มสำ�เร็จน้ันถกูฝ�กไวก้บัปจัจยัม�กม�ยทีเ่ปน็

เหมือนก�รพลิกโฉมระบบนิเวศท�งธุรกิจ จนเมื่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�ก

สภ�พภูมิอ�ก�ศแปรปรวนได้สำ�แดงผลอย่�งเด่นชัด พร้อมกับก�รแพร่ระบ�ด

ของโควดิ-19 ทีเ่กดิข้ึนทัว่โลก ทำ�ใหก้ล�ยเปน็แรงกดดนัใหน้�น�ประเทศ

ต้องหันม�จริงจังกับคำ�มั่นสัญญ�ในก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก 

ด้วยวิธีคิดแบบรวบยอดทั้งในด้�นสิ่งแวดล้อมและก�รฟื้นฟูเศรษฐกิจ       

 แผนกรีน นิว ดีล (Green New Deal) ของรัฐบ�ลเก�หลีใต้คือ 

สว่นหนึง่ของแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภ�ยหลังโควิด-19 ภ�ยใต้งบประม�ณ 73.4 

ล้�นล้�นวอน (ประม�ณ 2 ล้�นล้�นบ�ท) โดยมีเป้�หม�ยในก�รจ้�งง�น 

659,000 ตำ�แหน่งจ�กก�รปรับปรุงอ�ค�รส�ธ�รณะดว้ยวสัดรัุกษโ์ลกและ

นำ�ระบบพลงัง�นหมุนเวยีนม�ใช้ เพือ่สนับสนุนก�รใช้ระบบไฟฟ�้อจัฉริยะ 

รถยนต์และเรือที่ใช้พลังง�นสะอ�ด ตลอดจนเพ่ิมแรงจูงใจให้มีก�รลงทุน

ในนวัตกรรมสีเขียวม�กข้ึน ส่วนประเทศจีนน้ันค่อนข้�งชัดเจนในก�รออก

นโยบ�ยที่รวมก�รพัฒน�อุตส�หกรรม คว�มมั่นคงท�งพลังง�นและ 

สิ่งแวดล้อมให้อยู่ภ�ยใต้กลยุทธ์เดียวกันม�โดยตลอด ขณะที่ “กลยุทธ์

ก�รเติบโตสีเขียว” ภ�ยใต้ก�รนำ�ของน�ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โยชิฮิเดะ ซุกะ 

(Yoshihide Suga) ก็มีเป้�หม�ยในก�รลดปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกสุทธิ 

จนเป็นศูนย์ (Net Zero) ภ�ยในปี 2050 และอ�จจะต้องเตรียมแพ็กเกจพิเศษ

เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ผลิตรถยนต์และเหล็กร�ยใหญ่ของประเทศหันม�ใช้

พลังง�นสะอ�ดในก�รผลิต ที่ต้องมีก�รลงทุนด้�นเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมมห�ศ�ล พร้อมกับก�รว�งกฎระเบียบเพื่อรองรับโครงสร้�ง

ส�ธ�รณูปโภคใหม่ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น 

 จ�กเก�หลีใต้ จีน ญี่ปุ่น จนม�ถึงคำ�กล่�วของประธ�น�ธิบดี

สหรัฐอเมริก�คนล่�สุด โจ ไบเดน ในก�รประชุมออนไลน์สุดยอดผู้นำ� 

ด้�นสภ�พอ�ก�ศแปรปรวน (Climate Change Summit) เม่ือเดือนเมษ�ยน 

2021 ที่กล่�วว่� “วันน้ีเร�ไม่ได้ม�พูดถึงภัยคุกค�มจ�กสภ�พอ�ก�ศ

แปรปรวน แต่เป็นเร่ืองของก�รสร้�งโอก�สใหม่ในก�รจ้�งง�นที่ให้ค่�แรงดี ๆ 

นับล�้นใหเ้กดิข้ึนทัว่โลก” กอ็�จทำ�ใหเ้ร�พอจะมองเหน็เสน้ท�งสูพ่ลงัง�น

สะอ�ดเพ่ือก�รรักษ�โลกใบน้ีท่ีกระชับข้ึน เพร�ะประเด็นเหล่�น้ีไม่ได้ว่�ยวน

อยู่กับในกลุ่มนักวิทย�ศ�สตร์หรือกลุ่มคนรักษ์โลกเท่�น้ัน แต่กำ�ลังถูก 

ถักทอให้เป็นส่วนหน่ึงของก�รฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และก�รเป็นตล�ดแรงง�นใหม่

ที่กำ�ลังม�แรงในอน�คต 

มนฑิณี ยงวิกุล

บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร
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Editor’s Note : บทบรรณาธิการ
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Creative Update : คิดทันโลก 

มนต์รักษ์สมาร์ตมิเตอร์
มิเตอร์ที่จะทำาให้คุณรักบิลค่าไฟมากกว่าเดิม
เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

บิลค่�ไฟฟ้�เดือนน้ีของคุณเป็นยังไงบ้�ง...ตอนน้ีค่�ไฟพุ่งอ�จกล�ยเป็น

ปัญห�ระดับช�ติที่ทำ�ให้หล�ยบ้�นช็อกไปต�ม ๆ กัน ยิ่งช่วงหน้�ร้อนที่ 

กระหน่ำ�เปิดเคร่ืองปรับอ�ก�ศจนดันมิเตอร์สูง หรือประเทศเมืองหน�วที่ 

ค่�ไฟจะสูงเพร�ะฮีตเตอร์ในช่วงปล�ยปีล่ะก็ไม่ต้องพูดถึงเลย

 แต่เดี๋ยวนี้ทั่วโลกพย�ย�มพัฒน� สม�ร์ตมิเตอร์ (Smart Meter) หรือ

มิเตอร์ไฟฟ้�อัจฉริยะที่จะคอยบอกก�รใช้พลังง�นแบบเรียลไทม์ พร้อม

คำ�นวณค่�ไฟขณะใช้ให้เสร็จสรรพ รวมถึงประเทศไทยที่เริ่มทดลองใช้แล้ว

กับเมืองพัทย� โดยก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�คเป็นที่แรกด้วย

 และกใ็ช่ ทีส่หร�ชอ�ณ�จกัรถอืว�่สม�ร์ตมเิตอร์เปน็แคมเปญระดบัช�ต ิ

ที่จะช่วยให้ประเทศบรรลุเป้�หม�ยลดค�ร์บอนให้เป็นศูนย์ภ�ยในปี 2050 

เพร�ะก�รใช้สม�ร์ตมิเตอร์ส�ม�รถบอกภ�พรวมก�รใช้ไฟฟ้�ของทั้ง 

ประเทศได้ จึงทำ�ให้ส�ม�รถจัดก�รใช้พลังง�นทดแทนหรือพลังง�นสะอ�ด

อย่�งพลังง�นแสงอ�ทิตย์หรือพลังง�นลมได้เหม�ะสมกับก�รใช้ง�นและ

คว�มต้องก�รของแต่ละพื้นที่

 เจ�้สม�ร์ตมเิตอร์จะคอยร�ยง�นก�รใช้ไฟฟ�้แบบวนัตอ่วนั และจดัเก็บ

ข้อมูลโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเห็นตัวเลขน้ีได้เองบนหน้�จอที่ติดตั้ง 

ในบ้�น (In-home Display) ผ่�นคลื่นคว�มถี่คล้�ยกับคว�มถ่ีโทรศัพท์ 

โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต จึงช่วยให้ผู้ใช้ง�นประหยัดเงิน พร้อมท้ังมีส่วนช่วย

ลดค�ร์บอนไปในตัว 

 “แตก่อ่นฉนัไมเ่คยรู้เลยว่�เร�ใช้พลงัง�นไปม�กเท�่ไร แลว้สิน้เดอืนจะ

ต้องจ่�ยค่�ไฟเท่�ไร แต่พอมีสม�ร์ตมิเตอร์ ก็คำ�นวณบิลค่�ไฟได้ แถมยัง

ช่วยประหยัดค่�ไฟได้ม�กกว่� 10 ปอนด์ (ประม�ณ 430 บ�ท) ต่อเดือน” 

อีฟ ผู้ใช้ง�นจ�กเขตน็อตติงแฮมเชอร์กล่�ว

 มองดูสม�ร์ตวอตช์ท่ีข้อมือ ทุกคร้ังท่ีใช้จนแบตเตอรีหมด เร�ต้องนำ�ไป

ช�ร์จเพ่ือให้ใช้ง�นได้ต่อไป แต่ถ้�เร�ไม่ต้องเสียเวล�ไปช�ร์จล่ะ ท้ังประหยัด

เวล�และประหยัดไฟด้วย จะดีแค่ไหน 

 สถ�บันวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งเก�หลี (KIST) นำ�ทีมโดยคิม จินซ�ง 

(Kim Jin Sang) ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวัสดุคอมโพสิตข้ันสูงชอนบุก ได้พัฒน�

อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกแบบยืดหยุ่นประสิทธิภ�พสูง ทีส่�ม�รถสร้�งไฟฟ้�ได้เอง

อัตโนมัติจ�กอุณหภูมิในร่�งก�ยของผู้สวมใส่อุปกรณ์ เช่น สม�ร์ตวอตช์ หรือ

น�ฬิก�วัดอัตร�ก�รเต้นของหัวใจ โดยไม่จำ�เป็นต้องพ่ึงพ�ก�รช�ร์จไฟอีกต่อไป

 โดยรัฐบ�ลค�ดก�รณ์ว่�ในหน่ึงปีแต่ละบ้�นจะประหยัดค่�ไฟไปกว่� 

250 ปอนด์ (ประม�ณ 10,760 บ�ท) ทีเดียว นอกจ�กน้ันสม�ร์ตมิเตอร์ 

ยังส�ม�รถเปลี่ยนเข้�สู่โหมด สม�ร์ตท�รีฟ (Smart Tariff) หรือ โหมดคิดเงิน

ต�มชว่งเวล�ก�รใช้ง�นไดง้�่ยข้ึน ซึง่เคร่ืองจะสง่สญัญ�ณเตอืนเมือ่เข้�สูช่่วง 

ออฟพกี (Off Peak) หรือชว่งเวล�ทีมี่คว�มตอ้งก�รใช้พลงัง�นต่ำ� ทีส่�ม�รถ

ใช้ไฟฟ้�ในอัตร�ต่อหน่วยที่ถูกลง เพื่อให้เร�ได้เลือกใช้ไฟฟ้�ในช่วงเวล� 

ท่ีประหยัดเงินในกระเป๋�ม�กข้ึน เช่น ก�รช�ร์จรถไฟฟ้�ท้ิงไว้ในช่วงกล�งคืน 

หรือตั้งเวล�เครื่องล้�งจ�นให้ทำ�ง�นต�มเวล�ที่ค่�ไฟถูก

 สม�ร์ตท�รีฟจะทำ�ง�นเหมือนมิเตอร์ TOU1 (Time of Uses) ที่จะระบุ

ช่วงเวล�ก�รใช้ค่�ไฟฟ้�ท่ีต่�งกัน คือ ช่วงเวล�ท่ีมีคว�มต้องก�รใช้พลังง�นม�ก 

(On Peak) และช่วงเวล�ที่มีคว�มต้องก�รใช้พลังง�นต่ำ� (Off Peak) เช่น 

วันจันทร์-ศุกร์ เวล� 9.00-22.00 น. ค่�ไฟฟ้�หน่วยละ 5 บ�ท และนอกจ�ก

วันเวล�ที่กำ�หนด ค่�ไฟฟ้�หน่วยละ 2 บ�ท เป็นต้น

 สิน้เดอืนพนักง�นจดเลขมเิตอร์ก็อ�จจะไมจ่ำ�เปน็ตอ้งคอยม�ตรวจสอบ 

และลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รออกบิลค่�ไฟพล�ด ซึ่งนอกจ�กจะช่วยให้เร�ได้

ปรับก�รใช้พลังง�นอย่�งเหม�ะสมเต็มประสิทธิภ�พ ใช้ไฟได้คุ้มค่� รักษ�

เงินในกระเป๋�แล้ว สม�ร์ตมิเตอร์ก็ยังช่วยรักษ�โลกให้รอดพ้นจ�กค�ร์บอน

ที่ม�กเกินไปอีกด้วย 
 
ที่ม� : smartenergygb.org / บทคว�ม “อัตร�ค่�ไฟฟ้�ที่แตกต่�งกันต�มช่วงเวล� (TOU) 
ลดวิกฤตช่วงพีคได้” (10 กรกฎ�คม 2016) จ�ก tcijthai.com

แบตเตอรีมนุษย์
พลังงานไฟฟ้า
จากร่างกายคน
เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

เม่ือนึกถึงพลังง�นสะอ�ด คนท่ัวไปคง

นึกถึงพลังง�นลม พลังง�นแสงอ�ทิตย์ 

หรือพลังง�นน้ำ� แต่ใครจะไปคิดว่� 

ร่�งก�ยเร�น่ีแหละก็ส�ม�รถผลิต

พลังง�นสะอ�ดได้เหมือนกัน (พลังง�น

คว�มร้อนจ�กร่�งก�ยมนุษย์โดยเฉล่ีย

เทียบเท่�กับหลอดไฟ 100 วัตต์ 

เชียวนะ)
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1 ห�กบ้�นไหนหรือธุรกิจใดประเมินก�รใช้ไฟฟ้�แล้วว่�เหม�ะกับก�รใช้ง�นแบบคิดอัตร�ค่�ไฟฟ้�ต�มช่วงเวล�ที่ใช้ ส�ม�รถติดต่อก�รไฟฟ้�เพื่อเปลี่ยนมิเตอร์เป็นแบบ TOU ได้ โดยมี 
 ค่�ธรรมเนียมอยู่ที่ 3,740 - 19,000 บ�ท (ปรับลดใหม่เมื่อ 1 มกร�คม 2563) และส�ม�รถตรวจสอบอัตร�ค่�ไฟฟ้�จริงท�งสำ�นักง�นก�รไฟฟ้�ใกล้บ้�น ท่ีม� : ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค (กฟภ.)
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ส่องสว่างด้วยน้ำาเค็ม
เรื่อง : นพกร คนไว

พ้ืนท่ีของค�บสมุทรกัวจิร� (Guajira Peninsula) ท�งตอนเหนือระหว่�งประเทศ

เวเนซุเอล�และโคลอมเบีย เป็นท่ีอยู่อ�ศัยของของชนพ้ืนเมืองเผ่�ว�ยู (Wayúu) 

ด้วยสภ�พแวดล้อมแบบทะเลทร�ยท่ีมีทะเลแคริบเบียนล้อมรอบ ทำ�ให้เผ่�ว�ยู

เปน็กลุม่ประช�กรทีอ่ยูห่�่งไกลจ�กคว�มเจริญ แต่คว�มคดิสร้�งสรรคท์ีเ่ปน็

มรดกตกทอดจ�กรุ่นสู่รุ่นทำ�ให้ก�รถักลวดล�ยท่ีเรียกว่� Kanasü ซ่ึงหล�ยคน

รู้จักในชื่อของ “กระเป๋�ว�ยู” กล�ยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

 แรงบันด�ลใจจ�กชนพื้นเมืองว�ยูทำ�ให้สต�ร์ตอัพสัญช�ติโคลอมเบีย

อย่�ง E-Dina ร่วมมือกับ Wunderman Thompson บริษัทเอเจนซีชื่อดัง 

ร่วมออกแบบนวัตกรรมโคมไฟที่ใช้พลังง�นจ�กน้ำ�เค็มหรือ WaterLight ซึ่ง

 แค่ 1 องศ�ที่ต่�งกันก็สร้�งพลังง�นได้แล้ว นี่คือหลักก�รง่�ย ๆ ของ

ก�รผลิตพลังง�นไฟฟ้�ด้วยอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric 

Device) ที่ต้องอ�ศัยคว�มแตกต่�งระหว่�งอุณภูมิเพื่อสร้�งไฟฟ้� โดยใช้

คว�มต่�งของคว�มร้อนจ�กร่�งก�ย (ที่ประม�ณ 32 องศ�เซลเซียสขึ้นไป) 

และอุณหภูมิจ�กอ�ก�ศรอบ ๆ ตัว 

 ปกติแล้วก�รสร้�งไฟฟ้�จ�กเทอร์โมอิเล็กทริกให้ได้ดีจะต้องผ่�นพ้ืนผิวแข็ง 

แต่เทคโนโลยีจ�กเก�หลีนี้ส�ม�รถเปลี่ยนซิลิโคนชนิด PDMS ให้เป็นฉนวน

กนัคว�มร้อน ทีจ่ะช่วยเพิม่ประสทิธิภ�พในก�รทำ�ง�นและสร้�งไฟฟ�้ไดด้ว้ย

ก�รปรับโครงสร้�งให้เหมือนฟองน้ำ�

 อนัดบัแรก ทมีวจิยัจะเทส�รละล�ยซลิโิคนเข้�กบัก้อนน้ำ�ต�ลแลว้ปลอ่ย

ให้แข็งตัว จ�กน้ันก็เอ�ก้อนน้ำ�ต�ลไปละล�ยในน้ำ� และในขณะที่น้ำ�ต�ล

กำ�ลังละล�ยน้ัน ก้อนน้ำ�ต�ลก็จะค่อย ๆ ถูกเปล่ียนเป็นฟองอ�ก�ศขน�ดเล็ก 

ด้วยวิธีก�รนี้ ฉนวนกันคว�มร้อนแบบยืดหยุ่นจึงส�ม�รถป้องกันและถ่�ยเท

คว�มร้อนได้ดีกว่�วัสดุอื่น ๆ ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ที่สำ�คัญคือ ส�ม�รถผลิต

พลังง�นได้ด้วยตนเองเพียงแค่สวมอุปกรณ์ที่ข้อมือ

 “ห�กเร�ใช้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกในจำ�นวนที่เพียงพอ ก็น่�จะผลิต

สม�ร์ตแบนด์ที่ทำ�ง�นโดยใช้คว�มร้อนในร่�งก�ยเพียงอย่�งเดียวได้”  

คิม จินซ�งกล่�ว 

 อีกฟ�กโลกหน่ึง Mithras สต�ร์ตอัพสัญช�ติสวิสที่ตั้งใจพัฒน�

เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกโดยเฉพ�ะก็ได้ออกแบบกำ�ไลข้อมือที่ส�ม�รถ

สร้�งพลังง�นได้ตลอดท้ังวันหรือตลอดเวล�ท่ีเร�สวมใส่ กำ�ไลน้ียังใช้เช่ือมต่อ

กบัสม�ร์ตโฟนไดโ้ดยตรงเพือ่ทำ�ก�รช�ร์จแบตเตอรีไดอ้กีดว้ย สิง่เดยีวทีต่อ้ง

แน่ใจคือ อุปกรณ์ต้องสัมผัสกับผิวของเร�อยู่เสมอ 

 ดีไม่ดีเทคโนโลยีน้ีอ�จจะรักษ์โลกม�กกว่�ก�รที่แบรนด์สม�ร์ตโฟน 

ช่ือดังเร่ิมไม่แถมหัวช�ร์จม�ให้อีกแล้ว เพร�ะต่อไปเร�ไม่จำ�เป็นต้องใช้ 

ส�ยช�ร์จ ไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริม แถมไม่ต้องเสียค่�ไฟ...แค่ใช้แบตเตอรี 

จ�กร่�งก�ยเร�เท่�นั้น
 
ที่ม� : บทคว�ม “Wearable Devices Without Charging Possible? New Technology May 
Use Body Heat for Power” (6 เมษ�ยน 2021) โดย Mark Bustos จ�ก sciencetimes.com / 
บทคว�ม “Source Technology for the Use of Wearable Devices Without Recharging” 
(8 เมษ�ยน 2564) จ�ก printedelectronicsworld.com / mithras.tech / บทคว�ม “When 
the human body becomes a powerhouse” (26 เมษ�ยน 2564) จ�ก expatica.com

มีก�รทำ�ง�นคล้�ยกับโคมไฟโซล�ร์เซลล์ 

เพ่ือช่วยให้ชนพ้ืนเมืองได้เข้�ถึงแสงสว่�ง

ซ่ึงเป็นส่ิงจำ�เป็นย�มค่ำ�คืน โคมไฟที่ว�่น้ี

ต้องก�รน้ำ�ทะเลเพียง 500 มิลลิลิตร 

ก็ส�ม�รถให้กำ�เนิดแสงสว่�งได้น�นถึง 

45 วัน นอกจ�กน้ีมันยังมีช่องยูเอสบีท่ี

ส�ม�รถใช้ช�ร์จแบตเตอรีโทรศัพท์หรือ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ได้อีกด้วย 

 “WaterLight ส�ม�รถสร้�งแสงไฟได้มีประสิทธิภ�พม�กกว่�โคมไฟ 

โซล�ร์เซลล์ เพร�ะมันผลิตแสงได้โดยทันที” ปิเป รุอิส ปิเนด� (Pipe Ruiz 

Pineda) ผู้บริห�รด้�นคว�มคิดสร้�งสรรค์ของ Wunderman Thompson 

ส�ข�โคลอมเบียกล่�ว น่ันเป็นเพร�ะภ�ยในกระบอกของโคมไฟมีพื้นผิวที่ 

ทำ�ด้วยแมกนีเซียมและทองแดง ซึ่งส�ม�รถสร้�งกระบวนก�รไอออไนเซชัน 

(Ionization) ผลิตเป็นพลังง�นไฟฟ้�เพื่อให้คว�มสว่�งได้ทันที

 “E-Dina เป็นบริษัทของช�วโคลอมเบีย เร�จึงอย�กเร่ิมต้นด้วยก�รแก้ไข

ปัญห�ของคนท้องถ่ินในก�รเข้�ถึงทรัพย�กรไฟฟ้�” ปิเนด�กล่�ว พร้อมช้ีชัด

ถงึปญัห�สำ�คญัของช�วว�ยทูีไ่มไ่ดรั้บก�รเหลยีวแลจ�กรัฐบ�ล อย�่งไรกต็�ม 

ช�วว�ยูยังจำ�เป็นต้องประกอบอ�ชีพและมีปัจจัยพื้นฐ�นในก�รดำ�รงชีวิต

ประจำ�วัน ก�รมีแสงสว่�งจะช่วยให้ช่�งฝีมือส�ม�รถถักกระเป๋� หรือช่วย

แบ่งเบ�ค่�ไฟให้แก่ช�วประมงที่ต้องออกเรือในย�มค่ำ�คืนได้ และด้วย 

คว�มตั้งใจที่จะอุทิศสิ่งประดิษฐ์น้ีให้แก่ชนพื้นเมืองช�วว�ยู ทีมออกแบบ 

จึงได้ผส�นเอกลักษณ์ของง�นฝีมือท้องถ่ิน เช่น ลวดล�ยและสัญลักษณ์ในแบบ 

Kanasü ลงบนตัวกระบอกโคมไฟและส�ยสะพ�ย ซ่ึงถักโดยช่�งฝีมือช�วว�ยู

มืออ�ชีพอีกด้วย

 จุดประสงค์ของก�รทำ�โคมไฟพลังง�นน้ำ�เค็มคือก�รผลิตอุปกรณ์

จำ�นวนม�กให้เพียงพอต่อประช�กรที่ข�ดแคลนไฟฟ้�ทั่วโลก โดยเฉพ�ะ

ประเทศอย่�งซีเรีย ส�ธ�รณรัฐเซียร์ร�ลีโอน และโซม�เลีย ที่ยังมีก�รเข้�ถึง

ไฟฟ้�ไม่เพียงพอแต่มีพื้นที่ติดแนวช�ยฝั่งทะเล

 นอกจ�ก WaterLight ที่เป็นนวัตกรรมก�รใช้พลังง�นน้ำ�เค็มเพื่อผลิต

ไฟฟ้�แล้ว ก็ยังมีเฮนรี โกวกัว (Henry Glogau) ดีไซเนอร์ช�วนิวซีแลนด์ที่

ประยุกต์ก�รใช้พลังง�นแสงอ�ทิตย์ม�สร้�งเป็นพลังง�นไฟฟ้� และเปลี่ยน

น้ำ�ทะเลให้เป็นน้ำ�ท่ีสะอ�ดพร้อมใช้ง�น อันล้วนเป็นตัวอย่�งของคว�มพย�ย�ม

นำ�เอ�น้ำ�ทะเลม�ใช้ประโยชน์ได้ม�กกว่�ท่ีคิด ซ่ึงห�กมองว่�ทรัพย�กรน้ำ�ทะเล

ส�ม�รถใช้เปน็พลงัง�นหมนุเวยีนได ้กค็งจะดไีมน้่อยสำ�หรับวถีิชีวติของผูค้น

ที่อยู่ใกล้กับท้องทะเล 
ท่ีม� : บทคว�ม “WaterLight is a portable lantern that can be charged with salt water or 
urine” โดย Jennifer Hahn จ�ก dezeen.com / บทคว�ม “Henry Glogau’s Solar Desalination 
Skylight provides free lighting and drinking water” โดย Pranjal Mehar จ�ก inceptivemind.com
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Creative Resource : วัตถุดิบทางความคิด

เรื่อง : อำ�ภ� น้อยศรี ธ�รณ์ธันย� วรพันธ์ภัทร ญ�ณิศ� ประดิษฐ์บุญ และ สรศักดิ์ ปันชำ�น�ญค้�

FEAT U RED BOOK
The Rare Metals War: The Dark Side of Clean Energy and Digital Technologies
โดย Guillaume Pitron            

วิกฤตค�ร์บอนที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินชีวิตและกิจกรรมต่�ง ๆ ของมนุษย์ ไม่ว่�จะเป็นก�รใช้พลังง�นท�งก�รเกษตร ก�รขย�ยตัวของภ�คอุตส�หกรรม  

ก�รขนสง่ รวมถงึก�รทำ�ล�ยสิง่แวดลอ้มในรูปแบบต่�ง ๆ  ลว้นเปน็ส�เหตสุำ�คญัของก�รเกดิภ�วะโลกร้อน ทำ�ใหป้จัจบุนัมนุษยไ์ดต้ระหนักถึงปญัห�ดงักล�่ว

ม�กขึ้น ทั้งก�รใส่ใจในเรื่องค�ร์บอนฟุตพรินต์ในภ�คอุตส�หกรรมและภ�คครัวเรือน ก�รรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งก�รร่วมกันห�ท�งออกเรื่องแหล่ง

