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บเคลื่อนพลังงานที่ยั่งยืน 12 การปรับตัวของ
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Editorial Note
การพั ฒ นาที่ ย่ั ง ยื น เป็ น อี ก หนึ่ ง เป้ า หมายที่ ท่ั ว โลก
ให้ความสำ�คัญ เป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืนทั้ง 17 เป้าหมาย
ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง มิ ติ เ ศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
เปรี ย บเสมื อ นหมุ ด หมายสำ � คั ญ ที่ ท้ั ง โลกตกลงร่ ว มกั น ว่ า
จะบรรลุให้ได้ ภายในปี ค.ศ. 2030 และเมื่อต้ นปีท่ี ผ่านมา
เครือข่าย Sustainable Development Solutions Network
(SDSN) ได้ เผยแพร่รายงาน Sustainable Development
Report 2021 ซึ่งวารสารฉบับเมษายน-มิถุนายน 2564 นี้
จะนำ � เสนอรายละเอี ย ดของ SDGs และตอบคำ � ถามว่ า
ประเทศไทยอยู่ตรงไหนของโลกในมุมมองของการพัฒนา
ที่ย่ังยืน ในคอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ “ประเทศไทยกับก้าวต่อ
ไปของเป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน”

นอกจากการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืนในภาพรวมแล้ว ความยัง่ ยืน
ในด้ า นการใช้ พ ลั ง งานเองก็ เ ป็ น อี ก เรื่ องที่ น่ า จั บ ตามอง
คอลั ม น์ เ รื่ อ งจากปก “การปรั บ ตั ว ของพลั ง งานไทยในยุ ค
The Next Normal” จะพาท่านผู้อ่านไปพบกับข้อมูลการใช้
พลังงานที่เปลี่ยนไปในยุคของโรค COVID-19 รวมถึงแนวโน้ม
ของรูปแบบการใช้พลังงานในอนาคต ต่อเนื่องไปกับ “ทิศทาง
พลังงานไทย” ในคอลัมน์สมดุลและหลากหลาย ที่จะเล่าถึง
การใช้พลั งงานที่ ย่ังยืนผ่านนโยบายด้ านพลั งงานของไทย
ต่ อด้ วยข้อมูลจากต่ างประเทศอย่างเทคโนโลยี “ยานยนต์
ไฟฟ้ า : นวั ต กรรมกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ”
ในคอลั มน์ส่องโลก นอกจากนี้ ในคอลั มน์ส่ิงแวดล้ อมและ
มลพิ ษ ยั ง ได้ นำ � เสนอพลั ง งานทางเลื อ กจากขยะ อี ก หนึ่ ง
ปลายทางของขยะทั่วไป ในหัวข้อ “ขยะกำ�พร้า” อีกด้วย
ทั้ งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืนและทิ ศทาง
การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งยั่ ง ยื น ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จาก
ทุ ก ภาคส่ ว น ทางกองบรรณาธิ ก ารหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า
วารสารฉบับนี้จะนำ�เสนอมุมมองใหม่ ๆ แด่ ผู้อ่านเพื่อเป็น
แนวทางสูก
่ ารเปลี่ยนแปลงสูค
่ วามยั่งยืนต่อไป
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Sustainable Development Goals (SDGs)are the
issues that interested worldwide. The 17 Goals which
cover the area of economy, social, and environment
are the goals that the world has agreed to archive
in 2030. Earlier this year, Sustainable Development
Report 2021 was published Sustainable Development
Solutions Network (SDSN). In this April-June 2021
issue of Natural and Environment Journal, the column
“Special Interview” presents you more details of The
SDGs along with the answer of this question: Where is
Thailand now in The SDGs point of view.
Aside from SDGs, the sustainable energy usage also

one of the interesting topics nowadays. The Cover Story
“The Adaptation of Thai Energy in The Next Normal Era”
introduces the readers to the change of energy used
in COVID-19 pandemic and trends of energy usage in
the future. Continue with the article “Direction of Thai
Energy” in Balance and Diverse column, which show
you how Thailand mainstreaming sustainable energy
policy. In world focus column “ELECTRIC VEHICLE:
Innovation and Climate Change” also presents
world wide’s perspective on electric vehicle. Moreover,
the article “From the Orphaned Waste to the
Renewable Energy” will show you how general waste
can become renewable energy.
Both SDGs and Sustainable energy require
cooperation from every sectors. The editorial board
hopes that this journal will provide new perspective for
the upcoming sustainable transformation in the future.
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สผ. กับการขับเคลื่อนชุมชน

สู่การพั ฒนาที่ย่ง
ั ยืน
ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ชุ ม ช น เ ก่ า ไ ว้ โ ด ย ใ ห้ ทั้ ง ชุ ม ช น ส า ม า ร ถ เ ดิ น ไ ป ข้ า ง ห น้ า ไ ด้

นั บ เป็ น อี ก โจทย์ ห นึ่ ง ที่ ท้ า ทาย ในช่ ว งต้ น ปี ท่ี ผ่ า น สำ � นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) มีการขับเคลื่อน ฟื้นฟู และอนุรก
ั ษ์ชุมชนเก่า
2 โครงการ ได้ แก่ “โครงการขับเคลื่ อนการดำ �เนินงานอนุรักษ์ ฟ้ ืนฟูย่านชุ มชนเก่ า
ระดับจังหวัด ระยะ 2” และ “โครงการจัดการสิง่ แวดล้อมภูมน
ิ เิ วศสิง่ แวดล้อมธรรมชาติ

และสิ่ ง แวดล้ อ มศิ ล ปกรรมอย่ า งยั่ ง ยื น : การจั ด ทำ � ผั ง พื้ นที่ อ นุ รั ก ษ์ ส่ิ ง แวดล้ อ ม
แหล่งศิลปกรรมรายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ
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สำ � หรั บ โครงการแรก “โครงการขั บ เคลื่ อนการดำ � เนิ น งานอนุ รั ก ษ์ ฟ้ ื นฟู

ย่ า นชุ ม ชนเก่ า ระดั บ จั ง หวั ด ระยะ 2” เป็ น การดำ � เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งจากโครงการ
ระยะที่ 1 ซึง่ เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การอนุรก
ั ษ์และฟื้นฟูยา่ นชุมชนเก่าแห่งชาติ

เพื่ อผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การอนุ รั ก ษ์ ฟ้ ื นฟู ย่ า นชุ ม ชนเก่ า ในระดั บ จั ง หวั ด โดยใช้ ก ลไก
ในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ได้มาซึ่งต้นแบบการขับเคลื่อน
การอนุรักษ์ฟ้ ืนฟูย่านชุมชนเก่า โดยใช้ประกาศจังหวัดเป็นเครื่องมือในการประกาศ
ย่ า นชุ ม ชนเก่ า เป็ น มรดกจั ง หวั ด เป็ น ครั้ ง แรกของประเทศ ในพื้ น ที่ นำ � ร่ อ ง 2 พื้ น ที่
คือ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตรัง

ในโครงการระยะที่ 2 นี้ สผ. ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ย Startup ที่ มี ค วามสนใจ

ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นำ�เครื่องมือ
แพลตฟอร์ ม เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ชื่ อว่ า “มรดกแพลตฟอร์ ม ” เข้ า มาทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น
เครื่องมือรวบรวมความต้ องการในการขับเคลื่ อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูย่านชุ มชนเก่ า
ในพื้นที่น�ำ ร่องทั้ง 2 จังหวัด เพื่อทำ�การจับคู่กับความต้องการดำ�เนินกิจกรรมโครงการ

ของชุมชน และความสนใจของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการเข้ามาขับเคลื่อนร่วมกับ

ชุ ม ชน ในโครงการ/กิ จ กรรมที่ ชุ ม ชนเสนอ คล้ า ยกั บ เป็ น การจั บ คู่ อุ ป สงค์ อุ ป ทาน
เพื่อให้เกิดการดำ�เนินโครงการขึ้นระหว่างผู้เสนอโครงการ ซึ่งเป็นชุมชนกับผู้สนใจ
ร่วมดำ�เนินโครงการมาจากคนนอก เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำ �เนินโครงการให้สำ�เร็จ

มากขึ้น เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่ เปิดกว้ างให้กลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนมาจาก
หลายแหล่ง เป็นการยกระดับให้เห็นถึงรู ปแบบการขับเคลื่อนที่หลากหลาย พร้อมใช้

5

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ปีท่ี 10 ฉบับที่ 2 | เมษายน - มิถุนายน 2564

การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเพื่อสร้างการรับรู้
และขยายผลในวงกว้ า ง ผ่ า นสื่ อต่ า ง ๆ สร้ า งฐานข้ อ มู ล
ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ใ ห้ เ กิ ด การต่ อ ยอดในการสร้ า งกิ จ กรรมและ

นวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อการอนุรก
ั ษ์ยา่ นชุมชนเก่าในอนาคต

ต่ อ ไป ซึ่ ง ในจั ง หวั ด นำ � ร่ อ ง 2 จั ง หวั ด ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น เกิ ด
ความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้กรอบ
อัตลักษณ์เศรษฐกิจชุมชน โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมโยง
หาผู้รว
่ มขับเคลื่อนโครงการ ดังนี้

1. จั ง หวั ด ตรั ง เกิ ด การริ เ ริ่ ม การระดมทุ น สาธารณะ

เพื่ อการอนุ รั ก ษ์ ส ถาปั ต ยกรรมและมรดกวั ฒ นธรรม ได้ แ ก่
โครงการฟื้นฟูบ้านพระยารัษฎานุประดิษฐ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียน
รู้ ชุ ม ชน จั ด ตั้ ง วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ย่ า นชุ ม ชนเก่ า
และจัดทำ �แผนอนุรักษ์ พัฒนาใน 5 ชุมชน คือ ย่านชุมชนเก่า

ทั บเที่ ยง ย่านชุ มชนเก่ าหยงสตาร์ ย่านชุ มชนเก่ าย่านตาขาว
ย่ า นชุ ม ชนเก่ า ห้ ว ยยอด และย่ า นชุ ม ชนเก่ า กั น ตั ง ซึ่ ง เป็ น
การยกระดับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการดำ�เนินงานอนุรักษ์
ฟื้นฟูยา่ นชุมชนเก่า

2. จั ง หวั ด จั น ทบุ ร ี เกิ ด การริ เ ริ่ ม การใช้ เ ทคโนโลยี

ต่ อ ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมแปลก ซึ่ ง เป็ น เอกลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่ น ของ
ย่านชุมชนเก่าหนองบัว และโครงการฟื้นฟูบา้ นคหบดีบา้ นชัยกุล

เป็นแหล่งเรียนรูท
้ ้องถิ่น เพื่อเพิม
่ มูลค่าให้กับย่านชุมชนเก่าและ
สร้างความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์ยา่ นชุมชนเก่า
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สำ � หรั บ โครงการที่ 2 คื อ โครงการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม

ภู มิ นิ เ วศ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มศิ ล ปกรรม
อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น : ก า ร จั ด ทำ � ผั ง พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
แหล่งศิลปกรรมรายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ

เป็นการจัดทำ�ผังพื้นที่อนุรก
ั ษ์สง่ิ แวดล้อมแหล่งศิลปกรรม

ประเภทย่ า นชุ ม ชนเก่ า พร้ อ มแนวทางการอนุ รั ก ษ์ ฟ้ ื นฟู

ย่านชุมชนเก่า ตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ ืนฟูย่านชุมชนเก่า
แห่งชาติ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน 8 จั งหวั ด ได้ แก่ จั งหวั ด

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำ�พูน ลำ�ปาง เชียงราย น่าน พะเยา และ

แพร่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถ
สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ตามศักยภาพของภูมน
ิ เิ วศ เน้น

การเป็นเมืองน่าอยู่สำ�หรับคนทุกกลุ่มที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์
ของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นในแหล่งศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า

เป็นลำ �ดั บแรก เนื่องจากย่านชุ มชนเก่ าเป็นจุ ดก่ อกำ �เนิดของ

การตั้งถิ่นฐาน หลอมรวมครบทุกองค์ประกอบ เอกลักษณ์ทาง
กายภาพ อั ตลั กษณ์ทางสังคม วั ฒนธรรม วิ ถีชีวิต ภูมิปัญญา
และอัตลักษณ์เศรษฐกิจชุมชน ภายใต้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

การจั ด ทำ � ผั ง พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มแหล่ ง ศิ ล ปกรรม

ประเภทย่ า นชุ ม ชนเก่ า ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบน 8 จั ง หวั ด
ไ ด้ แ ส ด ง ผ ล ข้ อ มู ล อ อ ก ม า ใ น รู ป แ บ บ ผั ง พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์

ย่ า นชุ ม ชนเก่ า ระดั บ ภาค ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ อำ � เภอ และ
ระดั บ ย่ า น และสามารถเชื่ อมโยงกั บ ระบบฐานข้ อ มู ล ของ
หน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการร่ ว มกั น ในการสงวน

รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ตลอดจนวิถีชีวิตพื้นถิ่น
บนพื้นฐานสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน พร้อมเสนอ

กรอบแนวทางการส่งเสริมรักษาในภาพรวม และกรอบแนวทาง

การบริหารจัดการ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเป็นแหล่งเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในอนาคต

ทั้ ง สองโครงการนี้ ล้ ว นเป็ น ก้ า วที่ สำ � คั ญ ในการฟื้ นฟู
และอนุ รั ก ษ์ ชุ ม ชนเก่ า และยั ง มี ส่ ว นช่ ว ยในการทำ � ให้ ชุ ม ชน
ก้าวไปข้างหน้าได้โดยไม่จำ�เป็นต้องทิ้งอัตลักษณ์เดิม
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โดย กองบรรณาธิิการ

Editorial Board

Driving communities towards

sustainable
development with ONEP
The conservation of an old community by allowing whole community
to move forward is another challenging issue. At the beginning of the year,
the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
(ONEP) has driven, restored and preserved old communities in 2 projects are
“Driving the operation of conservation and restoration of the old communities
at the provincial level, phase 2 project” and “Environmental management,
landscape, natural environment and sustainable artistic environment:
planning of environmental conservation areas for each type of art resources in
the northern region project”.
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The first project, “Driving the operation of preserving and restoring old
communities at the provincial level, phase 2” is continuing operations from
the first phase of the project which is driving conservation strategy and restore
the old national community in order to pushing for the preservation and
rehabilitation of old communities at the provincial level by using provincial
and local mechanisms as the main drivers. It acquired a model to drive the
conservation of the old community area by using the provincial announcement
as a tool to announce the old community as a provincial heritage for the first
time in the country in 2 pilot areas, Chanthaburi and Trang provinces.
In the second phase of the project, ONEP has joined a network of startup
interested in cultural heritage conservation and the National Innovation
Agency bring a digital technology platform tool called “Heritage Platform”
as a tool to gather the needs to drive the conservation and restoring old
community areas in pilot areas in both provinces. In order to match the needs
of community project activities and the interests of network partners to drive
with the community in a project or activity offered by the community,
like the matching of supply and demand. So, that the project process takes
place between those who propose the project which is a community with
people interested in participating in the project from outsiders to increase
the project success. Because it is a platform that is open to groups interested
in investing from many sources. It is an upgrade to show various driven forms
including using public relation as a driving tool to create awareness and
9
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expand widely through various media. This project also
built a conservation database in creating innovative and
activities to conserve the old community in the future.
For the two pilot provinces mentioned above, there is the
collaboration between communities and various sectors
under the framework of the community economy identity
by using digital platforms to connect to the co-drivers of
the project are as follows:
1. Trang Province. There was the public funding for
the conservation of architecture and cultural heritage,
including: Phraya Ratsadanupradit Mahitsaraphakdi
House Restoration Project to be a source of community
learning and established community enterprise to
conserve old community area and prepare conservation
and development plans in 5 old communities are Thap
Thiang, Yong Star, Yan Ta Khao, Huai Yot and Kantang,
which promotes the development mechanism to drive
the conservation and rehabilitation of old communities.
2. Chanthaburi Province. using technology to
develop exotic dessert products that are unique to
the local area of Nong Bua old community, and Ban
Kahabodi Ban Chai Koon restoration project as a local
learning resource to add value to the old community and
strengthen the conservation of the old community area.

10
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The second project is Environmental management,
landscape, natural environment and sustainable artistic
environment: planning of environmental conservation
areas for each type of art resources in the northern region,
which is the planning of environmental conservation area
of art resources in the old community type, along with the
guidelines for conserving and restoring the old community
according to the National Old Community Rehabilitation
Conservation Strategy in 8 Northern provinces are Chiang
Mai, Mae Hong Son, Lamphun, Lampang, Chiang Rai, Nan,
Phayao and Phrae. In order to achieve the goals of the
national strategy and able to support the management
of the area according to the potential of the ecological
landscape, which focusing on being a livable city for all
groups of people that maintain the identity of the area.
It first aims at art resources in the old community type.
Because the old community is the original source of the
settlement, combining all elements, physical identity,
social identity, culture, way of life, wisdom, and community
economic identity under their natural environment.

The preparation of environmental conservation
area plan of art resources in the old community type in
8 Northern provinces has shown data in a form of old
community conservation area layout at the regional,
provincial, district, and neighborhood levels, and can
be linked to the database system of other agencies.
Moreover, to create integration in preserving, conserving,
rehabilitating and utilizing local way of life on the basis of
sustainable environment and culture as well as propose
a framework for overall promoting and maintaining, and
management framework to prepare for being a creative
and cultural learning resources in the future.
These two projects are important steps in the
restoration and conservation of the old community and
also contribute to moving the community forward without
leaving old identity of them.
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โดย นางสาวศุุภิินทรา แสงอรุุณ
วิิศวกรปฏิิบััติิการ
สำำ�นัักงานพลัังงานจัังหวััดแพร่่ กระทรวงพลัังงาน

การปรับตัวของพลังงานไทยในยุค

The Next New Normal

ปฏิเสธไม่ได้จริง ๆ ว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลง
วิถก
ี ารดำ�เนินชีวต
ิ ของทุกคนบนโลกนี้ นับตัง
ื่ นอน รับประทานอาหาร พบปะพู ดคุย
้ แต่ตน
เดินทาง และทำ�กิจกรรมต่าง ๆ จนถึงเข้านอน ซึ่งไม่ใช่เพี ยงแค่วิถีการดำ�เนินชีวิต
ที่ปรับเปลี่ยนไปเท่านั้น แม้แต่การประกอบพิ ธีกรรมทางศาสนายังต้องมีการปรับรูปแบบ
เพื่ อให้เข้ากับสถานการณ์และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้มากที่สุด เห็นได้จาก
การประกอบพิ ธีฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ที่อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำ�เนินการเท่านั้น ไม่อนุญาตแม้กระทั่งญาติพ่ี น้องหรือครอบครัว
้ ว
ได้เข้าใกล้หรือสัมผัสร่าง แม้ในวาระสุดท้ายของชีวต
ิ เหตุการณ์เหล่านีล
้ นเตือนให้มนุษย์
ทุกคนต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์
้ หรือเหตุการณ์อน
้ ในอนาคตอย่างทีไ่ ม่มใี คร
่ื ๆ อีกหลากหลายรูปแบบทีอ
่ าจเกิดขึน
ทีเ่ กิดขึน
คาดคิดให้ได้
หนึ่ ง ในเครื่ อ งมื อ สำ � หรั บ การเตรี ย มความพร้ อ มในการรั บ มื อ ต่ อ ทุ ก การเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น

โดยเฉพาะการต้องดำ�เนินชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ คือ การวางแผนการจัดการ

และดำ � เนิ น การอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ่น เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น

ซ้อนในการเปลี่ยนแปลงนั้นอีกทอดหนึ่งด้วย โดยประเด็นด้านการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศไทยยัง

คงมีความท้าทายที่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งกำ�หนดทิศทาง รวมทั้งวางแผนการขับเคลื่อน
12
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และพัฒนาอย่างแม่นยำ� ชัดเจน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด

ในทุกประเภทมีผู้ใช้ลดลง โดยเฉพาะความต้องการใช้ไฟฟ้าใน

ในประเทศ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (GDP Q1 2021) มีการขยายตัวลดลง

จากไตรมาส 4/2563 สำ � หรั บ ในหมวดโรงแยกก๊ า ซนั้น ลดลง

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในยุคที่ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ร้อยละ 2.6 แม้วา่ เป็นการปรับตัวทีด
่ ข
ี น
้ึ จากการลดลงร้อยละ 4.2
ในไตรมาสที่ 4/2563 ก็ตาม (ข้อมูลจากกองบัญชีประชาชาติ
สำ � นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ

(สศช.) วันที่ 17 พฤษภาคม 2564) นอกจากนี้ จากรายงานของ

สศช. ยังระบุอีกว่าในไตรมาส 1/2564 นั้น การผลิตน้ำ�มันดิบ
ภายในประเทศลดลงร้อยละ 19.7 ต่อเนื่องจากที่ลดลงร้อยละ
17.6 ในไตรมาสก่อนหน้า การผลิตก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ
1.2 และการผลิ ตก๊ าซธรรมชาติ เหลวลดลงร้อยละ 10.1 โดย

การผลิตสาขาพลังงานไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ� และระบบปรับอากาศ
ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.1 เป็นผลมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้า

ประเภทที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็กที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ 0.7 ซึ่งปรับตัวดีข้ึนจากที่ลดลงร้อยละ 8.0 ในไตรมาส
ก่ อ นหน้ า เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ รายงานของสำ � นั ก งาน

นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ที่ระบุว่า

ไตรมาสแรกของปี 2564 การใช้ พ ลั ง งานภาพรวมทั้ ง น้ำ � มั น

ภาคขนส่งและไฟฟ้าลดลง โดยการใช้น้ำ�มันภาคขนส่งลดลง
ร้ อ ยละ 4 การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ลดลงร้ อ ยละ 5.2 ในขณะที่

ยอดการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า (Electrical Vehicle) หรือ

รถ EV เพิ่มขึ้นถึ งร้อยละ 46 การใช้เชื้อเพลิ งภาคขนส่งและ
การใช้ไฟฟ้าเดือนมกราคม-เมษายน 2564 แสดงดังรูปที่ 1 และ 2

การใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก
2564
(ม.ค.-มี.ค.)

ktoe

ชนิด
เชื้อเพลิง

ราคาขายปลีก
เฉลี่ย

จํานวนรถ*

2560

2561

2562

2563

2564
(ม.ค.-มี.ค.)

growth
(%) YoY

share
(%)

2564
(ม.ค.-มี.ค.)

ณ สิ้นเดือน
มี.ค. 64

กลุ่มเบนซิน
(ล้านลิตร/วัน)

8,175
(30.1)

8,444
(31.0)

8,755
(32.2)

8,649
(31.7)

2,084
(31.1)

-1.3

32

24.94 บาท/ลิตร

28.6 ล้านคัน

กลุ่มดีเซล
(ล้านลิตร/วัน)

13,618
(43.3)

13,960
(44.4)

14,758
(46.9)

15,571
(49.4)

3,934
(50.7)

-1.7

61

24.11 บาท/ลิตร

LPG
(พั นตัน)

1,539
(1,319)

1,366
(1,171)

1,194
(1,023)

879
(753)

197
(169)

-22.4

3

10.19 บาท/ลิตร
18.87 บาท/กก.

NGV
(พั นต้น)

2,179
(2,464)

1,980
(2,226)

1,807
(1,966)

1,248
(1,413)

260
(294)

-31.7

4

13.41 บาท/กก.

