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การพัฒนาท่ีย่ังยืนเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายท่ีท่ัวโลก 
ให้ความสำาคัญ เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง 17 เป้าหมาย 
ซึ่งครอบคลุมท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
เปรียบเสมือนหมุดหมายสำาคัญท่ีท้ังโลกตกลงร่วมกันว่า
จะบรรลุให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030 และเมื่อต้นปีท่ีผ่านมา 
เครือขา่ย Sustainable Development Solutions Network 
(SDSN) ได้เผยแพร่รายงาน Sustainable Development 
Report 2021 ซึ่งวารสารฉบับเมษายน-มิถุนายน 2564 นี้  
จะนำาเสนอรายละเอียดของ SDGs และตอบคำาถามว่า
ประเทศไทยอยู่ตรงไหนของโลกในมุมมองของการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน ในคอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ “ประเทศไทยกับก้าวต่อ
ไปของเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน” 

นอกจากการพฒันาท่ียัง่ยืนในภาพรวมแล้ว ความย่ังยนื 
ในด้านการใช้พลังงานเองก็เป็นอีกเรื่ องท่ีน่าจับตามอง 
คอลัมน์เรื่องจากปก “การปรับตัวของพลังงานไทยในยุค 
The Next Normal” จะพาท่านผู้อ่านไปพบกับข้อมูลการใช้
พลังงานท่ีเปล่ียนไปในยุคของโรค COVID-19 รวมถึงแนวโนม้
ของรูปแบบการใชพ้ลังงานในอนาคต ต่อเนื่องไปกับ “ทิศทาง
พลังงานไทย” ในคอลัมน์สมดุลและหลากหลาย ท่ีจะเล่าถึง
การใช้พลังงานท่ีย่ังยืนผ่านนโยบายด้านพลังงานของไทย  
ต่อด้วยข้อมูลจากต่างประเทศอย่างเทคโนโลยี “ยานยนต์
ไฟฟ้า : นวัตกรรมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ”  
ในคอลัมน์ส่องโลก นอกจากน้ี ในคอลัมน์ส่ิงแวดล้อมและ
มลพิษยังได้นำาเสนอพลังงานทางเลือกจากขยะ อีกหนึ่ง 
ปลายทางของขยะท่ัวไป ในหัวข้อ “ขยะกำาพร้า” อีกด้วย

ท้ังการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนและทิศทาง
การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วน ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
วารสารฉบับนี้จะนำาเสนอมุมมองใหม่ ๆ แด่ผู้อ่านเพื่อเป็น
แนวทางสูก่ารเปล่ียนแปลงสูค่วามยั่งยืนต่อไป
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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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เรื่่�องเด่่น สผ.
ONEP News

สผ. กับการื่ขับเคล่�อนชุมชน
สู่การพัิฒนาที�ยั�งย่น

การอนุรัก ษ์ ชุมชนเ ก่าไ ว้ โดยให้ ท้ั ง ชุมชนสามารถเ ดินไปข้างหน้าไ ด้  
นับเป็นอีกโจทย์หน่ึงท่ีท้าทาย ในช่วงต้นปีท่ีผ่าน สำานักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (สผ.) มกีารขบัเคล่ือน ฟื้ นฟ ูและอนรุกัษ์ชุมชนเก่า  
2 โครงการ ได้แก่ “โครงการขับเคล่ือนการดำาเนินงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่า 
ระดับจังหวัด ระยะ 2” และ “โครงการจัดการสิง่แวดล้อมภมิูนเิวศสิง่แวดล้อมธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอย่างยั่งยืน: การจัดทำาผังพ้ืนท่ีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แหล่งศิลปกรรมรายประเภทในพื้นท่ีภาคเหนือ