พลังง�นที่ไม่สร้�งมลภ�วะกลับสู่ส่ิงแวดล้อมเช่นเดิม ซ่ึงดูเหมือนว่� “พลังง�นสะอ�ด” จะเป็นหน่ึงในตัวเลือกสำ�คัญที่เร�จะนำ�ม�ใช้แก้ปัญห�ดังกล่�วได้ 

 โลกสฟี�้ใบน้ีมแีหลง่พลงัง�นสะอ�ดจ�กธรรมช�ติและตอบโจทยด์�้นสิง่แวดลอ้มม�กม�ย ทัง้แสงแดดทีเ่ปน็แหลง่พลงัง�นขน�ดใหญซ่ึง่ไมม่วีนัหมดสิน้ 

พลังง�นจ�กน้ำ� ลม และอ�ก�ศ ที่มนุษย์ส�ม�รถพึ่งพ�ก�รหมุนเวียนของธรรมช�ติม�เปลี่ยนเป็นพลังง�น และส�ม�รถพัฒน�เทคโนโลยีเพื่อสร้�งเครื่องมือ

จัดเก็บพลังเหล่�นี้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ อย่�งไรก็ต�ม เร�ยังไม่ส�ม�รถนำ�พลังง�นสะอ�ดเหล่�นี้ม�ผลิตเป็นพลังง�นไฟฟ้�ได้โดยตรง แต่ยังต้องพึ่งพ�

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแปลงพลังง�นธรรมช�ติและเก็บรักษ�ในอุปกรณ์ให้พร้อมสำ�หรับใช้ง�น นโยบ�ยภ�ครัฐในหล�ยประเทศจึงเร่ิมส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมี

อปุกรณ์อย�่งโซล�ร์เซลลเ์พือ่ใช้แปลงพลงัง�นแสงแดดไวใ้ช้ง�น แตต่วักล�งสำ�คญัทีจ่ะแปลงพลงัง�นธรรมช�ติใหเ้ปน็ไฟฟ�้น้ัน จำ�เปน็ตอ้งใช้แร่ห�ย�ก (Rare 

Earth) เช่น ธ�ตุในอนุกรมแลนท�ไนด์ (Lanthanide Series) อย่�งแลนท�ลัม ซีเรียม นีโอไดเมียม ซ่ึงเป็นส่วนประกอบสำ�คัญในวงจรไฟฟ้� ขณะท่ีแบตเตอรี 

และเส้นใยแก้วนำ�แสงก็เป็นทรัพย�กรที่ใช้แล้วหมดไปเหมือนกับเชื้อเพลิงฟอสซิล ทำ�ให้ต้นทุนพลังง�นและเทคโนโลยีที่จะสกัดธ�ตุที่จำ�เป็นเหล่�นี้ม�ใช้ง�น

ยังสูงอยู่ม�ก และก�รใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นน้ีก็มีแนวโน้มว่�จะผลิตได้ไม่พอเพียงต่อก�รใช้ง�นในอน�คต ซึ่งอ�จหม�ยถึงก�รเปิดปัญห� 

ก�รกักตุนธ�ตุ ก�รผูกข�ดท�งก�รค้� หรือก�รกล�ยเป็นอ�วุธท�งเศรษฐกิจของเหล่�ประเทศมห�อำ�น�จที่อ�จบ�นปล�ยกล�ยเป็นข้อพิพ�ทเพื่อแย่งชิงธ�ตุ

ในอน�คตได้ 

 ดงันัน้ เร�จงึอ�จตอ้งกลบัม�คดิทบทวนกนัอย�่งหนักกนัอกีครัง้ว�่ แนวท�งของเทคโนโลยสีะอ�ดทีจ่ะเปลีย่นพลงัง�นอนัเหลอืเฟอืในธรรมช�ตมิ�ใช้น้ัน 

จะช่วยลดก�รทำ�ล�ยหรือเป็นตัวเร่งก�รกอบโกยจ�กทรัพย�กรธรรมช�ติกันแน่
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พบกับวัตถุดิบท�งคว�มคิดเหล่�นี้ได้ที่ TCDC Resource Center 

FILM
The Boy Who Harnessed the Wind ชัยชนะของไอ้หนู “กังหันลม”
กำ�กับโดย Chiwetel Ejiofor           

เรื่องร�วของวิลเลียม คัมแควมบ� เด็กช�ยวัย 13 ที่เติบโตในครอบครัวเกษตรกรในหมู่บ้�นย�กจนแห่งหนึ่งในประเทศม�ล�วี 

ซ่ึงไม่มีไฟฟ้�ใช้ เม่ือโตข้ึน วิลเลียมมีโอก�สได้เรียนหนังสือแต่ก็เกิดภัยภิบัติอย่�งรุนแรงจนไม่มีแม้แต่น้ำ�ในก�รดำ�รงชีวิต เข�จึง

พย�ย�มศึกษ�ห�คว�มรู้จ�กหนังสือในห้องสมุดอย่�งหนัก จนได้พบกับหนังสือเก่ียวกับก�รใช้พลังง�น และเกิดไอเดียในก�รสร้�ง

กังหันลมเพื่อปั๊มน้ำ�จ�กบ่อบ�ด�ลขึ้นม�ใช้ วิลเลียมใช้คว�มอดทนอย่�งม�กในก�รห�วัสดุจ�กกองขยะเพื่อม�ประดิษฐ์กังหัน

ลมท่�มกล�งก�รถูกมองว่�บ้�และส้ินคิดจ�กคนรอบข้�ง ทว่�เข�ก็คงมุ่งม่ันทดลองประดิษฐ์จนประสบคว�มสำ�เร็จ และยังพัฒน�

กังหันลมให้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้�ได้อีกด้วย เรื่องร�วของวิลเลียมถูกพูดถึงอย่�งแพร่หล�ย กระทั่งในปี 2013 นิตยส�ร Time 

ได้ยกย่องให้เด็กช�ยวิลเลียมเป็นหนึ่งในบุคคลที่ส�ม�รถสร้�งปร�กฏก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงโลก 

ARTICLE
Fujisawa Sustainable Smart Town (Fujisawa SST)
โดย บริษัท พ�น�โซนิค ประเทศญี่ปุ่น (ผู้พัฒน�โครงก�ร)           

เมอืงอจัฉริยะแหง่อน�คต ในเขตค�น�ก�ว�่ ประเทศญีปุ่น่ ซึง่อยูไ่มไ่กลจ�กกรุงโตเกยีว ถกูสร้�งข้ึนดว้ยเทคโนโลยี

สมัยใหม่ บนพื้นที่กว่� 19 เฮกเตอร์ รองรับจำ�นวนประช�กรกว่� 1,000 หลังค�เรือน เมืองแห่งน้ีเป็นต้นแบบก�รนำ�

ร่องก�รใช้พลังง�นสะอ�ดเพ่ือก้�วไปสู่ก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนด้�นส่ิงแวดล้อม และช่วยยกระดบัคณุภ�พชีวติประช�กร

บนพื้นฐ�นของสุขภ�พ คว�มปลอดภัย คว�มสะดวกสบ�ย ก�รใช้พลังง�นที่มีคุณภ�พ และก�รสื่อส�รที่ดี 

 ก�รสร้�งเมือง “ฟุจิซ�วะ” (Fujisawa) มีเป้�หม�ยหลักคือก�รอยู่ร่วมกับสิง่แวดลอ้มอย�่งเปน็มติรและสร้�งสรรค ์

ด้วย 3 แนวท�งปฏิบัติสำ�คัญที่ต้องดำ�เนินควบคู่กันไป คือ ลดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ 70% ด้วยก�ร

ติดต้ังแผงโซล�ร์เซลล์ให้กับบ้�นทุกหลังเพ่ือผลิตไฟฟ้�ไว้ใช้เอง ลดก�รใช้ทรัพย�กรน้ำ� 30% ด้วยก�รกักเก็บน้ำ�ฝนไว้ใช้

ทำ�คว�มสะอ�ดพ้ืนท่ีส่วนต่�ง ๆ และก�รสร้�งสังคมอนุรักษ์พลังง�นให้เกิดขึ้นได้จริง ด้วยก�รใช้พลังง�นทดแทน  

 ค�ดก�รณ์กันว่� เมืองพลังง�นสะอ�ดแห่งน้ีจะอยู่ได้ย�วน�นถึง 100 ปี และเป็นต้นแบบเมืองแห่ง 

คว�มสุขที่ยั่งยืนซึ่งสอนให้ผู้คนรู้จักคุณค่�ของลมห�ยใจ อันเป็นผลพลอยได้ม�จ�กก�รเอ�ใจใส่และดูแลรักษ� 

สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว

5 นวัตกรรมบ้านเย็น Cooliving Designed Home
โดย Sansiri           

สถ�นก�รณ์โลกร้อนในปัจจุบันทำ�ให้มนุษย์ต้องใช้พลังง�นไฟฟ้�เพิ่มม�กขึ้น ส่งผลต่อค่�ไฟและยังเพิ่มอุณหภูมิให้แก่โลก แสนสิริจึงได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่

เพื่อช่วยลดก�รสะสมคว�มร้อน ทำ�ให้บ้�นระบ�ยคว�มร้อนได้ดีขึ้น จึงทั้งช่วยประหยัดไฟ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และเป็นก�รนำ�พลังง�นสะอ�ดเข้�ม�ใช้ได้

อย่�งเกิดประโยชน์ผ่�น 5 นวัตกรรมบ้�นเย็น ดังนี้

 1) Solar Attic ระบบพัดลมและช่องระบ�ยอ�ก�ศใต้หลังค� ทำ�ง�นร่วมกับแผงโซล�ร์เซลล์โดยใช้พลังง�นแสงอ�ทิตย์ ช่วยให้ภ�ยในตัวบ้�นเย็นลง 

ลดคว�มชื้นและลดก�รสะสมของเชื้อโรค

 2) Breeze Panel ช่องระบ�ยอ�ก�ศที่ถูกติดตั้งบริเวณประตูและหน้�ต่�ง มีสวิตซ์ปิดเปิดได้ต�มต้องก�ร ช่วยให้อ�ก�ศถ่�ยเทสะดวก ปลอดโปร่ง

และไม่รู้สึกอึดอัด

 3) Shading Screen ระแนงกันแดดที่ออกแบบม�เพื่อบดบังแสงแดดส�ดส่องเข้�ม�ในตัวบ้�น ส�ม�รถเคลื่อนระแนงไปต�มทิศท�งที่ต้องก�รได้จึง

ช่วยลดคว�มร้อนภ�ยในตัวบ้�นได้ดี 

 4) Texture Wall ผนังบ้�นที่ดีไซน์พิเศษแบบผิวไม่เรียบ ทำ�ให้เกิดก�รหักเหของแสง จึงช่วยลดคว�มร้อนสะสมของผนังบ้�นได้เป็นอย่�งดี

 5) UV Shield สีท�ภ�ยนอกชนิดพิเศษท่ีมีส�รเคลือบช่วยสะท้อนคว�มร้อนจ�กแสงแดดภ�ยนอกตัวบ้�น ลดก�รสะสมคว�มร้อน และช่วยให้ภ�ยในบ้�น 
มีอ�ก�ศเย็นขึ้น 

 นอกจ�กน้ียังมี Roof Shade หลังค�หรือฝ้�ช�ยค�ท่ีออกแบบให้ย่ืนออกม�พิเศษช่วยป้องกันแสงแดด และ Heat - Absorbing Green Glass กระจกเขียว

ตัดแสง ช่วยลดคว�มร้อนจ�กแสงแดดที่ส�ดส่องเข้�ม�ภ�ยในตัวบ้�นเพิ่มเติม
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MDIC : นวัตกรรมและวัสดุ

ส�ม�รถสืบค้นและพบกับตัวอย่�งนวัตกรรมวัสดุระดับโลกเพ่ิมเติมได้ท่ีช้ัน 2 ห้อง Material & Design Innovation Center (MDIC), TCDC กรุงเทพฯ

ทั่วไป โดยค�ร์วีย์ได้แรงบันด�ลใจในก�รออกแบบม�จ�ก “แสงเหนือ หรือ 

ออโรร่� บอเรลลีส (Aurora Borealis)” อนุภ�คเรืองแสงบนชั้นบรรย�ก�ศที่

ดูดซับอนุภ�คพลังง�นสูง เช่นรังสียูวีหรือรังสีแกมม�ก่อนสล�ยตัวเป็นแสงสว่�ง

ในย�มค่ำ�คืน ผนวกเข้�กับแนวคว�มคิดที่ต้องก�รช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้

รับผลกระทบจ�กวิกฤตสภ�พอ�ก�ศที่รุนแรง ทำ�ให้สูญเสียผลผลิตไปโดย

เปล่�ประโยชน์ จึงได้เริ่มศึกษ�และทดสอบพืชในท้องถิ่นกว่� 80 ชนิด และ

พบว่� มีพืช 9 ชนิดท่ีมีศักยภ�พสูงสำ�หรับก�รใช้ง�นในระยะย�ว จึงนำ�ม�สกัด

เป็นอนุภ�คเรืองแสงและผสมเข้�กับเรซิน ก่อนข้ึนรูปได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี

คว�มทนท�น โปร่งแสง ส�ม�รถนำ�ไปเป็นทั้งวัสดุตกแต่งอ�ค�รเนื่องจ�ก

ข้ึนรูปไดห้ล�ยรูปร่�งรวมถงึสสีนั และทำ�หน้�ทีก่รองรังสยีวูทีีจ่ะเข้�ตัวอ�ค�ร

ได้ในเวล�เดียวกัน 

 ส่วนอีกหน่ึงนวัตกรรมพลังง�นท�งเลือกที่ได้รับก�รจดสิทธิบัตรแล้ว 

เป็นของ อ�ดัน ร�มิเรซ ซันเชซ (Adán Ramirez Sánchez) นักเทคโนโลยี

ชีวภ�พช�วเมก็ซกัิน ทีเ่พิง่ไดรั้บร�งวลันวตักรผูส้ร้�งนวตักรรมละตินอเมริก�

อ�ยุต่ำ�กว่� 35 ปี ประจำ�ปี 2019 โดยสถ�บันเทคโนโลยีแมสซ�ชูเซตส์ (MIT) 

สำ�หรับก�รสร้�งสรรค์แผงโซล�ร์เซลล์ชีวภ�พ (Biopanels) จ�กส�หร่�ยขน�ด

เล็กและน�โนเทคโนโลยี ที่ทำ�หน้�ที่ฟอกอ�ก�ศและผลิตกระแสไฟฟ้�ได้ใน

เวล�ดว้ยกนั โดยใช้หลกัก�รเดยีวกบักระบวนก�รท�งธรรมช�ตทิีคุ่น้เคยอย่�ง 

“ก�รสังเคร�ะห์แสง” ภ�ยใต้รูปทรงเรข�คณิต ส�มเหล่ียมด้�นเท่� สีเขียว 

กึ่งโปร่งใส จึงเหม�ะจะนำ�ไปตกแต่งภ�ยในอ�ค�รที่ได้รับแสงแดดโดยตรง 

เพร�ะนอกจ�กจะสวยง�มและใช้ง�นไดจ้ริงแลว้ อปุกรณ์ทัง้หมดยงัส�ม�รถ

ย่อยสล�ยท�งชีวภ�พ และนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้ด้วย  

 น่ีเป็นเพียงนวัตกรรมตัวอย่�งสำ�หรับพลังง�นแสงอ�ทิตย์เท่�น้ัน 

ที่สะท้อนให้เห็นก�รเพิ่มข้ึนของขีดจำ�กัดด้�นเทคโนโลยีในก�รสร้�งสรรค์ 

สิง่ใหมใ่หม้ปีระสทิธิภ�พ และยิง่ไปกว�่น้ัน ห�กเร�ร่วมมอืช่วยกนัใสใ่จดแูล

รักษ�สิง่แวดลอ้มใหม้�กขึน้แลว้ อน�คตทียั่ง่ยนืจะไม่เปน็เพยีงแคค่ว�มหวัง

อีกต่อไป 

จ�กร�ยง�นสถิติของทบวงก�รพลังง�นระหว่�งประเทศ (International 

Energy Agency: IEA) พบว่� ปริม�ณก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่

ชัน้บรรย�ก�ศโลกในปี 2564 นีม้ีแนวโนม้พุ่งสูงขึ้น โดยมีก�รเตือนว่�ภ�ยใน 

10 ปีนี้ ทั่วโลกต้องร่วมกันลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกให้ได้ประม�ณ 45% 

เพื่อจำ�กัดไม่ให้โลกร้อนเกิน 1.5 องศ�เซลเซียส (เทียบกับอุณหภูมิยุคก่อน

อุตส�หกรรม) ซึ่งตอนน้ีอุณหภูมิโลกร้อนข้ึนแล้ว 1.1 องศ�เซลเซียส 

หม�ยคว�มว่�ทั่วโลกจะต้องเร่ิมเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วเพื่อลดไม่ให้ก๊�ซ

ค�ร์บอนไดออกไซด์ในช้ันบรรย�ก�ศเพิ่มสูงข้ึนม�กเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยง

ระดับคว�มร้อนที่เป็นอันตร�ย 

  หล�ยประเทศจึงได้เร่ิมนโยบ�ยในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุดว้ยแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน นักวจิยัไดมุ้ง่เน้นก�รพฒัน�

เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังง�นทดแทนจ�กแหล่งเช้ือเพลิงที่ไม่ก่อให้เกิด

มลพิษและย่ังยืนกว่�ในก�รผลิต “พลังง�นแสงอ�ทิตย์” ก็เป็นหน่ึงในพลังง�น

หมุนเวียนที่ได้รับคว�มนิยม แต่ถึงแม้ว่�ในปัจจุบันจะมีแนวโน้มก�รใช้ง�น

เซลล์พลังง�นแสงอ�ทิตย์หรือโซล�ร์เซลล์เพิ่มม�กข้ึนในก�รผลิตพลังง�น

ไฟฟ้� ไม่ว่�จะเป็นในรูปแบบของวัสดุท�งเลือก เช่น ฟิล์มสำ�หรับติดบน

กระจกใส เซลลเ์พอรอฟสไกต์ หรือคว�มเคม็จ�กเกลอื เปน็ตน้ แตส่ว่นใหญ่

ยังพบข้อจำ�กัดตรงที่ว่� เป็นก�รใช้ง�นทรัพย�กรที่ใช้แล้วหมดไป หรือต้อง

ใช้ระยะเวล�ในก�รทดแทนข้ึนใหม่ บ�งคร้ังอ�จพบว่�กล�ยเป็นขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งย�กต่อก�รนำ�ไปย่อยสล�ย   

 ไม่น�นม�นี้ ค�ร์วีย์ เอห์เรน ไมก์ (Carvey Ehren Maigue) นักศึกษ�

วิศวกรรมศ�สตร์ช�วฟิลิปปินส์ได้รับร�งวัลชนะเลิศ James Dyson  

Awards ส�ข�ก�รสร้�งคว�มยั่งยืน จ�กก�รออกแบบผลง�น “AuREUS” 

แผงโซล�ร์เซลล์จ�กเศษผักเหลือทิ้งท�งก�รเกษตร วัสดุโปร่งแสงที่ส�ม�รถ

ดดูคลืน่พลงัง�นจ�กรังสยีวีู เพือ่เปลีย่นเปน็พลงัง�นไฟฟ�้แมไ้มไ่ดเ้ผชิญกบั

แสงแดดโดยตรง จึงส่งผลให้ผลิตไฟฟ้�ในแต่ละวันได้ม�กกว่�โซล�ร์เซลล์

เรื่อง : มนต์นภ� พ�นิชเกรียงไกร

โซลาร์เซลล์ทางเลือก
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ที่ม� : บทคว�ม “Carbon emissions to soar in 2021 by second highest rate in history” 
จ�ก theguardian.com บทคว�ม “Solar panels made from food waste win inaugural 
James Dyson Sustainability Award” โดย Jennifer Hahn จ�ก dezeen.com และบทคว�ม 
“‘Innovator of the Year’ Creates Biodegradable Algae Solar Panels That Clean The Air” 
โดย Andrea D. Steffen จ�ก intelligentliving.co
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Creative District : ย่านความคิด

จ�กจุดเร่ิมต้นของกลุ่มเพ่ือนฝูงส�ยง�นสร้�งสรรค์

ที่มองเห็นคว�มเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อยู่อ�ศัย

รอบตัวผ่�นก�รเดินและก�รป่ันจักรย�นทีใ่ช้เดินท�ง

เช่ือมต่อภ�ยในย่�นอยู่เป็นประจำ� รวมทั้งก�ร

มองเห็นศักยภ�พของส่ือออนไลน์ท่ีส�ม�รถรวมกลุ่ม

ผู้อยู่อ�ศัยในย่�นอ�รีย์-ประดิพัทธ์เข้�ด้วยกัน

อย่�งได้ผล จึงเกิดเป็นแนวคว�มคิดในก�รสร้�ง

พื้นที่ส่วนกล�งเสมือนบนโลกออนไลน์ ที่ดึงเอ�

กลิน่อ�ย “คว�มเอือ้อ�รี” แบบ “เพือ่นบ�้น” ของ

ชุมชนแบบเดมิกลับม�เพือ่สร้�ง “อ�รีย”์ ทีน่่�อยู่

ยิง่ข้ึน ซึง่จ�กผลจ�กก�รสงัเกตลกัษณะเฉพ�ะตวั

ของย่�นอ�รีย์ พวกเข�พบว่� 

 หนึ่ ง อ�รีย์ เป็นย่�นที่กำ�ลังอยู่ ในช่วง 

ก�รเปลีย่นผ�่น ทัง้รูปร่�ง รูปลกัษณ์ และฟงักชั์น 

จ�กเดมิทีเ่ปน็หมูบ่�้นคหบดแีละน�ยทห�รยคุเก�่ 

สู่คอมมูนิตีของบรรด�ค�เฟ่และร้�นค้�ที่มี 

คว�มเป็นกันเอง จนเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนเดินท�ง

ม� hopping คว�มอบอุ่นในย่�นที่เดินถึงกันได้

ทั้งหมด รวมทั้งไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเพื่อนฝูงที่อยู่

ในย�่นน้ีทีย่งัคงมกี�รแลกเปลีย่นข้�วของ พบปะ

พูดคุย หรือก�รจัดกิจกรรมเล็กๆ ร่วมกัน นี่เป็น

คว�มสัมพันธ์แบบอ�รีย์ที่ยังเห็นกันอยู่เป็นปกติ 

แม้จะอยู่ในเมืองใหญ่ก็ต�ม 

 สอง ก�รเติบโตของเมืองที่ฟ�กหน่ึงใน 

ซอยอ�รีย์เป็นบ้�นพัก ส่วนอีกฟ�กฝั่งถนน  

เร�จะเห็นก�รคงอยู่ของออฟฟิศขน�ดใหญ่  

ทั้งธน�ค�รกสิกรไทย สำ�นักง�นใหญ่ ตึก AIS  

ตึก IBM และธน�ค�รออมสิน สำ�นักง�นใหญ่ 

ทำ�ให้เกิดภ�พคว�มผูกพันระหว่�งผู้คนที่เป็น 

กลุ่มพนักง�นออฟฟิศซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในย่�นน้ี

เสมอืนเปน็อกีสว่นหน่ึงของชีวติ กบัร้�นค�้ประจำ�

ทีค่ยุกันดว้ยคว�มสนิทสนม เกดิเปน็พลวตัทีด่ใีห้

กับเมือง 

 สาม ผลจ�กก�รใช้ชีวติของผูค้น อ�รียก์เ็ปน็

เหมือนย่�นอื่น ๆ ที่มีขยะที่เกิดจ�กก�รบริโภค

จำ�นวนม�ก ทั้งจ�กอ�ค�รบ้�นเรือน สำ�นักง�น 

และผู้ประกอบก�รม�กม�ย ห�กอย�กเห็นอ�รีย์

ที่เป็นอยู่อย่�งยั่งยืน จึงต้องมีก�รจัดก�รขยะที่มี

ประสิทธิภ�พเพียงพอ

 ดังน้ันตัวแปรสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนย่�น

อ�รียต่์อไปใหย้ัง่ยนืและเปน็มติรกบัทกุคนจงึต้อง

ประกอบด้วยก�รร่วมมือกันของชุมชน คว�มคิด

สร้�งสรรค์และเทคโนโลยี จ�กก�รระดมสมอง 

วิเคร�ะห์ข้อดีข้อด้อย ปัญห�ท่ีต้องก�รแก้ไข จนนำ�

ม�สู่ก�รเร่ิมต้นทำ� “AriAround” แพลตฟอร์ม

เช่ือมโยงผู้คนและกิจกรรมในชุมชน เพ่ือสนับสนุน 

กระตุ้นให้พลังของชุมชนแข็งแรง และสร้�ง 

สภ�พแวดล้อมชุมชนให้น่�อยู่และยั่งยืน 

 เป�้หม�ยหลกัของ AriAround น้ันไมใ่ช่เร่ือง

ไกลตัว ทั้งยังส�ม�รถเริ่มต้นลงมือทำ�ได้จ�กคน

กลุ่มเล็ก ๆ  นั่นคือ ก�รทำ�ให้ขยะเป็นศูนย์ (Zero 

Waste) ด้วยก�รใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) และก�รเช่ือมต่อภ�ยใน