-

0.0039
(0.0455)

0.0039
(0.0454)

0.0077
(0.0909)

0.0050
(0.0592)

190.4

-

2.64 บาท/หน่วย
(สำ�หรับแรงดันไฟฟ้า
น้อยกว่า 22 kV)**

25,512

25,750

26,514

26,347

6,475

-4

100

ไฟฟ้า
(ล้านหน่วย)
รวม
รูปที่ 1

การใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งเดือนมกราคม - เมษายน 2564
ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. ข้อมูลวันที่ 7 มิถุนายน 2564

2560

2561

7.2 แสนคัน
(97% เป็น
LPG+เบนซิน)
3.6 แสนคัน
(79% เป็น
NGV+เบนซิน)
6,849 คัน
(ยานยนต์ไฟฟ้า
แบตเตอรี่ : BEV)

*จํานวนรถจดทะเบียนสะสม จากกรมการขนส่งทางบก
**ราคาขายปลีกเฉลี่ยสําหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า
(มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
19 มี.ค. 2563)

2564
(ม.ค.-เม.ย.)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (GWh)
สาขา

11.8 ล้านคน

2562

2563

2564
(ม.ค.-เม.ย.)

growth
(%) YoY

ครัวเรือน

44,374

45,205

49,202

52,860

16,419

-3.4

ธุรกิจ
อุตสาหกรรม
อื่น ๆ*
รวม

45,100
87,772
7,878
185,124

46,764
87,829
8,034
187,832

49,128
86,104
8,526
192,960

43,950
82,158
8,078
187,047

13,611
28,156
2,711
60,898

-9.7
1.6
-3.4
27

share
(%)
27

22
46
5
100

*องค์กรไม่แสวงหากําไร สูบน้ําเพื่ อการเกษตร ไฟชั่วคราว ไฟสาธารณะ EV Charging Station และอื่น ๆ

รูปที่ 2

การใช้พลังงานไฟฟ้าเดือนมกราคม-เมษายน 2564
ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. ข้อมูลวันที่ 7 มิถุนายน 2564
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จ า ก ข้ อ มู ล ข้ า ง ต้ น จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ท่ า ม ก ล า ง ส ภ า ว ะ

ที่ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเกิดการถดถอย สิง่ หนึง่ ที่

เป็นเครื่องสะท้อนสภาวะนี้ ได้แก่ การใช้พลังงานแต่ละประเภท
ที่ลดลง เนื่องจากการขาดสภาพคล่องในการนำ�พลังงานมาเป็น

ปัจจัยพื้นฐานในการผลิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่งทั้ งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ�

ซึ่งต้องใช้น�้ำ มันหรือก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็น
เชื้อเพลิงหลัก การให้บริการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การโรงแรม หรื อ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ซึ่ ง ต้ อ งใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า

เป็นพลังงานขัน
้ ต้นในการสร้างความสะดวกสบายและให้บริการ

หรื อ แม้ แ ต่ ธุ ร กิ จ การค้ า ทั้ ง รายเล็ ก และรายใหญ่ ท่ี ล้ ว นต้ อ ง
พึ่งพาพลั งงานจากน้ำ�มันเชื้อเพลิ งและพลั งงานไฟฟ้าเป็นตั ว
ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจไปอย่างต่อเนือ
่ ง แต่ในทางกลับกัน กลับพบว่า

ในภาคส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงนั้น การใช้พลังงานไฟฟ้า
ในยานยนต์ไฟฟ้ากลับเพิม
ั สำ�คัญ ซึ่งหากพิจารณา
่ ขึ้นอย่างมีนย
ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการส่ ง เสริ ม การใช้ ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า

คือ การสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ
เพื่ อลดการใช้ เ ชื้ อเพลิ ง ฟอสซิ ล อั น เป็ น สาเหตุ ห ลั ก ที่ ก่ อ ให้

เ กิ ด ปั ญ ห า ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก สู่ ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม จากข้อมูลการใช้รถ EV ที่เพิ่มขึ้นนี้ แสดงให้เห็น
ว่าผู้บริโภคได้เห็นความสำ�คัญและให้ความสนใจต่อการบริโภค
สินค้าที่ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียว
เป็นหลัก แต่ผู้บริโภคได้มองถึงมิติของความยั่งยืนด้านพลังงาน

ต่ อ ไปในอนาคตที่ จ ะทำ � ให้ พ วกเขาสามารถพึ่ ง พาตนเอง
ได้มากขึน
ั นีส
้ ถานีอด
ั ประจุไฟฟ้า
้ อย่างมีแบบแผน เพราะปัจจุบน

ของยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ได้ พ ยายามพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารอั ด
ประจุไฟฟ้าโดยหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก

ในการผลิ ตกระแสไฟฟ้า เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิ งฟอสซิล
ที่ยังคงมีความผันผวนทั้งด้านราคาและกำ�ลังการผลิต รวมทั้ง
ผลเสี ย ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มอี ก ด้ ว ย ซึ่ ง จากข้ อ มู ล ในจุ ด นี้ คื อ จุ ด ที่

สะท้ อ นให้ ภ าครั ฐ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งทบทวนการ
พยากรณ์แนวโน้มหรือทิศทางการใช้พลังงานใหม่อีกครั้ง โดย
ต้องให้มค
ี วามหลากหลาย ก้าวทันต่อความต้องการของผูบ
้ ริโภค
ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงและเลือกบริโภคสินค้าที่ตอบสนองความ

ต้องการของตนเองทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้มากขึ้น รวม
ทั้งเกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นแล้วว่า แม้ในช่วงที่ประชาชน

กำ �ลั งเผชิ ญ กั บวิ กฤตของโรคระบาดที่ ไม่ ส ามารถสร้ า ง
ความแน่ น อนต่ อ ชี วิ ต ได้ ดี เ หมื อ นเดิ ม นั้ น ประชาชนหรื อ
ผู้บริโภคยังคงที่จะเลือกพึ่งพาตนเอง โดยการเริ่มต้นจากการ
พึ่ ง พา หรื อ นำ � ทรั พ ยากรด้ า นพลั ง งานที่ มี อ ยู่ ต ามธรรมชาติ

มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละเกิ ด ความยั่ ง ยื น ในระยะยาว

พฤติ ก รรมการบริ โ ภคเหล่ า นี้ นั บ เป็ น การจุ ด ประเด็ น ที่ สำ � คั ญ
ที่ รั ฐ บ า ล ค ว ร หั น ม า ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น

อย่ า งจริ ง จั ง โดยจั ด หามาตรการหรื อ เครื่ องมื อ ต่ า ง ๆ ที่ มี
ความหลากหลาย สามารถเข้ า ถึ งประชาชนได้ ทุ ก กลุ่ ม
ในระยะเวลาอั นสั้นและดำ �เนินไปในระยะเวลายาวนานให้ได้

มากทีส
่ ด
ุ ดังนัน
่ ระกอบด้วย
้ แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ทีป
5 แผนย่อย ได้แก่ (1) แผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

(2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (4) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ และ
(5) แผนบริ ห ารจั ด การน้ำ � มั น เชื้ อ เพลิ ง นั้ น ภาครั ฐ ควรหยิ บ

แผนใดหรือปรับแผนไหนก่อนเป็นลำ �ดับต้น ๆ เพื่อให้สอดรับ

กั บ วิ ถี ก ารดำ � เนิ น ชี วิ ต ที่ เ ปลี่ ย นไปของประชาชนในประเทศ
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ต่อวิกฤตครัง้ นี้ หรือควรเร่งพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยีทส
่ี ามารถ
ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เกิดความเป็นธรรม เพิ่มโอกาส

และทางเลื อ กให้ แ ก่ ป ระชาชน พร้ อ มทั้ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว เพราะจุดเริม
่ ต้น
ของการส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานทดแทนจุ ด เล็ ก ๆ ในวั น นี้

อ า จ ข ย า ย ว ง ก ว้ า ง ไ ป สู่ ก า ร พั ฒ น า พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น
ของประเทศไทยได้อย่างมหาศาลในอนาคต

นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ธุ ร กิ จ การสั่ ง อาหารออนไลน์ หรื อ

Online Food Delivery ได้ เกิ ดการขยายตั วอย่างกว้ างขวาง
โดยในปี พ.ศ.2563 ศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทย รายงานจำ � นวนครั้ง

ของการจั ดส่งอาหารว่ า อยู่ท่ี 66- 68 ล้ านครั้ง หรือขยายตั ว
สูงถึงร้อยละ 78 - 84 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นอัตรา

การเติ บโตอย่างก้ าวกระโดด ต่ อเนื่องมาจนถึ งปี พ.ศ. 2564
ที่ การแพร่ระบาดของโรคโควิ ด-19 ยังคงเกิ ดการแพร่ระบาด

หรือขั้นตอนการใช้งานของพนักงาน (รัฐและเอกชน) ได้มากขึ้น

แนวโน้ ม ที่ จ ะคงอยู่ ต่ อ ไป ซึ่ ง จากจุ ด นี้ หากพิ จ ารณาในมิ ติ

มี ก ารนำ � พลั ง งานทดแทนมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นเครื่ องมื อ หรื อ

ดังกล่าวในด้านการขนส่งโดยสนับสนุนให้เกิดการขนส่งอาหาร

การปรับหรือใช้พลังงานทดแทนหรือการอนุรก
ั ษ์พลังงานมากขึน
้

เป็นกลุ่มธุรกิจที่สามารถชูโรงให้เป็นต้นแบบด้านการขนส่งด้วย

จัดการการใช้พลังงานทดแทนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ประชาชน

อย่างจริงจัง) ไม่เพียงเท่านี้ นโยบายการทำ�งานอยู่ท่ีบ้าน หรือ

ยั ง เป็ น ส่ ว นส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ป ระเทศไทยสามารถ

ในอนาคต (ภายใต้เงื่อนไขทีเ่ หมาะสม) เนื่องจากเป็นการลด

(Carbon Neutrality) และการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก

และประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง ดั ง นั้ น หากภาครั ฐ

ร่ ว มกั บ สำ � นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ

อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ธุรกิจดังกล่าวยังคงได้รับความนิยมและมี

หรื อ การใช้ ม าตรการด้ า นภาษี เ ป็ น แรงจู ง ใจเมื่ อพนั ก งาน

การวางแผนด้านพลังงานจะเห็นได้วา่ ภาครัฐควรสนับสนุนธุรกิจ

กระบวนการทำ � งานมากยิ่ ง ขึ้ น จะเป็ น การกระตุ้ น ให้ เ กิ ด

โดย ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ท่วั ถึงอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก

ตั ว อย่ า งข้ า งต้ น ล้ ว นเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ทำ � ให้ ภ าครั ฐ สามารถ

ระบบยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ได้ ร้ อ ยละ 100 (หากมี ก ารดำ � เนิ น การ

สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ยที่ สุ ด ทางหนึ่ ง โดยแนวทางดั ง กล่ า ว

Work from Home อาจเป็นแนวทางที่น่าสนใจต่อการทำ�งาน

บรรลุ เ ป้ า หมายในการสร้ า งความเป็ น กลางทางคาร์ บ อน

การเดินทาง(ลดการใช้น�้ำ มันเชื้อเพลิง) ลดการสัมผัสเชื้อโรคต่าง ๆ

สุทธิเป็นศูนย์ (net zero) ตามที่ กระทรวงพลั งงาน ได้ จัดทำ �

มีมาตรการในการนำ�เทคโนโลยีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ รองรับ/

และสิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.) กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เพื่อดำ�เนินการจัดทำ�โมเดลการลดปล่อยคาร์บอน

เน้นการใช้พลังงานจากธรรมชาติระหว่างกระบวนการทำ�งาน

ของประเทศไทยให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และสอดรั บ

กั บ เป้ า หมายการส่ ง เสริ ม ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ของคณะกรรมการ
นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติอีกด้วย

การไม่ ยึ ด ติ ด กั บ รู ปแบบการพั ฒ นาหรื อ การเติ บ โต

แบบเดิม ๆ หรือการกล้าเปลี่ยนแปลงอย่างจริงใจเพื่อขับเคลื่อน

การพัฒนาพลั งงานโดยประชาชนเพื่อประชาชนในยุ ควิ กฤต

โรคโควิ ด -19 ครั้ ง นี้ จะเป็ น หนึ่ ง ในหลาย ๆ วิ ธี ท่ี จ ะประเมิ น
ศักยภาพการทำ �งานของภาครัฐหรือหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องต่ อ
การแก้ปญ
ั หาให้ประชาชนเข้าถึงการใช้พลังงานได้อย่างเป็นธรรม

และยัง่ ยืน สามารถพึง่ พาตนเองได้ ไม่ใช่เพียงแค่รอคอยการลด
การเลื่ อนชำ�ระค่ าไฟฟ้า ค่ าน้ำ�ประปา หรือการจ่ ายค่ าน้ำ�มัน

ค่าก๊าซหุงต้ม (ปิโตรเลียมเหลว) ทีถ
่ ก
ู ลงเพราะมีรฐั บาลคอยอุม
้ อยู่
แต่การส่งเสริมให้ประชาชนดำ�รงชีวต
ิ อยูไ่ ด้ดว้ ยตนเองท่ามกลาง
วิกฤตนี้และต่อไปในอนาคตด้วยการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่น่าจะเป็นแนวทางการปรับตัวที่เสริมสร้างและต่อยอด
การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชนได้ในระยะยาว การเสนอ

แนะแนวทางที่ ทำ � ให้ ป ระชาชนพึ่ ง พาตนเองได้ ย่ อ มคุ้ ม ค่ า
กว่าการจัดหาและป้อนอาหารให้ประชาชนเป็นมื้อ ๆ ในทุก ๆ วัน
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The Adaptation of Thai Energy in

The Next New Normal

It can’t really deny that coronavirus disease 2019 or COVID-19 has changed
the lifestyle of everyone in the world since waking up, eat, socialize,
travel, and do activities until bedtime. This is not only a lifestyle change,
but even religious rituals need to be adapted to fit the situation and
reduce the spread of disease as much as possible. This can be seen from
the funeral ceremony who died from COVID-19 that allows only relevant
officials to participate in the operation, not allowing even relatives or
family to come close to or touch the body even in the end of life. These
events are all warnings that all human beings must accept change and
prepare to deal with the situation that arises or many other events that
may occur in the future as no one expected.
One of the tools for preparing to cope with all the changes that may occur, especially to live
in the midst of the COVID-19 epidemic are management planning and taking effective action.
It must also be flexible to accommodate changes that may occur in addition to those changes.
On the issue of the driven of Thailand’s energy issue, there are still challenges that governments or
related agencies need to speed up to determine the direction and plan for driving and developing
16
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accurately and clearly. In order to promote and support
the driving of the country's economy in the era where GDP
in Q1 of 2021 has decreased by 2.6 percent, although it
was an improvement from a 4.2 percent drop in the 4th
quarter of 2020. (Data from National Accounts Division,
Office of the National Economic and Social Development
Council: NESDC, May 17th 2021) Moreover, from the
report of NESDC stated that in Q1 of 2021, there was the
domestic crude oil production fell of 19.7% continuing
from a 17.6% drop in the previous quarter. Natural gas
production decreased by 1.2% and liquefied natural
gas production decreased by 10.1%. The production
of electricity, gas, steam, and air-conditioning systems
decreased by 9.1% as a result of a decrease in the demand
for electricity in all types of users, especially, the demand

for electricity in the residential and small businesses has
declined continuously from the 4th quarter of 2020.In
the category for gas separation plant decreased by 0.7%,
which is an improvement from the 8.0 % decline in the
previous quarter. This is in the same direction with the
report of Energy Policy and Planning Office Ministry of
Energy stating that in Q1 of 2021, the overall consumption
of oil, transportation sector and electricity decreased.
Fuel consumption in transportation sector decreased
4%, electricity consumption decreased 5.2% while the
registration of Electrical Vehicle or EV cars increased by
46%. Transportation fuel consumption and electricity
consumption in January-April 2021 are shown in Figures
1 and 2.

Fuel Consumption in Land Transportation Sector
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Figure 1: Fuel Consumption in Land Transportation Sector on January - April 2021
Data from the Information and Communication Technology Center, EPPO. June 7th, 2021
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Figure 2: Electricity Consumption on January - April 2021
Data from the Information and Communication Technology Center, EPPO. June 7th, 2021
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From the above data shown that among the
condition that Thailand is facing the crisis of the
epidemic of Covid-19 which effects the overall economy
of the country is in recession. One thing that reflects
this condition is the reduction in energy consumption of
each type. Due to the lack of liquidity in using energy as a
fundamental factor in production and driving the economy
in various dimensions whether in terms of transportation
both by land, air and water, which requires oil or natural
gas or liquefied petroleum gas as the main fuel. Providing
services in the tourism industry, hotels or shopping malls
where electricity is the primary source of energy to create
comfort and service or even small and large businesses
that rely on fuel and electric power to continuously drive
the economy. On the other hand, in was found that the
electricity sector which reduced, the use of electricity in
the EV increased significantly. If considering the main
objective of promoting the use of EV is to support the
use of natural renewable energy to reduce the use of
fossil fuels, the main cause of greenhouse gas emissions
to nature and the environment. The increasing use of
EVs shows that the consumers are increasingly aware of
the importance and interest in consuming products that
reduce their dependence on a single fuel. However, the
consumers have a dimension of sustainable energy in the

18

future to make them having more pattern of self-reliant.
Because nowadays, electric vehicle charging stations
are trying to develop charging technology by using solar
energy as the main power to generate electricity to
reduce the rely-on fossil fuel which is also fluctuations
in price, production capacity, as well as negative effects
on the environment. From the information at this point
reflects the government and related agencies to review
the forecast of trends or directions of energy consumption
again. It must be variety, keep up with the needs of
consumers who have the right to access and choose to
consume products that meet their needs both short-term
and long-term as well as achieve concrete sustainability.
All of this shows that even when people are
facing the crisis of the epidemic where life is not as good
as they once were, people or consumers still choose to
be self-sufficient. By starting from relying on or using
natural energy resources for benefits and achieve longterm sustainability. These consumption behaviors are an
important point that the government should promote
renewable energy by providing a variety of measures or
tools that are accessible to all groups of people in a short
time and continue for as long as possible. Therefore, there
is the Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB) which
consists of 5 sub-plans: 1. Power Development Plan,
2. Energy Efficiency Plan, 3. Alternative Energy Development
Plan 4. Gas Plan, and 5. Oil Plan. Which plan should the
government choose or adjust first? to be in line with the
changing lifestyles of the people in the country to this
crisis, or should they accelerate the development of tools,
technology that can be more accessible to the people?
In order to cope with the changing lifestyle of the people
in this crisis or should speed up the development of
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tools, technology that can make people more accessible,
fairness, increase opportunities and options for people,
while promoting people to be long term self-reliant.
Because the beginning of the promotion of the use of
renewable energy in a small point today may expand to the
development of renewable energy in Thailand enormously
in the future.
It also found that Online Food Delivery business
has expanded widely. In 2020, the Kasikorn Research
Center reported that the number of food deliveries was 6668 million times, or a high growth of 78-84% compared to
2019, which is an exponential growth rate and continued
until year 2021 when the epidemic of COVID-19 continues
to spread. As a result, this business continues to be popular
and is likely to continue. From this point, if considering
the energy planning dimension, it can be seen that the
government should support these businesses in the field of
transportation by supporting food delivery by using electric
motorcycles thoroughly. This is because it is a business
group that can stand up to be a model of transportation
with 100% electric vehicles (if seriously implemented). Not
only this, Work from Home policy may be an interesting
way to work in the future (Under appropriate conditions)
because it reduces travelling (Reduce fuel consumption),
reduce exposure to various germs and save traveling cost.
So, if the government has taken measures to provide
technologies or appliances that support or focus on the
use of natural energy between work process or the use
of employees (public and private) has increased. Or the

use of tax measures as an inspiration when employees are
increasingly applying renewable energy in their tools or
work processes which will encourage more adaptation or
use of renewable energy or energy conservation. Those
examples are the starting point for the government to
manage the use of renewable energy concretely which
is one of the most easily accessible to the public. This
guideline is also a part to promote and support Thailand
to achieve the goal of building Carbon Neutrality and
net zero of greenhouse gas emissions as prepared by the
Ministry of Energy together with the Office of Natural
Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP),
Ministry of Natural Resources and Environment in order
to prepare a Carbon Reduction’s model of Thailand in the
same direction and according to the goal of promoting
electric vehicles of The Board of EV as well.
In order to not to stick with the traditional form of
development or growth, or dare to change sincerely to
drive energy development by the people for the people in
this COVID-19 crisis, will be one of the many ways to assess
the potential of the government or agencies involved in
solving problems for people to have access to using energy
fair, sustainable and self-reliant. Not just waiting for reduce
and postpone of electricity bill payment, water or gas
bills, cooking gas bills, (Liquid Petroleum) which cheaper
because the government is holding it but encouraging
people to live on their own during this crisis and in the
future by relying on natural resources in the area may be
a way of adaptation to strengthen and further develop
people’s quality of life in the long term. Moreover, to
suggest the ways to make people self-reliant is more costeffective than providing and feeding people daily meals.
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ประเทศไทย
กับก้าวต่อไป

ของเป้าหมาย
การพั ฒนาที่ย่ง
ั ยืน

เป้าหมายการพั ฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals:
่ ทีท
่ ว
่ื ไม่กเี่ ดือนทีผ
่ า่ นมา
SDGs) เป็นประเด็นหนึง
่ั โลกให้ความสำ�คัญ และเมอ
เครือข่ า ย Sustainable Development Solutions Network
(SDSN) ได้ออกรายงาน Sustainable Development Report 2021
่ เป็นการประเมินความคืบหน้าของการดำ�เนินงานด้านการพั ฒนาทีย
่ ง
ซึง
่ั ยืน
ของทั้ ง โลก โดยในวาสารฉบั บ นี้ ก องบรรณาธิ ก ารได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ชล บุ น นาค ผู้ อำ � นวยการศู น ย์ วิ จั ย และสนั บ สนุ น
่ ง
เป้าหมายการพั ฒนาทีย
ั่ ยน
ื (SDG Move) และเครือข่าย SDSN Thailand
มาเล่าให้เราฟังถึงผลการประเมินของประเทศไทยในปีน้ี และทิศทางของ
ประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืน

21

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ปีท่ี 10 ฉบับที่ 2 | เมษายน - มิถุนายน 2564

ที่มาและความสำ�คัญของ SDGs

ผศ.ชล ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ความหมายและความสำ � คั ญ ของ

SDGs และความเกี่ยวโยงกันของทั้ง 17 เป้าหมายไว้ว่า งานนี้
เป็ น การทำ � งานร่ ว มกั น ของคนสองรุ่ น คื อ คนรุ่ น นี้ และ

คนรุน
่ หลัง เพราะ “เราจะเหลือโลกแบบไหนให้ลก
ู หลานของเรา”
คื อ คำ � ถามสำ � คั ญ ของการพั ฒ นาที่ ย่ั ง ยื น โดยการดำ � เนิ น งาน

จะอยู่ ภ ายใต้ 3 เสาหลั ก สำ � คั ญ คื อ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งในเป้าหมาย 17 เป้าหมายนี้ จะแบ่งการพัฒนา
ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) People: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้ม่น
ั คง ซึ่งครอบคลุมเป้าหมาย 1-5 2) Prosperity: การพัฒนา

สังคมให้ม่งั คั่ง ครอบคลุมเป้าหมาย 7-11 3) Planet: การรักษา

โลกอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมเป้าหมาย 12-15 อย่างไรก็ตาม

การดำ�เนินการทั้ง 15 เป้าหมายนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย

ถ้าขาด 4) สังคมที่สงบสุข (Peace) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ 16 และ
5) ความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน (Partnership) ในเป้าหมายที่ 17

ทั้ งนี้ การดำ � เนิ น งานเพื่ อให้ บ รรลุ ท้ั ง 17 เป้ า หมาย อยู่
ภายใต้ 4 หลักการที่ส�ำ คัญ คือ การเปลี่ยนแปลงลงลึกถึงรากฐาน
ไม่มองเพียงภาพใหญ่ เพื่อจะไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง มีการทำ�งาน

เชื่อมโยงกับเป้าหมายอื่น ทุกประเทศต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน
และเป็นเป้าหมายของทั้งโลก

Sustainable Development Report
2021 และ SDG Index 2021

“สิ่ ง แรกคื อ มหาวิ ท ยาลั ย เคมบริ ด จ์ ไ ม่ ใ ด้ เ ป็ น คนทำ �
SDG Index แต่ เ ป็ น การประเมิ น ของเครื อ ข่ า ยวิ ช าการ
Sustainable Development Solutions Network (SDSN)

ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ Bertelsmann และตี พิ ม พ์ โ ดยสำ � นั ก พิ ม พ์
เคมบริดจ์ อี กประการหนึ่งคื อ SDG Index ไม่ใช่การประเมิน
อย่างเป็นทางการขององค์การสหประชาชาติ แต่เป็นการประเมิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมาย
การพั ฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และเครือข่าย SDSN Thailand
ขอบคุณภาพจาก: http://khonthaifoundation.org/
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ร่วมกันของเครือข่ายนักวิชาการทั่วโลก” ผศ.ชล กล่าว
เกณฑ์ของตัวชี้วัด SDG Index นี้ นำ�ไปใช้ประเมินใน 165
ประเทศ ที่มีตัวชี้วัดร้อยละ 80 ขึ้นไป จากทั้งหมด 91 ตัวชี้วัด
ซึ่งเป็ นตั วชี้วั ดที่ เครือข่ายเลื อกจากฐานข้อมูลองค์ กรระหว่ าง
ประเทศที่สอดคล้องกับ SDGs อย่างไรก็ตาม SDG Index ก็มี
ข้ อ จำ � กั ด บางประการ ทั้ งการที่ ตั ว ชี้ วั ด หลายตั ว ถู ก เพิ่ มขึ้ น
มาแทนตั ว ที่ ขาดข้ อ มู ล และเป็ นตั ว สะท้ อ นการดำ � เนิ น การ
่ าส่งผลเป็ นลบหรือบวกต่อประเทศอื่นอย่างไร
ของประเทศหนึงว่
นอกจากนี้ ยั ง มี ห ลายประเด็ น ซึ่ งเป็ นระดั บ เป้ าหมาย แต่
ยังไม่ได้ถูกรวมใน Index นี้ เรื่องข้อมูลที่ใช้ในการประมวลและ
จั ดอั นดั บเองก็ เป็ นหนึ่งในข้อจำ �กั ดดั งกล่ าว เพราะข้อมูลที่ ใช้
ในการจัดอันดับอาจล่าช้าและแตกต่างจากข้อมูลที่หน่วยงาน
่
ภาครัฐแต่ละประเทศใช้ ผลการประเมินทีออกมาจึ
งไม่ใช่สถานะ
่
ปั จจุบน
ั ของประเทศ แต่เป็ นสถานะทีแสดงผ่านตัวชีวั้ ดล่าสุดที่มี
ซึ่งข้อจำ �กั ดด้ านข้อมูลนี้เอง ยังคงเป็ นความท้ าทายหลั กของ
SDGs ในทุกระดับ
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ณ เวลานี้ประเทศไทยอยู่จุดไหน
ในการพั ฒนาที่ย่ง
ั ยืน