Editorial Boardโด่ย กองบรื่รื่ณาธิิการื่
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สำาหรับโครงการแรก “โครงการขับเคล่ือนการดำาเนินงานอนุรักษ์ฟื้ นฟู 
ย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัด ระยะ 2” เป็นการดำาเนินงานต่อเน่ืองจากโครงการ 
ระยะท่ี 1 ซึง่เปน็การขับเคล่ือนยุทธศาสตรก์ารอนรัุกษ์และฟ้ืนฟูยา่นชุมชนเก่าแหง่ชาติ 
เพื่ อผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่าในระดับจังหวัด โดยใช้กลไก 
ในระดับจังหวัดและระดับท้องถ่ินเป็นตัวขับเคล่ือนหลัก ได้มาซ่ึงต้นแบบการขับเคล่ือน
การอนุรักษ์ฟื้ นฟูย่านชุมชนเก่า โดยใช้ประกาศจังหวัดเป็นเคร่ืองมือในการประกาศ
ย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัดเป็นคร้ังแรกของประเทศ ในพื้นท่ีนำาร่อง 2 พื้นท่ี  
คือ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตรัง 

ในโครงการระยะท่ี 2 นี้  สผ. ร่วมกับเครือข่าย Startup ท่ีมีความสนใจ 
ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นำาเครื่องมือ 
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัล ชื่อว่า “มรดกแพลตฟอร์ม” เข้ามาทำาหน้าท่ีเป็น 
เคร่ืองมือรวบรวมความต้องการในการขับเคล่ือนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่า 
 ในพื้นท่ีนำารอ่งท้ัง 2 จังหวัด เพ่ือทำาการจับคู่กับความต้องการดำาเนินกิจกรรมโครงการ
ของชุมชน และความสนใจของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการเข้ามาขับเคล่ือนร่วมกับ
ชุมชน ในโครงการ/กิจกรรมท่ีชุมชนเสนอ คล้ายกับเป็นการจับคู่อุปสงค์อุปทาน 
เพื่อให้เกิดการดำาเนินโครงการขึ้นระหว่างผู้เสนอโครงการ ซ่ึงเป็นชุมชนกับผู้สนใจ
ร่วมดำาเนินโครงการมาจากคนนอก เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำาเนินโครงการให้สำาเร็จ
มากขึ้น เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มท่ีเปิดกว้างให้กลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนมาจาก
หลายแหล่ง เป็นการยกระดับให้เห็นถึงรูปแบบการขับเคล่ือนท่ีหลากหลาย พร้อมใช้
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การประชาสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือขับเคล่ือนเพื่อสร้างการรับรู้ 
และขยายผลในวงกว้าง ผ่านส่ือต่าง ๆ สร้างฐานข้อมูล 
ด้านการอนุรักษ์ให้เกิดการต่อยอดในการสร้างกิจกรรมและ
นวัตกรรมท่ีสร้างสรรค์เพื่อการอนรัุกษ์ยา่นชุมชนเก่าในอนาคต
ต่อไป ซึ่งในจังหวัดนำาร่อง 2 จังหวัดท่ีกล่าวมาข้างต้น เกิด 
ความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้กรอบ 
อัตลักษณ์เศรษฐกิจชุมชน โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมโยง 
หาผู้รว่มขับเคล่ือนโครงการ ดังนี้

1. จังหวัดตรัง เกิดการริเริ่มการระดมทุนสาธารณะ 
เพื่ อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและมรดกวัฒนธรรม ได้แก่ 
โครงการฟื้ นฟูบ้านพระยารัษฎานุประดิษฐ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียน
รู้ชุมชน จัดต้ังวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่า
และจัดทำาแผนอนุรักษ์พัฒนาใน 5 ชุมชน คือ ย่านชุมชนเก่า 
ทับเท่ียง ย่านชุมชนเก่าหยงสตาร์ ย่านชุมชนเก่าย่านตาขาว 
ย่านชุมชนเก่าห้วยยอด และย่านชุมชนเก่ากันตัง ซ่ึงเป็น 
การยกระดับการพัฒนากลไกขับเคล่ือนการดำาเนินงานอนุรักษ์
ฟื้ นฟูยา่นชุมชนเก่า

2. จังหวัดจันทบุรี เ กิดการริ เริ่มการใช้ เทคโนโลยี  
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ขนมแปลก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท้องถ่ินของ 
ยา่นชุมชนเก่าหนองบวั และโครงการฟ้ืนฟบู้านคหบดีบา้นชัยกลุ
เปน็แหล่งเรยีนรู้ท้องถ่ิน เพื่อเพิม่มลูค่าใหกั้บยา่นชุมชนเก่าและ
สร้างความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์ยา่นชุมชนเก่า 
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สำาหรับโครงการท่ี 2 คือ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม 
อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น :  ก า ร จั ด ทำ า ผั ง พื้ น ท่ี อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
แหล่งศิลปกรรมรายประเภทในพื้นท่ีภาคเหนือ 