ชุมชน (Community Connection) โดยมี 

“เหรียญอ�รี” หรือ AriCoin (ARI) เป็นสื่อกล�ง

ในก�รแลกเปล่ียนคว�มเอ้ืออ�รีภ�ยในย่�น  ซ่ึงทีม

ทำ�ง�นได้ให้คำ�จำ�กัดคว�มก�รใช้ง�น ARI ไว้ว่� 

“อะไรที่เงินซื้อไม่ได้ แต่ส�ม�รถใช้ ARI ได้” เช่น 

ก�รคัดแยกขยะแล้วนำ�ขยะรีไซเคิลได้ม�ข�ย 

ก�รแลกหนังสอืหรือข้�วของเคร่ืองใช้ในบ�้น หรือ

ก�รสอนทักษะบ�งอย่�งระหว่�งกัน โดยอัตร�

ก�รแลกเปลี่ยน ARI ขึ้นอยู่กับคว�มพึงพอใจของ

ผูใ้หแ้ละผูรั้บ และในอน�คตทมีง�นยงัหวงัให ้ARI 

เป็นสื่อกล�งที่คอยเช่ือมโยงผู้คนบ�งกลุ่มที่อ�จ

ไม่เคยพบเจอกัน ให้ได้ม�พบกันผ่�นกิจกรรม

และคว�มต้องก�รที่สอดคล้องกันพอดี

 อีกไม่น�นเร�จะได้เห็นก�รเกิดข้ึนของ 

AriAround ในข้ันแรก ทีม่กี�รปลอ่ยแอพพลเิคชัน 

AriAround ในรูปแบบเบต้�ม�แล้วเพ่ือทดสอบ 

ก�รใช้ง�น ซ่ึงผู้ใช้ง�นจะได้ร่วมใช้ ARI ด้วยตัวเอง 

คร้ังแรกในเทศก�ลง�นออกแบบกรุงเทพฯ 2564 

(Bangkok Design Week 2021) โดยได้รับคว�มร่วมมือ

จ�กร้�นค้�ภ�ยในย่�นและองค์กรพันธมิตรร่วมเป็น

ผู้ให้และผู้รับ ARI จ�กผู้ใช้ง�น นอกจ�กนั้นแล้ว 

AriAround ยังมีช่องท�งก�รสื่อส�รผ่�นท�ง 

AriTimes ที่ทำ�หน้�ที่เหมือนเป็นหนังสือพิมพ์

ร�ยง�นท้ังเร่ืองร�วประวัติศ�สตร์ภ�ยในย่�น พ�ไป

รู้จักผู้คนและคว�มคิดเห็น รวมท้ังกจิกรรมและสิง่ที่

กำ�ลังเกิดข้ึนในย่�น บนพื้นที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก 

และเว็บไซด์ AriAround.com อีกด้วย

 ในอน�คตข้�งหน้� AriAround อ�จเป็น

ตัวแทนแห่งย่�นอ�รีย์ยุคใหม่ ท่ีจะสร้�งพลวัตท่ีดี

ให้กับสังคมอ�รีย์ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มคนทั้ง 

รุ่นใหม่และเก่�แก่อ�ศัยอยู่ร่วมกัน ผ่�นก�รริเริ่ม

สร้�งสรรคก์จิกรรมใหม่ ๆ  บนพืน้ทีอ่อนไลน์และ

ออฟไลน์ เพื่อสร้�งระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มี

หัวใจอยู่บนคว�มเอื้ออ�รี และสร้�งคุณภ�พชีวิต

ทีด่ใีหก้บัผูค้นบนพืน้ฐ�นของคว�มรับผดิชอบตอ่

สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป 

เรื่อง : รัชด�ภรณ์ เหมจินด� และทีมง�น AriAround

โอบอ้อม “อารีย์” กับ AriAround
แพลตฟอร์มเพื่อสังคม
สำาหรับชาวอารีย์-ประดิพัทธ์
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Cover Story : เรื่องจากปก

เรื่อง : ลุงซ�เล้งกับขยะที่ห�ยไป
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ด�วเคร�ะห์ที่ ช่ือว่�โลกก็เร่ิมก่อร่�งข้ึนม�ใน 

ตอนน้ัน จ�กด�วเคร�ะห์หินร้อน ๆ ที่ได้รับ

พลังง�นจ�กดวงอ�ทิตย์ ซึ่งยังคงปล่อยพลังง�น

ต่อเนื่องจ�กปฏิกิริย�ฟิวชัน และด้วยระยะห่�งที่

เหม�ะสมของด�วท้ังสองดวง โลกค่อย ๆ  เย็นตัวลง 

จนมีอุณหภูมิพอเหม�ะที่จะก่อเกิดสิ่งมีชีวิต 

น้ำ� และชั้นบรรย�ก�ศ

 ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวในยุคแรกส�ม�รถเปล่ียน

พลังง�นแสงอ�ทิตย์ให้กล�ยเป็นพลังง�นของ 

ตัวเอง ขย�ยเซลล์ด้วยก�รจับเอ�ค�ร์บอนใน

อ�ก�ศม�เป็นองค์ประกอบในตัว ดำ�รงชีวิตและ

ต�ยลงต�มก�ลเวล� ซึง่คว�มส�ม�รถน้ีถกูสง่ต่อ

ม�ยังสิ่งมีชีวิตยุคหลัง 

จากพลังงานแสงอาทิตย์
สู่ความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดของมนุษย์
กว่� 4,500 ล้�นปีของอ�ยุขัยโลก สิ่งมีชีวิต 

ชนิดแล้วชนิดเล่�ต่�งวิวัฒน�ก�ร เปลี่ยนแปลง 

ผ�่นก�รขับเคลือ่นดว้ยพลงัง�นแสงอ�ทติย ์คงไว้

แต่ซ�กของพวกมันท่ีเก็บกักไว้ซ่ึงค�ร์บอนมห�ศ�ล 

ทับถมอยู่ในชั้นดินของเปลือกโลก

 จนกระทั่งก�รเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตส�ยพันธุ์

โฮโมเซเปียน ที่รู้จักก�รนำ�พลังง�นท่ีอยู่ในธรรมช�ติ

ม�ใช้อย่�งเป็นรูปธรรม ส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนอ�จใช้ 

เพียงพลังง�นจ�กแสงอ�ทิตย์หรือจ�กอ�ห�รท่ีกิน

เข้�ไปเพ่ือเคล่ือนไหวอวัยวะของตน แต่มนุษย์

ส�ม�รถนำ�ส่ิงรอบตัวม�เปล่ียนเป็นพลังง�นเพ่ือใช้

อย่�งหล�กหล�ย ตั้งแต่ก�รนำ�กิ่งไม้ม�เผ�ฟืน 

เปน็พลงัง�นคว�มร้อนหงุอ�ห�ร ก�รทำ�กงัหนัน้ำ�

เพือ่แปลงพลงัง�นน้ำ�ม�ใช้ในกจิกรรมต�่ง ๆ  เช่น 

โรงเล่ือยไม้ โรงสี หรือโรงตีเหล็ก ไปจนถึงเรือสำ�เภ�

ก�รค้�ที่แล่นไปทั่วโลกด้วยพลังง�นของลม

 ในช่วงศตวรรษท่ี 18 อุตส�หกรรมก�รล่�ว�ฬ

กล�ยเป็นอุตส�หกรรมที่สำ�คัญของโลก เพร�ะ

น้ำ�มันของพวกมันส�ม�รถนำ�ม�จุดตะเกียงส่องสว่�ง

ไดย้�วน�นและไมม่คีวนั ไขมนับริเวณหวัของว�ฬ

สเปิร์มที่เรียกว่� Spermaceti กล�ยเป็นแหล่ง

พลังง�นของตะเกียงส่องสว่�งทั่วโลก จวบจน 

ก�รม�ถึงของยุคตื่นน้ำ�มันกล�งศตวรรษที่ 18  

ทองคำาสีดำา
จากมูลค่าสู่ภาระของโลก
ก�รค้นพบของเหลวสีดำ�น้ีกล�ยเป็นจุดเปลี่ยน

สำ�คัญของพลังง�น น้ำ�มันดิบทีมี่องค์ประกอบซับซ้อน

ของไฮโดรค�ร์บอนเกิดจ�กก�รทบัถมของซ�กพชื

ซ�กสัตว์นับล้�นปี แน่นอนว่�คว�มบริสุทธิ์ของ

มันไม่ส�ม�รถสู้กับไขมันว�ฬได้ แต่เมื่อมนุษย์

รู้จักก�รกลั่นน้ำ�มัน ทำ�ให้ปิโตรเลียมส�ม�รถใช้

หากถามว่าอะไรเป็นสิ่งสำาคัญที่สุดของส่ิงมีชีวิตท้ังหลายบนโลก เราจะนึกถึง “น้ำา” เพราะน้ำาถือเป็น 
ต้นกำาเนิดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มนุษย์เราจึงต่ืนเต้นทุกครั้งท่ีพบเจอน้ำา หรือแม้แต่ร่องรอยการมีอยู่
ของมันบนดาวเคราะห์อื่น 
 แต่ถ้าถามว่าอะไรคือสิ่งสำาคัญที่สุดที่ทำาให้ สรรพสิ่ง ซึ่งรวมทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิตดำารงอยู่ได้ 
สิ่งนั้นก็ควรจะเป็น “พลังงาน”
 13,000 ล้านปีก่อน เอกภพอันแสนกว้างใหญ่จนเกินจินตนาการ กำาเนิดขึ้นจากการระเบิด 
คร้ังใหญ่ของจุดท่ีเล็กกว่าอะตอมหรือท่ีเรียกว่า “บิกแบง” เม่ือน้ันพลังงานทุกอย่างควบรวมเปล่ียนเป็น
อะตอม ก่อรา่งเปน็สสาร รวมกันเปน็ดาวเคราะห ์ดาวฤกษ ์น้อยใหญ ่กระจายตัวไปท่ัวจกัรวาล พลังงาน
ทั้งหมดถูกซุกซ่อนอยู่ในทุกตารางนิ้วของเอกภพ

ทดแทนพลังง�นทุกอย่�งที่กล่�วม�ข้�งตนได้

อย่�งหมดจด

 ตัวเลขก�รขุดเจ�ะน้ำ�มันจ�ก 2 พันบ�เรล

ต่อวันในปี 1859 กล�ยเป็น 100 ล้�นบ�เรล 

ต่อวันในปี 2019 ปริม�ณก�รบริโภคที่เพิ่มข้ึน 

หล�ยล้�นเท่�ตัวน้ีม�พร้อมกับคว�มเจริญที่ 

ก้�วกระโดดของมนุษยช�ติ น้ำ�มันดิบนำ�ม�ซึ่ง

คว�มร้อน คว�มเย็น แสงสว�่ง ไฟฟ�้ เคร่ืองจกัร

ไอน้ำ� ก�รเดินท�ง ย�นอวก�ศ และทุกอย่�งที่

มนุษย์ส�ม�รถจินตน�ก�รถึง

 ห�กในอดีตเร�มีสติเพียงพอ พวกเร�คง 

ต้ังคำ�ถ�มต้ังแต่ตอนน้ันแล้วว่� น้ำ�มันหล�ยล้�น 

บ�เรลต่อวันเหล่�น้ัน เมื่อเผ�ไหม้เป็นพลังง�น

แล้วจะทิ้งอะไรเอ�ไว้ แล้วสิ่งนั้นจะส่งผลกระทบ

อะไรต�มม� น่�เสียด�ย ท่ีกว่�เร�จะเร่ิมต้ังคำ�ถ�ม 

ผลกระทบก็ม�อยู่ตรงหน้�เร�แล้ว

 เช้�วันหน่ึง ในปี 1943 ท่ีเมืองลอสแอนเจลิส 

ประเทศสหรัฐอเมริก� หมอกควันจำ�นวนม�ก

ปกคลุมทั่วท้องฟ้�ของเมือง ยอดตึกไม่ส�ม�รถ

ถูกมองเห็น เม่ือยังอยู่ในช่วงสงคร�มโลกคร้ังท่ีสอง 

ประช�ชนจึงต่�งคิดว่�เป็นฝีมือของทห�รญี่ปุ่น 

ที่โจมตีด้วยก๊�ซพิษ แต่ห�รู้ไม่ว่�หมอกควัน 

เหล่�น้ันเป็นฝีมือพวกเข�เอง รถยนต์ที่เพิ่มข้ึน

หล�ยเท่�ตัวประกอบกับภูมิประเทศ ทำ�ให้แอลเอ 

กล�ยเป็นเมืองของหมอกควันม�อีกหล�ยทศวรรษ 

ไม่ต่�งอะไรกับภ�คเหนือของประเทศไทยใน

ปัจจุบัน

 หลังสงคร�มโลกคร้ังที่ 2 ก�รพัฒน�

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เป็นไปอย่�งก้�วกระโดด 

ซึ่ งต�มม�ด้ วยปัญห�มลพิษที่ ห นัก ข้อ ข้ึน  

เกิดก�รรณรงค์ประท้วงเพื่อเรียกร้องอ�ก�ศ

สะอ�ดทัว่ประเทศ จนกระทัง่ในป ี1963 กฎหม�ย 

Clean Air Act ซึ่งเป็นกฎหม�ยเกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อมด้�นอ�ก�ศฉบับแรกของโลกจึงถูก
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ประก�ศใช้ แรงกระเพื่อมด้�นสิ่งแวดล้อมยังคง

ส่งผลต่อเน่ือง และต�มม�ด้วยก�รประก�ศให้ 

วันที่ 22 เมษ�ยน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก 

(Earth Day) ม�ตั้งแต่ปี 1970

 แม้ว่�ก�รขับเคล่ือนด้�นส่ิงแวดล้อมจะได้ผล 

มีก�รค้นพบอันตร�ยและทำ�ก�รแบนส�รเคมี

อันตร�ยหล�ยชนิดที่ทำ�ร้�ยส่ิงแวดล้อม เช่น 

ส�ร CFCs ในเคร่ืองทำ�คว�มเย็น ส�รตะก่ัวในน้ำ�มัน

เชื้อเพลิง ส�ร DDT และ PCBs ในอุตส�หกรรม

เคมี แต่ก็ยังมีโมเลกุลพื้นฐ�นเล็ก ๆ ที่ดูเหมือน

จะไมม่คีว�มอนัตร�ยอะไร พวกมนัเกิดข้ึนทกุคร้ัง

ที่มีก�รเผ�ไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อให้พลังง�น 

สิ่งนั่นก็คือ ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

 ก�รเพิม่ข้ึนของก�๊ซค�ร์บอนไดออกไซดน้ั์น

แปรผันตรงกับปริม�ณก�รผลิตปิโตรเลียม 

คว�มเข้มข้นของก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ในปี 

1800 อยู่ท่ี 290 ส่วนในล้�นส่วน (ppm) ในขณะท่ี

ในปี 1970 อยู่ที่ 325 ppm และในปี 2021 นี้อยู่ที่ 

416 ppm ตัวเลขเหล่�น้ีดูหมือนจะไม่ต่�งกันม�ก 

แต่ห�กเร�ลองพล็อตกร�ฟค�่ค�ร์บอนไดออกไซด์

ในอ�ก�ศจะพบว่�ค่�สูงสุดตลอด 8 แสนปี 

ที่ผ่�นม� อยู่ที่ 300 ppm เท่�นั้นเอง

 ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ที่เข้มข้นม�กข้ึน 

ทำ�หน้�ที่เหมือนเรือนกระจกเก็บกักคว�มร้อน

จ�กดวงอ�ทิตย์ท่ีควรจะถูกสะท้อนออกไปนอกโลก 

ให้ยังอยู่ในพื้นผิวโลก ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญห�

โลกร้อน (Global Warming) และต�มม�ด้วย 

โลกรวน (Climate Change) แม้ปัญห�ก๊�ซ 

เรือนกระจกที่เพิ่มสูงข้ึนจะมีส่วนหน่ึงที่ม�จ�ก

ก�รทำ�ล�ยธรรมช�ติทั้งบนบกและในทะเล หรือ

ก�รปศสุตัว ์ แตป่ฏเิสธไมไ่ดเ้ลยว�่ ตวัแปรสำ�คญั

ที่จะต้องหยุดให้ได้เช่นกันคือ ก�รใช้พลังง�น

ฟอสซิลของมนุษย์ และน่ันจึงเป็นที่ม�ของ 

พลังง�นสะอ�ด

พลังงานสะอาดเพื่อชีวิต
พลังง�นสะอ�ด (Clean Energy) พลังง�น

หมุนเวียน (Renewable Energy) หรือพลังง�น

ทดแทน อ�จมีคำ�นิย�มที่ใกล้เคียงกัน แต่โดย 

หลักก�รแล้ว คือพลังง�นที่ไม่มีวันหมด และเม่ือเร�

นำ�ม�ใช้แลว้ไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบใด ๆ  เพิม่ข้ึน

ให้กับโลกอีก ซึ่งจะเป็นแบบน้ันได้ ก็ต้องเป็น

พลงัง�นทีม่อียูแ่ลว้โดยเร�ไมต้่องขวนขว�ยใด ๆ

แสงอ�ทิตย์เป็นพลังง�นชนิดแรกที่เร�ทุกคนจะ

นึกถึงห�กพูดถึงพลังง�นสะอ�ด และเป็น

ทรัพย�กรธรรมช�ติเพยีงชนิดเดยีวของโลกใบน้ีที่

ไมม่วัีนหมด เหมือนกบัคำ�พดูทีเ่ร�มกัใหก้ำ�ลงัใจ

กนัว�่ ไมว่่�อย�่งไร พรุ่งน้ีพระอ�ทติยก์ย็งัข้ึนท�ง

ทิศตะวันออกเสมอ 

 เพร�ะนอกจ�กคว�มสม่ำ�เสมอตรงต่อเวล�

ของดวงอ�ทิตย์แล้ว พลังง�นที่ดวงอ�ทิตย์ส่งม� 

ยังโลกในแต่ละวันยังมีปริม�ณม�กจนไม่อ�จใช้ 

ได้หมด ในแต่ละช่ัวโมงแสงอ�ทิตย์ที่ตกม�ถึง 

ผิวโลกมีค่�เท่�กับ 173,000 เทระวัตต์ต่อช่ัวโมง 

(TWh) ในขณะที่มนุษย์ทั้งโลกบริโภคพลังง�น

ตลอดทั้งปีประม�ณ 160,000 TWh พูดง่�ย ๆ  คือ  

พลังง�นแสงอ�ทิตย์แค่ช่ัวโมงเดียว เพียงพอ 

ให้มนุษย์ใช้ในกิจกรรมต่�ง ๆ  ได้ตลอดทั้งปีและ

ยังมีเหลือ ๆ อีกด้วย

 แต่ต้องไม่ลืมว่�คว�มท้�ท�ยไม่ได้อยู่ที่

ปริม�ณของพลังง�น แต่อยู่ที่ก�รจะเก็บเกี่ยวม�

ใชว้�่จะไดม้�กน้อยแคไ่หนต�่งห�ก เพร�ะตลอด

เวล� 130 ปีของเทคโนโลยีที่ก้�วหน้�ขึ้นเรื่อย ๆ 

ก�รเปลี่ยนพลังง�นแสงแดดเป็นพลังง�นไฟฟ้� 

หรือทีเ่ร�รู้จกักันในรูปของ “แผงโซล�ร์เซลล”์ น้ัน 

ปัจจุบันมีคว�มส�ม�รถในก�รแปลงพลังง�น 

แสงอ�ทิตย์เป็นพลังง�นไฟฟ้�ได้สูงสุดเพียง 20 

กว่�เปอร์เซ็นต์เท่�นั้น ขณะที่นวัตกรรมของแผง

โซล�ร์เซลล์ส่วนใหญ่ถูกพัฒน�ไปในเชิงของรูปแบบ 

ทั้งก�รเปลี่ยนเป็นแผ่นกระเบื้องหลังค�ที่เป็น 

โซล�ร์เซลลไ์ปในตวัของ Tesla ซึง่มองแทบไม่ออก

ว�่คอืแผงโซล�ร์เซลล ์หรือก�รพฒัน�โซล�ร์เซลล์

ให้เหลือเพียงแผ่นกระด�ษบ�ง ๆ เพื่อให้ติดตั้ง

ได้ทุกที่อันเป็นนวัตกรรมของ Google

 ปจัจบุนั คว�มคุม้ค�่ของก�รผลติไฟฟ�้จ�ก

แผงโซล�ร์เซลลไ์มเ่ปน็ปญัห�อกีตอ่ไปแลว้ เพร�ะ

ร�ค�ต่อวัตต์ลดลงจ�ก 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัตต์ 

ในปี 1975 เหลือเพียง 1.25 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัตต์

ในปี 2020 แต่ก�รห�พื้นที่ติดตั้งต่�งห�กที่เป็น

อุปสรรค พื้นที่หน่ึงที่เหม�ะกับก�รก�รว�งแผง 

โซล�ร์เซลล์และแทบจะไม่ส่งผลกระทบอะไร 

กับสิ่งแวดล้อมก็คือบริเวณผิวน้ำ� น่ิง ซึ่งใน

ประเทศไทยเอง โปรเจ็กต์โซล�ร์เซลล์ลอยน้ำ�ที่

เ ข่ือนสิรินธรก็ใกล้จะใช้ง�นได้แล้วในเดือน

มิถุน�ยนปี 2021 นี้

 ห�กแต่ในบ�งพื้นที่ แสงอ�ทิตย์ไม่ใช่สิ่งที่

จะพบเห็นได้ทุกวัน ที่อังกฤษ ประเทศที่ข้ึนช่ือ

เร่ืองอ�ก�ศแปรปรวน วันที่คนอังกฤษได้เห็น 

แสงอ�ทิตย์จึงพิเศษกว่�วันอื่น ๆ ท�งเลือก

พลังง�นแสงอ�ทิตย์จึงไม่ค่อยสมเหตุสมผลนัก 

แต่คือพลังง�นลม (Wind Power) ต่�งห�กที่มี

อย่�งเหลือเฟือ อังกฤษจึงมีกังหันลมม�กกว่� 

โซล�ร์เซลล์ และผลิตไฟฟ้�ได้ใกล้เคียงกับ

พลังง�นไฟฟ้�จ�กถ่�นหิน ค�ดว่�พลังง�นลม 

จะแซงหน้�พลังง�นฟอสซิลในเวล�ไม่ถึง 10 ปี

ต่อจ�กน้ี ส่วนหล�ยประเทศในทวีปยุโรปก็มี

ลักษณะใกล้เคียงกัน
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 ปัญห�หลักของกังหันลมผลิตไฟฟ้�คือ 

ก�รใช้พืน้ที ่ซึง่กงัหนัลมขน�ด 2 เมกะวัตต์ 1 ต้น

จะต้องใช้พื้นที่ประม�ณ 3.75 ไร่ ทำ�ให้กังหันลม

ส่วนใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณห่�งไกล ใกล้เขต 

ป่�ไม้ หรือต้ังกล�งมห�สมุทร Vortex Blandeless 

สต�ร์ตอัพจ�กสเปน จึงมีแนวคิดว่�กังหันลม 

ไม่จำ�เป็นจะต้องมีใบพัดเสมอไป จึงได้ออกแบบ

กังหันลมไร้ใบพัดข้ึน ซ่ึงหลักก�รทำ�ง�นคือ 

เมื่อลมกระทบกังหัน จะเกิดก�รสั่นสะเทือนให้ 

แท่งกังหันโยกไปม� แล้วทำ�ก�รหมุนแม่เหล็กผ่�น

แกนขดลวดเพือ่ผลติกระแสไฟฟ�้ โดยขดลวดจะ

ว�งแนวตัง้ ต�่งจ�กกังหนัลมทัว่ไปทีว่�งแนวนอน 

กังหันลมแนวตั้งน้ี นอกจ�กจะช่วยประหยัด 

พื้นที่แล้ว ต้นทุนก�รดูแลรักษ�ยังต่ำ�กว่� เพร�ะ

มีส่วนท่ีเคล่ือนไหวหรือต้องก�รน้ำ�มันหล่อล่ืนน้อย  

และยังอ่อนไหวต่อลมเพียงเล็กน้อยอีกด้วย

 อีกไอเดียของกังหันลมที่คล้�ย ๆ กันอยู่ที่ 

ประเทศตุรกี เมื่อส�มนักประดิษฐ์หนุ่มมองเห็น

พลังง�นลมที่เกิดจ�กก�รสัญจรไปม�ของรถ 

พวกเข�จึงคิดกังหันลมแนวตั้งที่ชื่อว่� Enril เพื่อ

จับเอ�ลมที่เกิดข้ึนจ�กก�รเคลื่อนที่ของรถยนต์

โดยเฉพ�ะถนนไฮเวย์ซ่ึงรถว่ิงเร็วและมีกระแสลมแรง  

โดยกงัหนัน้ีส�ม�รถนำ�ไปตดิกบัเส�ไฟกล�งถนน

ได้ด้วย

 นอกจ�กพลังง�นลมแล้ว พลังง�นจ�กน้ำ� 

(Hydropower) ก็มีต้นกำ�เนิดจ�กก�รเปล่ียนแปลง

ของสภ�พอ�ก�ศเช่นเดียวกัน ลมเกิดข้ึนเม่ือ

อุณหภูมิของสองพื้นที่ไม่เท่�กัน คลื่นก็เกิดจ�ก

ก�รพดัพ�ของลมและกระแสน้ำ�ทีอ่ณุหภมูติ�่งกัน 

ในขณะที่ฤดูก�ลก่อเป็นเมฆฝนตกลงม�บน 

พืน้แผน่ดนิ ไหลจ�กทีส่งูลงทีต่่ำ�เกดิเปน็พลงัง�น

จ�กก�รไหลของน้ำ� ข้อได้เปรียบของพลังง�น 

จ�กน้ำ� คือมีคว�มสม่ำ�เสมอกว่�แสงอ�ทิตย์และ 

ลมม�ก ทำ�ให้สัดส่วนของพลังง�นจ�กก�รไหล

ของน้ำ� หรือก�รสร้�งเข่ือนเพื่อผลิตพลังง�น  

มีสัดส่วนสูงที่สุดในบรรด�พลังง�นสะอ�ดที่ใช้

ผลิตไฟฟ้� 

 ก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นน้ำ� ไม่จำ�เป็น 

จะต้องสร้�งเขื่อนเสมอไป แม้เร�อ�จจะคุ้นเคย

กบัโรงไฟฟ�้พลงัง�นน้ำ�ทีม่�จ�กเข่ือนขน�ดใหญ ่

เช่น เข่ือนภูมิพลฯ ซ่ึงเป็นเข่ือนอเนกประสงค์แห่งแรก

ของไทยและภูมเิอเชียอ�คเนย ์โดยก�รผลติไฟฟ�้

รูปแบบน้ีจะต้องทำ�ก�รเก็บกักน้ำ�ไว้จำ�นวนม�ก 

แต่ยังมีก�รผลิตไฟฟ้�พลังง�นน้ำ�โดยที่ เร� 

ไม่จำ�เป็นจะต้องสร้�งอ่�งเก็บน้ำ� เรียกว่� “โรงไฟฟ้�

พลังง�นน้ำ�แบบไหลผ่�นตลอดปี” คือมีก�รติด

เคร่ืองกำ�เนิดไฟฟ้�บริเวณใต้แม่น้ำ�ที่มีก�รไหล 

อยู่ตลอด เช่น เข่ือนป�กมูล จ. อุบลร�ชธ�นี 
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รวมถึงยงัมโีรงไฟฟ�้แบบพลงัง�นน้ำ�สบูกลบั ทีใ่ช้ 