ประเทศไทยอยู่ อั น ดั บ ที่ 43 จาก 165 ประเทศ โดย

มี ค ะแนน SDG Index อยู่ ท่ี 74.2 ซึ่ง ถื อ ว่ า เราเดิ น ทางมาได้

3 ใน 4 แล้ว และจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดีข้ึน

อย่ า งต่ อ เนื่ องจนถึ ง ปี 2021 ซึ่ ง เป็ น ผลจากความพยายาม

ของทุกภาคส่วนตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา สำ�หรับประเทศไทย
เป้ า หมายที่ ขยั บ ลงมา ซึ่ งเป็ น เป้ า หมายที่ ถู ก จั ดว่ ายั ง มี

ความท้ า ทายสำ � คั ญ อยู่ ได้ แ ก่ เ ป้ า หมายที่ 2 (ความยากจน)
3 (สุขภาพและสาธารณสุข) 10 (ความเหลื่อมล้ำ�)14 (ทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ ง) และ 15 ระบบนิเวศบนบก ส่วนเป้าหมาย
ที่ ข ยั บ ลงมาจากปี ท่ี แ ล้ ว คื อ เป้ า หมายที่ 2 8 14 และ 15

เมื่อพิจารณาจากตัวชีว้ ัดจำ�นวน 90 พบว่า มีตัวชีว้ ัดที่อยูส
่ ถานะ
ที่ นั บ ว่ า บรรลุ แ ล้ ว (เขี ย ว) 44% ยั ง คงมี ค วามท้ า ทายอยู่ บ้ า ง

(เหลือง) 23% ความท้าทายสำ�คัญยังคงอยู่ (ส้ม) 15% และยังมี
ความท้าทายมาก (แดง) 18%

จำ�นวนและสัดส่วนของตัวชี้วัด SDG Index จำ�แนกตามสถานะ

การคำ�นวณ SDG Index

วิธีการคำ�นวณ SDG Index นั้นเรียกได้ว่าเป็นการตัดแบบ

“อิงกลุม
่ ” ผสมกับ “อิงเกณฑ์” เนื่องจากตัวชีว้ ด
ั แต่ละตัวมีหน่วย

ที่ไม่เท่ากัน จึงต้องมีการกำ�หนดค่าที่พึงประสงค์ (ขอบบน) และ

ค่าสะท้อนว่าสถานการณ์วิกฤติ (ขอบล่าง) โดยหากมีเป้าหมาย
ระดั บ โลกอยู่ แ ล้ ว จะใช้ เ ป้ า หมายระดั บ โลก หากไม่ มี จะใช้

หลั ก การทางวิ ช าการ แต่ ห ากหลั ก วิ ช าการไม่ แ น่ ชั ด จะใช้
ค่าเฉลี่ยของประเทศ 5 อันดับแรกแทน จากนั้นแปลค่าตัวชี้วัด
ที่แตกต่างกันให้เป็นค่า 0-100 โดยประเทศที่มค
ี ่าคะแนนสูงกว่า

จำ�นวนของ Indicators ในสถานะต่าง ๆ จำ�แนกตามเป้าหมาย

ขอบบนจะได้ 100 คะแนนเต็ ม คะแนนรายเป้ า หมายหาได้

จากการนำ�คะแนนที่ปรับแล้วของทุกตัวชี้วัดในเป้าหมายมาหา
ค่ า เฉลี่ ย โดยผลการประเมิ น ที่ ไ ด้ ม านั้ น จะเป็ น การประเมิ น

เปรียบเทียบกับ 165 ประเทศด้วย ทำ�ให้เราเห็นว่าการทำ�งาน
ของประเทศเราอยูจ
่ ุดไหนใน 165 ประเทศนี้ ประเด็นที่นา่ สนใจ

คือ การให้สีรายเป้าหมาย ซึ่งพิจารณาจากสถานะของตัวชี้วัด

ที่แย่ท่ีสุด 2 ตัว ว่าอยูใ่ นสถานะไหน และให้ค่าสีตามตัวชี้วัดนั้น

ซึ่งเป็นลักษณะการประเมินที่ ผศ. ดร.ชล ให้คำ�จำ�กัดความไว้ว่า
เป็นการ “ไม่ท้ิงตัวชี้วัดใดไว้ข้างหลัง”

รูปภาพจาก https://www.sdgmove.com/2021/06/20/sdg-insights-insidesdg-index-thailand-index-2021/
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เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ ตั ว ชี้ วั ด รายเป้ า หมายแล้ ว จากภาพ

จะเห็นได้ว่า ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3 ที่ได้กล่าวไปข้างต้น มีตัวชี้วัด
ที่ บ รรลุ เ ป้ า หมายมากกว่ า เป้ า หมายอื่ น แต่ ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ ย่ ท่ี สุ ด

สองตั วยังเป็นสีแดง ทำ �ให้ในภาพรวม เป้าหมายที่ 3 ของเรา

ยั ง มี ส ถานการณ์ น่ า เป็ น ห่ ว งอยู่ สำ � หรั บ ด้ า นเศรษฐกิ จ และ
สั ง คมมี สั ด ส่ ว นตั ว ชี้ วั ด ที่ บ รรลุ แ ล้ ว ค่ อ นข้ า งสู ง แต่ ป ระเด็ น

ด้านสิง่ แวดล้อมยังมีตวั ชีว้ ด
ั ทีท
่ า้ ทายอยูไ่ ม่นอ
้ ย ซึง่ เป้าหมายที่ 14
เป็นเป้าหมายทีย
่ งั มีตวั ชีว้ ด
ั ทีเ่ ป็นความท้าทายเหลืออยูพ
่ อสมควร

โดยสรุ ป แล้ ว ที่ป ระเทศไทยทำ � ได้ ดี คื อ ตั ว ชี้วัด ที่เ กี่ย วข้อ ง
กับคุณภาพชีวิต แต่ประเด็นที่ยงั มีความท้าทายอยูค
่ ือ เป้าหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธรรมมาภิบาลและเป้าหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ป ระเทศไทยจะอยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ 43

ของโลก แต่ในภูมิภาคอาเซียนนั้น ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ซึ่ง
เป็นประเด็ นที่ มีการตั้ งคำ �ถามกั นมากว่ าเราสามารถแซงหน้า

สิงคโปร์ได้อย่างไร ผศ. ชล ให้เหตุผลว่า แม้เป้าหมายด้านสังคม

เศรษฐกิจ และธรรมาภิบาลจะดีกว่าประเทศไทย แต่ประเทศไทย
ทำ�ได้ดีในส่วนของเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม แม้จะมี indicator
หลายตัวที่ยงั มีปญ
ั หาอยูบ
่ า้ ง แต่การดำ�เนินการด้านสิง่ แวดล้อม
ของประเทศไทยนับว่าดีกว่าประเทศอื่นมาก นอกจากนี้ สิงคโปร์

ยังมีตัวชี้วัดที่ขาดอยู่หลายตัวชี้วัด และสิงคโปร์ยังมีประชากร
น้อยกว่าไทยมาก ทำ�ให้ตัวชี้วัดที่พิจารณาเป็นต่อหัวประชากร
มีค่าสูงกว่าไทยเนื่องจากตัวหารน้อยกว่า

หากมองลึกในระดับตัวชี้วัดแล้ว ประเด็น
ใดบ้างของประเทศไทยที่ยังน่าเป็นห่วง

ผศ.ชล และที ม งานได้ นำ � ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล SDGs

มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ดู ว่ า ตั ว ชี้ วั ด ใดบ้ า งที่ ยั ง น่ า เป็ น ห่ ว ง และเพื่ อ
เป็นทิ ศทางว่ าประเทศไทยเราจะดำ �เนินไปอย่างไรเพื่อให้ถึง

จุดหมายร่วมกัน โดยการคำ�นวณนีค
้ ิดจากการนำ�ค่าคะแนน 100
ซึ่งเป็นค่ าคะแนนที่ บรรลุเป้าหมายมาลบกั บค่ าคะแนนแต่ ละ

ตัวชี้วัดเพื่อให้เห็นภาพว่าสำ�หรับประเทศไทยมีตัวชี้วัดใดบ้าง
ที่ อ ยู่ ไ กลจากเป้ า หมาย ซึ่ ง ในภาพรวมแล้ ว ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น
เป้ า หมายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและด้ า นธรรมาภิ บ าล และอาจมี

ประเด็นอื่นบ้างบางส่วน โดยตัวชี้วัดที่นา่ เป็นห่วง 5 อันดับแรก
ได้ แ ก่ 1) สั ด ส่ ว นของน้ำ � เสี ย ซึ่ ง เกิ ด จากมนุ ษ ย์ ท่ี ไ ด้ รั บ การ

บำ�บัด 2) อัตราการตายบนท้องถนน 3) สัดส่วนของบทความ

ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคนิคที่ตีพิมพ์ต่อประชากรหนึ่งคน

4) ดัชนีการบริหารจัดการไนโตรเจนอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนว่า
เราใช้ปุ๋ยเกิ นพอดี หรือไม่ และปุ๋ยนั้นแปลงไปเป็นผลผลิ ตได้

มากน้อยเพียงใด และ 5) สัดส่วนการใช้จ่ายภาครัฐด้านการวิจัย
และพัฒนาจาก 20 อันดับนี้ มี 8 ตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มแย่ลง ได้แก่

1) ดั ช นี ก ารบริ ห ารจั ด การไนโตรเจนอย่ า งยั่ ง ยื น 2) การ
คอร์ รั ป ชั น 3) สั ด ส่ ว นรายรั บ ของรั ฐ บาลในการจั ด เก็ บ ภาษี

4) ทรั พ ยากรประมง 5) ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
โดยประเมินจาก Red List Index 6) เสรีภาพสื่อ 7) สิทธิแรงงาน

ขั้นพื้นฐานที่ได้รบ
ั ความคุ้มครอง และ 8) สัดส่วนของผูค
้ นที่รูส
้ ก
ึ
ปลอดภัยเมื่อเดินในเมืองยามค่ำ�คืน ส่วนประเด็นที่ยังไม่พัฒนา
เท่ าที่ ควร มี 5 ประเด็ น ได้ แก่ 1) อั ตราการตายบนท้ องถนน

2) การเพิ่มขึ้นของบทความทางวิชาการ 3) พื้นที่เฉลี่ยที่ได้รับ
การปกป้ อ งในพื้ นที่ ชุ่ ม น้ำ � ที่ สำ � คั ญต่ อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 4) การใช้จา่ ยของรัฐด้านสุขภาพและการศึกษา และ

5) พื้ นที่ ทางทะเลและชายฝั่ งเฉลี่ ยที่ ได้ รั บ การปกป้ อ ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ
24
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มีอะไรที่เราทำ�ได้บ้าง เพื่ อการเปลี่ยนผ่าน
สู่ความยั่งยืน

ผศ. ชล ได้ช้ใี ห้เห็นว่า ในการเปลี่ยนแปลงไปสูค
่ วามยั่งยืน

นั้น เราจะพิจารณาเฉพาะตั วชี้วัดหรือเฉพาะเป้าหมายไม่ได้
การเปลี่ ยนแปลงต้ องเปลี่ ยนแปลงระดั บรากฐานเพื่อนำ�ไปสู่

ความยั่งยืน มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ในเวทีระดับนานาชาติหลาย
เวที อาทิ ในเวที การทบทวนรอบใหญ่ของ SDGs ในปี 2019
เสนอว่ า เราควรมอง SDGs ให้ เ ป็ น ธี ม ของการเปลี่ ย นแปลง

มากกว่ า แยกเป็ น เป้ า หมาย หรื อ ใน Global Sustainable

Development Report 2019 ซึ่งเป็นรายงานอย่างเป็นทางการ

ขององค์การสหประชาชาติ ได้เสนอว่าเราควรมองเป็น 6 Entry
Points for Transformation ได้ แก่ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิ จ

ที่ เ ป็ น ธรรมและยั่ ง ยื น ระบบอาหารและโภชนาการ การลด
ก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน การพัฒนาเมืองที่ย่ังยืน และ

การดูแลทรัพยากรร่วมระดั บโลก นอกจากนี้ Sach และคณะ
นำ � เสนอแนวทางการขั บ เคลื่ อนเพิ่ ม เติ ม ในการดำ � เนิ น งาน

ทั้ ง การขั บ เคลื่ อนระดั บ ภาครั ฐ การใช้ ก ลไกทางการเงิ น
การจู ง ใจให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม และการใช้ ค วามรู้ เ พื่ อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ย่งั ยืน

ในปัจจุ บันเรารายงานด้ วยภาษาของการพัฒนาที่ ย่ังยืน

ค่ อ นข้ า งมาก ทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน และมหาวิ ท ยาลั ย
(Reporting) และเริ่ ม มี ก ารนำ � เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ย่ั ง ยื น
ผนวกเข้ า ไปในนโยบายของหน่ ว ยงานมากขึ้น ทั้ ง หน่ ว ยงาน

ภ า ค รั ฐ ห รื อ ใ น ร ะ ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ( M a i n s t r e a m i n g
and Localizing) อย่ า งไรก็ ต าม การเปลี่ ย นแปลงระดั บ

Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำ�งานให้มี
ความบูรณาการมากขึ้น ใช้ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น มีการ
เปลีย
่ นแปลงวิธค
ี ด
ิ และวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับแนวคิด

ของการพัฒนาที่ย่ังยืน และมีการทำ�งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
ยังคงเป็นการดำ�เนินงานที่พบเห็นได้นอ
้ ยมาก ดังนัน
้ โจทย์ส�ำ คัญ

ของประเทศไทยในช่วง 1 ใน 4 เส้นทางสุดท้ายของการพัฒนา

ที่ ย่ั ง ยื น คื อ การขยั บ จาก Mainstreaming and Localizing
ไปสู่ Transformation ซึ่งจะสามารถนำ�พาประเทศไทยให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืนได้

บทส่งท้าย

“การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ย่ัง ยื น ในช่ ว ง 1 ใน 4

เส้นทางสุดท้ายนั้นไม่ใช่งานง่าย เราต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลง
จากรั ฐ บาลในแง่ ข องธรรมมาภิ บ าล และการเปลี่ ย นแปลง

พฤติ ก รรมของผู้ ค นในสั ง คมในประเด็ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ไม่ มี
Quick Win อี ก ต่ อ ไป มี แ ต่ ปั ญ หาที่ ย ากสุ ด ที่ เ หลื อ อยู่ และ
เราไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาเหล่ า นี้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ทำ � มาตลอดได้

การเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานจะเป็นทางเดียวสู่ความยั่งยืน”
ผศ. ชล กล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูลเพิ่ มเติม
https://www.sdgmove.com/2021/06/20/sdg-insights-inside-sdgindex-thailand-index-2021/

25

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ปีท่ี 10 ฉบับที่ 2 | เมษายน - มิถุนายน 2564
Special Interview
Editorial Board

26

Vol. 10 No. 2 | April - June 2021 | NATURE AND ENVIRONMENT

Thailand

and the Next Step

of Sustainable
Development
Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) is one of the issues
that the world pays attention to. And a few months ago, the
Sustainable Development Solutions Network (SDSN) released
the Sustainable Development Report 2021, an evaluation of
the progress of global sustainable development efforts. In
this journal, the editorial team was honored by Asst. Prof. Dr.
Chon Boonnag, Director of the Center for SDG Research and
Support (SDG Move) and SDSN Thailand Network to tell us
about the results of the assessment of Thailand in this year
and the direction of Thailand in achieving the Sustainable
Development Goals.
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Background and importance of
SDGs

Asst. Prof. Chon explained the meaning and
importance of the SDGs and the interrelationships of the
17 Goals as a collaboration of two generations, this and
next generation. It is because “What kind of world will we
leave for our children?” is the key question of sustainable
development. It operates under 3 Pillars: Economic,
Social and Environmental. These 17 goals are divided
into 5 groups of development as follows: 1) People: to
develop stability human resource which is covering 1st-5th
goal, 2) Prosperity: to develop society prosperity which is
covering 7th-11th goal, and 3) Planet: to save the planet
sustainability which is covering 12th-15th goal. However, the
implementation of these 15 goals would not be possible
without 4) Peaceful society (Peace), which is in the 16th
goal and 5) Cooperation in all sectors (Partnership) in the
17th goal. Therefore, the operation to achieve all 17 Goals
is under 4 importance principles are the transformation
goes deep into the foundation, not just looking at the big
picture in order to leave no one behind, work in connection
with other goals, all countries must move together and
be the goal of the whole world.

Prof. Chon Boonnag, Director of the Center for SDG Research and
Support (SDG Move) and SDSN Thailand Network
Picture by: http://khonthaifoundation.org/

28

Sustainable Development Report
2021 and SDG Index 2021

“First thing is the University of Cambridge does
not produce the SDG Index, but is an assessment by the
Sustainable Development Solutions Network (SDSN)
academic network in association with the Bertelsmann
Foundation and published by Cambridge Press. Moreover,
the SDG Index is not an official United Nations assessment,
but it is a joint assessment of a global network of
academics.” said Asst. Prof. Chon.
Criteria of SDG Index are assessed in 165 countries
with 80% or more of the 91 indicators that the network
selects from a database of the international organizations
in accordance with the SDGs. However, SDG Index does
have some limitations, both many indicators are added to
replace the one that missed information and it reflects how
one country’s actions have a negative or positive effect
on another country. Moreover, there are still many issues
which was the target level, but has not been included in
this Index. The data used for processing and ranking itself
is one such limitation. This is because the data used in
the rankings may be delayed and differ from the data
used by government agencies in each country. Therefore,
the assessment’ results are not the current state of the
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Where is Thailand now in
sustainable development?

SDG Index Rank of Thailand is 43 out of 165 countries
with an SDG Index score of 74.2, we have traveled threequarters of our journey. It can be seen that Thailand has
better improved continuing until year 2021 as a result
of efforts from all sectors since 2000. For Thailand, the
moving down goals that are classified as having significant
challenges include 2nd goal (poverty), 3rd goal (health
and public health), 10th goal (inequality), 14th goal
(marine and coastal resources), and 15th goal (terrestrial
ecosystems). Goals that moving down from last year are
the 2nd, 8th,14th, and 15th goal. When considered from
90 indicators found that there are indicators that are
considered as Achieved (Green) at 44%, challenges remain
(yellow) at 23%, significant challenges remain (orange)
15%, and major challenges remain (red) at 18%.
Number and proportion of SDG Index which divided by status

country, but it is the status shown through the latest
available indicators. The limitations of this data remain a
major challenge for all levels of SDGs.

SDG Index Calculation

The method of SDG Index calculation can be called
as “group-based” cross-section with a “criterion-based”
because each indicator has different units. So, the desired
value (upper bound) and critical situation reflection value
(lower bound) must be set. If there are already global
goals, we will use it. But if not, the academic principles
will be used, but if the academic principles are unclear,
the average of the top 5 countries will be used instead.
The different indexes are then translated to a value of
0-100, a country with a score higher than the upper bound
getting a full 100 score. The target scores are obtained by
taking the adjusted scores of all indicators in the target
to find average. The results are also compared with 165
countries, which gives us an idea of where our country’s
performance is in these 165 countries. An interesting point
is to color the target audience, which was determined
by the status of the two worst indicators in which they
are in and colored according to that indicator. This is an
assessment that Asst. Prof. Dr. Chon defines as “Leave no
indicators behind”.

Number of Indicators in various status which divided by Goals

Picture from: https://www.sdgmove.com/2021/06/20/sdg-insightsinside-sdg-index-thailand-index-2021/
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When considering in the goal level indicators, from
the picture shown that the 3rd goal indicator mentioned
above has more indicators that achieve goals than others.
But the two worst indicators are still in red color. For
overall, our 3rd goal is still a worrying situation. In terms
of economic and social aspects, the proportion of Achieved
indicators is quite high but the environment aspect, there
are still quite a few indicators of challenges remain. For the
14th goal, it is a goal that still has some indicators that
are challenges remain. In summary, what Thailand does
well is a measure related to quality of life. But the issues
that remain challenging are the goals related to good
governance and the goals related to the environment.
However, although Thailand is ranked 43rd in the
world, but in the ASEAN region Thailand is number 1,
which is an issue that raises questions about how we can
overtake Singapore. Asst. Prof. Dr. Chon gave reason that
although the social, economic and good governance goals
of Singapore are better than Thailand, Thailand does well
in terms of environmental goals. Even there are many
indicators that still have some problems. But Thailand's
environmental performance is much better than other
countries. Moreover, Singapore has several indicators that
are lacking and Singapore has a much smaller population
than Thailand. This makes the indicator considered as per
capita higher than Thailand because the denominator is
less.

30

When we’re looking deeper in
the indicator level, are there any
issues of Thailand that still in
concerned?

Asst. Prof. Dr. Chon and the team took the data
from the SDGs database and analyzed them to see what
indicators were concerned and to give a direction on how
Thailand will take action to reach a common goal. This
calculation is based on a 100 score which is the goal
score value is subtracted from the score value of each
indicator to show what indicators for Thailand are far from
the target. For overall, most goals are environmental and
good governance goals and there are also some other
issues. The top 5 indicators of concern are: 1) proportion
of anthropogenic wastewater that receives treatment,
2) proportion of traffic deaths, 3) proportion of scientific
and technical journal articles per one person, 4) sustainable
nitrogen management index, which reflects whether we
overapply fertilizer and how much fertilizer is converted to
production, and 5) proportion of expenditure on research
and development of public sector.
Out of 20 ranking, there are 8 indicators that are
likely to be worse, including: 1) Sustainable nitrogen
management, 2) Corruption perception Index,
3) Proportion of government revenue, 4) Fish caught from
overexploited or collapsed stocks, 5) Red List Index of
species survival, 6) Press freedom index, 7) Fundamental
labor rights are effective guaranteed, and 8) proportion of
population who feel safe walking alone at night in the city.
Moreover, there are 5 issues that are not yet developed as
they should be: 1) traffic deaths rate, 2) rise of academic
articles, 3) mean area that is protected in freshwater sites
importance to biodiversity, 4) government spending on
health and education, and 5) mean area that is protected
in marine sites importance to biodiversity.
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What can we do for a sustainable
transition?

Asst. Prof. Dr. Chon indicated that in sustainability
transformation, we can’t consider only specific indicator
or goal. Change requires fundamental changes to lead
to sustainability. This has been discussed at various
international forums, such as the 2019 Grand Review of the
SDGs suggesting that SDGs should be viewed as themes
of change rather than as separate goals or in the Global
Sustainable Development Report 2019 which is an official
UN report suggested that we should view as 6 Entry Points
for Transformation are human well-being and capabilities,
sustainable and just economies, sustainable food systems
and healthy nutrition, energy decarbonization with
universal access, urban and peri-urban development, and
global environmental commons. In addition, Sach et al,
presented additional driving directions for operations,
including government-level mobility, the use of financial
mechanisms, motivating people to participate and using
knowledge to drive sustainable development.
Today, we report in the language of sustainable
development quite a lot to both public, private and
university sectors (Reporting) and the Sustainable
Development Goals are increasingly being incorporated
into the policies of the government agencies or at the
university level (Mainstreaming and Localizing). However,
change in the level of Transformation or changing the work
process to be more integrated, using more knowledge

and technology, changing the way of thinking and
organizational culture in accordance with the concept
of sustainable development and working with other
agencies are still a very rare operation. Therefore, the
important challenge for Thailand during one of the last
four paths of sustainable development is shifting level from
Mainstreaming and Localizing to Transformation which
will lead Thailand to achieve the sustainable development
goals.