เปน็การจัดทำาผงัพื้นท่ีอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมแหล่งศลิปกรรม
ประเภทย่านชุมชนเก่า พร้อมแนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  
ย่านชุมชนเก่า ตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้ นฟูย่านชุมชนเก่า
แห่งชาติ ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม ่แมฮ่่องสอน ลำาพูน ลำาปาง เชียงราย นา่น พะเยา และ
แพร่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถ
สนบัสนุนการบริหารจัดการพื้นท่ีตามศกัยภาพของภมูนิเิวศ เน้น
การเป็นเมืองน่าอยู่สำาหรับคนทุกกลุ่มท่ียังคงรักษาเอกลักษณ์
ของพ้ืนท่ี โดยมุ่งเน้นในแหล่งศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า
เป็นลำาดับแรก เน่ืองจากย่านชุมชนเก่าเป็นจุดก่อกำาเนิดของ
การต้ังถ่ินฐาน หลอมรวมครบทุกองค์ประกอบ เอกลักษณ์ทาง
กายภาพ อัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา  
และอัตลักษณ์เศรษฐกิจชุมชน ภายใต้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

การจัดทำาผังพื้นท่ีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม
ประเภทย่านชุมชนเก่าในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด  
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 ท่ี อ นุ รั ก ษ์  
ย่านชุมชนเก่าระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอำาเภอ และ 
ระดับย่าน และสามารถเชื่ อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของ 
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการสงวน
รักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ตลอดจนวิถีชีวิตพื้นถ่ิน 
บนพ้ืนฐานสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน พร้อมเสนอ
กรอบแนวทางการสง่เสรมิรกัษาในภาพรวม และกรอบแนวทาง
การบรหิารจัดการ เพ่ือเตรยีมพร้อมรองรับการเป็นแหล่งเรยีนรู้
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในอนาคต

ท้ังสองโครงการนี้ ล้วนเป็นก้าวท่ีสำาคัญในการฟื้ นฟู 
และอนุรักษ์ชุมชนเก่า และยังมีส่วนช่วยในการทำาให้ชุมชน 
ก้าวไปข้างหน้าได้โดยไมจ่ำาเป็นต้องท้ิงอัตลักษณ์เดิม
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เรื่่�องเด่่น สผ.
ONEP News

Driving communities towards 
sustainable 
development with ONEP

Editorial Boardโด่ย กองบรื่รื่ณาธิิการื่

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 
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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.
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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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เรื่่�องจากปก
Cover Story โดย	 นางสาวศุุภิินทรา	แสงอรุณ

	 วิิศวิกรปฏิิบััติิการ	
	 สำำานัักงานัพลัังงานัจัังหวิัดแพร่	กระทรวิงพลัังงานั

ปฏิเสธิไม่ได่้จรื่ิง ๆ ว่าโรื่คติด่เช่้อไวรื่ัสโคโรื่นา-2019 หรื่่อโควิด่-19 ได่้เปลี�ยนแปลง 
วิถกีารื่ด่ำาเนนิชวิีตของทุกคนบนโลกน้ี นับต้ังแตต่่�นนอน รื่บัปรื่ะทานอาหารื่ พบปะพูด่คยุ  
เด่ินทาง และทำากิจกรื่รื่มต่าง ๆ จนถึงเข้านอน ซึ�งไม่ใช่เพียงแค่วิถีการื่ด่ำาเนินชีวิต 
ที�ปรื่ับเปลี�ยนไปเท่านั้น แม้แต่การื่ปรื่ะกอบพิธิีกรื่รื่มทางศาสนายังต้องมีการื่ปรื่ับรืู่ปแบบ
เพ่�อให้เข้ากับสถานการื่ณ์และลด่การื่แพร่ื่กรื่ะจายของเช้่อโรื่คได้่มากที�สุด่ เห็นได้่จาก
การื่ปรื่ะกอบพิธิีฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรื่คโควิด่-19 ที�อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที� 
ที�เกี�ยวข้องเข้าร่ื่วมด่ำาเนินการื่เท่านั้น ไม่อนุญาตแม้กรื่ะทั�งญาติพี�น้องหรื่่อครื่อบครัื่ว 
ได่เ้ขา้ใกล้หร่ื่อสมัผสัรื่า่ง แม้ในวารื่ะสุด่ทา้ยของชีวิต เหตุการื่ณ์เหลา่นีล้ว้นเตอ่นใหม้นษุย์
ทุกคนต้องยอมรัื่บการื่เปลี�ยนแปลงและเตรื่ียมความพรื่้อมในการื่รื่ับม่อต่อสถานการื่ณ์ 
ที�เกิด่ขึน้หรื่อ่เหตุการื่ณอ่์�น ๆ  อกีหลากหลายรูื่ปแบบที�อาจเกดิ่ขึน้ในอนาคตอยา่งที�ไมม่ใีครื่ 
คาด่คิด่ให้ได่้ 