หลักก�รเดียวกับโรงไฟฟ้�พลังน้ำ�จ�กอ่�งเก็บน้ำ�  

แต่ใช้ก�รสูบน้ำ�เพื่อให้ไหลผ่�นเคร่ืองกำ�เนิด

ไฟฟ้�แทน เช่น โรงไฟฟ้�ลำ�ตะคองชลภ�วัฒน� 

จ. นครร�ชสีม� เป็นต้น

 ในบรรด�พลังง�นสะอ�ดทั้งหมด พลังง�น

ชีวมวล (Biomass Energy) ดจูะเปน็พลงัง�นทีถ่กู

ตั้งคำ�ถ�มม�กที่สุด อ�จเป็นเพร�ะของเสียที่ 

เกดิข้ึนหลงักระบวนก�ร ทีไ่มต่่�งอะไรกับก�รเอ�

เช้ือเพลิงฟอสซิลม�เผ� กล่�วคือ มีทั้ง CO2  

ขี้เถ้� รวมถึง PM2.5 (ห�กไม่มีเทคโนโลยีในก�ร

จดัก�รทีด่พีอ) แตส่ิง่ทีต่่�งออกไปคอื ผลผลติจ�ก

ก�รเกษตรเหล�่นี ้อ�ท ิเศษไม ้ฟ�งข้�ว ช�นออ้ย 

มูลสัตว์ หรือแม้กระทั่งน้ำ�มันป�ล์ม ล้วนเป็น 

สิ่งที่เพิ่งเกิดข้ึนเมื่อไม่น�น เป็นผลิตผลของ 

ก�รกักเก็บพลังง�นแสงอ�ทิตย์และค�ร์บอน

เข้�ไปในเซลล์ที่เคยมีชีวิต ในระยะเวล�สั้น ๆ 

เม่ือเผ�เพ่ือปลดปล่อยพลังง�นคว�มร้อนออกม� 

ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดข้ึนก็เป็นเพียง

ค�ร์บอนที่เพิ่งกักเก็บเข้�ไปเท่�นั้น จึงถือว่�ก๊�ซ

เรือนกระจกที่เกิดเพิ่มข้ึนเป็นศูนย์หรือที่เรียกว่� 

Carbon Neutral นั่นเอง

 
พลังงานชีวมวล
พลังงานจากชีวิตและการใช้ชีวิต
แม้ดูเหมือนว่� พลังง�นชีวมวลจะใช้เทคโนโลยี 

โบร�ณ ไม่ใช้นวัตกรรมใด ๆ แต่เทคโนโลยี

ชีวภ�พหล�ยอย่�งก็พัฒน�ข้ึนม�ได้อย่�งน่�

สนใจ และ “ส�หร่�ยสเีขียว” อ�จจะเปน็พระเอก

ในเรื่องนี้ เพร�ะคว�มส�ม�รถในก�รสังเคร�ะห์

แสงที่เร็วกว่�พืชทั่วไป ทำ�ให้ส�ม�รถนำ�ม�ทำ� 

ไบโอดีเซลได้เร็วกว่� รวมถึงส�ม�รถบังคับให้

ส�หร่�ยพวกน้ีผลิตก๊�ซไฮโดรเจนสำ�หรับเช้ือเพลิง

ไฮโดรเจนได้อีกด้วย แต่ก็ยังเป็นเพียงขั้นต้นของ

ก�รพัฒน�เท่�นั้น

 แลว้พลงัง�นจ�ก “ขยะ” ทีม่อียูม่�กจ�กก�ร

ใช้ชีวิตประจำ�วันล่ะ จะเป็นพลังง�นสะอ�ดหรือไม่

 ถ�้อธิบ�ยต�มคำ�นิย�มของพลงัง�นสะอ�ด 

พลังจ�กขยะจะไม่ใช่พลังง�นสะอ�ดแน่นอน 

เพร�ะม�จ�กแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป อีกทั้งยังก่อ

ค�ร์บอนไดออกไซดส์ว่นเพิม่ใหกั้บช้ันบรรย�ก�ศ 

เพร�ะขยะทีว่�่ไมไ่ดม้แีตข่ยะอนิทรียห์รือกระด�ษ

ที่ม�จ�กธรรมช�ติ แต่ยังรวมถึงพล�สติกที่ 

ม�จ�กปิโตรเลียมอีกด้วย

 แต่ใช่ว่�ก�รเปลี่ยนขยะเป็นพลังง�นเป็นสิ่ง

ที่ไม่ควรทำ� เพร�ะข้ึนช่ือว่�ขยะ ถ้�ไม่ส�ม�รถ 

นำ�ม�รีไซเคิลได้ ปล�ยท�งก็คือบ่อฝังกลบซึ่งก็ 

ไม่ต่�งอะไรกับก�รฝังระเบิดไว้ใต้ดิน รอวันที่จะ

กล�ยเป็นปัญห� ซึ่งก�รเปลี่ยนให้ขยะกล�ยเป็น

พลังง�น อย่�งน้อยก็ส�ม�รถนำ�ม�ทดแทน

พลังง�นที่ไม่ยั่งยืนชนิดอื่นได้ไม่ม�กก็น้อย

 หล�ยปีที่ผ่�นม� พลังง�นสะอ�ดจึงกล�ย

เป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกมุ่งไป ตัวเลขก�รเติบโตของ

พลงัง�นทดแทนทกุชนิดอยู่ที ่4.5% ตอ่ปเีปน็เวล�

ไม่ต่ำ�กว่� 10 ปี สูงกว่�พลังง�นฟอสซิลที่เพิ่มขึ้น

เพียง 1.5% แต่ห�กเทียบสัดส่วนก�รใช้ทั้งหมด 

พลังง�นสะอ�ดกย็งัมสีดัสว่นเพยีง 10.6% เท�่น้ัน 

อีกท้ังใช่ว่�ก�รใช้พลังง�นสะอ�ดจะไม่ส่งผลกระทบ

อะไรเลย ขยะจ�กพลังง�นสะอ�ดก็ยังเป็น 

สิ่งที่ น่�กังวลไม่ต่�งกับปัญห�ขยะพล�สติก  

แผงโซล�ร์เซลล์ที่เส่ือมสภ�พ ใบพัดกังหันลมที่

ใช้ง�นไม่ได้ แบตเตอรีลเิธียมท่ีเสียแล้ว และอ่ืน ๆ  

อีกม�ก รวมถึงข้อกังข�ในเร่ืองผลกระทบต่อ

ธรรมช�ติ ก�รถ�งป่�เพื่อว�งแผงโซล�ร์เซลล์ 

กังหันลมที่คร่�ชีวิตนกทะเล เข่ือนที่ทำ�ให้เกิด 

ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งชีวภ�พของป่� 

บริเวณน้ัน เป็นต้น เหล่�น้ีเป็นประเด็นซึ่งเร�ก็

ควรเร่งให้คว�มสนใจ เพื่อให้ประวัติศ�สตร์ 

ไม่ซ้ำ�รอยเหมือนกับท่ีเร�เคยละเลยก�รใช้พลังง�น

ฟอสซิล จนกระทั่งกระทบไปถึงก�รเปลี่ยนแปลง

สภ�พภูมิอ�ก�ศของโลกในวันนี้ 
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สัตยาบันของโลกเพื่อสิ่งแวดล้อมพลังงานสะอาด
แทบจะเป็นเรื่องเดียวที่เป็นเป้�หม�ยร่วมกันของทุกประเทศและทุกภ�คส่วน ตั้งแต่องค์ก�ร

สหประช�ช�ติ ประเทศมห�อำ�น�จ ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มประเทศผู้ค้�น้ำ�มันอย่�ง OPEC หรือ

แม้กระทั่งผู้ผลิตรถยนต์สันด�ปภ�ยในแทบทุกบริษัท โดยปี 2050 คือปีที่เป็นจุดหม�ยร่วม

ของโลกว่�ก�รปล่อยค�ร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรย�ก�ศจะต้องเป็นศูนย์ 

 IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) หรือคณะกรรมก�ร

ระหว่�งรัฐบ�ลว่�ดว้ยก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ ซึง่มคีณะทำ�ง�นเปน็นักวทิย�ศ�สตร์

จ�กทั่วโลก ได้ออกร�ยง�นสำ�คัญฉบับหน่ึงที่น่�จะเป็นเอกส�รซึ่งก่อให้เกิดคว�มต่ืนตัว 

ท�งด้�นสิ่งแวดล้อมม�กที่สุดฉบับหนึ่งในรอบทศวรรษ ข้อคว�มในวันที่ 8 ตุล�คม 2018 

ส่งส�รถึงผู้คนทั่วโลกว่� ทุกภ�คส่วนจะต้องร่วมมือกัน “อย่�งที่ไม่เคยมีม�ก่อน” เพื่อจำ�กัด

ก�รเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศ�เซลเซียส แทนที่จะเป็นเป้�หม�ย 2 องศ�

เซลเซียสต�มเดิมที่ทุกรัฐบ�ลยอมรับ

 ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจ�กมนุษย์ จำ�เป็นจะต้องลดลงให้ได้ 45% 

ภ�ยในปี 2030 และกล�ยเป็นศูนย์ภ�ยในปี 2050 ไม่เช่นน้ันแล้ว อุณหภูมิของโลก 

มีโอก�สจะสูงเกิน 1.5 องศ�เซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตส�หกรรม ซึ่งจะเป็นจุดที่ 

ไม่อ�จหวนคืนได้อีก กล่�วคือธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมจะเข้�สู่ยุคที่เสื่อมลงจนสิ่งมีชีวิต 

ยุคปัจจุบันอ�ศัยอยู่ไม่ได้อีกต่อไป ประช�กรกว่� 420 ล้�นคนจะเผชิญกับคลื่นคว�มร้อน 

ปะก�รังจะถูกทำ�ล�ยถึง 9 ใน10 ของทั้งหมด น้ำ�แข็งข้ัวโลกเหนือจะละล�ยหมดภ�ยใน  

10 ปี รวมถึงก�รสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่พืชและสัตว์จะสูญพันธุ์กว่� 80% และแน่นอนว่� มนุษย์

ก็คือหนึ่งในนั้น

 น่ีคือคว�มท้�ท�ยยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยช�ติ ที่เดิมพันด้วยคว�มอยู่รอดของ 

สิ่งมีชีวิตนับล้�น ๆ รวมถึงเผ่�พันธุ์มนุษย์ เร�ตระหนักดีแล้วว่� พลังง�นที่สะสมม�ตั้งแต่

ยุคดึกดำ�บรรพ์ ถึงแม้จะดูเหมือนว่�ทรัพย�กรเหล่�นั้นเป็นของฟรี แต่เร�ก็รู้ว่�ของฟรีไม่มี

ในโลก ผลกระทบจ�กก�รใช้ทรัพย�กรที่สะสมไว้ต�มอำ�เภอใจ ย�กเกินกว่�จะจินตน�ก�ร

ได้ถูก

 จะดีกว่�ไหมห�กเร�รู้จักใช้พลังง�นจ�กปัจจุบัน แทนที่พลังง�นจ�กอดีต เพื่ออน�คต

ที่ยั่งยืนกว่�
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Fact & Figure : พื้นฐานความคิด

พลังงานลม
ลมเป็นแหล่งพลังง�นท่ีมนุษย์ใช้ม�น�นม�กกว่� 7,000 ปีแล้ว ไม่ว่�จะเป็นก�ร

ล่องเรือ บดสีเมล็ดพืช หรือก�รสูบน้ำ�เพ่ือก�รเพ�ะปลูก แม้ประเทศไทยจะใช้

ประโยชน์จ�กพลังง�นลมได้น้อย เน่ืองจ�กภูมิประเทศทำ�ให้คว�มเร็วเฉล่ียของ

ลมค่อนข้�งต่ำ� แต่ในปัจจุบันกังหันลมกำ�ลังได้รับคว�มนิยมในก�รนำ�ม�ใช้ผลิต

ไฟฟ้�ท่ัวโลก โดยจ�กปี 2001-2017 ปริม�ณไฟฟ้�ท่ีผลิตจ�กพลังง�นลมเพียง

อย่�งเดียวน้ันเติบโตข้ึนกว่� 22 เท่� และค�ดว่�จะขย�ยตัวอย่�งต่อเน่ือง 

 กังหันลม 1 ต้นส�ม�รถผลิตพลังง�นไฟฟ้�ท่ีเพียงพอสำ�หรับอย่�งน้อย  

 1,500 ครัวเรือนตลอด 1 ปี

 ปัจจุบันกังหันลมท่ัวโลกส�ม�รถผลิตไฟฟ้�ได้ม�กถึง 742 กิกะวัตต์ ซ่ึงช่วย 

 ให้โลกลดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ไปได้ม�กถึง 1.1 พันล้�นตัน  

 (เทียบได้กับปริม�ณก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกม�ใน 1 ปีจ�กทวีป 

 อเมริก�ใต้)

เมื่อวันที่ชีวิต (และพลังงาน)
เดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน

“ทุกคนต้องสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ภายในปี 2030”1 
“สหภาพยุโรปตั้งเป้าประหยัดพลังงานให้ได้อย่างน้อย 30% ภายในปี 2030 เพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน”

“ประเทศสวีเดนจะเลิกใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากฟอสซิลภายในปี 2040”
“โดยเฉลี่ยในทุก ๆ ชั่วโมง ประเทศจีนจะสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าถึง 2 ต้น”

“มากกว่า 95% ของไฟฟ้าในคอสตาริกาเกิดจากแหล่งพลังงานทดแทน”

ผู้คนทั่วโลกพ่ึงพ�พลังง�นจ�กฟอสซิล เช่น ถ่�นหิน ก๊�ซธรรมช�ติ หรือปิโตรเลียมม�น�นนับศตวรรษ ซึ่งพลังง�นเหล่�น้ันเกิดจ�กแหล่งพลังง�น 

ที่สร้�งมลพิษ ปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงและชัดเจนม�กขึ้นเรื่อย ๆ  ทำ�ให้จ�กเดิม พลังง�นแสงอ�ทิตย์ 

พลังง�นลม พลังง�นน้ำ� พลังง�นชีวมวล หรือพลังง�นอื่น ๆ  ที่ต่�งก็เคยเป็นเพียงพลังง�นท�งเลือก กำ�ลังก้�วเข้�ม�รับบทบ�ทสำ�คัญในก�รเป็นแหล่งพลังง�นหลัก 

แห่งอน�คต 

เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ 

พลังงานแสงอาทิตย์
พลังง�นจ�กแสงอ�ทิตย์ท่ีส่งม�ยังพ้ืนโลกใน 1 ช่ัวโมงน้ัน มีปริม�ณม�กกว่�

คว�มต้องก�รใช้พลังง�นของคนท้ังโลกใน 1 ปีเสียอีก แม้จะมีข้อจำ�กัดด้�น

คว�มแตกต่�งด้�นคว�มเข้มข้นของแสงอ�ทิตย์ในแต่ละพ้ืนท่ี แต่แสงอ�ทิตย์ก็

นับเป็นแหล่งพลังง�นท่ีมีปริม�ณมห�ศ�ลและใช้ได้ไม่มีวันหมด ย่ิงในปัจจุบัน

ท่ีผู้คนส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ยข้ึน เน่ืองจ�กโซล�ร์เซลล์ หรืออุปกรณ์ท่ีทำ�หน้�ท่ี

เปล่ียนพลังง�นแสงอ�ทิตย์ให้เป็นพลังง�นไฟฟ้�น้ัน ถูกออกแบบให้มีคว�ม

หล�กหล�ยเพ่ือตอบโจทย์ผู้ใช้ง�นได้ม�กข้ึน สำ�นักง�นพลังง�นส�กล (Inter-

national Energy Agency: IEA) จึงค�ดก�รณ์ว่�พลังง�นแสงอ�ทิตย์จะเป็น

หน่ึงในตัวเลือกพลังง�นท่ีจะเติบโตม�กท่ีสุดในหมู่พลังง�นท�งเลือกท้ังหมด 
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ถ่านหิน ก๊าซ พลังงานนำา้ พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย์

พลังงาน
ชีวภาพ

นิวเคลียร์

2000 - 2019

2019 - 2040 (ตามกรอบนโยบายปัจจุบัน)

 แผงโซล�ร์เซลล์มีอ�ยุก�รใช้ง�นน�นถึง 20-25 ปี 

 ไฟฟ้�จ�กโซล�ร์เซลล์ช่วยประหยัดค่�ไฟได้หน่วยละ 4.50 บ�ท และ 

 ถ้�ใช้ไม่หมดเร�ส�ม�รถข�ยคืนให้ก�รไฟฟ้�ได้หน่วยละ 1.68 บ�ท

 ในที่อยู่อ�ศัย ก�รติดโซล�ร์เซลล์ขน�ด 2 ต�ร�งเมตร จำ�นวน  

 10 แผง ส�ม�รถผลิตไฟได้สูงสุด 3.2 กิโลวัตต์2 

 ในประเทศไทย กฎหม�ยกำ�หนดให้ติดตั้งโซล�ร์เซลล์ได้ไม่เกิน 

 10 กิโลวัตต์ ต่อ 1 หลังค�เรือน

1 Sustainable Development Goals (SDGs) แผนพัฒน�โลกเพื่อคว�มยั่งยืนข้อที่ 7 :  
 Affordable and Clean Energy พลังง�นสะอ�ดที่ทุกคนเข้�ถึงได้
2 ไฟฟ้� 1 กิโลวัตต์ (1,000 วัตต์) ส�ม�รถช�ร์จโทรศัพท์มือถือจ�ก 0% ไปถึง 100% ได้ร�ว  
 50 รอบ (กรณีใช้หัวช�ร์จ 5 วัตต์)



อาชีพสะอาดแห่งอนาคต
พลังง�นแสงอ�ทิตย์และพลังง�นลมเป็นเพียงสองตัวอย่�งของพลังง�นสะอ�ด

ท่ีนอกจ�กจะม�ช่วยทำ�ให้โลกสะอ�ดข้ึนแล้ว ยังจะมีส่วนสำ�คัญในก�รกระตุ้น

เศรษฐกจิและสร้�งอ�ชีพใหม ่ๆ  ใหเ้กดิข้ึนทัว่โลก โดยในป ี2019 มีตำ�แหนง่

ง�นทีเ่กดิข้ึนจ�กอตุส�หกรรมพลงัง�นหมนุเวียนม�กกว่� 11.5 ล้�นตำ�แหน่ง 

และค�ดว่�จะเพิ่่มขึ้นเป็น 42 ล้�นตำ�แหน่งภ�ยในปี 2050 ลองม�ดูตัวอย่�ง

ของ 10 อ�ชีพรักษ์โลกที่กำ�ลังเติบโตเร็วที่สุดในปัจจุบันกัน
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ที่ม� : ร�ยง�น “Global Wind Report 2021” จ�ก Global Wind Energy Council (GWEC) 
ร�ยง�น “Renewable Energy and Jobs Annual Review 2020” จ�ก International Renewable 
Energy Agency (IRENA) / ร�ยง�น “World Energy Outlook 2020” จ�ก International 
Energy Agency (IEA) / บทคว�ม “11 of the Fastest Growing Green Jobs” จ�ก  
nationalgeographic.com / บทคว�ม “China embarked on wind power frenzy, says IEA” 
โดย Roger Harrabin จ�ก bbc.com / บทคว�ม “11 Countries Leading the Charge on 
Renewable Energy” จ�ก climatecouncil.org / ec.europa.eu / powerofwe.world

1. ชา่งเทคนคิด้านโซลารเ์ซลล์ (Solar Cell Technicians) ก�รผลติ 
 โซล�ร์เซลล์มีอัตร�เติบโตข้ึนอย่�งก้�วกระโดด ควบคู่ไปกับคว�มต้องก�ร 

 ในตำ�แหน่งง�นเกีย่วกบัก�รผลติไฟฟ�้จ�กแสงอ�ทติยน้ี์ โดยเฉพ�ะ 

 ในประเทศจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริก� 

2. นักปลูกแห่งเมืองใหญ่ (Urban Growers) ก�รเพ�ะปลูกพืชผักผลไม้ 
 ในเมืองเป็นอีกหน่ึงหนท�งที่จะช่วยลดก�รใช้พลังง�น และช่วย 

 ย่นระยะก�รเดินท�งของผลผลิต ทำ�ให้อ�ห�รยังคงคว�มสดใหม่ 

 เมื่อถูกส่งไปถึงมือผู้บริโภค

3. นักตรวจคุณภาพน้ำา (Water Quality Technicians) น้ำ�เป็น 
 แหลง่พลงัง�นและมคีว�มสำ�คญัตอ่วถีิชีวติของผูค้นทัว่โลก ปจัจบุนั 

 ปัญห�มลพิษในแหล่งน้ำ�เร่ิมมีคว�มรุนแรงเพ่ิมข้ึน หล�ยพ้ืนที่จึงต้องก�ร 

 คนดูแลและตรวจสอบคณุภ�พน้ำ�เพือ่คว�มปลอดภัยในก�รบริโภค

4. วิศวกรรถยนต์สะอาด (Clean Car Engineers) หนึ่งวิธีเพื่อลด 

 ก�รปล่อยมลภ�วะท่ีทุกคนมีส่วนร่วมได้ก็คือเร่ืองก�รเดินท�ง  

 อุตส�หกรรมรถยนต์พลังง�นสะอ�ดจึงเป็นเร่ืองที่ใกล้ตัวม�กข้ึน 

 พร้อม ๆ กับคว�มต้องก�รแรงง�นในส�ยง�นที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

5. นักรีไซเคิล (Recyclers) ก�รแยกขยะเพ่ือนำ�กลับม�ใช้ใหม่นั้น 

 มีส่วนสำ�คัญในก�รรักษ�ส่ิงแวดล้อมและประหยัดพลังง�น แม้อ�จ 

 จะดูเป็นเร่ืองที่ซับซ้อนสำ�หรับใครหล�ยคน แต่ก�รรีไซเคิลอย่�ง 

 ถูกวิธีส�ม�รถสร้�งผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกได้อย่�งมห�ศ�ล

6. นักผลิตพลังงานลม (Wind Energy Workers) เช่นเดียวกับ 

 พลังง�นท�งเลือกอื่น ๆ ที่กำ�ลังอยู่ในช่วงข�ขึ้น พลังง�นลมก็เป็น 

 อีกหน่ึงท�งเลือกที่เป็นที่นิยม และค�ดว่�จะมีตำ�แหน่งง�นเพิ่มขึ้น 

 ถึง 2.4 ล้�นตำ�แหน่งในปี 2024

7. นักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Scientists) ก�รต่อสู้กับ 
 ปัญห�สิ่งแวดล้อมด้วยก�รเดินหน้�สู่คว�มยั่งยืนน้ันจำ�เป็นต้อง 

 อ�ศัยผู้เช่ียวช�ญในก�รสังเกต สำ�รวจคว�มเปลี่ยนแปลง และ 

 ห�ท�งออกให้กับปัญห�ที่เกิดขึ้น

8. นกัก่อสรา้งสายเขยีว (Green Builders) เทคนิคก�รกอ่สร้�งดว้ย 
 วสัดเุหลอืใช้ทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มกำ�ลงัไดรั้บคว�มนิยมม�กข้ึน  

 เพร�ะนอกจ�กจะไม่ทำ�ร้�ยโลกแล้ว ยังเป็นก�รสร้�งคุณค่�ให้กับขยะ 

 อย่�งย่ังยืนอกีด้วย

9. นักออกแบบสายเขียว (Green Design Professionals) ในปัจจุบัน 
 ง�นออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมน้ัน ไม่ได้จำ�กัดอยู่แค่ใน 

 ก�รออกแบบอ�ค�รเท่�น้ัน แต่ผลิตภัณฑ์ต่�ง ๆ ก็ต้องรักษ์โลก 

 ด้วยเช่นกัน 

10. นักผลิตพลังงานชีวภาพ (Biofuel Jobs) ทุกวันน้ีอัตร� 

 ก�รจ้�งง�นที่ เกี่ยวข้องกับพลังง�นชีวภ�พกำ�ลังเติบโตเป็น 

 อันดับส�มในหมู่พลังง�นท�งเลือก รองจ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์  

 และพลังง�นลมต�มลำ�ดับ 
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0

ล้านตำาแหน่ง

รวมสุทธิ7.28 8.55 9.50 10.04 10.13 10.53 10.98 11.46

ออสเตรเลีย 1.18%
อินเดีย 1.20%
ตุรกี 1.32%

ฝรั่งเศส 1.42%
สเปน 1.51%

เยอรมนี 1.79%

นอร์เวย์ 1.65%

บราซิล 2.47%

กังหันลมนอกชายฝั่ง 4.75%

สหรัฐอเมริกา

18.19%

จีน

55.91%

ประเทศอื่น ๆ

13.37%

พลังงานลมที่ติดตั้งใหม่ 
ในปี 2020

รวมทั้งหมด
93 กิกะวัตต์ (GW)

จำานวนพลังงานลมสะสม
ภายในปี 2020

รวมทั้งหมด
742,689
เมกะวัตต์

(MW)

กังหันลมบนบก 

95.25%
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พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานชีวภาพ

พลังงานนำา้
พลังงานลม

ระบบทำาความร้อน-เย็นด้วยแสงอาทิตย์
อ่ืน ๆ
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Creative Business : ธุรกิจสร้างสรรค์

เชื่อว่าจนถึงวันน้ีคงไม่มีใครกังขาในความดีงามของยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว เพราะนอกจากข้อได้เปรียบเรื่องประสิทธิภาพ 
การใช้งาน ก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ “พลังงานสะอาด” โดยตรง
 ถึงอย่างน้ันพาหนะไฟฟ้าก็ยังมีข้อจำากัดอีกหลายอย่าง เช่นเรื่องราคาท่ียังสูงกว่าเมื่อเทียบกับรถน้ำามัน ยังไม่รวมถึง 
ความกังวลของผู้ใช้งานและผู้ที่ (คิด) จะใช้งานในเรื่องการหาที่เติมพลังงานอีกด้วย 
 ข้อกังวลที่ว่านี้เหมือนจะค่อย ๆ คลี่คลาย เมื่อ “ปั๊มชาร์จ (PumpCharge.com)” แพลตฟอร์มที่ให้บริการครบทุกการ
ใช้งานของรถไฟฟ้าเกิดขึ้น จากผู้อยู่ในวงการมาเกือบ 10 ปีอย่าง เดฟ - ฉันทกร เดวิชญ์ กริดวิชยญาการ ซีอีโอลูกผสม
สายเทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละพลังงานไฟฟา้ ประจำาบรษัิท กรดิวิซ (ประเทศไทย) จำากัด เขาคือคนเบ้ืองหลังการทำางานของ
แพลตฟอร์มปั๊มชาร์จ ที่จะมาปลดล็อคความกังวลใจของผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