Epilogue

“To Achieve sustainable development in the range
of 1 to 4 in the final path is not an easy task. We have to
rely on changes from the government in terms of good
governance and changes in the behavior of people in
society on environmental issue. There is no Quick Win
anymore. There are only the hardest problems left and
we cannot solve them with the methods we have always
done. Finally, fundamental change (Transformation) will
be the only path towards sustainability.” Asst. Prof. Dr.
Chon gave last key message.
For more information
https://www.sdgmove.com/2021/06/20/sdg-insights-inside-sdgindex-thailand-index-2021/
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ดร.ฉััตรชััย อิินต๊๊ะทา
นัักวิิชาการสิ่่�งแวดล้้อมชำำ�นาญการพิิ เศษ
สำำ�นัักงานนโยบายและแผน
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

ผดุุงวิิทย์์ หงส์์สามารถ
เจ้้าหน้้าที่่�วิิเคราะห์์นโยบายและแผน
สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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ยานยนต์ไฟฟ้า

นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและภั ย พิ บั ติ ไ ด้ ส่ ง ผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสิ่ ง มี ชี วิ ต เป็ น ผลมาจากการกระทำ � ของมนุ ษ ย์
เป็ น หลั ก ทำ � ให้ ป ระชาคมโลกหั น มาให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ปรากฏการณ์
้ และเตรียมพร้อมรับมือกับความเสียหายทีจ
้ จึงร่วมกัน
่ ะเกิดขึน
ทีเ่ กิดขึน
ตั้ ง กรอบอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก
ในชั้ น บรรยากาศไม่ ใ ห้ เ กิ น ระดั บ ที่ จ ะเป็ น ภั ย คุ ก คามต่ อ สิ่ง มี ชี วิ ต และ
ความมั่นคงด้านอาหาร โดยทุกประเทศต้องร่วมรับผิดชอบต่อปัญหา
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามขีดความสามารถที่แต่ละ
ประเทศจะทำ � ได้ และในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) มี ก ารรั บ รอง
ความตกลงปารีส (Paris Agreement) เป็นการกำ�หนดกฎกติกา
การดำ � เนิ น งานด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ เ ข้ ม ข้ น ขึ้ น
โดยบังคับให้ทก
ุ ประเทศส่งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก โดยควบคุม
การเพิ่ มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยให้ต่ำ�กว่า 2 องศาเซลเซียสเม่ือเทียบ
ยุ ค ก่ อ นปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรม และพยายามควบคุ ม การเพิ่ มขึ้ น ของ
่ นแปลง
อุณหภูมไิ ม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส และการปรับตัวต่อการเปลีย
สภาพภูมิอากาศที่เป็นรูปธรรม
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ประเทศไทยได้ดำ�เนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก โดยใน พ.ศ. 2564-2573

(ค.ศ. 2021-2030) มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25
จ า ก ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก ที่ อ า จ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ภ า ค พ ลั ง ง า น แ ล ะ ข น ส่ ง
ภาคกระบวนการอุ ตสาหกรรมและการใช้ผลิ ตภั ณฑ์ และภาคการจั ดการของเสีย
จำ�นวน 555 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)
โดยภาคพลั งงานและขนส่ง เป็นภาคที่ มีสัดส่วนการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกสูงสุด
เมื่ อ เที ย บกั บ ภาคอื่ น ๆ และการใช้ ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ า จึ ง เป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง ในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขณะที่ ใ นต่ า งประเทศ โดยเฉพาะในสหราชอาณาจั ก รได้ กำ � หนดเป้ า หมาย

ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกสุ ท ธิ จ นเป็ น ศู น ย์ ภ ายในปี ค.ศ. 2050 โดยตั้ ง เป้ า
ยุ ติ ก ารผลิ ต จำ � หน่ า ย และนำ � เข้ า ยานพาหนะที่ ใ ช้ น้ำ � มั น ดี เ ซลและเบนซิ น ตั้ ง แต่
ปี ค.ศ. 2040 เป็ น ต้ น ไป เป็ น ประเทศแรกของกลุ่ ม ประเทศอุ ต สาหกรรมชั้ น นำ �

ของโลกทีก
่ �ำ หนดเป้าหมายอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งเป้า
ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกสุ ท ธิ จ นเป็ น ศู น ย์ ใ นปี ค.ศ. 2050 ด้ ว ยเช่ น กั น

โดยในระยะแรกตั้ ง เป้ า ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ร้ อ ยละ 80 ของไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ท้ั ง ประเทศ
จากพลังงานหมุนเวียน ภายในปี ค.ศ. 2035 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 10

จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยในปี ค.ศ. 2017 ให้ได้ ภายในปี ค.ศ. 2030
ในประเทศญีป
่ ุน
่ และเกาหลีใต้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณสูงมาก และประกาศ
เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยตั้งเป้า

ลดการพึ่งพาการใช้พลังงานฟอสซิล และพลังงานจากถ่านหินลง หันมาสนับสนุน
การใช้พลังงานสะอาด

สหภาพยุ โ รปได้ กำ � หนดเป้ า หมายในการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก

โดยประกาศนโยบาย Green Deal เป็นนโยบายลดและต่อสู้กับสภาวะโลกร้อน และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนทวีปยุโรปสู่สังคม
34
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ไร้ ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกภายใน พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ปั จ จุ บั น เป้ า หมาย
การลดการปล่ อยก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในภาคการขนส่งของสหภาพยุ โรปอยู่ท่ี
95gCO2/km ภายในปี ค.ศ. 2021 สหภาพยุโรปมีความมุง่ มั่นที่จะลดระดับการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคส่วนนี้เป็นศูนย์ ในช่วงปี ค.ศ. 2030 โดยจะกระตุ้น

และส่งเสริมการใช้ยานยนต์ พลังงานไฟฟ้าภายในปี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และ
เน้นใช้พลังงานทางเลือก

คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปได้ ป ระกาศว่ า จะไม่ ผ ลิ ต รถยนต์ ใ หม่ ท่ี ใ ช้ เ ครื่ อ งยนต์

สั น ดาปภายในทั้ ง เบนซิ น และดี เ ซลตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 2035 เป็ น ต้ น ไป โดยจะเหลื อ ไว้
เฉพาะรถยนต์ท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงก้าวสำ�คัญ
ของทวีปยุโรปในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้มากที่สุด

แผนยกเลิกการใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในของทวีปยุโรปดังกล่าว ดำ�เนินการ

เป็ น ขั้ น ตอนก่ อ นจะมี ผ ลเต็ ม รู ป แบบในปี ค.ศ. 2035 โดยตั้ ง เป้ า ลดการปล่ อ ย
ก๊ าซเรือนกระจกให้ลดลงได้ กว่ าร้อยละ 55 ภายในปี ค.ศ. 2030 เที ยบกั บปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ค.ศ. 2021 ก่อนจะถูกยกเลิกการวางจำ�หน่ายอย่างสมบูรณ์
ในอีก 5 ปีถัดไป ขณะเดียวกัน มาตรการดังกล่าวยังระบุถึงแผนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้ นฐานด้ า นสถานี ช าร์ จ รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ในกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก ยุ โ รป โดยกำ � หนด
ให้ประเทศสมาชิกต้องติดตั้ งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อยทุก ๆ 60 กิโลเมตร

บนเส้นทางหลัก ส่งผลให้ทวีปยุโรปมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารวมกว่า 3.5 ล้านสถานี
ภายในปี ค.ศ. 2030 ก่อนจะเพิ่มเป็น 16.3 ล้านสถานีภายในปี ค.ศ. 2050

สำ � หรั บ ประเทศไทย ได้ จั ดทำ �ยุ ทธศาสตร์ ร ะยะยาวในการปล่ อยก๊ าซ

เรือนกระจกต่ำ�ของประเทศ ประกอบด้วยทิศทางการดำ�เนินงานนโยบายด้านพลังงาน

ของประเทศไทย การเข้าสู่ Carbon Neutrality Scenario ในภาคพลังงาน และความร่วมมือ
ของภาคเอกชนต่อแนวทางการใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อที่สง่ เสริมและขับเคลื่อน
Carbon Neutrality Scenario ของประเทศ พร้อมมีแผนพลังงานแห่งชาติฉบับใหม่
ที่ มุ่งเป้าสู่การปล่ อยคาร์บอนสุทธิเท่ ากั บศูนย์ (Carbon Neutrality) ด้ วยนโยบาย
4D1E ประกอบด้วย

(1) Digitalization ยกระดั บ โครงข่ า ยสายส่ ง ไฟฟ้ า ให้ เ ป็ น ระบบอั จ ฉริ ย ะ

รองรับไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน

(2) Decarbonization ส่งเสริมการผลิ ตไฟฟ้าจากแสงอาทิ ตย์ ชีวมวล และ

ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล

(3) Decentralization ส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชน และสร้างความสมดุลพื้นที่ไฟฟ้า

ในทุกภูมิภาค และ

(4) De-regulation สนับสนุนการเปิดพื้นที่เฉพาะให้สามารถพัฒนาและทดสอบ

นวัตกรรมด้านพลังงานได้โดยผ่อนปรนกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
5) Electrification ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

ด้้านสถานีีชาร์์จรถยนต์์ไฟฟ้้า
ในกลุ่่�มประเทศสมาชิิกยุุโรป โดยกำำ�หนดให้้
ประเทศสมาชิิกต้้องติิดตั้้�งสถานีีชาร์์จรถยนต์์ไฟฟ้้า
อย่่างน้้อยทุุก ๆ 60 กิิโลเมตร บนเส้้นทางหลััก
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ปัจจุบน
ั หลายประเทศนำ�นโยบายลด และเลิกใช้ยานยนต์ท่ีใช้เครื่องยนต์สน
ั ดาป

ภายในไปสูก
่ ารใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามาช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึง่ เป็นยานยนต์
ที่มก
ี ารขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว หรือยานยนต์ท่ีอาศัยเครื่องยนต์
เผาไหม้ภายในมาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า หรือใช้ก๊าซไฮโดรเจนในการผลิตไฟฟ้า

จากเซลล์ เชื้อเพลิ งโดยเก็ บสะสมพลั งงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ ขณะที่ ประเทศไทย

ส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมกำ�หนดเป้าหมายให้ประเทศไทย
เป็นฐานการผลิ ตยานยนต์ ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่ สำ�คั ญของโลกภายในปี ค.ศ. 2025
โดยยานยนต์ ไฟฟ้ามีศักยภาพที่ ช่วยลดมลพิษ เพราะในตั วเครื่องไม่มีการเผาไหม้

ปราศจากควั น และเสี ย งรบกวน เพราะมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า จะไม่ ทำ � งานขณะรถจอด

จึ ง ไม่เ กิ ด เสี ย งเครื่ อ งยนต์ ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า จึ ง เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ง แวดล้ อ ม ไม่ก่ อ ให้ เ กิ ด
มลภาวะ

ยานยนต์ ไฟฟ้า เป็นนวั ตกรรมที่ ใช้พลั งงานไฟฟ้าในการขับเคลื่ อน สามารถ

ชาร์ จ ไฟได้ อ ย่า งสม่ำ � เสมอ องค์ ป ระกอบหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นยานยนต์ ไ ฟฟ้ า คื อ
แบตเตอรี่ อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า ขั้นตอนการทำ�งานเริ่มต้น
จากแบตเตอรี่ เป็นแหล่งเก็บพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง มีตวั แปลงกระแสไฟฟ้าดึงพลังงาน
จากแบตเตอรี่เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ แล้วส่งต่อไปยังมอเตอร์ ดังนั้น
ยานยนต์ไฟฟ้าจึงสามารถแบ่งตามเทคโนโลยีออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
HEV

(1) รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle :

HEV) ใช้พลั งงานผสมผสานระหว่ างเชื้อเพลิ งทั่ วไป และ
พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

(2) รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric
PHEV

Vehicle : PHEV) มีระบบน้ำ�มันและไฟฟ้าเหมือนไฮบริด

ทั่ วไป พัฒนามาจาก HEV แต่ สามารถเสียบปลั๊ กชาร์จไฟ
เข้ า สู่ แ บตเตอรี่ โ ดยตรง แบตเตอรี่ ถู ก ออกแบบให้ เ ก็ บ
พลั ง งานได้ ม ากขึ้ น ใช้ ไ ฟฟ้ า ในการขั บ เคลื่ อนได้ ไ กลขึ้ น
และลดการปล่อยมลพิษน้อยลง

BEV

(3) รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle :

BEV) ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ทำ�ให้
ไม่มีการปล่อยมลพิษ และ

(4) รถยนต์ ไฟฟ้าเซลล์ เชื้อเพลิ ง ใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ไฮโดรเจน
โดยการนำ�น้ำ�มาผ่านกระบวนการทำ�ให้เป็นไฮโดรเจน และ
ส่ ง ไฮโดรเจนไปทำ � ปฏิ กิ ริ ย ากั บ ออกซิ เ จนในแผงเซลล์

เชื้อเพลิง เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าจัดเก็บในแบตเตอรี่ ทำ�ให้
ไม่ก่อมลพิษ

ทั้งรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่ ป ล่ อ ยมลพิ ษ ทางอากาศ และไม่ ส ร้ า งมลพิ ษ ทางเสี ย ง แต่ มี ค วามแตกต่ า งกั น
ด้านความเร็ว ระยะทาง ระยะเวลาเติมพลังงาน และสถานีให้บริการ ในด้านความเร็ว
และระยะทาง รถยนต์ไฟฟ้าทำ�ความเร็วสูงสุดได้ 312 กม./ชม. และสามารถวิง่ ไกลทีส
่ ด
ุ

คือ 900 กิโลเมตร ส่วนรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนทำ�ความเร็วสูงสุดได้ 333 กม./ชม.

สามารถวิ่งไกลที่สุดคือ 650 กิโลเมตร ด้านระยะเวลาการเติมพลังาน รถยนต์พลังงาน
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รถยนต์์ไฟฟ้้าใช้้เวลาในการชาร์์จ
แบตเตอรี่่�นานกว่่า โดยความเร็็ว
สููงสุุดในการชาร์์จคืือ 30 นาทีี
ต่่อการชาร์์จไฟเต็็ม 1 ครั้้�ง

ไฮโดรเจนใช้เวลาน้อย พลังงานจะถูกเก็บในสถานะก๊าซ และ

เติมในรถในสถานะของเหลว รถยนต์ไฟฟ้าใช้เวลาในการชาร์จ
แบตเตอรี่นานกว่า โดยความเร็วสูงสุดในการชาร์จคือ 30 นาที

ต่อการชาร์จไฟเต็ม 1 ครั้ง ด้านสถานีให้บริการ รถยนต์ไฟฟ้า
เข้าถึงพลังงานได้งา่ ยกว่า ปลอดภัย และสามารถเพิม
่ สถานีชาร์จไฟ

ในสถานี บ ริ ก ารน้ำ � มั น ได้ โดยไม่ ต้ อ งเปลี่ ย นโครงสร้ า งหลั ก
การติ ด ตั้ ง จุ ด ชาร์ จ ทำ � ได้ ง่ า ย ส่ ว นรถยนต์ พ ลั ง งานไฮโดรเจน
สามารถเกิดอันตรายในขั้นตอนการเคลื่อนย้าย และการชาร์จ

พลังงาน ในด้านสิ่งแวดล้อม ยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% ทำ�ให้

ลดการใช้ เ ชื้ อเพลิ ง ฟอสซิ ล ที่ ป ล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกออกสู่
สิ่ ง แวดล้ อ ม รถยนต์ ไ ฟฟ้ า หนึ่ ง คั น สามารถลดการปล่ อ ย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกได้ ถึ ง 4.6 เมตริ ก ตั น ต่ อ ปี หรื อ เที ย บเท่ า
การปลูกต้นไม้เพิ่ม 209 ต้น

โดยสรุ ป ทุ ก ประเทศมี เ ป้ า หมายร่ ว มกั น ในการลด

ก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก
มากจนเกิ น ไป โดยมี น โยบายสำ � คั ญ คื อ การเลิ ก ใช้ ย านยนต์
ที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งยนต์ เ ชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ไปสู่ ก ารใช้ ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า

ในหลายๆ ประเทศ แต่ทว่ายานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันมีข้อจำ�กัด

ด้านระยะทางที่ว่ิงได้ต่อการชาร์จในแต่ละครั้ง รวมถึงจุดชาร์จ
แบตเตอรี่ยังมีไม่มากพอ ทำ�ให้ต้องใช้เวลาเตรียมความพร้อม

ในเรื่ องเหล่ า นี้ ขณะที่ ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกเป็ น เรื่ อง
เร่งด่วนที่ต้องตระหนักและปรับเปลี่ยนรู ปแบบมาใช้ยานยนต์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเร็ว
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ELECTRIC VEHICLE
Innovation and Climate
Change

Climate change and natural disasters has affected the
environment and living things which mainly resulted from
human action. This caused the international community
to focus on this phenomenon that occurred and be
prepared to deal with the damage that would occur.
Therefore, they jointly set up the Framework Convention
on Climate Change with the common goal of maintaining
the Atmospheric Greenhouse Gas Concentration levels
not to exceed levels that would pose a threat to life and
food security. All countries have to share responsibility
for climate change issues according to their capacity.
In 2015, there was the endorsement of the Paris Agreement
establishes stronger rules for implementing climate change.
It forced all countries to submit their greenhouse gas
reduction targets by controlling the average temperature
rise below 2 degrees Celsius compared to the pre-industrial
revolution period. It is also trying to control temperature
rises not to exceed 1.5 degrees Celsius and climate change
adaption concretely.
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The European Commission announced that it will no longer
produce new vehicles powered by both gasoline and diesel internal
combustion engines from 2035 and leaving only electric vehicles.
It is a major change for Europe in reducing greenhouse gas emissions
as much as possible. A plan to cancel the use of internal combustion
engines in Europe has taken a step forward before it takes full effect
in 2035 which is aiming to reduce greenhouse gas emissions by
more than 55 percent by 2030 compared to 2021 greenhouse gas
emissions before it will be completely discontinued in the next five
years. Meanwhile, those measures also outline a plan to develop
electric vehicle charging stations in the European member countries
which required to install electric vehicle charging stations at least
every 60 kilometers on major routes. As a result, Europe will have
a total of 3.5 million electric vehicle charging stations by 2030,
before increasing to 16.3 million stations by 2050.
Thailand has formulated a long-term strategy for the country's
low greenhouse gas emissions which includes the direction of
implementation of Thailand's energy policy. The entry into the
Carbon Neutrality Scenario in the energy sector and the cooperation
of the private sector towards an approach to the use of economic
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mechanisms to promote and drive the Carbon Neutrality Scenario
of the country along with a new national energy plan that aims to
achieve Carbon Neutrality with the 4D1E policy, consisting of
(1) Digitalization, upgrade grid electrical to be Smart Grid to
support electricity generated from renewable energy and develop
Energy Storage System (ESS)
(2) Decarbonization, promote Photovoltaic Operation, biomass
and biodiesel
(3) Decentralization, promote power plants communities and
balancing electric spaces in all regions; and
(4) De-regulation, supporting the opening of specific areas
where energy innovations can be developed and tested by easing
regulations and
(5) Electrification, promoting the use of electric vehicles.
At present, many countries have adopted policies to reduce and
stop using internal combustion engine vehicles, towards the use of
electric vehicles to help reduce greenhouse gas emissions. This is a
vehicle that is driven by only an electric motor, or hybrid engine, or
uses hydrogen gas to generate electricity from fuel cells by storing
electrical energy in batteries. Meanwhile, Thailand promotes the
production and use of electric vehicles and aims to make Thailand an
important global production base for electric vehicles and parts by
2025. The electric vehicle has the potential to help reduce pollution
because the engine is not burning and without smoke and noise
because the car’s engine stops working when parked and caused
no engine noise. Therefore, electric vehicles are environmentally
friendly and do not cause pollution.

European member countries
required to install electric
vehicle charging stations at
least every 60 kilometers on
major routes.
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An electric vehicle is an innovation that uses electricity to drive
that can be charged consistently. The main components to drive
electric vehicles are batteries, inverters, and electric motors. The
process starts from the battery as a DC power source with a converter
that draws the power from the battery to convert it to AC current,
and then transfers it to the motor. So, the electric vehicle can be
divided into four types according to technology uses.

HEV

PHEV

BEV

(1) Hybrid Electric Vehicle (HEV), uses
a combination of conventional fuel and electric
energy from the battery.
(2) Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),
has the same system as hybrid car which
developed from HEV but it can be plugged
directly into the battery charger, the battery is
designed to store more energy, use electricity
to drive farther and reduce emissions.
(3) Battery Electric Vehicle (BEV), uses
electric power from the battery which makes
no emissions and
(4) Fuel cell electric vehicle (FCEV),
uses hydrogen fuel by taking water through a
hydrogenation process and sending hydrogen
to react with oxygen in the fuel cell to create
electrical energy stored in the battery and
causing no pollution.

Both Electric vehicles and Hydrogen vehicle are environmentally
friendly. It does not generate air and noise pollution but has
differences in speed, distance, recharging time and service stations.
In term of speed and distance, the EV has a top speed of 312 km/h
with the longest distance is 900 km. For HV, it has a top speed of
333 km/h with the longest distance is 650 km. In term of recharging
time, hydrogen vehicle takes less time where energy is stored in the
gaseous state and filled in the vehicle in liquid state but electric
vehicle takes longer to charge the battery with a maximum charging
speed of 30 minutes per full charge. In term of service station, electric
42
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In term of recharging time,
hydrogen vehicle takes less
time where energy is stored
in the gaseous state and
filled in the vehicle in liquid

vehicle is easier to access energy, safer, and able to
increase charging station in the gas station without
changing the main structure, and the installation
of the charging point is easy. For hydrogen vehicle,
it can be dangerous in the process of moving
and charging. In term of environment, a 100%
of electric vehicle reduces the use of fossil fuels
that emit greenhouse gases into the environment.
One electric vehicle can reduce greenhouse gas
emissions by 4.6 metric tons per year, or the
equivalent of planting 209 more trees.
In summary, all countries have a common goal
of reducing greenhouse gas emissions that is the
cause of the global temperature rise too much. The
key policy is to cancel fossil fuel-powered vehicles
to electric vehicles in many countries. However,
today's electric vehicles have limitations in terms
of distance traveled per charge, and there are not
enough battery charging points, so it takes time to
prepare for these issues. Meanwhile, greenhouse
gas emissions are urgently needed to be aware of
and change to environmentally friendly vehicles
as soon as possible.
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สิ่่�งแวดล้้อมและมลพิิ ษ
Environment and Pollution

โดย กองบรรณาธิิการ

Editorial Board

จากขยะกำ�พร้า

สู่พลังงานทดแทน
กรมควบคุมมลพิ ษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สรุปสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย ประจำ�ปี 2563 พบว่า “ประเทศไทย
มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.35 ล้านตัน ลดลง
จากปี 2562 ร้ อ ยละ 4 โดยขยะมู ล ฝอยจะถู ก
คัดแยก ณ ต้นทาง และนำ�กลับไปใช้ประโยชน์ จำ�นวน
11.93 ล้านตัน (ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 5) กำ�จัด
คุ ณ สมบู ร ณ์ กิ ต ติ อ นงค์ (Somboon Kittianong)
อย่างถูกต้อง 11.19 ล้านตัน (เพิ่ มขึ้นจากปี 2562 ผูจ้ ัดการทั่วไป (General Manager) บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี
ร้อยละ 14) และกำ�จัดไม่ถก
ู ต้องประมาณ 4.23 ล้านตัน จำ�กัด (N15 Technology Co., Ltd.) ผู้ประกอบการรับกำ�จัด
กากอุตสาหกรรมจากโรงงานต่าง ๆ ที่ดำ�เนินงานมาแล้ว 7 ปี
(ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 34)”
ในรายงานฉบับเดียวกันยังพบว่า จากการแพร่ระบาดของ

โรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แม้จะมีส่วนทำ �ให้ขยะมูลฝอย

ลดลง แต่ ข ณะเดี ย วกั น จากมาตรการกำ � หนดให้ ป ฏิ บั ติ ง าน
Work from home ทำ�ให้ปริมาณพลาสติกใช้ครั้งเดียวเพิ่มขึ้น

ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดชลบุรี บอกเล่าเรื่องราว
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะจากครัวเรือนด้วยความร่วมมือ

จากประชาชนทั่ ว ไปและภาคอุ ต สาหกรรม ในโครงการ
“กองทัพมดพิชิตขยะ” ว่า
เอ็น15 เทคโนโลยี มีรูปแบบการประกอบธุรกิจคือรับขยะ