หนึ่งในเคร่ืองมือสำาหรับการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อทุกการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น  
โดยเฉพาะการต้องดำาเนินชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ คือ การวางแผนการจัดการ 
และดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน
ซ้อนในการเปล่ียนแปลงน้ันอีกทอดหนึ่งด้วย โดยประเด็นด้านการขับเคล่ือนพลังงานของประเทศไทยยัง
คงมีความท้าทายท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องเร่งกำาหนดทิศทาง รวมท้ังวางแผนการขับเคล่ือน 

การื่ปรื่ับตัวของพลังงานไทยในยุค
The Next New Normal
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และพฒันาอยา่งแมน่ยำา ชัดเจน เพ่ือสง่เสริมและสนับสนนุให้เกิด 
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศในยุคท่ีผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ ไตรมาสท่ี 1 ป ี2564 (GDP Q1 2021) มกีารขยายตัวลดลง 
รอ้ยละ 2.6 แมว่้าเปน็การปรบัตัวท่ีดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 4.2 
ในไตรมาสท่ี 4/2563 ก็ตาม (ข้อมูลจากกองบัญชีประชาชาติ 
สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(สศช.) วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564) นอกจากนี้ จากรายงานของ 
สศช. ยังระบุอีกว่าในไตรมาส 1/2564 น้ัน การผลิตน้ำามันดิบ
ภายในประเทศลดลงร้อยละ 19.7 ต่อเน่ืองจากท่ีลดลงร้อยละ  
17.6 ในไตรมาสก่อนหน้า การผลิตก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 
1.2 และการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวลดลงร้อยละ 10.1 โดย
การผลิตสาขาพลังงานไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำา และระบบปรับอากาศ 
ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.1 เป็นผลมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้า

ในทุกประเภทมีผู้ใช้ลดลง โดยเฉพาะความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
ประเภทท่ีอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็กท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง 
จากไตรมาส 4/2563 สำาหรับในหมวดโรงแยกก๊าซนั้นลดลง 
ร้อยละ 0.7 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากท่ีลดลงร้อยละ 8.0 ในไตรมาส
ก่อนหน้า เป็นไปในทิศทางเดียวกับรายงานของสำานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ท่ีระบุว่า 
ไตรมาสแรกของปี 2564 การใช้พลังงานภาพรวมท้ังน้ำามัน 
ภาคขนส่งและไฟฟ้าลดลง โดยการใช้น้ำามันภาคขนส่งลดลง 
ร้อยละ 4 การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 5.2 ในขณะท่ี 
ยอดการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า (Electrical Vehicle) หรือ
รถ EV เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 46 การใช้เชื้อเพลิงภาคขนส่งและ 
การใช้ไฟฟ้าเดือนมกราคม-เมษายน 2564 แสดงดังรูปท่ี 1 และ 2

*จำานวนรื่ถจด่ทะเบียนสะสม จากกรื่มการื่ขนส่งทางบก 
**รื่าคาขายปลีกเฉลี�ยสำาหรื่ับสถานีอัด่ปรื่ะจุไฟฟา้ 
(มติการื่ปรื่ะชุมคณะกรื่รื่มการื่นโยบายพลังงานแห่งชาติ 
19 มี.ค. 2563)

ชนิด่ 
เช่้อเพิลิง

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในภิาคขนส่งทางบก

ktoe 2564
(ม.ค.-มี.ค.) 