แพลตฟอร์มเพื่อยานยนต์ไฟฟ้าที่เติมพลังงานสะอาดให้โลก
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ปั๊ม – ไฟฟ้า สถานีเติมพลังงานแห่งอนาคต
ย�นยนต์ไฟฟ้� หรือ Electric Vehicle (EV) ขับเคลื่อนด้วยพลังง�นไฟฟ้� 

100% จึงจำ�เป็นต้องมีจุดช�ร์จเพื่อเติมพลังง�น ไม่ต่�งอะไรกับที่เร�ต้อง

ช�ร์จสม�ร์ตโฟนเพื่อให้เครื่องใช้ง�นต่อไปได้ “ปั๊มช�ร์จ” จึงเกิดขึ้นม�เพื่อ

เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมจุดบริก�รช�ร์จไฟฟ้�และให้บริก�รแก่ผู้ขับขี่ 

ย�นยนตไ์ฟฟ�้โดยเฉพ�ะ โดยทำ�ง�นเปน็สว่นหน่ึงของเทคโนโลยรีะบบไฟฟ�้

อัจฉริยะ หรือที่เรียกกันว่� สม�ร์ตกริด (Smart Grid)

 สำ�หรับคนที่ไม่รู้เรื่องไฟฟ้�เลย นี่คือคำ�นิย�มของระบบกริดที่ง่�ยที่สุด 

“1 กริดในเชิงไฟฟ�้ ประกอบไปดว้ย ก�รผลติพลงัง�น ก�รสง่พลงัง�น และ

ก�รรับพลังง�น เท่�กับครบถ้วนระบบไฟฟ้�” เดฟอธิบ�ยง่�ย ๆ  พร้อมยกตัวอย่�ง

ข้อดีของระบบไฟฟ้�ขน�ดเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับโรงผลิตไฟฟ้�ขน�ดใหญ่

ที่จะสูญเสียพลังง�นจำ�นวนม�กระหว่�งก�รส่งพลังง�นไปยังบ้�นเรือน  

 “ถ้�เร�ส�ม�รถผลิตตรงไหนใช้ตรงน้ัน คว�มสูญเสียในข้ันของก�รขนส่ง

พลังง�นก็จะน้อยลง บวกกับต้นทุนก�รผลิตที่ถูกม�ก จึงทำ�ให้ถึงจุดคุ้มทุน

ได้เร็ว” เข�พย�ย�มบรรย�ยให้เห็นภ�พก�รทำ�ง�นของปั๊มช�ร์จที่ใช้ระบบ

กริดน้ี และเพ่ิมศักยภ�พเข้�ไปด้วยระบบก�รจัดก�รหลังบ้�นเพ่ือให้กล�ยเป็น

ระบบไฟฟ้�อัจฉริยะ

 เดฟช้ีแจงต่อว่� “แพลตฟอร์มปั๊มช�ร์จประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 

ซอฟต์แวร์ในรูปแพลตฟอร์มท่ีประกอบไปด้วยหล�ยแพลตฟอร์มย่อย ๆ   ไม่ใช่

แค่ส่วนแอพพลิเคชันอย่�งเดียว อีกส่วนหน่ึงคือ ฮ�ร์ดแวร์ที่อยู่ในรูปแบบ

เครือ่งช�ร์จไฟฟ�้ ซึง่ทำ�ง�นร่วมกนักบัแพลตฟอร์ม” โดยทีบ่ริษทักใ็หบ้ริก�ร

ครบถ้วนทั้งสองส่วน

ปั๊มชาร์จ โลกของผู้ใช้รถไฟฟ้า
และผู้ให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้า
จ�กประสบก�รณ์ในวงก�รพลังง�นไฟฟ้�เกือบ 10 ปีของเดฟ เข�คิดถึง 

ภ�พรวมของระบบทั้งหมด ไม่เพียงแค่ส่วนของผู้ใช้ง�น แต่ยังรวมไปถึง 

ส่วนของผู้ให้บริก�ร และระบบนิเวศขั้นพื้นฐ�นของปั๊มไฟฟ้�ด้วย 

 “โครงสร้�งพ้ืนฐ�นก็ต้องม�จ�กรถก่อน พอมันมีระบบไฟฟ้� มีแบตเตอรี 

ก็ต้องมีก�รเติมพลังง�นที่ม�จ�กเครื่องช�ร์จ ซึ่งหลักก�รทำ�ง�นคือ จ�กรถ

ม�ที่เคร่ืองช�ร์จ จ�กเคร่ืองช�ร์จม�ที่ระบบบริห�รจัดก�ร และจ�กระบบ 

ไปที่ผู้ใช้ เร�จึงออกแบบก�รบริก�รให้ครบทั้งระบบนิเวศนี้เลย”

 สว่นทีจ่บัตอ้งไดจ้ริง ๆ  คอืสว่นของผูใ้ช้ง�นทีอ่ยูใ่นรูปแบบแอพพลเิคชัน 

ซึ่งท�งทีมง�นก็หวังว่�แอพฯ น้ีจะกล�ยเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจำ�วันของ

คนใช้รถไฟฟ้� หรือวันที่บ้�นเร�มีก�รใช้รถอีวีกันม�กขึ้นจนเป็นเรื่องปกติ

 “ฟังก์ชันหลักคือก�รค้นห�สถ�นีช�ร์จไฟฟ้� เร�ทำ�ระบบจับคู่ระหว่�ง

รถและจุดช�ร์จไฟฟ้� เพื่อห�สถ�นีที่เหม�ะสมกับคว�มต้องก�รของรถที่ใช้ 

และยงัส�ม�รถกรองสถ�นีทีก่ำ�ลงัใช้ง�นหรือไมว่�่งใหบ้ริก�รออกไปไดด้ว้ย” 

เดฟเสริมต่อว่� “สมมติเร�ต้ังโปรไฟล์ระบุว่�ใช้รถรุ่นไหนอยู่ เร�ก็จะรู้ 

สเปกว่�รถมีคว�มต้องก�รแบบไหน ตัวแอพฯ ก็จะส�ม�รถดึงข้อมูลตรงนี้

ม�ใช้ได้ทันที” 

ครบเครื่องเรื่อง (รถ) ไฟฟ้า
เปิดหลังบ้านการทำางานของแพลตฟอร์มปั๊มชาร์จ  
1. แอพพลิเคชัน PumpCharge สำ�หรับผู้ขับข่ีหรือเจ้�ของ 

 ย�นพ�หนะไฟฟ้� เพ่ือค้นห�สถ�นีช�ร์จ และว�งแผนก�รเดินท�ง

2. แพลตฟอร์มสำาหรับผู้ดูแลสถานี เพื่อมอนิเตอร์และดูแลระบบ 

 ก�รทำ�ง�นของสถ�นีแบบระยะไกล รวมถึงส�ม�รถตรวจสอบ 

 สถ�นะของเคร่ืองช�ร์จด้วย ใครท่ีมีพ้ืนท่ีว่�งอยู่และสนใจอย�กเปิด 

 สถ�นีก็ส�ม�รถติดต่อทีมง�นปั๊มช�ร์จเพื่อช่วยดำ�เนินก�รได้ 

3. แพลตฟอร์มสำาหรับระบบชำาระเงิน ที่ทำ�ง�นร่วมกับตัว 

 แอพพลิเคชันของผู้ใช้ง�น โดยปัจจุบันมีก�รชำ�ระเงินอยู่ 3 ช่องท�ง  

 คือ เงินสด บัตรเครดิต และบัตรสม�ชิกอื่น ๆ  ที่จะเชื่อมกับระบบ 

 ข�ยหน้�ร้�น

4. การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำ�ม�พัฒน�และปรับปรุงระบบ เช่น ข้อมูล 

 ปริม�ณผู้ใช้ง�น กำ�ลังไฟที่ใช้ แต่ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกนำ�ม� 

 วิเคร�ะห์ด้วย 

ป๊ัมชาร์จเป็นแอพฯ ที่พัฒนาเพื่อ 
กลุ่มคนใช้รถไฟฟ้าโดยเฉพาะ เราไม่ใช่
แค่บอกตำาแหน่งสถานีเฉย ๆ แต่มี
ข้อมูลท่ีคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าต้องการ เช่น  
เวลาปิด - เปิด สิ่งอำานวยความสะดวก
บริเวณสถานี รายละเอียดของเครื่อง
ชาร์จและหัวชาร์จ
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Trip Planner ฟีเจอร์ที่เกิดมาเพื่อ “ฆ่าความกังวล”
แน่นอนว่�คว�มกังวลใจของผู้ใช้ง�นรถไฟฟ้�และผู้ที่กำ�ลังจะตัดสินใจซื้อ

รถไฟฟ้�คงหนีไม่พ้นเร่ืองก�รกลัวแบตเตอรีจะหมดระหว่�งท�ง ไม่ใช่เร่ือง

เชิงเทคนิคของรถแต่อย่�งใด และย่ิงต้องก�รเดินท�งไกลเท่�ไร คว�มกังวลน้ี

ก็จะเห็นได้ชัดขึ้น 

 เพร�ะคนใช้รถไฟฟ้�จะมีคว�มกังวลที่เรียกว่� Range Anxiety หรือ

ระยะที่กังวลว่�พลังง�นจะหมดระหว่�งก�รเดินท�ง ซึ่งผู้ผลิตก็พย�ย�ม 

แก้ปัญห�นี้อยู่เรื่อย ๆ  ด้วยก�รเพิ่มคว�มจุของแบตเตอรีเพื่อให้รถวิ่งได้ไกล

ม�กข้ึน แตส่ิง่ทีจ่ะช่วยแกป้ญัห�น้ีไดอ้ย�่งตรงจดุกค็อืจำ�นวนสถ�นีทีม่�กข้ึน 

พร้อมท้ังต้องมีตัวช่วยท่ีดีด้วย ท่ีจะทำ�ให้ผู้ใช้ไม่ต้องม�น่ังว�งแผนเส้นท�งเอง 

และก�รจะตัดสินใจเปลี่ยนม�ใช้รถไฟฟ้�ก็จะเป็นเรื่องง่�ยขึ้นกว่�เดิม

 ทีมง�นปั๊มช�ร์จเองก็เล็งเห็นข้อกังวลใจน้ี จึงคิดค้น “ฟีเจอร์ไม้ต�ย 

(Killer Feature)” เพื่อรองรับคนใช้รถอีวีสำ�หรับเดินท�งไกล ฟีเจอร์ที่ว่�นี้ก็

คือ Trip Planner ที่จะช่วยคำ�นวณเส้นท�งและร�ยละเอียดก�รเดินท�งให้

เบ็ดเสร็จ ส�ม�รถให้ร�ยละเอียดตั้งแต่สถ�นะของแบตเตอรีปัจจุบันของรถ 

เพ่ือคำ�นวณห�สถ�นีท่ีรถต้องไปจอดช�ร์จในแต่ละจุดและทำ�ก�รจองล่วงหน้� 

รวมถึงจะบอกค�่พลงัง�นทีจ่ะไดร้ะหว�่งก�รช�ร์จ และเวล�ทีต่อ้งใช้ทัง้หมด

ไปจนถึงจุดหม�ยปล�ยท�ง 

 ซึง่เสน้ท�งทีเ่ร�เคยใช้ทัว่ไปจ�กก�รดแูผนทีใ่นแอพพลเิคชนันำ�ท�งอ�จ

แนะนำ�เส้นท�งจ�กจุดเร่ิมต้นสู่จุดหม�ยปล�ยท�ง แต่ในด้�นผู้ใช้ง�น

รถไฟฟ้� พวกเข�จะเดินท�งต�มจุดที่มีสถ�นีช�ร์จไฟฟ้�แทน ทำ�ให้ไม่ต้อง

กงัวลเร่ืองแบตเตอรีรถจะหมดระหว่�งก�รเดนิท�ง หรือพะวงห�สถ�นีช�ร์จ

ที่ใกล้ที่สุด

 ฉะน้ันก�รจะออกแบบระบบก�รใช้ง�นให้ได้ดีและมีประสิทธิภ�พ กต็อ้ง

อ�ศัยประสบก�รณ์บวกกับคว�มเช่ียวช�ญเฉพ�ะท�ง เพื่อให้มีจุดแข็งและ

กล�ยเป็นข้อได้เปรียบท�งธุรกิจ ซึ่งผู้ที่จะได้รับประโยชน์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน 

แต่คือผู้ใช้บริก�รนั่นเอง 

ข้อมูลเพิ่มเติม : facebook.com/PumpChargePlatform และ facebook.com/GridWhiz
หมายเหตุ : สัมภ�ษณ์เมื่อ 24 เมษ�ยน 2564 ท�งวิดีโอคอล

ไม่ใช่แค่ระบุตำาแหน่ง แต่บอกความเคลื่อนไหว
ห�กคณุเคยผ�่นหผู�่นต�ฟเีจอร์จ�กกเูกลิแมป็สท์ีส่�ม�รถคน้ห�สถ�นีช�ร์จ

รถไฟฟ�้ (EV Charger Station) ไดน้ั้น แลว้จะบอกว่�ไมจ่ำ�เปน็ต้องใช้แอพฯ 

ปั๊มช�ร์จเลย คือคุณกำ�ลังคิดผิดถนัด 

 พืน้ฐ�นของก�รคน้ห�อะไรสกัอย�่งรวมถงึสถ�นีช�ร์จรถยนตไ์ฟฟ�้ตอ้ง

ตั้งอยู่บนหลักก�รของแผนที่อยู่แล้ว แต่ร�ยละเอียดเชิงลึกนี่แหละที่จะเป็น

ตัวตัดสินและบอกเองว่� คุณจะลองใช้แอพฯ น้ีดูสักหน่อยก็ไม่เลวนะ 

“ปัม๊ช�ร์จเปน็แอพฯ ทีพ่ฒัน�เพือ่กลุม่คนใช้รถไฟฟ�้โดยเฉพ�ะ เร�ไม่ใช่แค่

บอกตำ�แหน่งสถ�นีเฉย ๆ แต่มีข้อมูลที่คนใช้รถยนต์ไฟฟ้�ต้องก�ร เช่น 

เวล�ปิด - เปิด สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกบริเวณสถ�นี ร�ยละเอียดของเครื่อง

ช�ร์จและหัวช�ร์จ” เข�อธิบ�ย

 อีกข้อมูลที่สำ�คัญคือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงและอัพเดตอยู่ตลอดเวล� 

“เร�จะมีข้อมูลเชิงไดน�มิกส์ที่เรยีกว่�เป็นขอ้แตกต่�งจ�กแอพฯ อื่น ๆ  เชน่ 

จดุช�ร์จว�่งหรือไม ่หรือจดุนีม้คีนจองไว้แลว้ เร�คงไมอ่ย�กขับรถไปถงึเพือ่

พบว่� อ้�ว! มีคนใช้ง�นอยู่” ก�รที่ระบุตำ�แหน่งเฉย ๆ  ว่�มีจุดให้บริก�รอยู่

ตรงไหนเพยีงอย�่งเดยีวจึงไมเ่พยีงพอต่อคว�มต้องก�รของผูใ้ช้ง�นรถไฟฟ�้ 

เพร�ะก�รช�ร์จไฟฟ้�หน่ึงคร้ังใช้เวล�อย่�งน้อยคร่ึงช่ัวโมง ไม่เหมือนกับ 

รถน้ำ�มันที่วิ่งเข้�ปั๊มแค่ 3 - 5 น�ทีก็เสร็จ “เวล�ที่เร�เข้�ไปช�ร์จที่สถ�นี 

เร�จะรู้ได้เลยว่�หัวช�ร์จที่เร�ใช้มีไฟเข้�ม�ประม�ณเท่�ไร มีอัตร�ไฟฟ้�

เท่�ไร หรือใช้พลังง�นไปเท่�ไรแล้ว ซึ่งส�ม�รถเรียกดูข้อมูลเหล่�น้ีใน

แอพพลิเคชันได้เลย” ซีอีโอลงร�ยละเอียด

คอมมูนิตี้คนไฟฟ้า  
เน่ืองจ�กสถ�นีช�ร์จไม่มีคน ฉะนั้นจะไม่มีใครคอยช่วยเหลือ 

เหมือนที่ปั๊มน้ำ�มัน ทีมง�นปั๊มช�ร์จจึงอย�กสร้�งคอมมูนิตีรถอีวี 

ในประเทศไทย เพื่อให้ทุกคนม�แบ่งปันกัน เช่น มีผู้ใช้แจ้งปัญห� 

หัวช�ร์จ หรือ แนะนำ�จุดน่ังรอระหว่�งช�ร์จ “เร�ก็อย�กจะสร้�ง 

กลุ่มที่ยังมีจำ�นวนน้อยอยู่ให้มีบรรย�ก�ศของสังคมก�รแบ่งปันข้อมูล 

เพือ่ช่วยเหลอืซึง่กนัและกัน ใหบ้รรย�ก�ศของก�รใช้ง�นย�นยนตไ์ฟฟ�้

ดีขึ้น” เดฟกล่�ว

เพราะเป็นไฟฟ้า จึงอยู่ที่ไหนก็ได้  
หล�ยคนอ�จติดภ�พปั๊มน้ำ�มันเป็นพื้นที่กว้�งและต้องปลอดภัย  

แต่สำ�หรับปั๊มไฟฟ้� แค่มีเคร่ืองช�ร์จเพียงเคร่ืองเดียวก็เรียกว่� 

สถ�นีแล้ว ไม่จำ�เป็นต้องมีทำ�เลที่ดี มีจุดที่เป็นหลักแหล่ง หรือมีพื้นที่

ขน�ดใหญ่ ทำ�ให้สถ�นีช�ร์จไฟฟ้�หรือปั๊มช�ร์จจะอยู่ที่ไหนก็ได้ เช่น 

ร้�นก�แฟ ร้�นนวด สน�มกอล์ฟ แม้แต่ล�นจอดรถที่ทำ�ง�น หรือ 

ห้�งสรรพสินค้� แค่มีที่จอดรถอย่�งเดียวก็เพียงพอ แถมมีโอก�ส

กระจ�ยตัวได้เยอะและเร็วกว่�ปั๊มน้ำ�มันอีกหล�ยเท่�
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How To : ถอดวิธีคิด

เรื่อง : นพกร คนไว

ที่ม� : บทคว�ม “ถอดแนวคิด WASTE TO ENERGY ต้นแบบ
โรงไฟฟ้�ขยะชุมชนไร้มลพิษ แห่งแรกในไทย” โดย Lapatrada  
จ�ก techsauce.co / บทคว�ม “Waste-to-energy” 
จ�ก wikipedia.org / บทคว�ม “ก�รแปรรูปขยะมูลฝอย
ไปเป็นพลังง�นคว�มร้อนโดยใช้เต�เผ� (Incineration)” จ�ก  
กระทรวงพลังง�น / บทคว�ม “World Bank: Global waste 
generation could increase 70% by 2050” โดย Cody 
Ellis จ�ก wastedive.com / บทคว�ม “What are some of 
the latest waste-to-energy technologies available?” 
โดย Anu Antony จ�ก prescouter.co

รายงานจากธนาคารโลกคาดการณ์
ตัวเลขการผลิตขยะของประชากรท่ัวโลก
ไว้ว่าจะมีมากถึง 3.4 พันล้านตัน  
ภายในปี 2050 นอกจากนี้ ในแต่ละวัน
มีเพียงร้อยละ 13.5 ของขยะทั้งหมดที่
ถูกนำาไปรีไซเคิล อีกร้อยละ 5.5% ถูก
นำาไปหมักเป็นปุ๋ย และอีกกว่าร้อยละ 40 
จะถูกนำาไปฝังกลบ ขณะที่กระบวนการ
เผาขยะเพื่อเป็นพลังงาน (Waste to 
Energy: WTE) นั้นคิดเป็นร้อยละ 11 
เท่านั้น
 

เมือ่ดใูนร�ยละเอยีดจะพบว่� ก�รจดัก�รขยะดว้ย

ก�รฝังกลบที่มีเปอร์เซ็นต์ม�กที่สุดน้ันสร้�ง 

ผลกระทบอย่�งใหญ่หลวงต่อ ส่ิงแวดล้อม  

ท้ังก�รปล่อยส�รพษิอันตร�ยทีเ่ปน็ต้นเหตุของก�๊ซ

เรือนกระจก อีกทัง้ยงัเปน็แหลง่ของน้ำ�ชะมลูฝอย

ซ่ึงเป็นศูนย์รวมของเช้ือโรคและส�รพิษอีกม�กม�ย 

ก�รจัดก�รขยะด้วยกระบวนก�ร Waste to Energy น้ี

จึงส�ม�รถช่วยลดปริม�ณขยะที่ถูกฝังกลบ  

ช่วยรักษ�สภ�พแวดล้อมของชุมชน และยังได้

ประโยชน์เป็นพลังง�นสะอ�ดม�ทดแทน 

 

รู้จักกระบวนการ Waste to Energy 
เผาขยะเพื่อสร้างพลังงาน
ในอดีตโรงง�นไฟฟ้�พลังง�นขยะมักถูกวิจ�รณ์

ว่�เป็นท�งออกสำ�หรับประเทศที่ร่ำ�รวย ในด้�น

ก�รลงทุน ก�รศึกษ�เพื่อสร้�งโรงง�น อีกทั้ง 

ก�รฝึกฝนเจ้�หน้�ท่ี และก�รบำ�รุงรักษ�ท่ีต้องก�ร

งบประม�ณจำ�นวนม�ก แต่หล�ยปีม�นี้หล�ย

ประเทศได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของพลังง�นขยะ

และหนัม�ลงทนุกนัม�กข้ึน เพือ่สร้�งสิง่แวดลอ้ม

และก�รเปน็อยูท่ีด่ขีองทกุคน โดยมกี�รออกแบบ

กระบวนก�รเปลีย่นขยะให้เป็นพลังง�นทีม่ปีระสิทธิภ�พ 

และไม่ก่อให้เกิดผลประทบต่อส่ิงแวดล้อม นับเป็น 

ก�รเปล่ียนโฉมหน้�ของโรงง�นเผ�ขยะท่ีเคยสร้�ง

มลภ�วะ สูโ่รงง�นเผ�ขยะยคุใหมท่ีป่ลอ่ยส�รพษิ

ต่อดิน น้ำ� และอ�ก�ศเป็นศูนย์ ทั้งยังส�ม�รถ

สร้�งพลังง�นไว้ใช้ได้อย่�งยั่งยืน

 โดยกระบวนก�รน้ันเริ่มจ�กก�รคัดแยก 

ตรวจสอบ และตัดเพื่อทำ�ให้ขน�ดเล็กลงก่อนนำ�

เข้�สู่เต�เผ� แต่ในบ�งพ้ืนท่ีก็ใช้วิธีก�รเผ�ไหม้มวล 

(Mass Burn System) คือก�รเผ�ขยะมูลฝอยใน

สภ�พท่ีได้รับเข้�ม�โดยไม่มีก�รจัดก�รเบ้ืองต้นก็มี

 เมื่อแยกขยะแล้ว รถขยะจะนำ�ขยะเทลงใน

บ่อขน�ดใหญ่เพื่อพักขยะเป็นเวล� 7 วัน ก่อนที่

ขยะจะถูกนำ�ม�บีบและชะน้ำ�ขยะออกเพื่อลด

คว�มช้ืนโดยเคร่ืองหนีบ (Grab Crane) ทีจ่ะช่วย

ทั้งผสมขยะใหม่และเก่�เข้�ด้วยกันและบีบน้ำ�

ขยะออกม�ให้ได้ม�กที่สุด โดยน้ำ�ขยะจะส่งไปสู่

กระบวนก�รบำ�บัดน้ำ�เสียต่อไป

 จ�กน้ันขยะจะถกูคบีเพือ่ปอ้นลงไปสูเ่ต�เผ� 

โดยท่ัวไป โรงเผ�ขยะจะใช้เต�เผ�ประเภทตะกรับ

เคลื่อนที่ (Moving Grate) ช่วยเคลื่อนย้�ยขยะ

เข้�สู่เต�เผ� คว�มร้อนในเต�จะทำ�ให้ขยะเปียกน้ัน

แห้งก่อนที่จะเผ�เพื่อให้เกิดก�รเผ�ไหม้ที่ดีข้ึน 

ก�รเคลือ่นทีข่องตะกรับจะทำ�ใหค้ว�มร้อนแทรก

เข้�สู่ขยะได้อย่�งทั่วถึง และเผ�ไหม้ได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ เมื่อขยะถูกเผ� ขี้เถ้�และเศษขยะ

ทีไ่มส่�ม�รถเผ�ไหมไ้ดจ้ะหลดุออกจ�กตระกรับ

ผ่�นหลุมถ่�ยข้ีเถ้� ซ่ึงข้ีเถ้�เหล่�น้ีจะถูกรวมอัดเป็น

อิฐบล็อกเพ่ือนำ�ไปใช้ในง�นก่อสร้�งหรือทำ�ถนนได้

 คว�มร้อนของเต�เผ�ขยะตอ้งมกี�รเผ�ไหม้

ให้ถึงอุณหภูมิอย่�งต่ำ� 850 องศ�เซลเซียส  

ต�มข้อบังคับเกี่ยวกับก�รเผ�ขยะ (Waste  

Incineration Directive) ของสหภ�พยุโรป  

เพ่ือรับประกันก�รเผ�ไหม้ของขยะทีมี่ส่วนประกอบ

ของส�รพิษอันตร�ย คว�มร้อนจ�กก�รเผ�ไหม้

จะถูกส่งข้ึนไปต�มปล่องควัน และจะทำ�หน้�ที่

ต้มน้ำ�เพ่ือสร้�งไอน้ำ�คว�มดันสูงเข้�สู่เคร่ืองป่ันไฟ

สำ�หรับก�รสร้�งกระแสไฟฟ้�ส่งกลับไปยังบ้�นเรือน 

ในต่�งประเทศคว�มร้อนจ�กก�รเผ�ไหม้จะถูก

สง่ผ�่นทอ่ไปต�มบ�้นเรือนเพือ่ใหค้ว�มอบอุน่ใน

ฤดหูน�ว สว่นในประเทศไทยโรงไฟฟ�้ขยะชุมชน 

(VSPP-MSW) จังหวัดขอนแก่น ส�ม�รถเผ�ขยะ

ได้ถึง 400 ตันต่อวัน และผลิตไฟฟ้�ได้ 5.5 เมกะวัตต์ 

ซึ่งจะถูกส่งไปยังก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�คต่อไป 

 สำ�หรับก�รบำ�บัดอ�ก�ศ ควันไฟที่ม�จ�ก

ก�รเผ�ไหมจ้ะเข้�สูก่ระบวนก�รฟอกอ�ก�ศดว้ย

ก�รใช้แอมโมเนีย ปูนข�ว ถ่�นกัมมันต์ ยิงรวมกับ

ฝอยน้ำ�จ�กน้ำ�ชะขยะที่ถูกบำ�บัดแล้ว เพื่อดักจับ

ส�รพิษ เช่น ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

และไดออกซิน โดยวิ่งผ่�นถุงกรอง ก่อนปล่อยสู่

บรรย�ก�ศภ�ยนอก เช่นที่โรงไฟฟ้�ขยะชุมชนที่

ขอนแก่นจะมีกระบวนก�รตรวจสอบสภ�พอ�ก�ศ

ก่อนปล่อยสู่ภ�ยนอก และมีกรมโรงง�นอุตส�หกรรม

คอยสังเกตก�รณ์ตลอด 24 ชม. 