โดยเฉพาะในเขตเมื อ ง จากการสั่ ง ซื้ อสิ น ค้ า และอาหาร
ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีปริมาณขยะพลาสติกเกิดขึ้นในช่วง

จากอุตสาหกรรมต่าง ๆ มาแปรรูปเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน

ปกติท่ีมีขยะพลาสติกวันละประมาณ 5,500 ตัน

องศาเซลเซียส ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง และมีการควบคุม

การแพร่ระบาด ประมาณ 6,300 ตันต่อวัน จากช่วงสถานการณ์
การจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในครัวเรือนจึงเป็นอีกหนึ่ง

ปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาช่วยกันจัดการ เช่นเดียวกันกับ

ที่ภาคเอกชนรายหนึ่งใช้ศก
ั ยภาพในการกำ�จัดกากอุตสาหกรรม
ของตนเองมาทำ�ให้เกิดโครงการนำ�ขยะจากบ้านเรือนไปเปลี่ยน

เป็นพลังงานโดยส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สด
ุ ขึ้นมา
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ถ่านหินในเตาเผาผลิตปูนซีเมนต์ โดยเป็นการนำ�ไปเผาร่วมกับ

ถ่ า นหิ น อุ ณ หภู มิ ท่ี ใ ช้ ใ นการเผาประมาณ 1,800-2,000
การปล่อยมลพิษต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำ�หนด และขยะจาก
บ้านเรือนที่ส่งมาที่บริษัทก็ถูกนำ�ไปผ่านกระบวนการเดียวกันนี้
ในโครงการกองทัพมดพิชต
ิ ขยะ ทีเ่ ปลีย
่ นขยะกำ�พร้า ขยะไร้ญาติ

มาเป็นพลังงาน โดยมีเพจเฟซบุ๊ก N15 Technology (https://

www.facebook.com/n15technology/) เป็นพื้นทีต
่ ด
ิ ต่อสื่อสาร
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คิดจะรักษ์โลกไม่ใช่เรื่องยาก

จุดเริม
่ ต้นของการรับขยะตามบ้านเรือนมาทำ�เป็นพลังงาน

ของเอ็ น 15 เทคโนโลยี เกิ ด จากการที่ คุ ณ สมบู ร ณ์ ไ ด้ เ ข้ า ไป

แนวคิ ด เบื้ อ งหลั ง โครงการนี้ ข องคุ ณ สมบู ร ณ์ คื อ ถ้ า คิ ด

มี ส่ ว นร่ ว มกั บ โครงการจั ด การขยะถุ ง พลาสติ ก โดยนำ � ไปใช้

จะรั ก ษ์ โ ลกอย่ า ทำ � ให้ เ ป็ น เรื่ องยาก โดยเริ่ ม จากผู้ ท่ี มี ใ จรั ก
สิ่งแวดล้ อม จั ดการแยกขยะที่ เกิ ดขึ้นในครัวเรือน โดยวิ ธีท่ี ดี

เขาเห็ น ปั ญ หาว่ า พลาสติ ก บางประเภทไม่ ส ามารถนำ � ไปใช้

เป็นขยะที่สามารถนำ�ไปรีไซเคิลได้ ขยะเชื้อเพลิง ขยะสำ�หรับ

หลอมรวมกั บ ยางมะตอยทำ � เป็ น พื้ นถนน โครงการนี้ ทำ � ให้
ในโครงการเช่ น นี้ ไ ด้ และทำ � ให้ โ ครงการเหล่ า นี้ ก ระจาย

สู่วงกว้างได้ยากเพราะผู้ท่ีจะเข้าร่วมโครงการต้องคัดแยกขยะ
อย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันผู้บริหารจัดการโครงการก็มีภาระ
ในการคัดแยกสิ่งของที่ผู้ร่วมโครงการส่งมา ตนจึงเกิดแนวคิด

ที่จะให้บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำ�กัด เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ที่สุดในการจัดการขยะคือ แต่ละครัวเรือนจะต้องคัดแยกขยะ

ทำ � ปุ๋ ย ขยะอั น ตราย แต่ สำ � หรั บ บางคนเรื่ อ งเช่น นี้ ก็ เ ป็ น เรื่ อ ง

ที่ ยุ่ ง ยาก และตนเองก็ อ ยากทำ � ให้ ก ารจั ด การขยะเป็ น เรื่ อง
ที่ง่ายที่สุดด้วยการรับของเหลือใช้จากบ้านเรือนเกือบทุกอย่าง
มาร่วมโครงการ

ในช่ ว งแรกคุ ณ สมบู ร ณ์ ต้ อ งแปลกใจกั บ จำ � นวนพั ส ดุ

ในการรับขยะโดยไม่ต้องคัดแยกมากเกินไปขึ้นมา

ที่ ส่ ง มาที่ บ ริ ษั ท เพราะมี ม าจากทั่ ว ประเทศแล้ ว แม้ ผู้ ร่ ว ม

โทรศัพท์มาถามว่า คุณสมบูรณ์รับได้จริงหรือ? ไม่ต้องคัดแยก

แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีผท
ู้ ่ีรก
ั และใส่ใจในเรื่องสิง่ แวดล้อม

“มี คุ ณ ป้ า ท่ า นหนึ่ ง ตอนหลั ง ทราบว่ า ท่ า นเป็ น คุ ณ ครู

เลยใช่หรือไม่? รวมๆ กันได้ใช่ไหม? แล้วคุณจะไปทำ�อะไรต่อ?

มีมลพิษหรือไม่? ผมก็ให้คำ�ตอบท่านไป ประมาณ 1-2 อาทิตย์

โครงการจะต้ องเสียค่ าขนส่งเพื่อส่งสิ่งของต่ างๆ มาที่ บริษัท
จำ�นวนมาก

คุณสมบู รณ์เล่ าว่ า “ยุ คแรก ๆ จะล้ างกล่ องนมมาอย่าง

ก็ มี ข องส่ ง มาจากนครศรี ธ รรมราช ในระหว่ า งที่ ร อ แกจะ

ดี ผมก็เลยบอกว่า พี่ไม่ต้องล้าง รวม ๆ มาเลย แค่ให้แห้งๆ พอ

พี่กลัวว่า สิ่งที่ส่งจะไปตกหล่นที่ไหน และไปทำ�ความเดือดร้อน

จะได้สะดวกขั้นตอนของพี่”

โทรศั พ ท์ ม าถามเรื่ อ ยๆ ว่ า ถึ ง หรื อ ยั ง ? พี่ ส่ ง ไปแล้ ว 1 กล่ อ ง
ให้คนอื่น เราก็รู้สึกประทับใจ แล้วก็ทำ�เพจขึ้นมาเพื่อให้คุณครู

พี่มีใจก็ดีแล้ว ไม่ต้องทำ�ดีขนาดนั้นเพราะเราเอามาโม่มาเผา พี่

เช็กได้ว่า ตอนนี้ขยะของครูสง่ มาถึงแล้ว ไม่ต้องกังวล”
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ใ น ช่ ว ง แ ร ก ที่ บ ริ ษั ท รั บ ข ย ะ จ า ก บ้ า น เ รื อ น ม า ทำ �

เป็ น พลั ง งานมี พั ส ดุ ส่ ง มาที่ บ ริ ษั ท วั น ละ 3-5 กล่ อ ง จนถึ ง

ปั จ จุ บั น จำ � นวนพั ส ดุ ท่ี ส่ ง มายั ง บริ ษั ท มี ป ระมาณ 50-100
กล่ อ งต่ อ วั น โดยเป็ น พลั ง ของเครื อ ข่ า ยต่ า ง ๆ ที่ ร่ ว มรณรงค์
เรื่องการจั ดการขยะ เช่นในช่วงที่ ผ่านมาจะมีชุดชั้ นในส่งมา

จำ�นวนมากเพราะมีผช
ู้ ว่ ยรณรงค์ให้เปลี่ยนจากการนำ�ชุดชั้นใน

ไปทิ้งแล้วถูกฝังกลบเอามาทำ�เป็นพลังงานจะดีกว่า

ขยะเกือบทุกอย่างเปลี่ยนเป็นพลังงานได้

คุณสมบูรณ์อธิบายว่า ขยะทีจะนำ
่ �ไปเปลียนเป็
่
นพลังงานนัน
้

แทบจะรั บ ได้ ทุ ก อย่ า ง โดยขอให้ เ ป็ น ขยะที่ แ ห้ ง สามารถ
ตั ด และติ ด ไฟได้ ก็ จ ะมี คุ ณ สมบั ติ เ พี ย งพอสำ � หรั บ การนำ � ไป
จัดการ “กระดาษ พลาสติกเผาไฟได้ กระเบื้องเผาไม่ได้ แก้ว

เผาไม่ได้ ตัดไม่ได้ด้วย เราก็บอกประมาณนี้ สิ่งที่เราไม่รับต่อไป

คือ ขยะเศษอาหาร ขยะติดเชื้อ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่
ขยะอั นตรายเช่นกระป๋องสเปรย์เราก็ ไม่รับ ที่ เหลื อส่วนใหญ่
ผมว่าเรารับได้หมด”เพราะสิ่งสำ�คัญสำ�หรับการจัดการขยะคือ

ขยะพลาสติ ก ที่ นั บ วั น จะมี จำ � นวนมากขึ้ น ส่ ง ผลกระทบ
ต่ อ สภาพแวดล้ อ มในวงกว้ า ง การนำ � ขยะเหล่ า นี้ ม าใช้ เ ป็ น

พลั ง งานจึ ง เป็ น ทางเลื อ กที่ ดี ท่ี คุ ณ สมบู ร ณ์ ม องว่ า เมื่ อเรา
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากพลาสติ ก แล้ ว การจั ด การที่ ป ลายทางของ
พลาสติ ก นั้ น เป็ น เรื่ องที่ ค วรทำ � โดยปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว ง
2-3 ปี ท่ี ผ่ า นมา คื อ ประเทศจี น ปิ ด ไม่ รั บ รี ไ ซเคิ ล พลาสติ ก
ทำ�ให้มล
ู ค่าของขยะพลาสติกต่ำ�มากจนไม่มใี ครอยากเก็บไปขาย

ทั้งที่ในทางทฤษฎีแล้วพลาสติกหลายประเภทสามารถนำ�กลับ
ไปรีไซเคิลได้
การจั ด การนำ � พลาสติ ก ที่ มี ห ลากหลายรู ป แบบมาตั ด

เพื่ อทำ � เป็ น เชื้ อเพลิ ง โดยไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด สารก่ อ มะเร็ ง จึ ง เป็ น
การตอบโจทย์ ท้ั ง ในเรื่ องการจั ด การขยะ และผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ขยะในอุณหภูมิ

ที่ ต่ำ � และสามารถจั ด การขยะได้ จำ � นวนมาก คุ ณ สมบู ร ณ์

ให้ ข้ อ มู ล ว่ า ในแต่ ล ะปี มี ค วามต้ อ งการขยะอุ ต สาหกรรม

เพื่ อ นำ � ไปเผาหลายล้ า นตั น โดยที่ บ ริ ษั ท เอ็ น 15 เทคโนโลยี
ส่งขยะอุตสาหกรรมไปเผาประมาณปีละ 40,000-50,000 ตัน

ความร่วมมือคือกุญแจสำ�คัญ

คุณสมบูรณ์ให้ความเห็นว่า ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

คือปัจจัยสำ�คัญในการทำ�ให้โครงการจัดการขยะเช่นโครงการ

กองทัพมดพิชิตขยะนี้ประสบความสำ�เร็จ โดยความร่วมมือนั้น
ควรจะมาจากทุกภาคส่วน เช่น หน่วยงานองค์กรใหญ่ ๆ ที่เข้ามา

สนั บ สนุ น ด้ า นเงิ น ทุ น เพราะต้ น ทุ น สำ � คั ญ ในการทำ � เรื่ องนี้

คื อ ค่ า ขนส่ ง เขายกตั ว อย่ า งว่ า เมื่ อปี ท่ี ผ่ า นมามี โ ครงการ

ที่บริษัทขนส่งแห่งหนึ่งร่วมขนส่งสิ่งของจากผู้เข้าร่วมโครงการ
มาส่ง ให้ ท่ี บ ริ ษั ท โดยไม่คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ย เป็ น ระยะเวลา 6 เดื อ น

ส่งผลให้ช่วงนั้นปริมาณขยะจากบ้านเรือนที่ส่งเข้ามาที่บริษัท
เพิ่ ม จำ � นวนขึ้ น เป็ น อย่ า งมาก หรื อ อี ก กรณี ห นึ่ ง คื อ มี ส มาชิ ก
ในกลุ่มเฟซบุ๊กจัดกิจกรรม โครงการขยะกำ�พร้าสัญจร เมื่อต้นปี

ที่ ผ่ า นมา ทางบริ ษั ท ก็ ส่ ง รถไปร่ ว มขนส่ ง ขยะในกิ จ กรรมนั้น

แต่กย
็ งั ไม่เพียงพอและมีผส
ู้ มทบทุนค่าจ้างรถขนส่งอีกหนึง่ เทีย
่ ว

“ถ้าจะทำ�ให้ยง่ั ยืนต้องทำ�อย่างไร ผมบอกว่าต้องเปิดกล่อง

รับบริจาค ถ้าไม่อย่างนั้นไม่ก่ีครั้งก็เลิกแล้วเพราะไม่ไหว ต้นทุน

คื อ ค่ า ขนส่ ง ตอนนี้ เ ราเลยตั้ ง กลุ่ ม ไลน์ ข้ึ น มา ถ้ า ต่ อ ไปจะมี

จุดนัดรับขยะกำ�พร้าสัญจรเราจะตั้งกล่องรับบริจาค จะใส่เท่าไร
ก็ได้ สมาชิกในกลุ่มก็แฮปปี เขาบอกว่า ฉันใส่ 50 บาท เพราะ

ไปไปรษณีย์ทีหนึ่งก็จ่าย 50 บาทอยู่แล้ว เขาอยากให้โครงการ
มีตอ
่ เนื่อง ไม่ใช่หายไป”คุณสมบูรณ์กล่าวและให้ความเห็นต่อว่า

ขณะเดี ย วกั น ก็ ค วรให้ ค วามรู้ กั บ สาธารณะในเรื่ อง

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่เกิดจากขยะ เช่น นอกจากการปล่อย

ก๊ า ซเรื อ นกระจกแล้ ว เมื่ อขยะในบ่ อ ขยะเกิ ด ติ ด ไฟขึ้ น มา

ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ประจำ � ทุ ก ปี จะทำ � ให้ เ กิ ด มลพิ ษ เพราะเป็ น การ
เผาไหม้ท่ีอุณหภูมิต่ำ� ต่างจากการนำ�ไปเผาในเตาอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็นการเผาที่อุณหภูมิสูงและมีการควบคุมอย่างดี
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ในขณะที่ ภ าครั ฐ ก็ ส ามารถเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มด้ ว ยการ

สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ จั ด การขยะเช่ น ที่ เอ็ น 15 เทคโนโลยี ทำ � อยู่

ตัวอย่างขยะกำ�พร้า

ขยะกำ �พร้าหรือขยะไร้ญาติ เป็นการเปรียบเปรย

ผ่ า นการลดหย่ อ นภาษี การช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นการเงิ น และ

สิ่ ง ข อ ง ที่ ผู้ ค น ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ แ ล้ ว ว่ า เ ป็ น เ ห มื อ น
คนกำ � พร้ า หรื อ คนไร้ ญ าติ ท่ี ไ ม่ มี ใ ครแล้ ว แต่ สิ่ ง ของ

“ตอนนี้ ยั ง ไม่ มี เ ทคโนโลยี อ ะไรที่ ดี ก ว่ า การเผาเพื่ อให้

ถ่ า น หิ น ไ ด้ เ ป็ น ป ล า ย ท า ง ชี วิ ต ข อ ง ข ย ะ เ ห ล่ า นี้

การผ่อนคลายกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการทำ�ธุรกิจรูปแบบนี้
ขยะหมดไปจากโลกนี้ ก็ ไ ม่ ใ ช่ เ ทคโนโลยี ท่ี ดี ท่ี สุ ด แต่ แ ทนที่

เราจะปล่ อ ยมลพิ ษ จากถ่ า นหิ น ก็ ม าใช้ น่ี แ ทน มี ค นบอกว่ า
ให้เอาไปทำ�น้ำ�มัน ซึ่งต้องการเชื้อพลาสติกเพียว ๆ ไม่สามารถ

มีอะไรปน คือทำ�ได้ในปริมาณเล็ก ๆ ปริมาณมาก ๆ ก็ทำ�ไม่ได้”
คุณสมบูรณ์กล่าว

อยากให้กระจายสู่วงกว้าง

เ ห ล่ า นี้ ยั ง ส า ม า ร ถ นำ � ไ ป ใ ช้ เ ป็ น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ร่ ว ม กั บ
โดยในเพจ N15 Technlolgy ให้ข้อมูลไว้ ว่า หลั กการ

คื อ ขยะใด ๆ ที่ ส ามารถตั ด ให้ ข าด และเผาติ ด ไฟได้

ก็ สามารถนำ � ไปทำ �เป็ น เชื้ อเพลิ งทดแทนถ่ านหิ น
เพื่อเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ได้

ตั ว อย่ า งเช่ น ถุ ง ใส่ ข อง ถุ ง บรรจุ อ าหารต่ า ง ๆ

ถุงนม ถุงแกง ถุงขนม กระดาษต่าง ๆ กระดาษเคลือบมัน
ฟอยล์ปด
ิ ฝาขวดนมหรือเครื่องดื่มต่าง ๆ ฟอยล์หอ
่ อาหาร

คุ ณ สมบู ร ณ์ บ อกเล่ า ความฝั น เกี่ ย วกั บ การจั ด การขยะ

ขวดน้ำ�ยาหรือยาต่าง ๆ (เทของเหลวให้หมด ไม่ต้องล้าง)

โดยมี ห น่ ว ยงานหรื อ โรงงานในแต่ ล ะพื้ นที่ ทำ � หน้ า ที่ รั บ ขยะ

ต่าง ๆ ผ้า แก้วพลาสติก ถ้วยกาแฟกระดาษ ยางรถยนต์

การที่ หน่วยงานต่ าง ๆ ยังไม่ให้ความสนใจทำ �โครงการเช่นนี้

กล่องโฟม โฟมกันกระแทกผลไม้ ฟองน้ำ� แปรงเก่า ๆ

ไม่ คุ้ ม ค่ า บริ ห ารจั ด การ จึ ง ยั ง ไม่ มี ห น่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รที่ ใ ห้

ขยะเหล่ า นี้ ไ ม่ ต้ อ งล้ า ง ไม่ ต้ อ งแยก เพี ย งแค่

ของตนเองว่า อยากให้มีโครงการเช่นนี้กระจายไปทั่ วประเทศ

ขวดแชมพู ขวดนม ขวดน้ำ�ดื่ม หลอดพลาสติกบรรจุครีม

ไปจั ด การในรู ป แบบเดี ย วกั บ ที่ บ ริ ษั ท กำ � ลั ง ทำ � อยู่ เขามองว่ า

ยางมอเตอร์ไซค์ ยางในรถจักรยานยนต์ (ตัดจุบ
๊ ออกก่อน)

เป็ น เพราะปริ ม าณขยะที่ ไ ด้ จ ากบ้ า นเรื อ นมี จำ � นวนน้ อ ย

ปากกา CD ซองกันชื้น

ความสนใจทำ�กิจกรรมเช่นนี้เพิม
่ ขึ้น

เทเศษอาหาร หรือของเหลวออกให้มากที่ สุด แล้ วเก็ บ

ที่คนไม่ต้องการแล้ว นำ�ไปทำ�ให้เกิดประโยชน์เป็นครั้งสุดท้าย

ที่ ไ ม่ ส ามารถนำ � มาทำ � เป็ น เชื้ อเพลิ ง ทดแทนได้ เช่ น

กระจายตั ว ออกไป เขามองว่ า ขยะส่ว นใหญ่ใ นประเทศไทย

หนั ง เที ย ม สติ๊ ก เกอร์ บ างประเภท ขวดแก้ ว กระเบื้ อ ง

เพี ย งจำ � นวนหนึ่ ง และหากทุ ก คนร่ ว มมื อ กั น จั ด การขยะ

ถ่านไฟฉาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร่มกันฝน ตลับหมึก

เรื่องขยะกำ �พร้าหรือขยะไร้ญาติ เป็นการจั ดการสิ่งของ

รวบรวมรอส่ ง มาเป็ น เชื้ อเพลิ ง ทดแทนได้ ส่ ว นขยะ

ซึง่ คุณสมบูรณ์ทม
ุ่ เทแรงกายแรงใจด้วยความหวังจะให้แนวคิดนี้

พลาสติกประเภท PVC เช่น สายไฟ ท่อประปา สายยาง

เป็นขยะอาหารประมาณ 50% ดังนั้นจึงเหลือขยะที่ต้องจัดการ

เศษเหล็ก ลวด ขยะติดเชื้อต่าง ๆ หิน สังกะสี หลอดไฟ

อย่างจริงจังก็จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะ เช่น พลาสติก

เครื่องพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น

ที่ ป นเปื้ อนในธรรมชาติ ปั ญ หาไมโครพลาสติ ก ในสั ต ว์ น้ำ �
ลดน้อยลงไปได้

เอกสารอ้างอิง
https://www.pcd.go.th/pcd_news/11873/
- https://www.facebook.com/n15technology/
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สิ่่�งแวดล้้อมและมลพิิ ษ
Environment and Pollution

Editorial Board

โดย กองบรรณาธิิการ

From the
Orphaned

Waste to the
Renewable Energy
The Pollution Control Department, Ministry
of Natural Resources and Environment had
summarized the environmental situation of
Thailand in 2020 and found that “Thailand
generated approximately 27.35 million tons
of solid waste which decreased 4% from
2019. The solid waste will be sorted at
the original source and brought back to
use 11.93 million tons (decreased 5% from
2019). There was properly disposed of
11.19 million tons (increased 14% from 2019)
and improper disposed of 4.23 million tons
(decreased 34% from 2019).”
The report also showed that from the epidemic of
COVID-19, although it contributed to the reduction of
solid waste, at the same time, Work from Home measure
has led to an increase in the number of single-use plastics,
especially in urban areas from online shopping and food
ordering. The amount of plastic waste generated during
the epidemic was about 6,300 tons per day, compared
to the normal situation with about 5,500 tons of plastic
waste per day.
The management of solid waste in the household is
another problem that all sectors must help. Just as one
private sector that uses its own industrial waste disposal
potential which created a project to turn household waste
into energy with minimal impact on the environment.
Mr. Somboon Kittianong, General Manager of N 15
48

Technology CO., LTD., a company which is disposing of
industrial waste from various factories that have been
operating for 7 years in Amata City Industrial Estate,
Chonburi province, talked about concept of household
waste management with cooperation from people and
industry sector in “Army ants conquer waste project”
that The N 15 Technology company has a business model
of receiving waste from various industries and process it
to use as an alternative fuel for coal in a cement kiln. By
burning with coal at a temperature of about 1,800-2000
degrees Celsius, which does not cause carcinogens. There
is also an emission control required by laws and household
waste sent to the company is also taken through the same
process in “Army ants conquer waste project” that turns
Orphaned Waste into energy by using a Facebook Page:
N15 Technology, is a communication area (https://www.
facebook.com/n15technology/).

It is not difficult to save the Earth.