2560 2561 2562 2563 2564 
(ม.ค.-มี.ค.)

growth 
(%) YoY

share
(%)

กลุ่มเบนซิน 
(ล้านลิตรื่/วัน)

8,175
(30.1)

8,444 
(31.0)

8,755 
(32.2)

8,649 
(31.7)

2,084 
(31.1) -1.3 32

กลุ่มด่ีเซล 
(ล้านลิตรื่/วัน)

13,618
(43.3)

13,960
(44.4)

14,758
(46.9)

15,571
(49.4)

3,934
(50.7) -1.7 61

LPG 
(พันตัน) 

1,539 
(1,319)

1,366 
(1,171)

1,194 
(1,023)

879
(753)

197
(169) -22.4 3

NGV 
(พันต้น) 

2,179 
(2,464)

1,980 
(2,226)

1,807 
(1,966)

1,248
(1,413)

260 
(294) -31.7 4

ไฟฟา้ 
(ล้านหน่วย) - 0.0039

(0.0455)
0.0039 
(0.0454)

0.0077 
(0.0909)

0.0050
(0.0592) 190.4 -

รวม 25,512 25,750 26,514 26,347 6,475 -4 100

ราคาขายปลีก 
เฉลี�ย จํานวนรถ*

2564 
(ม.ค.-มี.ค.)

ณ สิ้นเด่่อน 
มี.ค. 64

24.94 บาท/ลิตร 28.6 ล้านคัน

24.11 บาท/ลิตร 11.8 ล้านคน

10.19 บาท/ลิตร 
18.87 บาท/กก.

7.2 แสนคัน
(97% เป็น 

LPG+เบนซิน)

13.41 บาท/กก.
3.6 แสนคัน
(79% เป็น 

NGV+เบนซิน)
2.64 บาท/หน่วย 

(สำาหรื่ับแรื่งด่ันไฟฟา้ 
น้อยกว่า 22 kV)**

6,849 คัน 
(ยานยนต์ไฟฟา้ 

แบตเตอรื่ี� : BEV)

รืู่ปที� 1  การื่ใช้เช่้อเพลิงในภาคขนส่งเด่่อนมกรื่าคม - เมษายน 2564
 ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารื่สนเทศและการื่ส่�อสารื่ สนพ. ข้อมูลวันที� 7 มิถุนายน 2564

รืู่ปที� 2  การื่ใช้พลังงานไฟฟา้เด่่อนมกรื่าคม-เมษายน 2564
 ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารื่สนเทศและการื่ส่�อสารื่ สนพ. ข้อมูลวันที� 7 มิถุนายน 2564

สาขา
ปริมาณการใช้ไฟฟา้ (GWh) 2564

(ม.ค.-เม.ย.) 

2560 2561 2562 2563 2564
(ม.ค.-เม.ย.) 

growth
(%) YoY

share
(%) 

ครัวเร่อน 44,374 45,205 49,202 52,860 16,419 -3.4 27
ธุรกิจ 45,100 46,764 49,128 43,950 13,611 -9.7 22 
อุตสาหกรรม 87,772 87,829 86,104 82,158 28,156 1.6 46 
อ่�น ๆ* 7,878 8,034 8,526 8,078 2,711 -3.4 5
รวม 185,124 187,832 192,960 187,047 60,898 27 100 

*องค์กรื่ไม่แสวงหากำาไรื่ สูบน้ําเพ่�อการื่เกษตรื่ ไฟชั�วครื่าว ไฟสาธิารื่ณะ EV Charging Station และอ่�น ๆ

การใช้เชื้อเพลิงในภิาคขนส่งทางบก

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

13



 
 
 
 
 