WASTE TO ENERGY 
ทางเลือกใหม่
ของพลังงานจากขยะ

กระบวนการ Waste to Energy 

ขยะ เก็บรวบรวม เข้าโรงงาน

กระบวนการสร้างพลังงาน
และบำาบัดอากาศ

กระบวนการเผาไหม้

ครัวเรือน พลังงานไฟฟ้า



Creative Place : พื้นท่ีสร้างสรรค์
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เมืองจรงิจงักับความยัง่ยนืแคไ่หน อาจดไูดจ้ากแผนการพฒันาเมืองท่ีให้ลำาดับความสำาคญัของการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและ
พึ่งพาพลังงานหมุนเวียนมากเท่าไร ในขณะที่หลายเมืองค่อย ๆ ขับเคลื่อนประเด็นความยั่งยืนให้เกิดขึ้นเพื่อบรรลุตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายในปี 2030 แต่สำาหรับมัลโม (Malmö) 
เมืองใหญ่ทางตอนใต้ของสวีเดน ได้ตัดสินใจคว้าเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมากกว่านั้น จากบทเรียนราคาแพงที่ชี้ทางว่า ความยั่งยืน
เท่านั้นคือคำาตอบที่ดีที่สุด และทำาให้เมืองเดินไปข้างหน้าได้อีกครั้ง และวันนี้มัลโมน่าจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองยั่งยืนแห่งอนาคตที่เกิดขึ้น
จริงแล้ว เพราะที่นี่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์และพึ่งพาแต่พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) แบบ 100 เปอร์เซ็นต์

เรื่อง : วรรณเพ็ญ บุญเพ็ญ

Malmö, Sweden 
สะดุด ลุกขึ้น

และยั่งยืนไปให้สุด

w
iki
m
ed

ia
.o
rg



CREATIVE THAILAND  I  25

Bo01 อนาคตอยู่ที่นี่
จ�กวิกฤตน้ำ�มันปี 1973 (Oil Crisis) ที่สร้�ง 

คว�มเสียห�ยด้�นเศรษฐกิจให้คนทั่วโลกจน

หล�ยประเทศเร่ิมตระหนักถึงก�รพึ่งพ�พลังง�น

ท�งเลือกอ่ืน ท่ีเมืองติดทะเลของสวีเดนอย่�งมัลโม 

ซึ่งเคยรุ่งโรจน์และเป็นที่รู้จักในฐ�นะของเมือง

อุตส�หกรรมก�รต่อเรือ ก็ถึงคร�วต้องปิดตัวลง

ในช่วงต้นปี 1980 จ�กวิกฤตน้ำ�มันในคร้ังน้ีเช่นกัน 

เมื่ออุตส�หกรรมหลักของเมืองม�ถึงท�งตัน 

ประช�ชนกว่� 6,000 คนจึงว่�งง�น ผู้คนเร่ิม

อพยพออกจ�กมัลโมเพ่ือห�โอก�สในที่ใหม่ เมืองที่ 

กำ�ลังจะร้�งเหลือเพียงคว�มส้ินหวังและคร�บน้ำ�มัน

ที่ปนเปื้อนก็จำ�เป็นต้องถึงคร�วเปลี่ยนแปลง 

 เม่ือคว�มผันผวนของน้ำ�มันทำ�ให้เมืองแห่งน้ี

แทบล่มสล�ย แผนใหม่ของก�รพัฒน�มัลโมจึง

มุ่งไปท่ีก�รไม่หวังพ่ึงพ�พลังง�นฟอสซิลใด ๆ  เลย

ในอน�คต และวิกฤตในคร้ังน้ีอ�จเรียกได้ว่�

เปน็ก�รยกเคร่ืองเมอืงใหมค่ร้ังใหญ ่เพร�ะมลัโม

กำ�ลังจะเปลีย่นภ�พจำ�จ�กก�รเป็นเมืองอุตส�หกรรม

หนักเปน็ตน้แบบเมอืงยัง่ยนืแหง่ใหมท่ีใ่ช้พลงัง�น

หมุนเวียนแบบเต็มร้อย จ�กก�รพัฒน�เขตเวสเทิร์น

ฮ�ร์เบอร์ (Western Harbour) ในพื้นที่ที่ตอนนี้

รู้จักกันในชื่อ “City of Tomorrow หรือ Bo01” 

(Bo ในภ�ษ�สวดีชิแปลว�่ทีอ่ยูอ่�ศยั สว่น 01 คอื

เลขปีท่ีก่อต้ังโครงก�ร ค.ศ. 2001) และโปรเจ็กต์น้ี

ยังเป็นส่วนหน่ึงของนิทรรศก�ร European  

Housing Exposition อีกด้วย

 ม�สเตอร์แพลนพัฒน�เมืองค ร้ัง น้ี ได้ 

งบประม�ณหลักม�จ�กรัฐบ�ลสวีเดนผ่�นโครงก�ร

ลงทุนท้องถิ่น Sweden’s Local Investment 

Program (LIP) และส่วนหนึ่งได้รับก�รสนับสนุน

จ�กสหภ�พยุโรป ซ่ึงงบประม�ณส่วนม�กถูกใช้ไป

เพื่อสร้�งแหล่งพลังง�นหมุนเวียนให้เกิดข้ึนใน

ท้องถ่ินแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ระบบพลังง�น

ภ�ยในย่�น Bo01 หลัก ๆ ประกอบไปด้วย 

พลงัง�นง�นลม พลงัง�นน้ำ� พลงัง�นแสงอ�ทติย ์

พลังง�นคว�มร้อนใต้พิภพ และพลังง�นชีวภ�พ 

โดยทุกอ�ค�รจะมีแผงโซล�ร์เซลล์เพื่อเป็นแหล่ง

ไฟฟ้�หลักสำ�หรับพ้ืนท่ีอยู่อ�ศัย ซ่ึงใช้ระบบซอฟต์แวร์

เฉพ�ะสำ�หรับก�รตรวจสอบแผงโซล�ร์เซลล์เพื่อ

ประสิทธิภ�พก�รใช้ง�นท่ีดีท่ีสุด และด้วยคว�มท่ี

เป็นประเทศเมืองหน�ว ระบบก�รทำ�คว�มร้อน

ในอ�ค�รจึงเป็นพลังง�นที่ถูกใช้ม�กที่สุด 

พลังง�นหลักจึงม�จ�กสองแหล่งอย่�งระบบ 

ก�รเกบ็คว�มร้อนจ�กแสงอ�ทติย์ และเทคโนโลยี

ก�รใช้คว�มร้อนจ�กใต้พิภพ นอกเหนือจ�กน้ีแล้ว 

แหล่งพลังง�นไฟฟ้�หมุนเวียนอื่น ๆ ยังถูกดึง 

ม�ใช้จ�กฟ�ร์มกังหันลมในเมืองมัลโมอีกด้วย

 
ย่ังยืนและงดงาม 
กลุ่มสถ�ปนิกและนักออกแบบเมืองจ�กทั่วโลก 

16 ชีวิต คือมันสมองและกำ�ลังสำ�คัญของก�รดีไซน์

เขตเมืองย่ังยืน Bo01 ด้วยหลักก�รทำ�ง�นท่ีให้ทุกคน

ถอืม�ตรฐ�นและแนวท�งสำ�หรับก�รออกแบบอนั

เดียวกัน ซ่ึงมีคว�มพิเศษอยู่ท่ีว่� แต่ละคนส�ม�รถ

โชว์พลังคว�มคิดสร้�งสรรค์และส�ม�รถออกแบบ

พื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบได้อย่�งอิสระภ�ยใต้ 

หลักก�รเดียวกันนั่นคือ “คว�มยั่งยืน” 

 “ก�รเปล่ียนแปลงไปสู่คว�มย่ังยืนจะเกิดข้ึนได้

ก็ต่อเมื่อ เร�คิดว่�คว�มยั่งยืนไม่ใช่ท�งเลือกที่

ฉล�ดที่สุดแต่ยังเป็นท�งเลือกที่ดึงดูดใจที่สุด 

ก�รประหยัดพลังง�นเป็นเร่ืองจำ�เป็นก็จริง แต่มัน 

ดกีว�่ห�กส�ม�รถออกแบบคว�มยัง่ยนืใหต้อบรับ

กับสุนทรียศ�สตร์ของมนุษย์ด้วย” คล�ส ท�ม 

(Klas Tham) สถ�ปนิกและหัวหน้�นักออกแบบเมือง

ของ Bo01 กล่�ว 

 ดว้ยแนวคดิดงักล�่ว ท�มจงึออกแบบ Bo01 

ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและน่�อยู่ม�กที่สุด 

สังเกตได้จ�กเส้นท�งเดินภ�ยในย่�นที่ได้รับ 

แรงบนัด�ลใจจ�กถนนในเมอืงสมยัยคุกล�งและ

ศิลปะแบบบ�โรก ซ่ึงท�มได้ออกแบบเส้นท�งต่�ง ๆ  

ใหม้ลีกัษณะลดัเล�ะไมเ่ปน็เสน้ตรง สว่นหน่ึงเพือ่

ช่วยลดแรงปะทะของลมทะเลทีอ่�จสง่ผลกระทบ

รุนแรงต่อตัวอ�ค�รและผู้อยู่อ�ศัย และถนน

หนท�งที่ออกแบบก็คิดม�เพื่อสนับสนุนให้ผู้คน

เดนิเท�้หรือปัน่จักรย�นไดอ้ย่�งสะดวกสบ�ยม�ก

ที่สุด เพื่อช่วยลดก�รใช้รถยนต์ในเมืองนั่นเอง 

นอกจ�กน้ี เส้นท�งรอบเมืองยังมีจุดเช่ือมต่อไปยัง

ธรรมช�ติในรูปแบบต่�ง ๆ เช่น พื้นที่ริมน้ำ� 

สวนส�ธ�รณะขน�ดย่อม ไปจนถึงไฮไลต์จุดชมวิว

สะพ�นเออเรซุนด์ (Öresund Bridge) หรือสะพ�น

ที่ย�วที่สุดในยุโรปซึ่งเชื่อมสวีเดนไปยังเดนม�ร์ก 

และนอกจ�กจะมีพื้นที่สีเขียวบนท�งเท้�แล้ว 

บนหลังค�สำ�นักง�นและอ�ค�รบ้�นเรือนต่�ง ๆ 

ยังปกคลุมไปด้วยพืชพรรณน�น�หรือที่เรียกว่� 

Green Roofs ทีช่่วยดดูซบัน้ำ�ฝน สร้�งออกซเิจน

ให้ช้ันบรรย�ก�ศ เป็นฉนวนป้องกันคล่ืนคว�มร้อน 

และยังเป็นบ้�นพักให้กับนกอพยพที่ม�ยังพื้นที่

แห่งนี้อีกด้วย
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ระบบการใช้พลังงานหมุนเวียนท้องถิ่น 100% ในย่าน Bo01

โซลาร์เซลล์ แผงรับรังสีแสงอาทิตย์

พลังงานลม

ปั๊มความร้อน

ไฟฟ้า

นำ้าทะเล

การทำาความร้อนของย่าน

ระบบทำาความเย็น
ในย่าน

บ่อนำ้าอุ่น บ่อนำ้าเย็น

ที่ม� : urbangreenbluegrids.com
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 ในด�้นของระบบขนสง่มวลชน อ�ค�รแต่ละ

แห่งในเขต Bo01 จะอยู่ใกล้ป้�ยรถเมล์ประม�ณ 

500 เมตร ประช�ชนจะใช้เวล�รอรถไม่เกิน 7 

น�ที และที่นี่จะให้บริก�รรถโดยส�รส�ธ�รณะที่

ใช้เช้ือเพลิงชีวภ�พ ระบบไฮโดรเจนหรือระบบ

ไฟฟ้�เท่�นั้น สำ�หรับรถโดยส�รส่วนตัวก็นิยมใช้

ระบบไฟฟ้�เช่นกัน และประช�ชนส�ม�รถมอง

ห�สถ�นีช�ร์จรถยนตไ์ดท้ัว่เมอืง ในสว่นทีจ่อดรถ

จะสงวนให้สำ�หรับรถยนต์ที่ใช้พลังง�นสะอ�ด

กอ่น เพือ่สนบัสนุนใหป้ระช�ชนทีม่คีว�มต้องก�ร

ใช้รถยนต์เลอืกรถทีเ่ปน็มติรกบัเมอืงม�กทีส่ดุ แต่

ถ�้ว�่กนัต�มจริงแลว้ ผูค้นเมอืงน้ีนิยมใช้จกัรย�น

หรือก�รเดินเท้�ม�กกว่� เพร�ะก�รว�งผังเมือง

ทีใ่หค้ว�มสำ�คญักบัท�งเท�้และท�งจกัรย�นม�ก

ที่สุดนั่นเอง

Augustenborg จมไม่ลง
ห�กย่�น Bo01 ได้รับฉ�ย�ว่�เป็นเมืองของวันพรุ่งน้ี 

(City of Tomorrow) อีกพ้ืนท่ีในมัลโมท่ีดูดีมีอน�คต

ไม่แพ้กันก็คือย่�นออกัสเตนเบิร์ก (Augustenborg) 

ที่ได้รับก�รยกย่องให้เป็นเมืองแห่งนิเวศ (Eco-

City) เพร�ะไม่เพียงย่�นแห่งน้ีจะเป็นมิตรต่อ 

ส่ิงแวดล้อมแล้ว ก็ยังส�ม�รถแก้ปัญห�ด้�นอุทกภัย

ด้วยก�รพ่ึงพ�ธรรมช�ติได้อย่�งมีประสิทธิภ�พด้วย

 ในอดีต เมื่อไรก็ต�มที่ฝนตกหนัก ย่�น 

ออกัสเตนเบิร์กจะต้องประสบกับปัญห�น้ำ�ท่วม

อยู่เป็นประจำ� ซึ่งส่งผลต่อก�รอยู่อ�ศัยรวมทั้ง

ปัญห�ก�รจัดก�รขยะท่ีต�มม� เทศบ�ลเมืองมัลโม 

ภ�คเอกชน และประช�ชนในย่�น จึงได้ร่วมมือกัน

ปรับปรุงพื้นที่แห่งน้ีให้ส�ม�รถรับมือกับปัญห� 

น้ำ�ท่วมได้อย่�งยั่งยืน ก�รปรับโฉมย่�นจึงเน้น 

ไปที่ระบบก�รจัดก�รน้ำ� โดยก�รใช้พื้นที่สีเขียว

เพือ่เปน็ประก�รด�่นแรกในก�รช่วยรองรับน้ำ�ฝน 

โดยห�กมองย่�นน้ีในมุมสูงจะเห็นหลังค�สีเขียว 

(Green Roofs) ที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณน�น�

ชนิดอยู่ทั่วอ�ค�ร ซึ่งคิดเป็นพื้นที่รวมกันถึง

ประม�ณ 10,000 ต�ร�งเมตร หลังค�สีเขียวน้ีเอง

ที่ช่วยดูดซับและชะลอพ�ยุฝน ต่อม�เมื่อน้ำ�ไหล

ลงสู่ที่ต่ำ�จะเจอกับลำ�คลองและสระน้ำ�ที่มีพืชน้ำ�

ช่วยบำ�บัดให้น้ำ�สะอ�ดขึ้น ก่อนที่น้ำ�เหล่�น้ีจะ

ไหลลงสู่ทะเลต่อไป โดยน้ำ�ท่ีเหลือซ่ึงเป็นส่วนน้อย

แล้วจะถูกระบ�ยออกลงสู่ท่อน้ำ�ใต้ดิน

 คว�มสำ�เร็จจ�กก�รจัดก�รน้ำ�อย่�งย่ังยืนด้วย 

วิธีพ่ึงพ�ธรรมช�ติได้พิสูจน์แล้วว่�มีประสิทธิภ�พ

โดดเด่นแต่กลมกลืน
ในพื้นที่ Västra Hamnen ที่เคยเป็นเขตอุตส�หกรรมก�รต่อเรือและเป็นหนึ่งในท่�เรือที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก แต่เม่ือโรงง�นแห่งสุดท้�ยปิดตัวลงและเกือบปล่อยให้พ้ืนท่ีแห่งน้ีท้ิงร้�ง แผนก�รฟ้ืนฟูมัลโม 

ทำ�ให้ย่�นแห่งน้ีได้รับก�รพัฒน�และเปลี่ยนโฉมใหม่เช่นกัน โดยหน่ึงในอ�ค�รที่ตั้งเด่นสะดุดต�

ม�กที่สุดในย่�นมีชื่อว่� “Turning Torso” หรือตึกที่บิดเป็นเกลียวหุ้มด้วยโครงเหล็ก โดยอ�ค�ร

แห่งน้ีถือได้ว่�เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ออกแบบโดยซ�นเตียโก ก�ล�ตร�บ� 

(Santiago Calatrava) สถ�ปนิกชื่อดังช�วสเปน ในส่วนชั้นล่�งของอ�ค�รเป็นพื้นที่สำ�นักง�น 

สว่นด�้นบนจะเปน็พืน้ทีข่องอพ�ร์ตเมนต์ระดบัลักซวัรี และแมภ้�ยนอกของอ�ค�รจะดหูรูหร�และ

แตกต่�ง แต่ระบบก�รจัดก�รพลังง�นภ�ยในยังคงคอนเซ็ปต์คว�มยั่งยืนไว้เช่นเดียวกัน พลังง�น

ทัง้หมดทีใ่ช้ในอ�ค�รลว้นส�ม�รถหมนุเวียนกลบัม�ใช้ใหมไ่ด ้100% ซึง่ม�จ�กพลงัง�นน้ำ� พลงัง�น

แสงอ�ทติย ์พลงัง�นลม และพลงัง�นคว�มร้อนใตพ้ภิพ นอกจ�กน้ี ผูอ้ยูอ่�ศยัในอ�ค�รยงัส�ม�รถ

ติดต�มและควบคุมก�รใช้ไฟฟ้�แต่ละยูนิตได้อย่�งช�ญฉล�ด รวมทั้งยังมีระบบก�รจัดก�ร 

ขยะอินทรีย์ที่ถูกทิ้งในอ�ค�รให้นำ�ม�แปลงเป็นพลังง�นชีวภ�พได้ต่อไป
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ที่ม� : บทคว�ม “Augustenborg -Turning a Troubled District into an Attractive, Resilient Eco-City” จ�ก smartcitysweden.com / 
บทคว�ม “Ekostaden Augustenborg and Bo01 - City of Tomorrow” จ�ก use.metropolis.org / บทคว�ม “Example 
projects: Bo01, Malmö, Sweden” จ�ก urbangreenbluegrids.com / Wikipedia.org / บทคว�ม “Malmo, the Swedish 
city that is neutralising its climate impact by betting on renewable energies” (มกร�คม 2020) จ�ก smartcitylab.com / 
บทคว�ม “How Malmö, Sweden is leading way on sustainability” (กันย�ยน 2014) จ�ก reneweconomy.com.au

ภ�ยใต้คอนเซ็ปต์ของก�รอยู่ในเมืองอย่�ง

ใกล้ชิดธรรมช�ติ บริษัทอสังห�ริมทรัพย์ 

MKBs ได้สร้�งสรรค์อพ�ร์ตเมนต์ที่ทันสมัย

แต่กลมกลืนไปกับเมืองนิเวศในย่�นออกัส

เตนเบร์ิกไดอ้ย�่งลงตวั โดยอ�ค�รน้ีมช่ืีอว�่ 

Greenhouse Augustenborg ที่ผู้อยู่อ�ศัย

ทัง้ 56 หอ้งพกัจะไดร่้วมกันเปน็เจ�้ของเรือน

กระจกเพ�ะพันธ์ุพืชบนช้ันหลังค�ตึก 

ระเบียงขน�ดใหญ่ที่ถูกออกแบบม�พิเศษ

เพื่อใช้สำ�หรับก�รเป็นพื้นที่เพ�ะปลูกใน

อ�ค�ร และมีสังคมเพื่อนบ้�นที่ขับเคลื่อน

ด้วยบทสนทน�ของก�รแบ่งปันวิธีก�รปลูก

พืชพรรณให้ออกดอกผลงดง�ม นอกจ�กนี้

แล้ว พลังง�นที่ใช้ในอ�ค�รยังเป็นพลังง�น

สะอ�ดและมรีะบบปฏิบตัทิีส่อดคลอ้งกบัวิถี

ชีวิตแบบยั่งยืน อ�ทิ

 ระบบโซล�ร์เซลล์บนด�ดฟ้� แหล่ง 

 พลังง�นไฟฟ้�หลักสำ�หรับผู้อยู่อ�ศัย 

 ระบบก�รเปิดใช้ง�นอุปกรณ์ไฟฟ้� 

 อจัฉริยะทีค่วบคมุก�รใช้พลงัง�นใหอ้ยู ่

 ในระดับต่ำ�ที่สุด

 ปลั๊กแยกให้เฉพ�ะห�กต้องก�รใช้ 

 ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์

 เพื่อส่งเสริมก�รใช้ชีวิตอย่�งยั่งยืนใน 

 อพ�ร์ตเมนต์ ลูกบ้�นส�ม�รถรู้ข้อมูล 

 ก�รใช้พลังง�นและก�รจัดก�รขยะ 

 ของเพื่อนบ้�นได้ เพื่อช่วยกันกระตุ้น 

 ก�รใช้พลังง�นให้น้อยที่สุด

 ลูกบ้�นส�ม�รถปิดอุปกรณ์ไฟฟ้� 

 ทั้งหมดที่ไม่จำ�เป็นเมื่อออกนอกบ้�น  

 ด้วยก�รกดปุ่มเพียงคร้ังเดียวใน 

 ห้องโถงท�งเข้�

 เพื่อรณรงค์ให้ลูกบ้�นใช้จักรย�นใน 

 ก�รสัญจรไปม� อพ�ร์ตเมนต์จึงมี 

 โรงจอดจักรย�นพร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซม 

 ให้ลูกบ้�นหยิบยืมได้ฟรี
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ยอดเยี่ยม เพร�ะเมื่อย้อนกลับไปในปี 2014 ที่ 

เมืองมัลโมถูกน้ำ�ท่วมคร้ังใหญ่ ท่ีย่�นออกัสเตนเบิร์ก

กลับไม่ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กปัญห�อุทกภัย

เหมือนในอดีตที่ผ่�นม�เลย

Hyllie ฉลาดใช้ตามฟ้าฝน
อีกหน่ึงย่�นพัฒน�ล่�สุดในมัลโมที่น่�ต่ืนเต้น 

ไม่แพ้กันก็คือฮิลเลีย (Hyllie) ย่�นที่ใหญ่ที่สุด 

ในเมืองซึ่งได้จับมือร่วมกับบริษัทจัดก�รขยะ  

VA Syd และบริษัทพัฒน�เมือง E.ON ในก�ร

ปรับปรุงย่�นแห่งน้ีให้เป็นเขตพื้นที่ที่เรียกว่� 

“Climate-Smart Districts”

 นอกจ�กจะใช้พลงัง�นหมนุเวยีนเหมอืนกบั

ย่�นอื่น ๆ ในมัลโมแล้ว คว�มพิเศษของฮิลเลีย

คอืก�รบกุเบกิโครงก�รนำ�ร่องสร้�งระบบก�รจ�่ย

คว�มร้อนและคว�มเย็น รวมทั้งระบบโครงข่�ย

ไฟฟ้�อัจฉริยะหรือที่ เ รียกกันว่�สม�ร์ตกริด 

(Smart Grid) ขน�ดใหญซ่ึง่ผูอ้ยูอ่�ศยัภ�ยในย�่น

จะส�ม�รถควบคุมก�รใช้พลังง�นหมุนเวียนที่

หลัก ๆ  ได้ม�จ�กพลังง�นลม พลังง�นแสงอ�ทิตย์ 

และพลังง�นน้ำ� ผ่�นระบบแอพพลิเคชันได้อย่�ง

สะดวกสบ�ย โดยอิงจ�กก�รพย�กรณ์อ�ก�ศ

แต่ละวันว่�ส�ม�รถผลิตพลังง�นได้ เท่�ไร 

ควรปรับลดก�รใช้พลังง�นให้เหม�ะสมกับ 

ก�รผลิตหรือไม่อย่�งไร อีกทั้ง VA Syd ยังคิดค้น

กลยุทธ์ที่กระตุ้นให้ผู้คนอย�กจะรีไซเคิลขยะ 

ม�กขึ้น อย่�งก�รออกแบบถังขยะหน้�บ้�นให้มี

ลักษณะโปร่งใส เพื่อเตือนใจนักทิ้งทั้งหล�ยว่�

บ�้นไหนกำ�จดัขยะอย�่งไร ไปจนถงึก�รสง่รถรับ

ขยะรีไซเคลิแบบเคลือ่นทีเ่พือ่อำ�นวยคว�มสะดวก

ให้ประช�ชน

 ห�กม�ดทูีร่ะบบขนสง่มวลชนทีน่อกจ�กจะ

ใช้พลังง�นไฟฟ้�และก๊�ซชีวภ�พเป็นหลักแล้ว 

ที่ฮิลเลียยังสนับสนุนให้ประช�ชนเดินท�งโดย 

ก�รปั่นจักรย�นเป็นหลัก ด้วยก�รสร้�งสถ�นี 

Bike & Ride ที่จอดรถจักรย�นฟรี 1,000 คัน  

รวมทั้งก�รให้บริก�รสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

สำ�หรับนักปั่นแบบครบครัน อ�ทิ ล็อกเกอร์เก็บ

หมวกกันน็อกและของใช้ส่วนตัว ห้องน้ำ� ห้องอ�บน้ำ� 

บริก�รซ่อมจักรย�น และจุดเติมลม

 สุดท้�ยแล้วเบื้องหลังก�รพัฒน�เมืองที่

ส�ม�รถใช้พลังง�นหมุนเวียนในท้องถิ่นได้แบบ

เต็มร้อยน้ีจะเกิดข้ึนไม่ได้ห�กข�ดคว�มร่วมมือ

จ�กทุกภ�คส่วน แผนก�รที่แน่วแน่ และที่สำ�คัญ

คือก�รลงทุนที่จริงจัง โดยก�รพัฒน�เมืองยั่งยืน

มัลโมได้ลงทุนไปแล้วกว่� 27 ล้�นยูโร เพื่อว�ง

ร�กฐ�นก�รสร้�งแหลง่พลงัง�นหมนุเวยีนในเมอืง 

แต่ห�กนับเวล�ในช่วง 15 ปีท่ีผ่�นม� ท่ีภ�คเอกชน

เข้�ร่วมก�รลงทุนด้�นก�รสร้�งคว�มยั่งยืนใน 

มัลโมด้วยแล้ว ก็ส�ม�รถประเมินค่�ได้สูงกว่� 

100 ล้�นยูโรเลยทีเดียว 

eo
n.
co

m

เรือนกระจกอยู่ได้

https://www.youtube.com/watch?v=CWeMmjRCdA8
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The Creative : มุมมองของนักคิด