The beginning of N15 Technology's turnover of
household waste into energy was caused by Mr. Somboon
joined a plastic bag waste management project, which
was used to combine with asphalt to make road surfaces.
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This project made him see the problem that some types
of plastics cannot be used in such projects and make it
difficult for these projects to spread widely because the
participants must systematically separate their waste.
At the same time, the project manager is responsible for
sorting out the items sent by the project participants.
So, he came up with the idea to give to N15 Technology
company an alternative way to receive waste without
sorted it out too much.
“An auntie later found out that she was a teacher
asked that Are you really accepting? No need to sort, right?
Can I combine them? And what are you going to do next?
Is there any pollution? I replied then. After 1-2 weeks,
there are items sent from Nakhon Si Thammarat. While
waiting, she keeps calling to ask Has the parcel arrived
yet? I sent one box, I’m afraid that what I sent miss out
somewhere and cause trouble for others. I’m impressed.
I created a Facebook page, so that the teacher can check
that now the garbage has arrived and no need to worry.”
The idea behind this project by Mr. Somboon is if
you want to save the planet, don't make it difficult, which
started from people who love the environment to help
sorted waste in the household. The best way to manage
waste is in each household must sort the waste into

recycle waste, fuel waste, compost waste and hazardous
waste. But for some people, this is a tricky thing I want to
make waste management as easy as possible by accepting
almost all household waste to join the project.
At first Mr. Somboon was surprised by the number
of parcels sent to the company because they came from
all over the country. Even the project participants have
to pay for delivery fee to the company, which shows that
Thailand has a lot of people who love and care about the
environment.
Mr. Somboon said, “In the early days, milk cartons
were washed well. So, I said that you don't have to wash
it, combine it, just let it dry. I’m happy that you have it.
You don't have to do that well. We brought it to mill and
burn. Makes it more convenient for you.”
In the beginning, the company received household
waste to make energy, there were 3-5 boxes per day.
Until now, there are 50-100 boxes per day sent to
the company, which comes from the power of various
networks participating in waste management campaigns.
For example, in the past, a lot of underwear sent and there
has been a campaign to change from putting underwear
to the landfill because it would be better to make energy
instead.
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Almost any waste can turn into
Energy

Mr. Somboon explained that any waste to be turn into
energy is almost acceptable. By requesting it to be dry, able
to cut and flammable waste, it will qualify for managing.
“Paper, plastic can be burnt, tile can't be burnt, glass
can't be burnt and cut, What we do not accept next is
food waste, infectious waste, electronic waste, batteries,
hazardous waste such as aerosol cans. Most of the rest, I
think we can take them all.”
Because the key to waste management is that
the increasing amount of plastic waste is affecting the
environment widely. Turning these wastes into energy is a
good choice that Mr. Somboon seen when we use plastics,
once we've taken advantage of plastic, it's a good idea
to handle it at the end. The problems that have arisen in
the past 2-3 years is China shuts down plastic recycling,
making the value of plastic waste so low that no one wants
to collect them and sell them even though in theory many
types of plastic can be recycled.
The management of cutting a variety of plastics to
make fuel without causing carcinogens is a solution to
both waste management and environmental impact that
will arise from burning waste at low temperatures and
able to handle a large amount of waste. Mr. Somboon said
that in each year millions of tons of industrial waste are
needed for incineration where N15 Technology company
sends about 40,000 -50,000 tons of industrial waste to
be burned per year.

Cooperration is the important key

Mr. Somboon commented that cooperation from
all sectors is an important factor in making waste
management projects such as the “Army ants conquer
waste project” successful. Cooperation should come from
all sectors such as large corporations that can provide
funding because the major cost of doing this is delivery
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fee. He gave an example that last year there was a project
in which a logistic company joined the transport of items
from the project participants with free of charge for six
months. As a result, the amount of household waste sent
to the company increased greatly.
There was a case that one Facebook member
organized an Orphaned Waste project activity earlier
this year. The company sent a truck to join the garbage
transport in that activity, but it was not enough and there
is another contributor for the cost of transportation for
one more trip.
“How to make it sustainable? I said I had to open the
donation box, otherwise I would stop doing it because
I couldn’t handle it. The cost was the shipping cost. So
now we set up a Line group. If next time there will be
a pick-up point for orphaned garbage, we will set up a
donation box that you can put as much as you want which
the members of the group are also happy. He said, I gave
50 baht because I also paid 50 baht when I went to the
post office one time, he wants the project to continue and
not disappear. Mr. Somboon said and continued giving
comment that,
At the same time, The public should be educated
about the environmental impact caused by waste. For
example, besides the greenhouse gas emissions, When
the garbage in the garbage pit is ignited, which occurs
annually, it causes pollution because it burns at low
temperatures. It is different from burning in the industrial
furnaces, which burn at high temperatures and are well
controlled.
While the government sector can get involved by
supporting waste management businesses like N15
Technology company does through the tax deduction,
financial aid and regulatory easing to facilitate this form
of business.
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Example of Orphaned Waste
“Now there is no better technology than incineration
to get the trash out of the world and it’s not the best
technology. But instead of emissions from using coal,
we use this instead. Someone told me to use it to make
oil, which requires pure plastic leavening without any
contaminants. It can do in small quantities, not large
quantities,” said Mr. Somboon.

We hope this idea will spread
widely

Mr. Somboon shared his dream about waste
management that he wanted a project like this to spread
across the country. There are departments or factories in
each area responsible for receiving waste to manage in
the same way as the company is doing. He thinks that the
fact that agencies do not pay attention to projects like this
because of the small amount of waste from households is
not worth managing. So, there are no additional agencies
or organizations interested in doing such activities.
The issue of Orphaned Waste is the disposal of things
that people no longer need and use benefit of them for
the last time, which Mr. Somboon devotes his energy in
the hope that this idea will spread. He said the majority
of waste in Thailand is about 50% of food waste, so only
a small amount remains to be managed and if everyone
works together to manage waste seriously, it will help
to reduce problems arising from waste such as plastic
contaminants in nature and microplastics in aquatic
animals.

Orphaned or Unclaimed waste is a metaphor for
things that people no longer need. That they are like
orphans or people without relatives. But these items
can also be used as fuel in combination with coal. It
is the end of life for these wastes. On the Facebook
page of N 15 Technology provides information that
the principle is that any waste that can be cut off
and incinerated can be used as an alternative fuel
for coal to be burned in cement kilns.
For examples, packaging bags, food packaging
bags, milk bags, snack bags, various papers, glossy
paper, foil caps on baby bottles or beverages, food
wrappers, bottles of medicines or medicines (pour all
the liquid, do not need to rinse), shampoo bottles,
milk bottles, drinking water bottles, plastic tubes,
cloth, plastic cups, paper coffee cups, car tires,
motorcycle tires, motorcycle inner tires (cut off valve
cap), foam box, bubble wrap for fruit, sponge, old
brushes, pens, CDs, silica gel envelopes.
These wastes don’t need to be washed and
separated, just pour out as much food or liquid
waste as possible and collect them for delivery as a
renewable fuel.
The waste that cannot be used as a renewable
fuel such as
PVC plastic such as wires, plumbing pipes,
rubber hoses, artificial leather, some types of stickers,
glass bottles, tiles, remnant of iron, wire, various
infectious waste, stones, zinc, light bulbs, batteries,
electronic devices, umbrellas, printer cartridges, etc.

References
https://www.pcd.go.th/pcd_news/11873/
https://www.facebook.com/n15technology/
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สิ่่�งแวดล้้อมและมลพิิ ษ
Environment and Pollution

โดย กองบรรณาธิิการ

Editorial Board

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน
ที่โรงไฟฟ้าขยะหนองแขม

ปี พ.ศ. 2563 ข้ อ มู ล จากกรมควบคุ ม มลพิ ษ ระบุ ว่ า

ประเทศไทยมี ป ริ ม าณขยะประมาณ 25.37 ล้ า นตั น ต่ อ ปี

ปัญหาขยะเป็นที่หลายประเทศให้ความสนใจที่จะพัฒนาและ

แต่ มีความสามารถในการนำ�ไปกำ �จั ดอย่างถูกหลั กสุขาภิ บาล

นำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการกำ�จัดขยะมูลฝอย โดยทั่วไปสามารถ
แบ่งได้เป็น 3 ระบบ ดังนี้

และกำ�จัดโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลประมาณ

จุ ลิ น ทรี ย์ แบ่ ง เป็ น 2 กระบวนการ คื อ กระบวนการหมั ก

สถานที่ต่าง ๆ และการนำ�ขยะไปกำ�จัดแบบผิดวิธีได้ก่อให้เกิด

ที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซกลิ่นเหม็น และกระบวนการหมักแบบไม่ใช้

9.13 ล้านตันต่อปี นำ�กลับมาใช้ประโยชน์ได้ 8.36 ล้านตันต่อปี

7.88 ล้ า นตั น ต่ อ ปี ทำ � ให้ เ กิ ด ปั ญ หาขยะมู ล ฝอยตกค้ า งตาม

ปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ตามมา เช่น ปัญหา
ควันและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผามูลฝอยกลางแจ้ง
น้ำ�ชะขยะจากการกองขยะเมื่อเกิดฝนตกทำ�ให้มน
ี �้ำ เสียไหลลงสู่
แหล่ ง น้ำ � ธรรมชาติ ห รื อ แหล่ ง น้ำ � ใต้ ดิ น เป็ น แหล่ ง เพาะพั น ธุ์

ระบบหมั ก ทำ � ปุ๋ ย ที่ ใ ช้ ก ารย่ อ ยสลายอิ น ทรี ย สารโดย

แบบใช้ อ อกซิ เ จน (Aerobic Decomposition) เป็ น วิ ธี ก าร

ออกซิเจน (Anaerobic Decomposition) เป็นวิธก
ี ารที่ทำ�ให้เกิด

ก๊าซไข่เน่า (Hydrogen Sulfide: H2S) รวมถึงก๊าซมีเทน (Methane)
ซึ่งเป็นก๊าซที่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงได้

ระบบฝั ง กลบอย่ า งถู ก หลั กสุ ข าภิ บาล เป็ น การนำ �

ของหนูและแมลงวันซึ่งเป็นพาหะนำ�โรคติดต่อสูร่ า่ ยกายมนุษย์

ขยะมู ล ฝอยไปฝั ง กลบในพื้ นที่ ท่ี เ ตรี ย มไว้ และมี ก ารวาง

ขยะทีเ่ กิดขึน
่ ตกต่างกัน เช่น พลาสติก ไม้
้ มีองค์ประกอบทีแ

ของน้ำ�เสียจากกองขยะ หรือน้ำ�ชะขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นน้ำ�เสีย

รวมถึงการก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ท่ีอยูร่ อบข้าง

กระดาษ ขวดแก้ว เศษผ้า หนัง ยาง โลหะต่าง ๆ รวมถึงเศษอาหาร
เป็นต้น ขยะแต่ละชนิดใช้เวลาในการย่อยสลายได้แตกต่างกัน
เช่น เศษกระดาษใช้เวลาประมาณ 2-5 เดือน ไปจนถึงพลาสติก
ที่ใช้เวลาหลายร้อยปีจึงจะถูกย่อยสลาย ดังนั้น ทำ�ให้การจัดการ
52

มาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การปนเปื้อน

ที่ มี ค่ า ความสกปรกสู ง หากซึ ม ลงสู่ ช้ั น น้ำ � ใต้ ดิ น จะส่ ง ผล

ต่อคุณภาพน้ำ�ใต้ดินและกระทบต่อน้ำ�ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค
รวมถึ ง การเตรี ย มมาตรการอื่ น ๆ เช่ น การป้ อ งกั น น้ำ � ท่ ว ม
กลิ่นเหม็น และผลกระทบต่อภูมิทัศน์
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ระบบการเผาในเตาเผา เป็ น การทำ �ลายขยะด้ วย

เทคโนโลยี ก ารจั ด การขยะทั้ ง 3 ระบบ มี ข้ อ ดี ข้ อ ด้ อ ย

การเผาทำ�ลายที่อุณหภูมิ 850-1,200 องศาเซลเซียส เพื่อให้เกิด

แตกต่ า งกั น โดยผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ดการขยะในแต่ ล ะพื้ นที่

รวมถึงก๊าซพิษต่าง ๆ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfer dioxide:

สำ � หรั บ ชุ ม ชนเมื อ งที่ นั บ วั น พื้ นที่ สำ � หรั บ การจั ด การขยะจะ

การทำ � ลายสมบู ร ณ์ แต่ ก ารเผามั ก ก่ อ ให้ เ กิ ด ฝุ่ น ขนาดเล็ ก
SO2) เป็นต้ น นอกจากนี้ ยังอาจเกิ ดไดออกซิน (Dioxins) ซึ่ง

เป็ น สารก่ อ มะเร็ ง จึ ง ต้ อ งมี ร ะบบควบคุ ม มลพิ ษ ทางอากาศ
ไม่ให้เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำ�หนดไว้

จะเลื อ กใช้ ร ะบบที่ คำ � นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมของแต่ ล ะพื้ นที่

มี น้ อ ยลงตามการขยายตั ว ของเมื อ ง เทคโนโลยี ก ารเผาขยะ

จึงเป็นเทคโนโลยีท่ีน่าสนใจ เพราะใช้พ้ ืนที่น้อย และสามารถ
ได้ พ ลั ง งานความร้ อ นที่ นำ � มาใช้ ผ ลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า ต่ อ ไปได้
เช่นที่โรงไฟฟ้าขยะหนองแขม ปัจจุบันได้มีการดำ�เนินการอยู่

ทุุกคนร่่วมแก้้ปััญหาขยะได้้
กรมควบคุุมมลพิิษ ให้้คำำ�แนะนำำ�การแก้้ไขปััญหาขยะมููลฝอยไว้้ว่่า
1.	ก่่อนจะทิ้้�งขยะ หยุุดคิิดสัักนิิดว่่าเราจะสามารถลดปริิมาณขยะและนำำ�ขยะกลัับมาใช้้ประโยชน์์ได้้หรืือไม่่โดยมีีแนวคิิด 7R คืือ
Refuse การปฏิิเสธหรืือหลีีกเลี่่�ยงสิ่่�งของหรืือบรรจุุภััณฑ์์ที่่�จะสร้้างปััญหาขยะรวมทั้้�งเป็็นมลพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น กล่่องโฟม
	หรืือ ขยะมีีพิิษอื่่�น ๆ
Refill การเลืือกใช้้สิินค้้าชนิิดเติิมซึ่่�งใช้้บรรจุุภััณฑ์์น้้อยชิ้้�นกว่่า ขยะก็็น้้อยกว่่าด้้วย
Return การเลืือกใช้้สิินค้้าที่่�สามารถส่่งคืืนบรรจุุภััณฑ์์กลัับสู่่�ผู้้�ผลิิตได้้ เช่่น ขวดเครื่่�องดื่่�มประเภทต่่าง ๆ
Repair การซ่่อมแซมเครื่่�องใช้้ ให้้สามารถใช้้ประโยชน์์ได้้ต่่อไป ไม่่ให้้กลายเป็็นขยะ
Reuse การนำำ�บรรจุุภััณฑ์์กลัับมาใช้้ใหม่่ เช่่น ใช้้ถุุงผ้้าไปชอปปิิงแทนถุุงพลาสติิก
Recycle การแยกขยะที่่�ยัง
ั ใช้้ประโยชน์์ได้้ให้้ง่า่ ยต่่อการจััดเก็็บและส่่งแปรรููป เช่่น บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ พลาสติิก แก้้ว กระป๋๋องเครื่่�องดื่่�มต่่าง ๆ
Reduce การลดการบริิโภคและหาทางเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้งานของสิ่่�งของเครื่่�องใช้้ต่่าง ๆ
2. ทิ้้�งขยะในที่่�ที่่�จััดไว้้ให้้
3. ควรมีีการคััดแยกขยะ
เหล่่านี้้�คืือ คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับทุุกคนในฐานะผู้้�ร่่วมผลิิตขยะในชุุมชน และเมื่่�อเกิิดขยะขึ้้�นมาแล้้ว การจััดการขยะให้้ส่่งผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยที่่�สุุด และหากสามารถนำำ�ขยะนั้้�นมาใช้้ประโยชน์์เป็็นครั้้�งสุุดท้้ายได้้ด้้วยคืือสิ่่�งที่่�หลายฝ่่ายร่่วมกัันจััดการในปััจจุุบััน
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จากข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ซี แ อนด์ จี เอ็ น ไวรอนเมนทอล

โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้อธิบายวิธีการทำ�งานของ
โรงไฟฟ้าขยะหนองแขมไว้ว่า ในแต่ละวันรถเก็บขนขยะที่เป็น

ระบบปิ ด ได้ นำ � ขยะมาส่ ง ที่ โรงเตาเผาขยะ เมื่ อรถผ่ า น
การชั่งน้ำ�หนักแล้ วจะนำ�ขยะขึ้นไปเทลงในบ่อขยะที่ สามารถ
รองรับปริมาณขยะได้ 7-10 วัน โดยบ่อขยะนีถ
้ ก
ู สร้างขึ้นมาเป็น
ระบบปิดป้องกั นการรั่วซึมและการผุกร่อน เพื่อมิให้มีน้ำ�เสีย
จากบ่อขยะรั่วไหลออกไปสูภ
่ ายนอกได้

ในระยะแรกขยะที่ ถู ก เทลงในบ่ อ ขยะจะมี ค วามชื้ น

มากกว่ าร้อยละ 60 โดยจะมีการใช้เครนตั กพลิ กขยะเพื่อลด

ความชื้ นให้ เ หลื อ ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 55 จากนั้ น ปล่ อ ยทิ้ ง ไว้ อี ก
3-5 วั น ขยะจะเกิ ด การหมั ก ตั ว เอง จนความชื้ น ลดลงเหลื อ
ประมาณร้อยละ 35 ซึง่ เหมาะแก่การนำ�เข้าสูเ่ ตาเผา ขณะเดียวกัน

จากขยะชุมชนสู่พลังงานไฟฟ้า

โรงไฟฟ้ า ขยะหนองแขม คื อ โรงกำ � จั ด ขยะผลิ ต ไฟฟ้ า

ก็จะเกิดก๊าซชีวภาพหรือก๊าซมีเทน ซึ่งจะถูกสูบเข้าไปเผาไหม้
ในเตาเผาขยะเพื่อแยกสลายก๊าซและช่วยให้เกิดการเผาไหม้

การที่ บ่ อ ขยะเป็ น ระบบปิ ด จะช่ ว ยป้ อ งกั น กลิ่ น เหม็ น

เพื่ อสิ่ ง แวดล้ อ ม ตั้ ง อยู่ ท่ี ศู น ย์ กำ � จั ด ขยะมู ล ฝอยหนองแขม ที่ มี ส่ ว นของก๊ า ซไม่ ใ ห้ ก ระจายออกไปสู่ ภ ายนอกได้ ตั ว ขยะ
พื้ น ที่ โ รงงานประมาณ 30 ไร่ ใช้ เ ทคโนโลยี เ ตาเผาขยะแบบ เมื่ อเข้ า สู่ ก ระบวนการเผาจะใช้ เ วลาประมาณ 1-2 ชั่ ว โมง
ตะกรับ (Stoker Type) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เผาขยะ โดยเมื่อแรกเข้าไปทีเ่ ตาเผาขยะจะมีความชื้นประมาณร้อยละ 35

ที่ อุ ณ หภู มิ 850-1,000 องศาเซลเซี ย ส สามารถจั ด การขยะ ในขณะที่อุณหภูมิภายในเตาสูงถึง 850 องศาเซลเซียส จะช่วย
ประมาณ 500 ตันต่อวัน โดยความร้อนทีไ่ ด้จากการเผาไหม้จะถูก ลดความชื้ น ให้ ต่ำ � กว่ า ร้ อ ยละ 20 ก่ อ นที่ ข ยะจะถู ก นำ � ไปเผา

ส่งไปยังหม้อต้มไอน้ำ� เพื่อหมุนกังหันไอน้ำ�ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ แผ่นตะกรับที่พลิกตัวได้จะช่วยให้ขยะมีการพลิกตัวตลอดเวลา
5-9.8 เมกะวัตต์

เมื่ อรวมกั บ ก๊ า ซที่ สู บ มาจากบ่ อ ขยะเพื่ อช่ ว ยในการเผาไหม้

โครงการโรงกำ �จั ดขยะผลิ ตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้ อมแห่งนี้ จึงเผาขยะจนกลายเป็นเถ้าหนักที่ไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

เปิดดำ�เนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 สามารถนำ � ไปฝั ง กลบหรื อ ใช้ ป ระโยชน์ เช่ น ทำ � อิ ฐ หรื อ

ดำ�เนินการโดย บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น เทผสมปู น ทำ � ถนนได้ ขยะเมื่ อ ผ่ า นการเผาแล้ ว น้ำ � หนั ก และ

(ประเทศไทย) จำ � กั ด (C&G Environmental Protection ปริมาณจะลดลงมากกว่ าร้อยละ 90 จึ งสามารถลดพื้นที่ ท่ี ใช้
(Thailand) Co., Ltd.)

การจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เป็นเทคโนโลยี

ในการฝังกลบไปได้มาก

ในขณะที่ ร ะบบหมุ น เวี ย นไอน้ำ � ของหม้ อ ไอน้ำ � จะดู ด รั บ

ที่ มี พั ฒ นาการมากว่ า 150 ปี ด้ ว ยการนำ � ขยะเข้ า ไปเผา ความร้ อ นที่ เ กิ ด จากการเผาขยะทำ � ให้ น้ำ � กลายเป็ น ไอและ
ในเตาเผาแล้ ว นำ � ความร้ อ นที่ ไ ด้ ไ ปผลิ ต เป็ น พลั ง งานไฟฟ้ า มีความดันสูงใช้ขับดันเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าให้ผลิตกระแสไฟฟ้า
โดยที่โรงงานแห่งนี้เลือกใช้เทคโนโลยีเตาเผาแบบตะกรับ ซึ่ง ออกมา
เป็ น เทคโนโลยี กำ � จั ด ขยะมู ล ฝอยที่ มี พั ฒ นาการมายาวนาน

จั ดการมลพิษด้ วยเทคโนโลยี วั สดุจำ�พวกพลาสติ กหาก

ที่ สุ ด ปั จ จุ บั น ทั่ ว โลกมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี น้ี อ ย่ า งแพร่ ห ลาย ถูกเผาไหม้ท่ีอุณหภูมิต่ำ�กว่า 725 องศาเซลเซียส จะทำ�ให้เกิด
เช่ น เยอรมนี อั ง กฤษ ฝรั่ ง เศส ใช้ ก ารกำ � จั ด ขยะมู ล ฝอย
ด้ ว ยวิ ธี ก ารเผาถึ ง ร้ อ ยละ 30 ของปริ ม าณขยะทั้ ง หมด หรื อ

ทีป
่ ระเทศสิงคโปร์และญีป
่ น
ุ่ มีการก่อสร้างโรงเผาขยะเพื่อจัดการ

กับขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน
้ มากกว่าร้อยละ 80 รวมถึงในประเทศจีน
ที่ มี ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า พ ลั ง ง า น ข ย ะ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง
โดยโรงไฟฟ้าพลังงานขยะส่วนใหญ่ต้ังอยูใ่ นเขตเมือง
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ไอเสียต่าง ๆ รวมถึงสารไดออกซินขึ้นมาได้ การเผาขยะในเตา

น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ

ที่ รั ก ษาอุ ณ หภู มิ 850-1,100 องศาเซลเซี ย สตลอดเวลา

ด้วยการติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศห่างจากโรงงาน

ในส่วนของเสียที่เกิดขึ้นจากการเผา ขยะ เช่น ไอเสีย

ซึ่ ง ได้ ผ ลสรุ ป ว่ า ไม่ พ บปริ ม าณฝุ่ น ละอองและสารอั น ตราย

จะสามารถแยกสลายก๊าซต่าง ๆ และสารไดออกซินได้อย่างหมดสิน
้

จะมีชุดอุปกรณ์บำ�บัดไอเสียที่สามารถบำ�บัดสารอันตราย เช่น
สารโลหะหนั ก และสารไดออกซิ น และโดยปกติ เ มื่ อนำ � ขยะ

ไปเผาจะเกิดสารที่มค
ี วามเป็นกรดอยูจ
่ ำ�นวนหนึ่ง หอกำ�จัดกรด

2.5 กิโลเมตร ทางด้านต้นลม และ 5 กิโลเมตรทางด้านใต้ลม
ในปริมาณที่ เพิ่มขึ้น ช่วยยืนยันความปลอดภั ยของโรงไฟฟ้า
พลังงานขยะแห่งนี้อีกระดับหนึ่ง

การจั ดการขยะด้ วยการนำ � ไปเผาและให้ พ ลั งงาน

ในระบบบำ�บัดไอเสีย จะพ่นน้ำ�ปูนขาวในปริมาณที่เหมาะสม

ความร้อนมาปั่ นเครื่องกำ�เนิดกระแสไฟฟ้า ได้ชว่ ยลดการปล่อย

สารใหม่ ท่ี ไ ม่ มี อั น ตราย เช่ น เกลื อ และน้ำ � เป็ น การป้ อ งกั น

ลดการใช้พ้ น
ื ทีล
่ งเมื่อเทียบกับการนำ�ไปฝังกลบ และใช้ระยะเวลา

เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีกับสารที่เป็นกรดในไอเสีย ให้กลายเป็น
ไม่ให้เกิดฝนกรดจากสารที่จะปล่อยออกไป

ก๊ า ซเรื อ นกระจกเมื่ อ เที ย บกั บ การฝั ง กลบต่ อ ตั น ได้ ถึ ง 6 เท่ า
ในการจั ด การขยะสั้ น ลง วิ ธี ก ารนี้ จึ ง เป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง

ระบบบำ � บั ด ไอเสี ย ยั ง มี อุป กรณ์ ฉี ด พ่น แอกที ฟ คาร์ บ อน

ที่ ช่ ว ยจั ด การขยะจากเมื อ งและชุ ม ชนไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบ

ที่อยูใ่ นรูปก๊าซ ตลอดจนสารอันตรายอื่นที่เกาะตัวกับละอองฝุน
่

ใช้ระบบเตาเผานี้เป็นเพียงวิ ธีการที่ ใช้แก้ ไขปัญหาปลายเหตุ

ที่ จะฉี ด พ่ น ใส่ ก ลุ่ มควั นไอเสี ย เพื่ อดั กจั บสารโลหะหนั ก

การควบคุมฝุน
่ เหล่านีจ
้ ะใช้ถงุ กรองฝุน
่ ที่ออกแบบมาให้สามารถ
ดั ก จั บ อณู ส ารโลหะหนั ก และอณู ฝุ่ น ต่ า ง ๆ ได้ ถุ ง กรองฝุ่ น
จะทำ�หน้าที่ดักจับสารโลหะหนักในผงแอกทีฟคาร์บอน รวมถึง

ฝุ่นละอองต่าง ๆ มากกว่าร้อยละ 99.99 ฝุ่นละอองที่รวบรวมได้

จะถูกนำ�ไปตรวจสอบและนำ�ไปจัดการให้เป็นไปตามข้อกำ�หนด
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

สำ � หรั บ น้ำ � เสี ย ที่ ม าจากบ่ อ ขยะและกระบวนการต่ า ง ๆ

จะถู ก นำ � ไปบำ � บั ด และนำ � กลั บมาใช้ ใ หม่ ภ ายในโรงงาน

โดยใช้เป็นน้ำ�ล้างรถเก็บขนขยะ รดน้ำ�ต้นไม้ และใช้ในบ่อเลีย้ งปลา
สวยงาม

ต่ อสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพของเรา แต่ วิธีการจั ดการขยะโดย
แต่วธิ ก
ี ารจัดการขยะทีถ
่ ก
ู ต้อง สามารถลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การคัดแยกขยะจากครัวเรือน หรือ
จากต้นทาง ซึ่งจะทำ�ให้มีการจัดการขยะที่คัดแยกไว้ด้วยวิธีการ
ที่แตกต่างกัน ที่สำ�คัญขยะที่คัดแยกบางส่วนจะถูกนำ�กลับไป

ใช้ ใ หม่ เป็ น การลดการนำ � ทรั พ ยากรบริ สุ ท ธิ์อ อกมาใช้ และ
ขยะที่ นำ � กลั บ มาใช้ ใ หม่ จะเป็ น การหมุ น เวี ย นกลั บ มาใช้ ง าน

ได้หลายครั้ง ทำ�ให้ลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น โดยไม่ต้องเสีย
งบประมาณในการกำ � จั ด และไม่ มี ก ารนำ � ทรั พ ยากรบริ สุ ท ธิ์

ออกมาใช้ จึงเป็นทางเลือกทีเ่ ราควรต้องทำ� เพื่อให้เรามีทรัพยากร
ไว้ใช้ถึงรุน
่ ต่อไป

จากขยะสู่ไฟฟ้า
เมื่ อ ขยะมู ล ฝอยถู ก เก็ บ จากครั ว เรื อ นและชุ ม ชนต่ า ง ๆ มาถึ ง โรงงาน จะต้ อ งผ่ า นด่ า นชั่ ง น�้ำหนั ก แล้ ว มู ล ฝอยเหล่ า นั้น
จะถูู ก เทลงไปในบ่่ อ แบบปิิ ด เพื่่� อ ลดการส่่ ง กลิ่่� น และความชื้้� น เครนจะตัั ก มูู ล ฝอยป้้ อ นสู่่�เตาเผาโดยมีี แ ผ่่ น ตะกรัั บ ที่่� พลิิ ก ตัั ว ได้้ ทำำ� ให้้
มููลฝอยมีีการพลิิกตััวตลอดเวลา ช่่วยให้้เกิิดการเผาไหม้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
	พลัังงานความร้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นจะถููกส่่งไปที่่�ระบบหมุุนเวีียนไอน้ำำ��ของหม้้อไอน้ำำ�� ทำำ�ให้้เกิิดไอน้ำำ�� ความร้้อน และความดัันสููง
ซึ่่�งนำำ�ไปใช้้ในเครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้าผลิิตกระแสไฟฟ้้าเพื่่�อใช้้ในโรงงานและส่่งขายให้้กัับการไฟฟ้้านครหลวงต่่อไป

เอกสารอ้างอิง
http://pcd.go.th/info_serv/waste_rubbish.htm
http://www2.pcd.go.th/info_serv/waste_garbage.html#s1
http://www.environmenttime.com/news/candglearningcenter
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=870627759709604
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Environment and Pollution

โดย กองบรรณาธิิการ

Editorial Board

From waste to Energy
At Nongkhaem waste
power plant

In 2020, data from The Pollution Control Department
stated that Thailand has approximately 25.37 million
tons of waste per year, but has the capacity for sanitary
disposal of 9.13 million tons per year, 8.36 million tons
can be recycled per year, and unsanitary disposal method
of 7.88 million tons per year. This causes the problem
of residual solid waste in various places and the wrong
disposal of waste has caused environmental and human
health problems such as smoke and air pollution problems
caused by outdoor solid waste burning, leachate from
garbage piles when it rains causes wastewater to flow into
natural water bodies or groundwater sources which are
breeding grounds for rodents and flies and carry infectious
diseases to humans including causing a foul smell to
disturb people around.
The waste generated has different components
such as plastics, wood, papers, glass bottles, scraps of
fabric, leather, rubber, various metals, including food
scraps, etc. Each type of waste takes different time of
waste decompose such as papers take about 2-5 months
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to plastic that takes hundreds of years to decompose.
Therefore, waste management is something that many
countries are interested in developing and applying
technology to waste disposal. Generally, can be divided
into 3 systems as follows:
The composting system uses in organic degradation
by microorganisms is divided into 2 processes: Aerobic
Decomposition, it is a method that does not produce odor
gases and Anaerobic Decomposition, it is a method that
produce Hydrogen Sulfide (H2S) including methane gas,
a gas that can be used as a fuel.
A sanitary landfill system involves bringing solid
waste to landfill in a prepared area and measures to
prevent potential impacts such as contamination of
wastewater from garbage dumps or leachate which is
a waste water that has a high dirt value. If it seeps into the
groundwater layer which will affect its quality and water
used for consumption, as well as other measures such as
flood prevention, bad smell and impact on the landscape.
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Incineration system is the destruction of waste by
incineration at a temperature of 850-1200 °C to achieve
complete destruction but incineration often produces
small dust and toxic gases such as Sulfur dioxide (SO2), etc.
Besides, dioxins may be produced which are carcinogenic
substances. Therefore, it must be an air pollution control
system that does not over the specified standard.
The three waste management technologies have
different advantages and disadvantages. The person

responsible for waste management in each area will
choose a system that aware of suitability of each area.
For urban communities where there be less space for
waste management due to the city expansion. Thus,
waste incineration technology is an interesting technology
because it takes up less space. and can get heat energy
that can be used to produce electricity. For example, at
Nong Khaem Waste Power Plant where there is currently
in operation.

Everyone can solve waste problem
The Pollution Control Department gives advices on solving the problem of solid waste as;
1. Before throwing trashes, stop and think for a moment whether we can reduce the amount of waste and reuse it with
the concept of 7R as follow; Refuse or avoid items or packaging that will create a waste problem and pollute the environment, such as foam boxes or other toxic waste.
Refill, choosing a refill product that uses less packaging and the waste is also less.
Return, choosing products that can be returned packaging to the manufacturer, such as various types ofbeverage bottles.
Repair, repairing appliances to continue to use not to become garbage.
Reuse, reusing packaging such as using cloth bags for shopping instead of plastic bags.
Recycle, separating usable waste for easy storage and processing such as packaging, plastic, glass, and
beverage cans.
Reduce, reducing consumption and finding ways to increase the efficiency of the use of various appliances.
2. Dispose of waste in the designated place.
3. There should be a waste sorting.
These are some advice for everyone as a community waste producer and when waste has been created, managing
waste to have the least impact on the environment and if it can be used for the last time is what many parties are working
together today.
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Community waste to electric power

Nongkhaem waste power plant is a waste power
plant for the environment, located at Nongkhaem Waste
Disposal Center, about 30 rai of plant area and using
Stoker type incinerator technology from Switzerland.
Burning waste at 850-1000°C that can handle about 500
tons of waste per day. The heat from the combustion is
sent to the boiler to spin a steam turbine producing 5-9.8
megawatts of electricity.
This environmental power generation waste disposal
project was officially opened on May 10, 2016, operated
by C&G Environmental Protection (Thailand) Co., Ltd.
Waste management by combustion method is a
technology that has been developed for more than 150
years by incinerating waste in the incinerator and using the
heat to produce electricity. This power plant is using Stoker
type incinerator technology which is the longest developed
waste disposal technology. Nowadays, this technology is
widely used around the world, such as Germany, England,
France, which uses incineration methods for up to 30% of
the total waste or there are incineration plants are being
built to deal with more than 80 % of the waste generated
in Singapore and Japan, including in China where waste
power plants are constantly being built. Most of the waste
power plants are located in urban areas.
The data of C&G Environmental Protection (Thailand)
Co., Ltd. Explained how the Nong Khaem Waste Power
Plant works. Each day, a closed-loop garbage truck brings
the waste to the incinerator. Once the vehicle has been
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weighed, the waste will be poured into the garbage pit
that can support the amount of waste for 7-10 days. This
pit was built as a closed system to prevent leakage and
corrosion in order to prevent wastewater from the garbage
pit leaking out to the outside.
In the first phase, the waste in the garbage pit had
a moisture of more than 60%. A crane is used to turn
the waste to reduce moisture to not more than 55% and
then leave it for another 3-5 days. The waste will selfcompost until the moisture is reduced to about 35%
which is suitable for bringing into the incinerator. At the
same time, biogas or methane gas is generated which is
pumped into the incinerator to decompose the gas and
facilitate combustion.
The closed system of the waste pit prevents stench
with the gas from spreading out to the outside and the
waste when entering the incineration process takes about
1-2 hours. When it first enters the incinerator, its moisture
is about 35%, while the temperature inside reaches
850 °C reduces moisture to below 20% before it incinerated.
The flip-top plate keeps the trash turning over all the time.
Combined with the gas pumped from landfills to aid in
combustion, waste is incinerated until it turns into heavy
ash that is harmless to the environment, which can be
used to landfill or use, for example making bricks or mortar
mixed for roads. Once the waste is incinerated, its weight
and volume are reduced by more than 90%. Therefore,
the area used for landfill can be greatly reduced.
Meanwhile, the boiler’s steam recirculation
system absorbs heat generated by waste incineration,
the water is vaporized and high pressure is used to drive
the generator to generate electricity.
Manage pollution by using technology Plastic
materials, if burned at temperatures below 725°C, can
generate various exhaust gases, including dioxins. Burning
waste in an incinerator that maintains a temperature
of 850-1,100 °C all the time will be able to completely
decompose various gases and dioxins.
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For the waste generated by incineration such as
exhaust gases, there are exhaust treatment kits that can
treat hazardous substances such as heavy metals and
dioxins and usually when the waste is incinerated, a certain
amount of acidic substance is formed. The degassing tower
in the exhaust treatment system sprays the right amount
of Hydraulic lime water to create a chemical reaction with
acidic substances in the exhaust gases to become new
substances that are harmless, such as salt and water.
This prevents acid rain from the substances being released.
The exhaust treatment system also has an
activated carbon spray device that is sprayed into the
exhaust fumes to trap heavy metals in gaseous form as
well as other harmful substances that bind to particulates.
These dust controls use filter bags designed to trap
heavy metals and particulates. The filter bag traps
more than 99.99% of the heavy metals in active carbon
powders including particulates. The collected dust will
be further monitored and treated in accordance with the
environmental standard requirements.
Wastewater from landfills and processes is treated
and reused within the factory. It can be used for washing
cars, collecting garbage, watering plants, and use in the
ornamental fish pond.

Besides, the air quality is also monitored by installing
air quality monitors away from the factory by 2.5 km on
the upwind side and 5 km on the downwind side. It was
concluded that there was no increase in the amount of
dust and hazardous substances. This confirms the safety
of this waste-to-energy plant to another level.
Waste management by incineration and heat
energy used to power generators reduces greenhouse
gas emissions compared to landfill per ton by up to 6
times. It reduces space utilization compared with landfill
and shorter waste management time. This method is an
alternative way to help manage waste from cities and
communities without affecting the environment and our
health. However, waste management by incineration is
just a method that solve at the end but how to properly
manage waste that can effectively reduce the impact
on the environment is the separation of waste from the
household or from the source which will allow the waste
management to be sorted through different methods.
Importantly, some of the sorted waste will be recycled and
reduces the use of pure resources. Moreover, the recycled
waste will be recycled for use many times which reduces
the amount of waste that will occur without having to
spend a budget for disposal. Finally, without the use of
pure resources is a choice that we should make in order
for us to have resources for the next generation.

From waste to electricity
When solid waste is collected from households and communities, it arrives at the factory through a weighing
checkpoint and then it is poured into closed ponds to reduce odor and moisture. The crane loads the solid waste into
the incinerator with a flip-top plate. This allows the waste to turn over all the time, helping to burn more efficiently.
The heat energy generated is sent to the boiler’s steam recirculation system, generating high-pressure and
high-heat steam, which is used in generators to generate electricity for use in the factory and further sold to the
Metropolitan Electricity Authority.

References
http://pcd.go.th/info_serv/waste_rubbish.htm
http://www2.pcd.go.th/info_serv/waste_garbage.html#s1
http://www.environmenttime.com/news/candglearningcenter
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=870627759709604
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สมดุุลและหลากหลาย
Balance and Diverse

60

นางสาวศุุภิินทรา แสงอรุุณ
วิิศวกรปฏิิบััติิการ
สำำ�นัักงานพลัังงานจัังหวััดแพร่่ กระทรวงพลัังงาน
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ทิศทางพลังงานไทย
“โควิิดเปลี่่�ยนโลก พลัังงานไทยจะรัับมืืออย่่างไรให้้ทัันกัับโลกที่่�เปลี่่�ยนไป”
“The Next New Normal ของพลัังงานไทยคืืออะไร”
“ประชาชนได้้อะไรจากพลัังงานไทยในทุุกวัันนี้้�”
“พััฒนาพลัังงานไทยแบบไหนถึึงตอบโจทย์์คนไทยมากที่่�สุุด”

“โชติช่วงชัชวาล” วลีของ “พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์” อดีตรัฐบุรุษ ประธาน

องคมนตรี และนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ที่แสดงถึงจุดเริ่มต้นของประเทศไทย

ในการพึ่งพาพลั งงานด้ วยตนเอง ซึ่งมีท่ี มาจากการค้ นพบก๊ าซธรรมชาติ ในอ่ าวไทย

และนำ�มาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อทดแทนการนำ�เข้าน้ำ�มันจากต่างประเทศ โดยหวังให้
ประเทศไทยเกิ ดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาและพัฒนาพลั งงานด้ วยตนเอง นำ�ไป

สู่การพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศต่ อไปในอนาคต...จากวั นนั้นสู่วันนี้...ผ่านมาแล้ ว

กว่า 30 ปี การพัฒนาพลังงานของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างไรบ้าง แล้วประชาชน

คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้พลังงานได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมมากน้อยเพียงใด ที่ส�ำ คัญ...
อนาคตพลั ง งานของประเทศไทยจะพั ฒ นาไปในทิ ศ ทางใดที่ จ ะทำ � ให้ ป ระเทศไทย

“โชติชว่ งชัชวาล” บนพื้นฐาน “ความยั่งยืน” ของพลังงานและทรัพยากรภายในประเทศ

จากจุ ดเริ่มต้ นของการค้ นพบก๊ าซธรรมชาติ ในอ่ าวไทยที่ ผ่านมาแล้ วกว่ า 30 ปี

ประเทศไทยพยายามพัฒนาด้ านพลั งงานอย่างต่ อเนื่อง โดยที่ ได้ กำ �หนดแผนแม่บท
ยุ ท ธศาสตร์ ต่ า ง ๆ เพื่ อให้ เ กิ ด การพั ฒ นาพลั ง งานอย่ า งมี แ บบแผนและต่ อ เนื่ อง

ในปี พ.ศ. 2557 กระทรวงพลั ง งานได้ จั ด ทำ � แผนบู ร ณาการพลั ง งานระยะยาว

(Thailand Integrated Energy Blueprint :TIEB) ซึ่งแผน TIEB ประกอบด้วยแผนย่อย

5 แผน ได้แก่ 1. แผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2. แผนอนุรักษ์พลังงาน
3. แผนพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ ก 4. แผนบริ ห ารจั ด การก๊ า ซ
ธรรมชาติ และ 5. แผนบริหารจัดการน้ำ�มันเชื้อเพลิง

ซึ่งทิศทางและสาระสำ�คัญของการพัฒนาพลังงานแต่ละแผนพอสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลจาก สำ�นักงานนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน
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1 แผนพั ฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย ปัจจุบันเป็นแผน
ฉบับปรับปรุงที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2580)
Power Development Plan: PDP
โดยได้ให้ความสำ�คัญใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ครอบคลุม

ทั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ระบบส่ ง ไฟฟ้ า และระบบจำ � หน่ า ย
ไฟฟ้า เพื่อตอนสนองปริมาณความต้องการไฟฟ้า เสริมสร้าง

ความมั่นคงของไฟฟ้าในพื้นที่ท้ังกรณีปกติและกรณีเหตุวิกฤต
ต่าง ๆ
2. ด้ า นเศรษฐกิ จ (Economy) โดยคำ � นึ ง ถึ ง ต้ น ทุ น

การผลิ ต ไฟฟ้ า ส่ ง เสริ ม การผลิ ต ไฟฟ้ า ที่ มี ต้ น ทุ น ต่ำ � และ

เตรี ย มความพร้ อ มของระบบไฟฟ้ า เพื่ อให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น
ที่มีประสิทธิภาพและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

3. ด้ านสิ่งแวดล้ อม (Ecology) โดยต้ องลดผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในระบบไฟฟ้ า ทั้ ง ด้ า นการผลิ ต ไฟฟ้ า และ
ด้านการใช้ไฟฟ้า โดยพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด
(Smart Grid)

โดยแนวทางหลักและการวางแผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้า

ของประเทศไทยตาม PDP 2018 ของกระทรวงพลั ง งาน
ประกอบด้วย

• กรอบนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

โดยเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีสว
่ นร่วมในการผลิต การใช้ และ
การจำ�หน่ายไฟฟ้าอย่างยั่งยืนตามศักยภาพของเชื้อเพลิงและ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่

• การพัฒนาเพื่อให้เกิ ดความมั่ นคงของระบบไฟฟ้า

โดยจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักเพิ่มเติมในภูมิภาคต่าง ๆ บนพื้นฐาน
การคำ �นึงถึ งการใช้ศักยภาพเชื้อเพลิ งและโครงสร้างพื้นฐาน

ในพื้ นที่ ลดการลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ของระบบ และเปิ ด โอกาส

ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีจากการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น

• การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า

โดยในปี พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580 ได้ มีการคาดการณ์ถึง

ความเข้ ม การปลดปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ต่ อ หน่ ว ย
ผลิตไฟฟ้า ซึ่งปัจจัยหลักเกิดจากการส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้า
พลั งงานหมุนเวี ยน โดยกรอบดั งกล่ าวนี้จะทำ�ให้ประเทศไทย
ลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ในปี พ.ศ. 2573 ตามพันธะ
สัญญาที่ได้ให้ไว้ต่อประชาคมโลก

• การพั ฒ นาระบบส่ ง ไฟฟ้ า ในภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ เพื่ อ

ตอบสนองความต้ องการใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ เพิ่ ม ขึ้ น เสริ ม สร้ า ง
ความมั่ น คง เพิ่ ม ความยื ด หยุ่ น เพื่ อ รองรั บ รู ป แบบการผลิ ต
และการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
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2. แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561 - 2580
(Energy Efficiency Plan 2018: EEP 2018)
มีเป้าหมายคือ ลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ลงร้อยละ 30

ในปี พ.ศ. 2580 เมื่อเทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2553 เพื่อลดปัญหาการขาดเสถียรภาพ/
สิน
้ สุดท้าย
้ เปลืองพลังงานในอนาคต เนื่องจากค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานขัน
ในอนาคตเชิ ง พาณิ ช ย์ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น จาก 90,000 ktoe เป็ น 181,238 ktoe ดั ง นั้ น

จึงมีความจำ�เป็นที่ต้องมีมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งสนับสนุนการใช้อุปกรณ์
เครื่องจักร กระบวนการผลิตและระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพใน 5 กลุ่มเป้าหมาย
ได้ แ ก่ ภาคอุ ต สาหกรรม ภาคธุ ร กิ จ การค้ า ภาคครั ว เรื อ น ภาคเกษตรกรรม และ
ภาคขนส่ง

การกำ�หนดเป้าหมายการลด EI ลงร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2580 แบ่งออก

เป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) เป้าหมายลดการใช้พลังงาน 49,064 ktoe และ (2) เป้าหมาย
ลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Peak) 4,000 MW โดยใช้

1. กลยุ ท ธ์ ภ าคบั ง คั บ โดยมี ก ารกำ �กั บดู แ ลให้ ผู้ ใ ช้ พ ลั งงานรายใหญ่

สร้างมาตรการการใช้พลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามวิธีการที่เหมาะสม

2. กลยุ ท ธ์ ภ าคส่ ง เสริ ม เป็ น มาตรการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น การลงทุ น

เพื่อเร่งรัดให้มีการตัดสินใจลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง

3. กลยุ ทธ์ ภาคสนั บสนุ น เป็นกลยุ ทธ์ท่ี เสริมการดำ �เนินกลยุ ทธ์ตามข้อ (1)

และ (2) ให้เกิดผลประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาและถ่ายทอด
องค์ ความรู้ด้านพลั งงาน การรณรงค์ สร้างจิ ตสำ�นึกใช้พลั งงานอย่างรู้คุณค่ า และ
การสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เป็นต้น
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3. แผนพั ฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
พ.ศ. 2561-2580 (Alternative Energy Development
Plan 2018: AEDP 2018)
ให้ความสำ�คัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทางเลือก

ที่ มีอยู่ภายในประเทศ และการพัฒนาศักยภาพการผลิ ตการใช้พลั งงานทางเลื อก

ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
และพลั ง งานทางเลื อ กในรู ป ของพลั ง งานไฟฟ้ า ความร้ อ นและเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ

ต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2580 ผ่านการประเมินศักยภาพ

พลังงานตามธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ความร้อนใต้พิภพและพลังงานน้ำ� รวมทั้งยังมีการประเมินศักยภาพวัตถุดิบพลังงาน
ทดแทนคงเหลือ เช่น ชีวมวลจากกระบวนการผลิตในภาคส่วนต่าง ๆ ขยะ ก๊าซชีวภาพ
ไบโอดีเซล ไบโอเอทานอล และการประเมินศักยภาพการจัดหาวัตถุดบ
ิ พลังงานทดแทน

เพิ่มเติม เช่น ไม้โตเร็ว เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างเชื้อเพลิงที่จัดหาได้ในทุกฤดูกาล
และปริมาณมาก

นอกจากนี้ AEDP 2018 ยั ง ได้ กำ � หนดแนวทางการพั ฒ นาพลั ง งานทดแทน

และพลังงานทางเลือก ดังนี้

1. การผลิตไฟฟ้า โดยสนับสนุนการนำ�เชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่/ชุมชน มาเป็น

เชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า แล้วจำ�หน่ายเพื่อนำ�รายได้เข้าสูช
่ ุมชนต่อไป

2. การผลิ ต ความร้ อ น โดยมุ่ ง เน้ น ที่ ก ารนำ � ชี ว มวลมาใช้ ผ ลิ ต ความร้ อ น

ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร และนำ�ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุน

3. การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยมุง่ เน้นเพื่อนำ�มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่

การผลิตเอทานอล ไบโอดีเซล น้ำ�มันไพโรไลซิส ไบโอมีเทน และเชื้อเพลิงทางเลือกอื่น ๆ
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4. แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ
พ.ศ. 2561 - 2580 (Gas Plan 2018)

มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อจั ด หาก๊ า ซธรรมชาติ ใ ห้ เ พี ย งพอ

กั บ ความต้ อ งการใช้ ภ ายในประเทศ ราคาเป็ น ธรรม และ
บริ ห ารจั ด การระบบโครงสร้ า งพื้ นฐานให้ มี ค วามมั่ น คงและ
มีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โดยคำ�นึงถึง
สมดุลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป้าหมายการดำ �เนินงานของ Gas Plan
2018 ได้ให้ความสำ�คัญใน 4 ด้าน ดังนี้

1. ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ

เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

2. เร่ ง รั ด การสำ � รวจและผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ จ าก

แหล่ งปิโตรเลียมภายในประเทศ พื้ น ที่ พั ฒ นาร่ว มและพื้ น ที่
ทับซ้อน

3. พั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานก๊ า ซธรรมชาติ ใ ห้ เ หมาะ

สมและเพียงพอกับความต้องการใช้ในระดับภูมิภาค รวมทั้ง
ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

4. ส่ ง เสริม การแข่ ง ขั น ในกิ จ การก๊ า ซธรรมชาติ ทั้ ง นี้
Gas Plan 2018 เน้ น การบริ ห ารจั ด การก๊ า ซธรรมชาติ ต้ั ง แต่
การจั ด หาก๊ า ซธรรมชาติ เ พื่ อให้ ต อบสนองความต้ อ งการใช้

ก๊ าซธรรมชาติ จนถึ งการวางโครงสร้างพื้นฐานด้ านการขนส่ง
ก๊ า ซธรรมชาติ จ ากต้ น ทางไปยั ง ปลายทางอย่ า งปลอดภั ย
และราคาเป็นธรรมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

5. แผนบริหารจัดการน้ำ�มันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2558 - 2579 (Oil Plan 2015)

ปั จ จุ บั น กระทรวงพลั งงานอยู่ ร ะหว่ างการทบทวน

การบริ ห ารจั ด การน้ำ � มั น เชื้ อเพลิ ง ตาม Oil Plan 2015
เพื่อปรับปรุ งและวางกลยุทธ์ด้านน้ำ�มันเชื้อเพลิงให้สอดคล้อง

กั บ สถานการณ์ ก ารใช้ น้ำ � มั น ในปั จ จุ บั น โดย Oil Plan 2015
ได้กำ�หนดหลักการจัดทำ�แผน 5 หลักการ ประกอบด้วย

1 . ส นั บ ส นุ น ม า ต ร ก า ร ป ร ะ ห ยั ด น้ำ � มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง

ในภาคขนส่ง

2. บริหารจัดการชนิดของน้ำ�มันเชื้อเพลิงให้เหมาะสม
3. ปรับโครงสร้างราคาน้ำ�มันเชื้อเพลิงให้เหมาะสม

4. ผลั ก ดั น การใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง เอทานอลและไบโอดีเ ซล

ตามแผน EEP 2015

5. สนั บ สนุ น การลงทุ น ในระบบโครงสร้ า งพื้ นฐาน

น้ำ�มันเชื้อเพลิง

โ ด ย ทั้ ง 5 ห ลั ก ก า ร นี้ ไ ด้ กำ � ห น ด ม า ต ร ก า ร ต่ า ง ๆ

ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน เพื่ อเป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ใ ห้ บ รรลุ ผ ล
ตามแผนที่ได้จัดทำ�ไว้
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จากแผนบู รณาการพลั งงานระยะยาว (TIEB) และการพั ฒ นาด้ านพลั ง งาน

ของกระทรวงพลังงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในระยะที่ผา่ นมานั้น กระทรวง
พลังงานได้มีการอนุมัติโครงการต่าง ๆ จำ �นวนมากให้มีการกระจายตัวในทุกพื้นที่

เพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ ของแต่ ละแผนย่อยทั้ง 5 แผนของแผน TIEB นำ�ไปสู่
การแก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน
และการเข้าถึงพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เช่น การสนับสนุน

งบประมาณตามข้ อ เสนอโครงการของสำ � นั ก งานบริ ห ารกองทุ น เพื่ อส่ ง เสริ ม
การอนุรก
ั ษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2563 - 2564 มูลค่านับหลายพันล้านบาท (ในแต่ละปี)
โดยเน้นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ต่าง ๆ ทั่ วประเทศ
ให้สามารถเข้าถึงพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับทรัพยากร

และศั ก ยภาพของแต่ ล ะพื้ นที่ แ ละกลุ่ ม อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป ประกอบด้ ว ย

การส่ ง เสริ ม การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เ พื่ อ ใช้ ใ นพื้ น ที่ ส ายส่ ง ไฟฟ้ า
เข้ า ไม่ ถึ ง การสนั บ สนุ น ระบบสู บ น้ำ � เพื่ อการเกษตรด้ ว ยพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์

การสนับสนุนการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพจากของเสียเพื่อทดแทนการใช้ก๊าซแอลพีจี

ในครัวเรือน เป็นต้น โดยโครงการเหล่านีไ้ ด้รบ
ั ความสนใจจากประชาชนอย่างแพร่หลาย
เนื่ องจากทำ � ให้ ป ระชาชนสามารถลดค่ า ครองชี พ ในครั ว เรื อ นได้ นอกจากนี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยังได้ดำ�เนิน “โครงการ Hydro Floating

Solar Hybrid System” ขนาด 45 เมกะวั ต ต์ ที่ เ ขื่ อนสิ ริ น ธร จ.อุ บ ลราชธานี
เป็ น โครงการ Floating Solar ที่ มี ข นาดใหญ่ ท่ี สุ ด ในโลก ณ เวลานี้ และยั ง เป็ น
โครงการผลิ ตไฟฟ้าแบบไฮบริดระหว่ างพลั งงานแสงอาทิ ตย์จากแผงโซลาร์เซลล์

ลอยน้ำ�และพลังน้ำ�จากเขื่อนกักเก็บน้ำ�อีกด้วย หรือแม้แต่การนำ�เข้า LNG เพื่อทดแทน
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ (กรณีผลิตก๊าซไม่ต่อเนื่องหลังหมดอายุสัมปทาน

ปิโตรเลียม 23 เม.ย. 2565) โดย บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) เพื่อเป็นการจัดหา
ก๊าซธรรมชาติให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศไทย เป็นต้น
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จากตัวอย่างโครงการต่าง ๆ ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทิศทางการพัฒนาพลังงานของ

ประเทศไทยมุ่งเน้นการนำ�พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนมาใช้เพิ่มมากขึ้น

ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมทั้งจัดหาพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
เป็ น พลั ง งานที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และยั ง เป็ น พลั ง งานที่ มี

ความยั่งยืน ใช้ได้ ไม่มีวันหมด สามารถหาเชื้อเพลิ งได้ เองในพื้นที่ ลดภาระต้ นทุน
และค่าใช้จ่ายของประชาชน และยังเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ก้าวสูค
่ วาม “โชติชว
่ งชัชวาล” ต่อไปในอนาคต

แต่ ทุ ก การพั ฒ นาย่ อ มมี อุ ป สรรคหรื อ ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น ดั ง เช่ น สถานการณ์

โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบน
ั ทีท
่ ั่วทุกภูมภ
ิ าคของโลกกำ�ลังเผชิญอยู่ ทำ�ให้ทก
ุ คน
ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวกันอย่างยิ่งใหญ่...

แล้ ว ในวั น ที่ “โควิ ด เปลี่ ย นโลก พลั ง งานไทยจะรั บ มื อ อย่ า งไรให้ ทั น กั บ โลก

ที่ เ ปลี่ ย นไป” นั บ เป็ น สิ่ ง ท้ า ทายอย่ า งยิ่ ง ว่ า ต่ อ ไปประเทศไทยจะมี ก ารเตรี ย ม

ความพร้ อ ม หรื อ การปรั บ ตั ว ได้ ดี เ พี ย งใด แล้ ว จะมี วิ ธี ก ารหรื อ แนวทางปฏิ บั ติ
อย่างไรบ้างทีจ
่ ะสามารถทำ�ให้การพัฒนาพลังงานยังมีความมัน
่ ด
ั เจน
่ คง มีแบบแผนทีช
แต่ยืดหยุ่น หรือ “The Next New Normal ของพลังงานไทยคืออะไร” ที่จะทำ �ให้
การพั ฒ นาพลั ง งานไม่ เ กิ ด การสะดุ ด โดยต้ อ งตอบปั ญ หาของประเทศให้ ไ ด้ ว่ า

เราต้อง “พัฒนาพลังงานไทยแบบไหนถึงตอบโจทย์คนไทยมากทีส
่ ด
ุ ” แล้ว “ประชาชน
ได้อะไรจากพลังงานไทยในทุกวันนี”
้ เพื่อเป็นการสร้างรากฐานการรับมือกับวิกฤตหรือ
ปัญหาต่ าง ๆ ที่ อาจขึ้นในอนาคตได้ อย่างยากที่ จะคาดเดาได้ ...โดยเฉพาะทิ ศทาง
ของพลังงานไทย

เอกสารอ้างอิง
สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพั นธ์ 2564 โดย กรมพั ฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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Direction of Thai Energy
“Covid changed the world, How does Thai energy deal with the changing
world?”
“What is The Next New Normal of Thailand’s Energy”
“What do people get from Thai energy today?”
“What kind of Thai energy development meets the needs of Thai people
the most?”
“Be luminous” a phrase of “General Prem Tinsulanonda” who was a
former statesman, President of the Privy Council and Prime Minister of Thailand
which represented Thailand's beginnings in self-reliance on energy, that is
derived from the discovery of natural gas in the Gulf of Thailand and using it
to generate electricity to replace oil imports from abroad with the hope that
Thailand will strengthen, self-reliance and energy development, and contribute
to the economic development of the country in the future... from that day to
today...It’s been over 30 years, how is Thailand's energy development growing?
And how thoroughly and equally do Thai people access to energy use? Most
importantly...Thailand’s energy future will develop in what direction to make
Thailand “Be Luminous” on the basis of “Sustainability” of domestic energy
and resources.
From the beginning of natural gas discovery in the Gulf of Thailand
more than 30 years ago, Thailand has continuously tried to develop energy by
formulating a master plan, strategies, in order to achieve the development of
energy in pattern and continuous. In 2014, Ministry of Energy has organized
Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB) which consists of 5 sub-plans:
1. Power Development Plan, 2. Energy Efficiency Plan, 3. Alternative Energy
Development Plan 4. Gas Plan, and 5. Oil Plan. The direction and essence of
each energy development plan can be summarized as follows:

Info: Energy Policy and Planning, Office Ministry of Energy
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1 Power Development Plan: PDP

Currently, this is the first revised plan (2018-2037)
by focusing on 3 issues as follows:
1. Security: It covers both power generation system,
power transmission system, and power distribution system
to meet the demand for electricity and strengthen the
stability of the electricity in the area in both normal and
critical situations.
2. Economy: It considers cost of electricity
generation, promote low-cost power generation and
prepare the power system to achieve efficient competition
and reflect real costs.
3. Ecology: It has to reduce environmental impact,
supporting the production of electricity from renewable
energy, increasing the efficiency of the electrical system
in terms of both electricity generation and electricity
consumption by developing a smart grid system.
The main guidelines and planning of the Power
Development Plan 2018 or PDP of the Ministry of Energy
consists of;
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• A power plant for Grassroots Economy framework
by encouraging the community to participate in production,
sustainable use and distribution of electricity based on fuel
potential, and the demand for electricity in the area.
• Development for the stability of the power system
by allocating more base load plants in various regions
on the basis of regardless of the potential energy and
infrastructure in the area. Reduce additional investment in
the system and allow free competition from the generation
of electricity from renewable energy technologies, etc.
• CO2 Emission from Electricity Generation: In year
2027 and 2037, it is estimated that the intensity of CO2
Emission per unit of power generation is mainly due to
the promotion of the construction of renewable energy
power plants. This framework will enable Thailand to
reduce greenhouse gas emissions by 20-25% in year 2030
according to its commitments to the global community.
• The development of power transmission systems
in various regions to meet the increasing demand for
electricity, strengthen stability, increase flexibility to
support the changing forms of electricity generation and
use in the future.
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2. Energy Efficiency Plan 2018: EEP 2018

It aims to reduce 30% of Energy Intensity (EI) in 2037 compared to the
base year 2010 in order to reduce the lack of instability/ waste energy in the
future. Forecast of final energy demand in the future in term of commercial
will increase from 90,000 ktoe to 181,238 ktoe. Therefore, it is necessary
to have energy conservation measures to support the use of equipment,
machinery, production processes and efficient control systems in 5 target
groups, namely Industrial sector, commercial sector, household sector,
agricultural sector and transportation sector.
The goal to reduce 30% of EI by year 2037 is divided into 2 parts: (1)
Target to reduce energy consumption of 49,064 ktoe and (2) Target to reduce
the maximum power demand (Peak) of 4,000 MW by using;
1. Mandatory strategy. There is a supervision for large energy consumers
creating measures for energy consumption in accordance with the standards
according to appropriate methods.
2. Strategy of promotion sector. It is a measure to support financial and
investment to expedite investment decisions to make adjustments to the
high-performance equipment.
3. Strategy of supporting sector. It is a strategy that reinforces the
implementation of strategies under No. (1) and (2) to achieve energy-saving
effects concretely such as the development and transfer of knowledge on
energy, campaigns to create awareness of using energy with value, and
technology support to develop energy-saving technologies, etc.
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3. Alternative Energy Development Plan 2018:
AEDP2018)

The plan emphasis on promoting energy production from alternative
energy raw materials available in the country and developing the production
potential of alternative energy with appropriate technology. The goal is to
increase ratio of the use of renewable and alternative energy in the form of
electricity, heat and biofuels to the final energy consumption at 30 % in year
2037 through the potential assessment of natural energy in various forms
including wind energy, solar energy, geothermal energy and hydropower.
There is also a potential assessment of remaining renewable energy raw
materials such as Biomass from production processes in various sectors,
waste, biogas, Biodiesel, Bioethanol. Moreover, there is a potential assessment
of procurement of additional renewable energy raw materials such as fastgrowing tree, to increase the option of generating fuel that can be supplied
in all seasons and in large quantities.
Besides, AEDP 2018 has set a guideline for the development of renewable
energy and alternative energy as follows;
1. Electricity Generating: by supporting the use of biomass in the area/
community as fuel to produce electricity and then sell it to bring income to
the community.
2. Heat production: by focusing on the use of biomass to produce heat
in the agricultural industry and reusing waste to reduce costs
3. Biofuel production: by focusing on being used in the industrial sector
are the production of ethanol, biodiesel, pyrolysis oil, biomethane, and other
alternative fuels.
72
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4. Gas Plan 2018

The objective is to supply natural gas to meet

domestic demand, fair prices and to manage infrastructure
systems to be stable and efficient, to support economic

and social development with regard to environmental
balance. The operational goals of Gas Plan 2018 focus on
four areas as follows:

1 Promote the use of natural gas in various economic

sectors to reduce air pollution problems,

2 accelerate the exploration and production of

natural gas from domestic petroleum resources, joint
development area and overlapping areas,

3 develop natural gas infrastructure to be suitable

and sufficient to meet regional demand, including efficient
utilization of natural gas infrastructure and,

4. Promote competition in the natural gas business.

Therefore, the Gas Plan 2018 focuses on natural gas
management. It stars from supplying natural gas to

meet the demand until the infrastructure in terms of
transporting natural gas from the source to the destination
safely and fair price that people can access.

5. Oil Plan 2015

Nowadays, the Ministry of Energy is reviewing fuel
management according to the Oil Plan 2015 in order to
improve and formulate a fuel strategy related with the
current oil use situation. The Oil Plan 2015 has defined
five principles of planning as follows; (1) support fuel save
measure in the transportation sector, (2) manage the type
of fuel appropriately, (3) adjust the fuel price structure
to be appropriate, (4) encourage the use of ethanol and
biodiesel according to the EEP 2015 plan, and (5) support
investments in fuel infrastructure system. Through these
five principles, the measure has been clearly defined as a
guideline for the implementation of the plan to achieve
results.
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From Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB) and the Ministry
of Energy's continuous and development of energy concretely in the past.
The Ministry of Energy has approved various projects to be distributed in all
areas to meet the goals of each of the 5 sub-plans of the TIEB plan which
leads to solve basic infrastructure problem, creating jobs, generating income
for the people, and able to access to various forms of energy thoroughly and
equally, such as budget proposal of Energy Conservation and Promotion Fund
Office for the fiscal year 2020 - 2021 with worth billions of baht (each year).
It focuses on promoting the development of people's quality of life in various
areas across the country and able to access to renewable and alternative
energy that is suitable for the resources and potential of each area and
different occupation groups which is consisting of; to promote the electricity
generating from solar energy to use in inaccessible grid areas, supporting
solar farming pumping systems, and support for the construction of biogas
wells from waste to replace the use of LPG in households. These projects
have received widespread attention from people because it helps them to
reduce the cost of living in the household. Besides, the Electricity Generating
Authority of Thailand (EGAT) has also conducted the “Hydro Floating Solar
Hybrid System project” with 45 megawatts size at Sirindhorn Dam, Ubon
Ratchathani Province. It is the largest Floating Solar project in the world
in this time and it is also a hybrid power generation project between solar
energy from floating solar panels and hydropower from a reservoir dam. or
even importing LNG to replace natural gas from the Erawan field (in case of
intermittent gas production after the expiration of the petroleum concession,
23 April 2022) by PTT Public Company in order to supply natural gas to have
sufficient quantities to meet the demand for use in Thailand, etc.
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Resilience City

From the examples of various projects above, it shown that the direction
of energy development in Thailand focuses on increasing the use of renewable
energy, reduce rely-on fossil fuels and provide more clean energy. Because
it is an energy that does not cause any impact on the environment and is
also a sustainable energy, endless, able to find fuel in the area, reducing
the burden of costs and expenses of the people and also the foundation for
the development of the country's economy to be stability, prosperity and
sustainability, continue to "be luminous" in the future.
But every development has obstacles or problems, as the current
situation of the COVID-19 epidemic that all regions of the world are facing
which is causing everyone and all sectors to have a great adaptation...On
the day that “Covid changed the world, how does Thai energy deal with the
changing world?”. It is a great challenge to see how well Thailand will prepare
or adapt in the future. So, what methods or practices can be used to stabilize
energy development? clear planning but flexible or “What is the Next New
Normal of Thai Energy?” to make the power development uninterrupted by
answering the country’s problem that “What kind of Thai energy needs to
be developed to meet the needs of Thai people the most?” and then “What
do people get from Thai energy today?” in order to create a foundation for
dealing with crises or problems that may occur in the future that are difficult
to predict... especially the direction of Thai energy.

Reference
Thailand’s Energy Situation, January-February 2021, Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy.
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ถาม - ตอบ
FAQ

อุทยานนคร (Garden City) คืออะไร

ชุ ม ช น ที่ อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร รั ก ษ า สุ ข ภ า พ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น

และการรักษาสิ่งแวดล้ อม ชุ มชนจะถูกกำ �หนดให้มีขนาดเพียงพอ ไม่หนาแน่นจน

เกินไป และมีมาตรฐานชีวิตที่ดี อุทยานนครจะพัฒนาเส้นทางและระบบขนส่งมวลชน
เชื่อมต่ อทางกั บเมืองขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิ ต และลดการใช้
รถยนต์สว
่ นตัว

แนวทางการพั ฒนาเมืองตามแนวคิดอุทยานนคร
(Garden City) คืออะไร

การรักษาสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ ของชุ มชนเมือง โดยการวางผังเมือง

ให้มีความใกล้ เคี ยงกั บรู ปแบบของธรรมชาติ ปรับเปลี่ ยนพื้นที่ ให้มีความใกล้ เคี ยง
กับระบบนิเวศในแต่ละลักษณะของพื้นที่เมืองตั้งอยู่ เพื่อพัฒนาชุมชนเมืองที่น่าอยู่
และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คืออะไร

เมื อ งที่ อ อกแบบวางแผนเพื่ อการอยู่ อ าศั ย ในอนาคต โดยคำ � นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพ

สิ่งแวดล้ อม คุณภาพชีวิต และสังคมวั ฒนธรรม โดยใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
ควบคุม บริหาร จัดการให้เมืองมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการรองรับการอยูอ
่ าศัย
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แนวทางการพั ฒนาเมืองตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะ
(Smart City) คืออะไร

การพัฒนาระบบการสื่อสาร และบริการรูปแบบใหม่ เพื่อควบคุมระบบพลังงาน

และการให้บริการสาธารณะภายในเมือง โดยสหภาพยุโรปเป็นผู้เริ่มต้นยุทธศาสตร์
“i 2010” เพื่อผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2005

เมืองสีเขียว (Green City) คืออะไร

เมือง หรือพื้นที่เมืองที่มีต้นไม้ หรือพื้นที่สีเขียวที่มีประโยชน์ต่อการดำ�รงชีวิต

ของประชากรเมือง พื้นที่สีเขียวในเมือง เกิดจากสภาพดั้งเดิมตามธรรมชาติของเมือง

หรือเกิ ดจากการพัฒนาในภายหลั งโดยฝีมือมนุษย์ เพื่อให้เหมาะสมต่ อการใช้งาน
และประโยชน์ของประชาชนในเมือง

แนวทางการพั ฒนาเมืองตามแนวคิดเมืองสีเขียว
(Green City) คืออะไร

ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากประชาชน

ในพื้นที่เมือง และกิจกรรมจากการอยู่อาศัย โดยควบคุมให้เมืองส่งผลกระทบต่อดิน
น้ำ� และอากาศให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้

วิธีพัฒนาเมืองสีเขียวในปัจจุบัน (Green City) คืออะไร

1. การเพิ่มสวน หรือพื้นที่สีเขียวในเมือง พื้นที่สีเขียว หรือสวนสาธารณะในเมือง

2. การพัฒนาอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง กลุ่มอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการใช้
พื้นที่ในเมืองต้องคำ�นึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดน้อยที่สุด
3. ระบบขนส่งมวลชน และการเดิ นทางที่ เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้ อม ใช้พลั งงาน

สะอาด เพื่อลดการสร้างมลภาวะ

4. การควบคุ ม พื้ นที่ เ มื อ งให้ มี ค วามหนาแน่ น ในการอยู่ อ าศั ย ที่ เ หมาะสม

ช่วยควบคุมการขยายตัวไปในแนวราบได้เป็นอย่างดี

อ้างอิง
คู่มือจัดทำ�ผังชุมชนเพื่ อการพั ฒนาชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน เอกสารภายใต้โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม. 2559. สำ�นักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. พิ มพ์ ครั้งที่ 1
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ก่่อนจะปิิดเล่่ม
Epiloque

กระบวนการผลิตไฟฟ�าจากเชื�อเพลิงขยะ
กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบ้านคลอง

การจัดการขยะจากแหล่งกำเนิด เทศบาลตำบลบ้านคลอง
ขยะชุมชน

ขยะเป�ยก

ขยะรีไซเคิล

เทศบาล
เก็บขน
กำจัดโดย
หนอนแมลงวัน

ปุ�ยนำ้

ขยะเผาไหม้ได้

ขยะอันตราย

เทศบาล
เก็บขน
ขายร้านรับซื�อ

ปุ�ยอัดเม็ด

คัดแยกด้วยมือ

ขยะรีไซเคิล

อบจ. พิษณุโลก

เชื�อเพลิงขยะ
ประเภท 1 (RDF1)
เก็บขนโดย
บริษัท วงษ์พาณิชย์
อินเตอร์เนชั�นแนล จำกัด

จำหน่าย/แจก

ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล
บิ�กซี
โลตัส 2 แห่ง
แมคโคร 2 แห่ง

เชื�อเพลิงขยะ
ประเภท 1 (RDF1)
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เก็บขนโดย
บริษัท วงษ์พาณิชย์
อินเตอร์เนชั�นแนล จำกัด

การปรับคุณภาพขยะให้เป�นเชื�อเพลิง ให้ได้ความร้อนที�ต้องการ
โดย บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั�นแนล จำกัด

ขยะเชื�อเพลิง
ประเภท 1

โรงไฟฟ�า

ขยะเชื�อเพลิง
ประเภท 3 (RDF 3)

กระบวนการคัดแยก
ด้วยแม่เหล็ก/มือ
ขยะเชื�อเพลิง
ประเภท 1

ขยะรีไซเคิล

เตาเผา

หม้อต้ม
กระบวนการร่อน
(Screen)
เศษหิน/ดิน/ความชื�น

ขยะเชื�อเพลิง
ประเภท 1

กระบวนการลดขนาด
(Shredder)

เครื�องกำเนิดไฟฟ�า
(Generator)

หม้อแปลงไฟฟ�า
(Transformer)
ไฟฟ�า 22 kv

ขยะเชื�อเพลิง
ประเภท 3 (RDF 3)

การไฟฟ�าส่วนภูมิภาค

ขนส่งโดย
บริษัท วงษ์พาณิชย์
อินเตอร์เนชั�นแนล จำกัด

หมายเหตุ : ประเภทเชื�อเพลิงขยะ (RDF) ตามมาตรฐาน ASTM
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