จากข้อมูลข้ าง ต้นจะเ ห็นไ ด้ ว่า  ท่ามกลางสภาวะ 
ท่ีประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
สง่ผลใหภ้าพรวมเศรษฐกิจของประเทศเกิดการถดถอย สิง่หนึง่ท่ี
เปน็เครื่องสะท้อนสภาวะน้ี ได้แก่ การใชพ้ลังงานแต่ละประเภท 
ท่ีลดลง เนื่องจากการขาดสภาพคล่องในการนำาพลังงานมาเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการผลิตและขับเคล่ือนเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่งท้ังทางบก ทางอากาศ และทางน้ำา 
ซึ่งต้องใช้น้ำามันหรือก๊าซธรรมชาติหรอืก๊าซปิโตรเลียมเหลวเปน็
เช้ือเพลิงหลัก การให้บริการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
การโรงแรม หรือห้างสรรพสินค้า ซ่ึงต้องใช้พลังงานไฟฟ้า 
เปน็พลังงานขัน้ต้นในการสรา้งความสะดวกสบายและใหบ้รกิาร 
หรือแม้แต่ธุรกิจการค้าท้ังรายเล็กและรายใหญ่ท่ีล้วนต้อง 
พึ่งพาพลังงานจากน้ำามันเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าเป็นตัว 
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไปอยา่งต่อเน่ือง แต่ในทางกลับกัน กลับพบว่า  
ในภาคสว่นของพลังงานไฟฟ้าท่ีลดลงนั้น การใช้พลังงานไฟฟ้า
ในยานยนต์ไฟฟ้ากลับเพิม่ข้ึนอยา่งมนัียสำาคัญ ซึ่งหากพจิารณา
ถึงวัตถุประสงค์หลักของการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
คือ การสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ
เพื่อลดการใช้เชื้ อเพลิงฟอสซิล อันเป็นสาเหตุหลักท่ีก่อให้ 
เ กิดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม จากข้อมูลการใช้รถ EV ท่ีเพิ่มขึ้นนี้ แสดงให้เห็น
ว่าผู้บริโภคได้เห็นความสำาคัญและให้ความสนใจต่อการบริโภค
สินค้าท่ีลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียว
เป็นหลัก แต่ผู้บริโภคได้มองถึงมิติของความยั่งยืนด้านพลังงาน

ต่อไปในอนาคตท่ีจะทำาให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเอง 
ได้มากขึน้อยา่งมแีบบแผน เพราะปจัจุบนันีส้ถานอัีดประจุไฟฟา้
ของยานยนต์ไฟฟ้าได้พยายามพัฒนาเทคโนโลยีการอัด
ประจุไฟฟ้าโดยหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล 
ท่ียังคงมีความผันผวนท้ังด้านราคาและกำาลังการผลิต รวมท้ัง 
ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งจากข้อมูลในจุดน้ีคือ จุดท่ี
สะท้อนให้ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องทบทวนการ
พยากรณ์แนวโน้มหรือทิศทางการใช้พลังงานใหม่อีกครั้ง โดย
ต้องใหม้คีวามหลากหลาย ก้าวทันต่อความต้องการของผู้บรโิภค
ท่ีมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและเลือกบริโภคสินค้าท่ีตอบสนองความ
ต้องการของตนเองท้ังในระยะสั้นและระยะยาวได้มากขึ้น รวม
ท้ังเกิดความยั่งยืนอยา่งเป็นรูปธรรม

สิ่งเหล่าน้ีล้วนแสดงให้เห็นแล้วว่า แม้ในช่วงท่ีประชาชน
กำาลังเผชิญกับวิกฤตของโรคระบาดท่ีไม่สามารถสร้าง 
ความแน่นอนต่อชีวิตได้ดีเหมือนเดิมนั้น ประชาชนหรือ 
ผู้บริโภคยังคงท่ีจะเลือกพึ่งพาตนเอง โดยการเริ่มต้นจากการ
พึ่งพา หรือนำาทรัพยากรด้านพลังงานท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ 
มาใช้ให้ เ กิดประโยชน์และเกิดความย่ังยืนในระยะยาว  
พฤติกรรมการบริโภคเหล่านี้นับเป็นการจุดประเด็นท่ีสำาคัญ 
ท่ี 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 
อย่างจริงจัง โดยจัดหามาตรการหรือเครื่ องมือต่าง ๆ ท่ีมี 
ความหลากหลาย สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม 
ในระยะเวลาอันสั้นและดำาเนินไปในระยะเวลายาวนานให้ได้ 
มากท่ีสดุ ดังนัน้ แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ท่ีประกอบด้วย 
5 แผนยอ่ย ได้แก่ (1) แผนพฒันากำาลังผลิตไฟฟา้ของประเทศไทย  
(2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (4) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ และ  
(5) แผนบริหารจัดการน้ำามันเช้ือเพลิง นั้น ภาครัฐควรหยิบ
แผนใดหรือปรับแผนไหนก่อนเป็นลำาดับต้น ๆ เพื่อให้สอดรับ
กับวิถีการดำาเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไปของประชาชนในประเทศ 
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ต่อวิกฤตครัง้นี ้หรอืควรเรง่พฒันาเคร่ืองมอื เทคโนโลยท่ีีสามารถ
ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เกิดความเป็นธรรม เพิ่มโอกาส 
และทางเลือกให้แก่ประชาชน พร้อมท้ังเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว เพราะจุดเริม่ต้น 
ของการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจุดเล็ก ๆ ในวันนี้  
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 
ของประเทศไทยได้อยา่งมหาศาลในอนาคต