ทุกวันนี้เรากำาลังใช้พลังงานกันจนเป็นความเคยชิน ขณะที่อ่านบทความนี้ เราก็กำาลังใช้ทั้งพลังงานไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างและ
พลังงานจากแบตเตอรีสำาหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การท่ีพลังงานเป็นสิ่งท่ีมองไม่เห็น อาจทำาให้หลายครั้งเรามองข้าม
ความสำาคัญของมันไป แท้จริงแล้ว เราควรกังวลมากแค่ไหนกับเรื่องของ “พลังงาน”
  

“ผมคิดว่�มีอย่�งน้อยสองเหตุผลที่เร�ต้องให้คว�มสำ�คัญกับสิ่งน้ี แรกสุดคือพลังง�นแบบเดิมที่เรียกกันว่�พลังง�นฟอสซิลกำ�ลังลดน้อยลงไปและก็จะ 

หมดไปในระยะเวล�ไม่ไกลจ�กน้ีเพียงหลักไม่กี่สิบปี เหตุผลที่สองคือเร�กำ�ลังเจอกับวิกฤตด้�นสิ่งแวดล้อมและก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศอย่�ง

รุนแรง ซึ่งเป็นปัญห�ใหญ่ม�กและเป็นปัญห�ร่วมกันของมนุษยช�ติ ที่เกิดจ�กก�รใช้พลังง�นฟอสซิลแล้วปล่อยก๊�ซเรือนกระจกจนโลกร้อนซึ่งแน่นอนว่� 

มนักระทบตอ่ก�รดำ�รงอยูข่องทกุชีวิตไมเ่ว้นมนุษย”์ ดร.บณัฑูร เศรษฐศโิรตม ์กรรมก�รกำ�กบักจิก�รพลงัง�น สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบักจิก�รพลงัง�น 

(กกพ.) ฉ�ยภ�พปัญห�และคว�มสำ�คัญของคำ�ถ�มด้วยเหตุผลเพียงสองอย่�ง

 แต่ปัญห�ท้ังสองท่ีว่�น้ีนับเป็นปัญห�ท่ีอ�จเรียกได้ว่�แก้ไขได้ย�กท่ีสุด และท�งออกเพียงไม่ก่ีท�งท่ีเร�ต้องพูดกันแล้วในวันน้ีตอนน้ีก็คือ ก�รเปล่ียนม�ใช้ 

“พลังง�นหมุนเวียน” ที่เมื่อใช้แล้วปล่อยก๊�ซเรือนกระจกน้อยหรือแทบจะไม่ปล่อยเลย

เรื่อง : พัชรินทร์ พัฒน�บุญไพบูลย์ I ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
คุยเรื่องปัจจุบันของพลังงานแห่งอนาคต
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เพราะเหตุผลท่ีว่ามาน้ีจึงเป็นท่ีมาของการจัดต้ังสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ข้ึนในประเทศไทย
ก�รที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับกิจก�รพลังง�น (กกพ.) จัดตั้งขึ้นก็เป็น

เพร�ะเหตุผลน้ีด้วย ซึ่งก็เป็นคว�มยุ่งย�กซับซ้อนในเชิงนโยบ�ยที่จะต้อง

พิจ�รณ�หล�ยปัจจัยไปพร้อมกัน เพร�ะเรื่องคว�มมั่นคงท�งพลังง�นยังคง

เป็นปัจจัยในก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รว�งแผนด้�นพลังง�น ในขณะเดียวกัน

ก็ต้องนำ�เอ�ปัจจัยด้�นสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเรื่องต้นทุน ปัจจัยเรื่องผลกระทบ

ต่อสุขภ�พของประช�ชน เข้�ม�อยู่ในสมก�รก�รกำ�หนดนโยบ�ยด้วย 

 อันที่จริงตั้งแต่ตอนที่มีพระร�ชบัญญัติประกอบกิจก�รพลังง�นตั้งแต่

ปีพ.ศ. 2550 หน้�ที่ที่กกพ. ถูกกำ�หนดเลยก็คือ ก�รส่งเสริมพลังง�นทดแทน 

พลังง�นหมุนเวียน และส่งเสริมเพิ่มคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับพลังง�น

ทดแทน แต่ตอนน้ันปัจจัยเร่ืองวิกฤตด้�นสิ่งแวดล้อมอ�จจะไม่ได้มี 

คว�มเข้มข้นสูงเหมือนตอนน้ี ปัจจุบันเลยกล�ยเป็นว่�จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะ

ต้องเอ�เร่ืองของสิ่งแวดล้อมเข้�ม�อยู่ในก�รตัดสินใจเร่ืองพลังง�นด้วย 

ในระดับที่เรียกว่�ทัดเทียมกับเรื่องของคว�มมั่นคงท�งพลังง�น 

ถ้าเทียบกับนานาประเทศแล้ว เราก้าวช้าหรือเร็วกว่าประเทศอ่ืน ๆ 
อย่างไรหรือไม่ในเร่ืองของการจัดการพลังงาน
จริง ๆ แล้ว ไทยเร�มีก�รส่งเสริมเรื่องของพลังง�นทดแทนม�ก่อนที่จะมี 

ตัวกฎหม�ย เริ่มตั้งแต่ที่มีก�รจัดประชุมสุดยอดโลก (Earth Summit)1 ขึ้น

เมื่อปีพ.ศ. 2535 ที่กรุงรีโอเดจ�เนโรของบร�ซิล ซึ่งตอนนั้นก็มีอนุสัญญ�ว่�

ดว้ยก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศเกดิข้ึนม� และไทยกไ็ดไ้ปเข�้ร่วมเปน็

ภ�คีสม�ชิกแนวนโยบ�ยแผนด้�นส่ิงแวดล้อมและพลังง�น ก่อนท่ีเร�จะปรับตัว

ไปสู่ทิศท�งของเร่ืองพลังง�นทดแทน อย่�งไรก็ต�ม เน่ืองจ�กตัวอนุสัญญ�น้ัน

ไม่ได้มีพันธกรณีให้ประเทศไทยและประเทศกำ�ลังพัฒน�ที่จะต้องลด 

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก เรียกว่�กติก�โลกก็ยังไม่ได้เข้มข้นนักในเรื่องนี้ 

 แต่พอม�ถึงคว�มตกลงป�รีส (Paris Agreement) ปี 2558 ก็มี 

ก�รเปลี่ยนก�รกำ�หนดพันธกรณีจ�กประเทศพัฒน�แล้วฝ่�ยเดียวม�สู่ 

ทุกประเทศที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันและปรับม�สู่ทิศท�งก�รใช้พลังง�น

ทดแทน วันน้ีเร�จึงเร่ิมเห็นคว�มชัดเจนของก�รกำ�หนดนโยบ�ยอย่�ง 

ก�รปลอ่ยค�ร์บอนเปน็ศนูยห์รือ Zero Carbon และ Zero Greenhouse Gas 

เพร�ะค�ร์บอนกค็อืหนึง่ในกรีนเฮ�สก์�๊ซ และกรีนเฮ�สก์�๊ซทีถ่กูกำ�หนดโดย

พันธกรณีจริง ๆ มีถึง 7 ตัว เพื่อควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้น

เกิน 2 องศ�เซลเซียสจ�กระดับอุณหภูมิช่วงก่อนยุคอุตส�หกรรม 

 ทิศท�งก็เร่ิมชัดข้ึน และแน่นอนว่�ประเทศไทยก็อยู่ในกระแสของ

ประช�คมโลกเช่นกัน จ�กยุคแรกที่เร�ไม่มีพันธกรณี เร�ก็กำ�หนดแผนใน

ลกัษณะแบบไมเ่ขม้ข้นม�กนัก วันน้ีเร�เข้�สูก่�รเปน็สม�ชิกของคว�มตกลง

ป�รีส เร�ก็เร่ิมไปสู่ทิศท�งท่ีเข้มข้นข้ึน ต้ังแต่นโยบ�ยก�รจัดก�รภ�วะโลกร้อน

หรือแผนพลังง�นของประเทศ สำ�หรับ กกพ. ในฐ�นะหน่วยง�นผู้กำ�หนด

นโยบ�ยก็ต้องใชก้ฎหม�ยเพื่อนำ�ไปสู่ทิศท�งที่เขม้ข้นม�กขึน้ มีก�รส่งเสรมิ

ก�รใช้พลังง�นทดแทนที่ถ้�ดูเป็นกร�ฟ ก็เป็นกร�ฟที่ชันม�กขึ้น

ที่ผ่านมาเรามีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในลักษณะ
ไหนแล้วบ้าง
หลักๆ อย่�งน้อยเร�มีก�รส่งเสริม 3 รูปแบบ แบบแรกคือส่งเสริมผ่�น 

ก�รใช้ม�ตรก�รท�งเศรษฐศ�สตร์ คือกลไกเร่ืองร�ค�ก�รรับซื้อไฟที่ผลิต

จ�กเช้ือเพลิงที่เป็นพลังง�นทดแทน รัฐบ�ลจะกำ�หนดให้ในอัตร�พิเศษ 

สูงกว่�ก�รรับซื้อไฟจ�กพลังง�นฟอสซิลโดยเปรียบเทียบชัดเจน สองคือ 

ก�รสง่เสริมผ�่นกองทนุด�้นก�รวจิยัและพฒัน� เร�มีกองทนุใหก้�รสง่เสริม

ง�นวิจัยเพื่อที่จะได้มีองค์คว�มรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับเรื่องของพลังง�นทดแทน 

และส่วนที่ส�มคือกองทุนด้�นก�รศึกษ�ด้�นพลังง�นที่เป็นก�รให้คว�มรู้ 

สร้�งคว�มตระหนัก และก�รมีส่วนร่วมของคนทั่วไปในก�รใช้พลังง�น

ทดแทนรูปแบบต่�ง ๆ แต่ตัวหลักที่มีผลม�กที่สุดน่�จะเป็นเรื่องของกลไก

ร�ค�อัตร�รับซื้อ ซึ่งรัฐบ�ลเริ่มจ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ พลังง�นลม และ

พลังง�นจ�กชีวมวล เป็น 3 พลังง�นหลักที่ให้อัตร�รับซื้อในร�ค�ที่ดีกว่�

พลังง�นฟอสซิล

ในส่วนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของกกพ. มีวิธีการกำาหนด
รูปแบบการให้ทุนอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 
ด้านพลังงานบ้าง 
นอกจ�กเร่ืองของนวัตกรรมด้�นกฎระเบียบเพื่อที่จะเปลี่ยนตล�ดให้เกิด 

ผู้เล่นใหม่ ๆ และเปลี่ยนโครงสร้�งของระบบก�รผลิตพลังง�นที่ยั่งยืนข้ึน

แล้ว เร�ก็มีส่วนของกองทุนพัฒน�ไฟฟ้�ที่เริ่มให้ทุนกันจริง ๆ จัง ๆ ก็เมื่อ

ปีพ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน เรียกว่�ก็ยังอยู่ในช่วงของก�รตั้งต้นกองทุนใหม่ 

ซึ่งเร�ก็พย�ย�มกำ�หนดคว�มชัดเจนเร่ืองของก�รสนับสนุนโดยจะแบ่งเป็น

เชิงยุทธศ�สตร์ (Strategic Grant) กับเปิดรับท่ัวไป (Open Grant) อย่�งวันน้ี

เร�เหน็แลว้ว�่ทศิท�งเร่ืองพลงัง�นควรจะเปน็ไปอย�่งไร เร�กเ็อ�โจทยเ์รือ่ง

ของพลังง�นม�กำ�หนดในเร่ืองของก�รให้ทุนแบบกลยุทธ์เพ่ือให้เกิดก�รส่ือส�ร

นอกจากเรื่องของนวัตกรรมด้าน
กฎระเบียบเพื่อท่ีจะเปล่ียนตลาด 
ให้เกิดผู้เล่นใหม่ ๆ และเปล่ียน
โครงสร้างของระบบการผลิต
พลังงานท่ียั่งยืนขึ้นแล้ว เราก็มี
ส่วนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่
เริ่มให้ทุนกันจริง ๆ จัง ๆ ก็เม่ือ
ปีพ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน

1 มีชื่อท�งก�รว่� ก�รประชุมสหประช�ช�ติว่�ด้วยสิ่งแวดล้อมและก�รพัฒน� (United Nations Conference on Environment and Development - UNCED) จัดขึ้นที่กรุงรีโอเดจ�เนโร  
 สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐบร�ซิล ระหว่�งวันที่ 3-14 มิถุน�ยน 1992 (พ.ศ. 2535) เป็นก�รประชุมที่มีผู้แทนระดับผู้นำ�ประเทศ ประมุขของรัฐ หัวหน้�คณะรัฐบ�ล และเจ้�หน้�ที่ระดับสูงจ�ก  
 172 ประเทศเข้�ร่วม โดยมีจุดมุ่งหม�ยในก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ว่�ด้วยส่ิงแวดล้อมและก�รพัฒน�เพื่อเป็นแนวท�งปฏิบัติสำ�หรับประช�คมโลก เอกส�รสำ�คัญที่ได้มีก�รรับรองในที่ประชุม 
 ครั้งนี้ ได้แก่ ปฏิญญ�รีโอว่�ด้วยสิ่งแวดล้อมและก�รพัฒน� และแผนปฏิบัติก�ร 21 ซึ่งเป็นแผนแม่บทเพื่อทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนทั้งด้�นสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
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ด้�นพลังง�นกับภ�คประช�ชน ส่วนก�รให้ทุนแบบเปิดน้ัน เร�มีไว้เพ่ือ 

เปิดว่�อ�จจะมีแง่มุมด้�นพลังง�นอื่น ๆ  ที่น่�สนใจ เป็นไอเดียใหม่ ๆ  จ�ก 

กลุม่คนทีอ่�จเปน็สต�ร์ตอพัด�้นพลงัง�นไดเ้ข้�ม�นำ�เสนอข้อเสนอทีน่่�สนใจ 

ทั้งนี้ ก็ต้องอยู่บนหลักของคว�มโปร่งใส มีธรรม�ภิบ�ลที่ชัดเจน คือกำ�หนด

โจทย์ชัด กำ�หนดรูปแบบ กำ�หนดวงเงินงบประม�ณ แล้วให้ผู้เสนอโครงก�ร

ม�ประกวดร�ค�กันโดยมีคณะกรรมก�รจ�กภ�ยนอกร่วมคัดเลือกด้วย

เข้าใจว่าถึงจะมีกลไกราคาเป็นแรงจูงใจให้หลาย ๆ คนเข้ามา
ลงทุนเรื่องของพลังงานทดแทนมากข้ึน แต่ก็ยังมีเสียง 
เรียกร้องในเรื่องของกฎระเบียบที่ดูเหมือนจะผูกขาดกับ 
เจ้าใหญ่เท่านั้น
ส่วนน้ีก็ต้องพิจ�รณ�ถึงเหตุผลครับ หน่ึงคือผู้ที่จะประกอบกิจก�รพลังง�น

จะถูกกำ�หนดไว้ชัดเจนว่�ต้องมีม�ตรฐ�นเทคโนโลยีที่เช่ือถือได้ ปลอดภัย 

ต้องมีผู้เช่ียวช�ญที่ดูแลม�ตรฐ�นด้�นวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมชัดเจน 

ฉะน้ันบริษัทผู้ประกอบก�รที่จะเข้�ม�ในธุรกิจน้ีก็ต้องมีครบต�มเงื่อนไข  

จึงเป็นไปได้ว่�ไม่ใช่ผู้ประกอบก�รทุกร�ยที่เข้�ม�ได้ สองคือภ�ยใต้เงื่อนไข

ก�รดูแลท่ีได้กล่�วถึง ไม่ว่�จะเป็นเร่ืองม�ตรฐ�นด้�นวิศวกรรม คว�มปลอดภัย 

หรือส่ิงแวดลอ้ม ก็ตอ้งมกีฎเกณฑแ์ละกฎระเบยีบในก�รตรวจสอบทีอ่�จตอ้ง

ใช้เวล�น�นในก�รคดักรอง มมุหนึง่ก็เลยถูกมองว�่เปน็ก�รจำ�กดัหรือกดีกนั 

แต่เหตุผลที่ก็อย่�งที่อธิบ�ยว่�ก�รมีม�ตรฐ�นก็แลกม�กับคว�มปลอดภัย

เรื่องสิ่งแวดล้อมและคว�มปลอดภัยในมิติต่�ง ๆ ของผู้ใช้ง�นเอง

 อีกส่วนหน่ึงก็อ�จเป็นเพร�ะข้อจำ�กัดในเร่ืองของจำ�นวนผู้ที่จะเข้�ม�

ผลิตพลังง�น ที่มีก�รกำ�หนดไว้ก่อนเพื่อรักษ�ระดับของร�ค�ค่�ไฟไม่ให้สูง

เกินไป อย่�งที่กล่�วไปตอนต้นว่�รัฐบ�ลใช้กลไกร�ค�เพื่อสนับสนุนให้ผู้

ประกอบก�รเข้�ม�ลงทนุในพลงัง�นสะอ�ดดว้ยก�รใหร้�ค�ทีด่กีว�่ แตเ่มือ่

ร�ค�ที่ดีกว่�ไปส่งผลกระทบต่อร�ค�ค่�ไฟ ฉะน้ันก็เลยจะกำ�หนดสัดส่วน

ของก�รรับซื้อพลังง�นทดแทนในจำ�นวนที่พอเหม�ะ ไม่ให้กระทบกับค่�ไฟ

โดยรวม ดังนั้นถ้�รับซื้อเข้�ม�ม�ก แม้จะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม แต่ร�ค�

ค�่ไฟก็จะสูงข้ึน เลยเปน็เหตผุลว�่ทำ�ไมถงึมกี�รกำ�หนดปริม�ณของพลงัง�น

ทดแทนที่จะเข้�ม�ในระบบไม่ให้สูงเกินไป และก็จะส่งผลต่อจำ�นวนผู้

ประกอบก�รที่เข้�ม�ว่�จะมีไม่ม�กร�ยเกินไปเช่นกัน 

น่ันแปลว่าผู้ประกอบการรายย่อยจะหมดสิทธ์ิในการเข้ามา
ร่วมผลิตพลังงานทดแทนหรือเปล่า
ในอีกด้�นเร�ก็มีก�รกำ�หนดกฎระเบียบว่�ผู้ประกอบก�รที่จะเข้�ม�ผลิต

ไฟฟ้�ในปัจจุบันไม่จำ�เป็นต้องเป็นผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่นะครับ เช่น 

โรงไฟฟ้� จะเป็นโรงขน�ดกล�ง ขน�ดเล็กก็ได้ ตัวอย่�งรูปธรรมที่กำ�ลัง 

เกิดข้ึนก็คือก�รรับซื้อไฟจ�กโครงก�รโรงไฟฟ้�ชุมชนเศรษฐกิจฐ�นร�กที่ 

ผลิตจ�กพลังง�นชีวมวลและก๊�ซชีวภ�พ ซึ่งเป็นโรงขน�ดเล็ก มีกำ�ลังผลิต

เพียง 3-5 เมกะวัตต์ ดังนั้นจึงเป็นก�รเปิดให้ผู้ประกอบก�รขน�ดกล�งและ

ขน�ดเล็กเข้�ม�แข่งขันในระบบได้โดยก�รใช้กลไกก�รกำ�หนดลักษณะของ

ผู้ประกอบก�รจ�กระเบียบก�รรับซื้อไฟเลย เพื่อเปิดตล�ดให้กว้�งข้ึนและ

ไม่ได้จำ�กัดว่�จะต้องเป็นร�ยใหญ่เท่�นั้น

ในด้านผู้ใช้ไฟ เราทุกคนมีการเข้าถึงพลังงานเท่าเทียมกัน 
มากน้อยแค่ไหน 

เบือ้งตน้ตอ้งทำ�คว�มเข้�ใจคำ�ว�่ค�่ไฟของประเทศไทยกอ่นครับ บ�้นเร�จะ

คิดค่�ไฟแบบที่เรียกว่� Uniform Tariff คือค่�ไฟร�ค�เดียวทั่วประเทศ 

ไม่ว่�จะอยู่ที่ไหนในประเทศก็ร�ค�น้ี ซึ่งข้อดีก็คือเร�จะส�ม�รถเฉลี่ย 

ก�รลงทนุด�้นโครงสร้�งพืน้ฐ�นของก�รผลติไฟฟ�้เข้�ม�สูถ่งักล�งแลว้ห�ร

เท่�กันทุกจังหวัด ข้อดีก็คือ สมมติจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประช�กรไม่ม�ก 

ก�รกระจ�ยตัวสูง ในอำ�เภอหน่ึงอ�จจะมีประช�กรอยู่ในระดับหลักพันคน 

พื้นที่เป็นภูเข�ที่ต้องอ�ศัยก�รลงทุนในเร่ืองของส�ยส่งเพื่อนำ�ไฟเข้�ไปสู่

หมู่บ้�นท่ีค่อนข้�งสูง ถ้�ห�รเฉล่ียกับประช�กรในหลักพัน ค่�ไฟท่ีน่ันจะสูงม�ก 

แต่หลักก�ร Uniform Tariff เร�จะเอ�ก�รลงทุนนั้นม�ใส่ตะกร้�กล�งแล้ว

ห�รเฉลี่ย หม�ยคว�มว่�คนกรุงเทพฯ ก็ร่วมรับภ�ระที่จะลงทุนโครงสร้�ง

Uniform Tariff น่ีคือระบบพ้ืนฐาน 
ของประเทศไทย ซึ่งมีท้ังข้อดีและ
ข้อเสีย ข้อดีก็คือเกิดการกระจาย
ความเจริญ กระจายการใช้ไฟไปได้
ท่ัวถึง แต่ก็มีข้อจำากัดของระบบ
เหมือนกัน อย่างเรื่องท่ีเรารับซื้อ
พลังงานทดแทนเข้ามาในระบบซึ่ง
มีราคาแพงกว่าพลังงานแบบเดิม
และต้องเฉล่ียการจ่ายเงินให้กับ
คนทั้งประเทศ
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พื้นฐ�นเพื่อให้คนแม่ฮ่องสอนได้มีไฟฟ้�ใช้ เรียกว่�เป็นก�รเฉลี่ยทุกข์  

เฉลี่ยสุขกัน ก็ทำ�ให้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่�งไกลส�ม�รถมีไฟใช้ในร�ค�ที่ไม่สูง

เกินไป ในอีกภ�พหนึ่งถ้�เร�นึกถึงคนกรุงเทพฯ เร�อยู่ในพื้นที่ใจกล�งเมือง 

ก�รลงทุนในเรื่องของโครงสร้�งพื้นฐ�นหรือต้นทุนต่อหน่วยอ�จจะต่ำ� เร�ก็

เอ�เม็ดเงินลงทุนไปเฉลี่ยให้กับคนในพื้นที่ห่�งไกล เพื่อกระจ�ยคว�มเจริญ

เข้�ไปสู่ภูมิภ�คได้ หรือกลับกัน ตอนนี้เร�เริ่มเห็นพื้นที่ในเมืองที่มีก�รปรับ

ทัศนียภ�พด้วยก�รนำ�ส�ยไฟฟ้�ลงใต้ดิน ที่มีค่�ลงทุนสูงกว่�ปกติเกือบ 

ส�มเท่� ค่�ใช้จ่�ยตรงนี้ คนที่แม่ฮ่องสอนก็ร่วมจ่�ยให้เร�ด้วย เพร�ะเป็น 

Uniform Tariff นี่คือระบบพื้นฐ�นของประเทศไทย ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย 

ข้อดีก็คือเกิดก�รกระจ�ยคว�มเจริญ กระจ�ยก�รใช้ไฟไปได้ทั่วถึง แต่ก็มี

ข้อจำ�กัดของระบบเหมือนกัน อย่�งเร่ืองที่เร�รับซื้อพลังง�นทดแทนเข้�ม�

ในระบบซึง่มรี�ค�แพงกว่�พลงัง�นแบบเดมิและต้องเฉลีย่ก�รจ�่ยเงินใหกั้บ

คนทั้งประเทศ 

นั่นกลายเป็นเหตุให้เราต้องกำาหนดค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า FT) 
ขึ้นมา
ต้องย้อนกลับไปก่อนว่�ค่� FT หรือค่�ไฟฟ้�ผันแปรคิดม�จ�กอะไร ที่เร� 