นอกจากน้ี ยังพบว่าธุรกิจการสั่งอาหารออนไลน์ หรือ 
Online Food Delivery ได้เกิดการขยายตัวอย่างกว้างขวาง  
โดยในปี พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานจำานวนครั้ง
ของการจัดส่งอาหารว่า อยู่ท่ี 66- 68 ล้านครั้ง หรือขยายตัว
สูงถึงร้อยละ 78 - 84 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นอัตรา 
การเติบโตอย่างก้าวกระโดด ต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 2564 
ท่ีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงเกิดการแพร่ระบาด
อย่างต่อเน่ือง ทำาให้ธุรกิจดังกล่าวยังคงได้รับความนิยมและมี 
แนวโน้มท่ีจะคงอยู่ต่อไป ซ่ึงจากจุดน้ี หากพิจารณาในมิติ 
การวางแผนด้านพลังงานจะเหน็ได้ว่า ภาครัฐควรสนบัสนนุธุรกิจ
ดังกล่าวในด้านการขนส่งโดยสนับสนุนให้เกิดการขนส่งอาหาร
โดย ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใหท่ั้วถึงอยา่งเปน็รูปธรรม เนื่องจาก
เปน็กลุ่มธุรกิจท่ีสามารถชูโรงใหเ้ป็นต้นแบบด้านการขนสง่ด้วย
ระบบยานยนต์ไฟฟ้าได้ร้อยละ 100 (หากมีการดำาเนินการ 
อย่างจริงจัง) ไม่เพียงเท่าน้ี นโยบายการทำางานอยู่ท่ีบ้าน หรือ 
Work from Home อาจเป็นแนวทางท่ีน่าสนใจต่อการทำางาน 
ในอนาคต (ภายใต้เง่ือนไขท่ีเหมาะสม) เน่ืองจากเป็นการลด 
การเดินทาง (ลดการใช้น้ำามันเชื้อเพลิง) ลดการสมัผัสเชื้อโรคต่าง ๆ   
และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังน้ัน หากภาครัฐ 
มีมาตรการในการนำาเทคโนโลยีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีรองรับ/
เน้นการใช้พลังงานจากธรรมชาติระหว่างกระบวนการทำางาน

หรอืข้ันตอนการใช้งานของพนกังาน (รฐัและเอกชน) ได้มากขึ้น  
หรือการใช้มาตรการด้านภาษีเป็นแรงจูงใจเมื่ อพนักงาน
มีการนำาพลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้ในเครื่ องมือหรือ
กระบวนการทำางานมากยิ่งขึ้น จะเป็นการกระตุ้นให้เกิด 
การปรับหรอืใชพ้ลังงานทดแทนหรอืการอนรุกัษ์พลังงานมากขึน้  
ตัวอย่างข้างต้นล้วนเป็นจุดเริ่มต้นท่ีทำาให้ภาครัฐสามารถ
จัดการการใชพ้ลังงานทดแทนได้อยา่งเปน็รูปธรรมท่ีประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่ายท่ีสุดทางหนึ่ง โดยแนวทางดังกล่าว
ยังเป็นส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถ
บรรลุเป้าหมายในการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน 
(Carbon Neutrality) และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ (net zero) ตามท่ีกระทรวงพลังงาน ได้จัดทำา 
ร่วมกับสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อดำาเนินการจัดทำาโมเดลการลดปล่อยคาร์บอน
ของประเทศไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดรับ 
กับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของคณะกรรมการ
นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแหง่ชาติอีกด้วย