พูดถึงก่อนหน้�นี้คือค่�ไฟพื้นฐ�น แต่ค่� FT จะมีตัวแปรม�จ�ก 3 ตัว คือ 

หน่ึง ค่�ซ้ือไฟ เวล�เร�ซ้ือไฟจ�กพลังง�นทดแทนที่ให้อัตร�สูงกว่� ค่�ไฟตรงน้ี 

จะม�อยูใ่นค่� FT สอง ค่�เช้ือเพลิง เป็นร�ค�ซ้ือเช้ือเพลิงจ�กน้ำ�มัน จ�กถ่�นหิน 

ซ่ึงร�ค�จะผันแปรต�มร�ค�โลก และส�ม อัตร�แลกเปล่ียน เช่นเร�ซ้ือพลังง�น

จ�กต่�งประเทศก็จะมีคว�มผันแปรกับอัตร�ค่�เงิน ซึ่งเร�กำ�หนดว่�จะ 

คิดเฉล่ียค่� FT ทุก 4 เดือน ส่วนคำ�ถ�มว่�ทำ�ไมเร�เอ�ค่� FT ม�ใช้ซึ่ง 

ผูกโยงกับก�รซื้อไฟฟ้�จ�กพลังง�นทดแทน ถ้�ซื้อม�กและให้อัตร�รับซื้อ 

ไฟสูง ก็จะมีผลกับค่� FT และจะเป็นภ�ระต่อคนทั้งประเทศ เพร�ะค่�ไฟ 

คิดในอัตร�เดียวกัน ก็ต้องบอกว่�จริง ๆ แล้วรัฐบ�ลก็พย�ย�มดูแลไม่ให้

เกิดผลกระทบจ�กคว�มผันผวนโดยก�รใช้ม�ตรก�รตรึงร�ค� เช่น เร�จะ

ได้ยินว่�ทุก 4 เดือนก็จะมีก�รประก�ศตรึงร�ค�ค่� FT โดยก�รบริห�รเงิน

ที่ม�จ�กส่วนต่�ง ๆ เพื่อไม่ให้ประช�ชนเดือดร้อน ห�กสังเกตในช่วง  

2 ปีม�นี้ ตั้งแต่เร�ถูกกระทบจ�กวิกฤตเศรษฐกิจไม่ขย�ยตัว ค่� FT ก็ถูก

ตรึงม�ตลอดและบ�งช่วงก็ลดลงไปด้วยซ้ำ� ก็ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่รัฐบ�ล

ช่วยดูแลค่�ไฟของประช�ชนผ่�นค่� FT 

 
สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศเรา ต้องซื้อจาก 
ต่างประเทศในสัดส่วนประมาณเท่าไร 
อัตร�ส่วนพลังง�นที่ม�จ�กต่�งประเทศตอนนี้ไม่เกิน 10% และที่เร�จะต้อง

ใช้ไฟจ�กต่�งประเทศก็มีเหตุผล ส่วนหน่ึงเป็นเพร�ะว่�ต้นทุนก�รผลิต 

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นน้ำ�ที่ม�จ�กต่�งประเทศอย่�งล�วค่อนข้�งถูกม�ก 

ส�ม�รถใช้ม�ห�รเฉลี่ยค่�เชื้อเพลิงทั้งหมดได้คุ้มค่� ส่วนที่สองคือเรื่องของ

คว�มมั่นคงในระบบ ก�รที่เร�มีแหล่งพลังง�นหรือแหล่งเชื้อเพลิงที่ม�ผลิต

ไฟฟ้�หล�ย ๆ แหล่ง เช่น ม�จ�กถ่�นหิน ก๊�ซธรรมช�ติ น้ำ� พลังง�น

ทดแทน ฯลฯ ก็จะทำ�ให้มีคว�มมั่นคงในระบบม�กขึ้น ห�กวันหนึ่งพลังง�น

รูปแบบใดข�ดแคลนหรือเกิดวิกฤตจนมีร�ค�สูง ก็ส�ม�รถนำ�เอ�พลังง�น

จ�กแหล่งอื่นม�ทดแทนได้ แม้ห�กดูจ�กคว�มส�ม�รถก�รผลิตพลังง�น

ภ�ยในประเทศเร�จะเพยีงพอ แตถ่�้มีเสริมจ�กต�่งประเทศบ�้ง โดยเฉพ�ะ

เหตุผลเร่ืองร�ค� ก็ถือว่�เป็นก�รดำ�เนินก�รเพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พและ

คว�มมั่นคงต่อเนื่องด้�นพลังง�นม�กที่สุดนั่นเอง

แล้วเรามีการผลิตพลังงานเพื่อส่งออกบ้างหรือไม่ 
มบี�งสว่นครับ และเร�อย�กจะทำ�ม�กข้ึน โดยเฉพ�ะในกรณีทีเ่ร�มีพลงัง�น

สำ�รองสูง อย่�งเวล�น้ีภูมิภ�คอ�เซียนก็มีข้อว�งแผนร่วมกันที่เรียกว่� 

ASEAN Power Grid (APG) ที่จะเช่ือมโยงแหล่งพลังง�นในอ�เซียน 

โดยเฉพ�ะประเทศที่มีอ�ณ�เขตติดต่อกัน ห�กมองในด้�นภูมิศ�สตร์ 

ประเทศไทยค่อนข้�งอยู่ในทำ�เลที่ดีและส�ม�รถเป็นศูนย์กล�งเพื่อเช่ือม 

ระบบโครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นพลังง�นไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้�น และแลกเปล่ียนกัน

ด้วยคว�มมั่นคงได้ บ�งส่วนบ�งประเทศข�ด บ�งประเทศเกิน เร�ก็ 

แลกเปลี่ยนกันเพื่อเสริมคว�มมั่นคงด้�นพลังง�นในฐ�นะของประช�คม

อ�เซียนด้วยกัน เรียกได้ว่�ก็มีแผนที่จะเดินไปสู่ทิศท�งของคว�มมั่นคง 

ด้�นพลังง�นในกลุ่มประเทศนี้อยู่

ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในการผลิตพลังงานทดแทนประเภทใด
เป็นพิเศษหรือไม่
ผมมองว่�น�่จะเป็นพลังง�นแสงอ�ทิตย์ที่มีข้อศึกษ�แล้วว่�ในแต่ละฤดูก�ล 

แต่ละภูมิภ�ค มีคว�มเข้มของแสงที่ผลิตเป็นพลังง�นจ�กแสงอ�ทิตย์ได้ 

ในปริม�ณเท�่ใด จริง ๆ  พลงัง�นลมเร�กใ็ช้ได ้แตไ่ม่ใช่ทกุภูมิภ�ค เน่ืองจ�ก

ก�รผลิตพลังง�นต้องอ�ศัยปัจจัยเร่ืองคว�มต่อเน่ืองเป็นสำ�คัญ และอีก 

แหล่งหน่ึงที่เร�มีข้อได้เปรียบก็คือพลังง�นชีวมวล เพร�ะประเทศไทยเป็น

ประเทศเกษตรกรรม เร�มีคว�มส�ม�รถในก�รผลิตไม้โตเร็วได้ดี และมี 

ส่วนเหลือจ�กผลผลิตท�งก�รเกษตรอยู่ม�ก เช่น ซ�กข้�วโพด อ้อย 

มนัสำ�ปะหลงั ตรงนีก้จ็ะเปน็จดุแขง็ในเรือ่งพลงัง�นชวีมวลของประเทศไทย 

ที่จะเป็นเช้ือเพลิงสำ�หรับโรงไฟฟ้�ในชุมชน เป็นผลดีทั้งต่อเกษตรกรและ

ชุมชนให้มีร�ยได้จ�กก�รข�ยเชื้อเพลิง

อุปสรรคสำาคัญในการผลิตพลังงานทดแทน เป็นเรื่องของ
เทคโนโลยีหรือการที่เรายังไม่ได้ตระหนักกันมากพอ 
ผมว�่หลัก ๆ  ในตอนน้ีเปน็เร่ืองของตน้ทนุ โดยเปรียบเทยีบกบัพลงัง�นแบบ

เดิมเช่นพลังง�นถ่�นหินหรือก๊�ซธรรมช�ติ ต้นทุนพลังง�นทดแทนยังคง 

สูงกว่� แต่อย่�งไรก็ต�มถ้�พิจ�รณ�ถึงผลประโยชน์อย่�งรอบด้�นที่เกิดขึ้น

จ�กพลังง�นทดแทนก็จะเร่ิมสูสี เช่นประโยชน์จ�กก�รลดก�รปล่อยก๊�ซ 

เรือนกระจก ประโยชน์จ�กก�รลดผลกระทบด้�นสุขภ�พต่อชุมชนรอบข้�ง

โรงไฟฟ้� ถ้�เอ�ต้นทุนเหล่�น้ีม�คิดด้วยก็ถือว่�สูสีกัน ย่ิงเทคโนโลยีพัฒน�ข้ึน 

ต้นทุนก�รผลิตพลังง�นทดแทนก็ยิ่งถูก อย่�งพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 10 ปี 

ผ่�นไป ต้นทุนลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง 

 ส่วนที่สองผมคิดว่�เป็นปัญห�ในเชิงโครงสร้�ง คือเวล�เร�ว�งแผน 

เร่ืองพลังง�น เร�จำ�เป็นต้องว�งแผนระยะย�ว เพร�ะก�รจะก่อสร้�ง 

โรงไฟฟ้�คร้ังหนึ่งต้องใช้เวล� 5 ปี 8 ปี ดังน้ันจนถึงวันน้ี ก�รว�งแผน 
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ในอดีตที่พึ่งพ�พลังง�นจ�กเชื้อเพลิงฟอสซิลก็ยังตกค้�งอยู่ในระบบ เพร�ะ

มนัดำ�เนินม�กอ่น แลว้มนัมต้ีนทนุทีย่งัคงค�้ง ถ�้เอ�พลงัง�นทดแทนเข้�ม�

ในระบบเลยตอนน้ี กจ็ะทำ�ใหต้้นทนุยิง่เพิม่และยิง่สง่ผลต่อค�่ไฟของพวกเร� 

เพร�ะฉะน้ันตอนน้ีจึงเป็นเหมือนช่วงของก�รเปลี่ยนผ่�น ที่ต้องทยอยปลด

ของในระบบเก�่ออกไปก่อน และทำ�ใหพ้ลงัง�นทดแทนทีเ่ข�้ม�ในระบบใหม่

มีต้นทุนลดลง 

ต้องใช้เวลามากน้อยเท่าไรในการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงาน
ทดแทนทั้งหมด 

เดิมที่เร�คิดว่�คงอยู่ในระยะประม�ณ 10 ปี แต่ตอนนี้ผมคิดว่�มันจะเร็วขึ้น

อีกโดยทิศท�งของเพื่อนบ้�นและทิศท�งของโลก เช่น ก�รที่เร่ิมมีทิศท�ง

เรื่องย�นพ�หนะไฟฟ้� (EV) ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น เช่นก�รประก�ศว่� 

ในปีค.ศ. 2030 จะเลิกผลิตรถน้ำ�มัน ก็จะเป็นตัวเร่งให้ระยะเวล�ก�รเปลี่ยน

ตรงน้ีมันหดแคบเข้� ที่ยกตัวอย่�งเร่ืองย�นยนต์ไฟฟ้�ก็เพร�ะมีผลสำ�คัญ 

ต่อก�รลดก�รปล่อยกรีนเฮ้�ส์ก๊�ซ เฉพ�ะภ�คขนส่งในประเทศไทยเป็น 

ตัวปล่อยก๊�ซเรือนกระจกเกือบ 70 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นถ้�ลดพลังง�นในภ�ค

ขนส่งได้ เร�จะช่วยลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกในประเทศไทยได้เกือบ  

1 ใน 3

การใช้ชีวิตแบบ New Normal หรือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
จะสง่ผลกระทบต่อการใชพ้ลงังานอย่างไร และเราจะรบัมือกบั
ความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยวิธีใด 
เร�เห็นตัวเลขชัดเจนว่�มีก�รใช้พลังง�นเพิ่มข้ึนสูงในภ�คครัวเรือนจ�ก 

ก�รที่คนเปลี่ยนรูปแบบก�รทำ�ง�นม�เป็น Work From Home ม�กขึ้น เช่น

เดยีวกบัสงัคมสงูวยัทีเ่ปน็อกีปจัจยัหน่ึงทีจ่ะทำ�ใหก้�รใช้พลงัง�นในสว่นทีอ่ยู่

อ�ศัยเพิ่มขึ้น ซึ่งในขณะเดียวกันก�รผลิตพลังง�นใช้เองจ�กภ�คที่อยู่อ�ศัย

นับจ�กน้ีก็น่�จะมีม�กข้ึนด้วย โดยเฉพ�ะพลังง�นแสงอ�ทิตย์และ 

จ�กรถยนต์ไฟฟ้� คือคนที่ติดไฟจ�กโซล�ร์เซลล์แล้วเอ�ไฟน้ันม�ช�ร์จ

รถยนต์ด้วย ตอนน้ีก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ยังมี 

ก�รพัฒน�แท่นช�ร์จ 2 ท�ง (Bidirectional EV Charger) คือเอ�ไฟจ�ก

ระบบไฟบ้�นช�ร์จเข้�รถยนต์ไฟฟ้� ขณะเดียวกันก็ใช้ช�ร์จเจอร์ตัวนี้เอ�ไฟ

ที่เหลือจ�กแบตเตอรีไฟฟ้�ของรถยนต์จ่�ยคืนเข้�ระบบได้ด้วย

 นอกจ�กน้ี หลักก�รจ�กที่ประชุม World Economic forum เมื่อปี  

2019 ก็มีข้อเสนอเก่ียวกับภ�คพลังง�นที่เรียกว่� 3D คือ Digitalization 

Decentralization และ Decarbonization คือก�รนำ�เอ�นวัตกรรมดิจิทัล

เข้�ม�ใช้ง�นบนหลักก�รผลิตพลังง�นที่เป็นแบบไม่รวมศูนย์ เน้นให้คน 

ทุกคนมีส่วนร่วมได้ อ�จจะผลิตพลังง�นบนหลังค�บ้�น หรือโรงไฟฟ้�

เศรษฐกิจฐ�นร�ก และลดปริม�ณค�ร์บอนให้ได้จริง อย่�งทุกวันน้ีเร�จะ 

เห็นว่�มีบริษัทต่�งช�ติต้องก�รเข้�ม�ลงทุนในไทยค่อนข้�งม�ก แต่เงื่อนไข

ที่เข�ขอในก�รลงทุนอ�จไม่ใช่เรื่องข้อได้เปรียบท�งด้�นภ�ษีอีกแล้ว แต่เข�

ขอเร่ืองพลังง�นไฟฟ้�ที่ม�จ�กพลังง�นหมุนเวียนตลอด 24 ช่ัวโมงเพื่อ 

ลดปริม�ณรอยเท้�ค�ร์บอน ซึ่งเมื่อกระแสทั้งโลกเป็นไปแบบน้ี ก็เป็น 

ก�รบังคับให้เร�ต้องว่ิงห�พลังง�นหมุนเวียน 100% เพ่ือป้อนคว�มต้องก�รใหม่

ให้เร็วขึ้นอีก เพร�ะมันตอบทั้งโจทย์ธุรกิจและโจทย์ใหญ่ของโลก 

แหล่งพลังงานที่เชื่อมั่นมากที่สุด
ผมเชื่อมั่นในพลังง�นแสงอ�ทิตย์ เพร�ะเป็นพลังง�นที่ไม่มีวันหมด ใกล้ตัว 

และเป็นประช�ธิปไตย เพร�ะทุกคนเข้�ถึงพลังง�นนี้ได้เท่�เทียมกัน ถ้�คุณ

ไม่ตื่นส�ยเกินไปนะ (ยิ้ม)

เร่ิมเปลีย่นตวัเองอย่างไรบา้งในการหันมาใช้พลงังานทดแทน 
ผมเร่ิมจ�กก�รใช้จักรย�นในก�รเดินท�งในชีวิตประจำ�วัน ข่ีไปกลับจ�ก 

ที่ทำ�ง�นและขี่ออกกำ�ลังก�ย ตอนหลังพอมีรถยนต์ EV ผมก็เลือกใช้ม�ได้

ปีกว่� ๆ เพ่ือก�รเดินท�งท่ีตอบโจทย์ม�กข้ึน ทุกวันน้ีจักรย�นผมก็อยู่ท้�ยรถ 

EV ครับ

แหล่งข้อมูลในการทำางานด้านพลังงาน
เดี๋ยวน้ีมีเทคโนโลยีก�รสื่อส�รเยอะม�กครับ แค่เข้�ไปในกลุ่มเฟซบุ๊กที่มี 

คนสนใจเรื่องพลังง�นทดแทน ก็ทำ�ให้เร�ได้แชร์ประสบก�รณ์ ได้รู้เทคนิค

ไอเดียใหม่ ๆ ในทุกวันแล้ว
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เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ

เปล่ียนขยะใหเ้ป็นพลังงานไฟฟา้สุดคลู

“จะดีแค่ไหนถ้าชุมชนทีเ่ราอาศัยปราศจากขยะ และจะยิง่ดีขึน้
ไปอีก ถ้าขยะเหล่านั้นสามารถกลายร่างเปลี่ยนเป็นพลังงาน
ให้ทุกคนได้ใช้กัน”

“ขยะ” คือสิ่งที่หล�ยคนมักมองว่�ไร้ค่�และสกปรก ยิ่งผู้คนในสังคมข�ด

คว�มเข้�ใจเก่ียวกับแนวท�งก�รจัดก�รขยะท่ีเพียงพอแล้ว ปัญห�ขยะก็ย่ิงสร้�ง

ผลกระทบต่อท้ังชุมชนและส่ิงแวดล้อมในหล�ยพ้ืนท่ี ท้ังท่ีจริงแล้ว ห�กเร�

จัดก�รขยะกันอย่�งถูกวิธี ส่ิงไร้ค่�ของใครหล�ยคน ก็ส�ม�รถถูกนำ�ไปต่อยอด

และสร้�งคุณค่�ให้กับผู้คนได้อย่�งน่�อัศจรรย์ ดังน้ัน ก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

เก่ียวกับก�รจัดขยะ จึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่สำ�คญัเพ่ือก�รแก้ไขปัญห�ในระยะย�ว 

 โครงก�ร Wonder Waste! หรือโครงก�รสร้�งนวตักรรมก�รผลติไฟฟ�้

จ�กพลังง�นหมุนเวียน ที่ดำ�เนินง�นโดย สำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์ (CEA) โดยได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�กกองทุนพัฒน�ไฟฟ้�

เพื่อส่งเสริมให้สังคมและประช�ชนมีคว�มรู้ คว�มตระหนัก และมีส่วนร่วม

ท�งด้�นไฟฟ้�ม�กข้ึน เป็นอีกหน่ึงโครงก�รที่มองเห็นถึงคว�มเป็นไปได้น้ี 

ด้วยก�รว�งแผนสร้�งเส้นท�งก�รจัดก�รขยะเพ่ือก�รผลิตไฟฟ้� โดยเร่ิมต้ังแต่

ก�รระดมคว�มคิดผ่�นก�รเวิร์กช้อปด้วยกระบวนก�รคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) เพือ่สร้�งองคค์ว�มรู้และนวตักรรมเร่ืองก�รคดัแยกขยะจ�กชมุชน 

และเปล่ียนขยะที่ไม่มีใครต้องก�รให้กล�ยเป็นพลังง�นไฟฟ้� ซึ่งปัจจุบัน

กำ�ลังดำ�เนินก�รใน 4 พื้นที่นำ�ร่อง ได้แก่ ย่�นเจริญกรุง ย่�นหนองแขม 

ย่�นเมืองเก่� จ. ภูเก็ต และย่�นศรีจันทร์ จ. ขอนแก่น ทำ�ให้เร�ได้เห็นไอเดียล้ำ� ๆ 

ซึ่งไม่แน่ว่�หล�ยไอเดียอ�จจะได้ใช้กันจริงในอน�คตอันใกล้นี้ 

ที่ม� : โครงก�รสร้�งนวัตกรรมก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมุนเวียน (Wonder Waste!)

POWER PICK (ย่�นเจริญกรุง) 

ไอเดียจ�กกระปุกออมสินท่ีเปล่ียน

ม�อยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์มและ

แอพพลิเคชัน ซึ่งอ�ศัยแนวคิด

ก�รออมพลังง�นไฟฟ้�เพื่อเป็น

ตัวช่วยในก�รรีไซเคิล เร่ิมจ�ก

ก�รนำ�ขยะประเภท RDF ที่เผ�ไหม้ได้แต่ไม่ส�ม�รถรีไซเคิลได้ด้วยตัวเองที่

บ้�นม�ส่ง ณ จุดรับฝ�กต่�ง ๆ เพื่อแลกเป็นคะแนนพลังง�น (Waste to 

Energy Point) ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปใช้ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้� เป็นส่วนลด

ในก�รเดินท�งด้วยรถไฟฟ้� รวมถึงใช้แลกสิทธ์ิลุ้นร�งวัลต่�ง ๆ ได้ ส่วนขยะ

ทีน่ำ�ม�แลกคะแนนไปกจ็ะถูกนำ�สง่ไปยงัโรงไฟฟ�้พลงัง�นหมนุเวียนเพือ่ผลติ

เป็นพลังง�นไฟฟ้�สำ�หรับชุมชนต่อไป 

บุญบุญ (ย่�นศรีจันทร์ จ. ขอนแก่น) 

หุ่นยนต์สร้�งเครือข่�ยเก็บขยะที่

ตั้งใจทำ�ให้ผู้คนเข้�ถึงถังขยะได้

ง่�ยข้ึน และยังเป็นหุ่นยนต์หน้�ต�

คล้�ยแมวที่คอยทำ�หน้�ที่เป็น 

ผู้ช่วยในก�รให้ข้อมูลสร้�งคว�มรู้

คว�มเข้�ใจในเร่ืองก�รแยกขยะอย่�งถูกวิธี โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ หุ่นยนต์สำ�หรับใช้ภ�ยในร้�นค้�ที่จะสร้�งคว�มตระหนักรู้เร่ืองขยะ 

ให้แก่ผู้ม�ใช้บริก�ร และหุ่นยนต์สำ�หรับใช้ภ�ยนอกที่มีขน�ดใหญ่กว่�และ

จะคอยรับขยะจ�กร้�นค้�ที่ทำ�ก�รแยกไว้แล้วตั้งแต่ต้นท�ง เพื่อสร้�ง 

คว�มมั่นใจว่�ขยะที่ รับจ�กก�รแยกน้ันจะถูกนำ�ไปจัดก�รต่ออย่�งมี

ประสิทธิภ�พ 

POWER PICK

PRESENCE (ย่�นหนองแขม) 

ระบบก�รจัดก�รขยะในคอนเซ็ปต์ 

“เด็กเดินขยะ Bike & Bin” ที่จะ

มีน้อง ๆ ปั่นจักรย�นไปเก็บขยะ

ถึงหน้�บ้�นและร้�นค้�ในชุมชน 

โดยจักรย�นที่ปั่นไปรับขยะจะ

เป็นจักรย�น 3 ล้อ ที่มีช่องเก็บขยะแยกเป็น 4 ประเภทก่อนจะนำ�ไปจัดเก็บ

ท่ีจุดพักเพ่ือรอส่งต่อให้กับโรงเผ�ขยะ โรงง�นรีไซเคิล หรือนำ�ไปทำ�ปุ๋ยต่อไป 

ซึ่งคนในชุมชนที่เข้�ร่วมกับระบบก�รเก็บขยะน้ี จะได้มีส่วนในก�รรับ 

ผลตอบแทนจ�กขยะของตนเองด้วย เช่น ได้รับปุ๋ยจ�กขยะอินทรีย์ หรือ 

ถุงแยกขยะ เป็นต้น

PRESENCE 

BABA BIN (ย่�นเมืองเก่� จ. ภูเก็ต) 

ไอเดียถังกรองขยะลดคว�มชื้น

จ�กเก�ะภูเก็ต อย่�งที่รู้กันว่�

ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว ดังนั้น

ขยะทีเ่กดิข้ึนสว่นใหญจึ่งเปน็ขยะ

อินทรีย์ (อ�ห�ร) และบรรจุภัณฑ์ท่ี

ปนเป้ือน นำ�ม�สู่ท่ีม�ของแนวคิดก�รจัดก�รกับเศษอ�ห�รและก�รลดคว�มช้ืน

จ�กขยะก่อนที่จะนำ�เข้�โรงเผ� เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รผลิตไฟฟ้�  

โดยรูปแบบของบ่�บ๋� บิน จะเป็นถังกรองขยะลดคว�มชื้นที่เหม�ะสำ�หรับ

ใช้ในร้�นอ�ห�รหรือค�เฟ่ ภ�ยในถังจะมีก�รแยกส่วนสำ�หรับใส่บรรจุภัณฑ์

และเศษอ�ห�รออกจ�กกัน ส่วนที่ใส่เศษอ�ห�รส�ม�รถลดคว�มชื้นได้ด้วย

ถังปั่นที่อยู่ภ�ยใน ส�ม�รถบดอัดบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บขยะ และมี 

ตัวกรองสำ�หรับแยกของเหลวตกค้�งเพื่อลดคว�มชื้นด้วย

BABA BIN

บุญบุญ 



              แคมเปญปลอยของ

เรา
ช�วย

คุณขาย

CREATIVE SHOPHOUSE เราช�วยคุณขาย คือแคมเปญที่รวบรวม
ผลงานจากผู�ประกอบการ SMEs ที่ผ�านการพัฒนาและบ�มเพาะ
จากสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมในแพลตฟอร�ม CONNECT 
by CEA ภายใต�สำนักงานส�งเสร�มเศรษฐกิจสร�างสรรค� สนับสนุนโดย
พันธมิตรด�านประชาสัมพันธ�และ E-commerce ทั้งในและต�างประเทศ
ซึ่งเป�นโครงการที่จัดข�้นเพ�่อกระตุ�นเศรษฐกิจสร�างสรรค�ให�ขับเคลื่อน
ต�อไปได� และเป�น Online Community ที่รวบรวมหลากหลายแบรนด�
ให�คุณได�ช�อปป��งสินค�าได�โดยตรงจากแบรนด�ต�าง ๆ และชมผลงานเพ�่อ
จ�างงานนักสร�างสรรค�ที่อัพเดตไว�อย�างต�อเนื่องพ�เศษ! สามารถสอบถาม
โปรโมชั่นพ�เศษจากทางแบรนด�ได�โดยตรง เพ�ยงบอกกับทางแบรนด�ว�า
รู�จักผ�าน CONNECT by CEA และพบกับสินค�าจากผู�ประกอบการ
สุดสร�างสรรค�เพ��มเติมได�ที่ connect.cea.or.th/creator

ผูประกอบการสามารถเขารวมโครงการไดที่
https://connect.cea.or.th/register 
หร�อสอบถามเพ�่มเติมที่ connect@cea.or.th 

พบกับ 18 แบรนด�สุดสร�างสรรค�จากผู�ประกอบการ

#CreativeShophouse 
#CONNECTbyCEA