การไม่ ยึดติดกับรูปแบบการพัฒนาหรือการเติบโต 
แบบเดิม ๆ  หรอืการกล้าเปล่ียนแปลงอยา่งจรงิใจเพื่อขบัเคล่ือน
การพัฒนาพลังงานโดยประชาชนเพ่ือประชาชนในยุควิกฤต 
โรคโควิด-19 ครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งในหลาย ๆ วิธีท่ีจะประเมิน
ศักยภาพการทำางานของภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อ 
การแก้ปญัหาใหป้ระชาชนเขา้ถึงการใชพ้ลังงานได้อยา่งเปน็ธรรม 
และยัง่ยนื สามารถพึง่พาตนเองได้ ไมใ่ชเ่พยีงแค่รอคอยการลด  
การเล่ือนชำาระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำาประปา หรือการจ่ายค่าน้ำามัน  
ค่าก๊าซหงุต้ม (ปิโตรเลียมเหลว) ท่ีถกูลงเพราะมรีฐับาลคอยอุ้มอยู ่ 
แต่การสง่เสรมิใหป้ระชาชนดำารงชวิีตอยูไ่ด้ด้วยตนเองท่ามกลาง
วิกฤตนี้และต่อไปในอนาคตด้วยการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นท่ีน่าจะเป็นแนวทางการปรับตัวท่ีเสริมสร้างและต่อยอด 
การพฒันาคณุภาพชวิีตของประชาชนได้ในระยะยาว การเสนอ 
แนะแนวทางท่ีทำาให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ย่อมคุ้มค่า 
กว่าการจัดหาและป้อนอาหารใหป้ระชาชนเป็นมื้อ ๆ  ในทุก ๆ  วัน
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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 
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The Next New Normal
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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 

*จำานวนรื่ถจด่ทะเบียนสะสม จากกรื่มการื่ขนส่งทางบก 
**รื่าคาขายปลีกเฉลี�ยสำาหรื่ับสถานีอัด่ปรื่ะจุไฟฟา้ 
(มติการื่ปรื่ะชุมคณะกรื่รื่มการื่นโยบายพลังงานแห่งชาติ 
19 มี.ค. 2563)

ชนิด่ 
เช่้อเพิลิง

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในภิาคขนส่งทางบก

ktoe 2564
(ม.ค.-มี.ค.) 

2560 2561 2562 2563 2564 
(ม.ค.-มี.ค.)

growth 
(%) YoY

share
(%)

กลุ่มเบนซิน 
(ล้านลิตรื่/วัน)

8,175
(30.1)

8,444 
(31.0)

8,755 
(32.2)

8,649 
(31.7)

2,084 
(31.1) -1.3 32

กลุ่มด่ีเซล 
(ล้านลิตรื่/วัน)

13,618
(43.3)

13,960
(44.4)

14,758
(46.9)

15,571
(49.4)

3,934
(50.7) -1.7 61

LPG 
(พันตัน) 

1,539 
(1,319)

1,366 
(1,171)

1,194 
(1,023)
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(753)
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(169) -22.4 3

NGV 
(พันต้น) 

2,179 
(2,464)

1,980 
(2,226)

1,807 
(1,966)

1,248
(1,413)

260 
(294) -31.7 4

ไฟฟา้ 
(ล้านหน่วย) - 0.0039

(0.0455)
0.0039 
(0.0454)

0.0077 
(0.0909)

0.0050
(0.0592) 190.4 -

รวม 25,512 25,750 26,514 26,347 6,475 -4 100

ราคาขายปลีก 
เฉลี�ย จํานวนรถ*

2564 
(ม.ค.-มี.ค.)

ณ สิ้นเด่่อน 
มี.ค. 64

24.94 บาท/ลิตร 28.6 ล้านคัน

24.11 บาท/ลิตร 11.8 ล้านคน

10.19 บาท/ลิตร 
18.87 บาท/กก.

7.2 แสนคัน
(97% เป็น 

LPG+เบนซิน)

13.41 บาท/กก.
3.6 แสนคัน
(79% เป็น 

NGV+เบนซิน)
2.64 บาท/หน่วย 

(สำาหรื่ับแรื่งด่ันไฟฟา้ 
น้อยกว่า 22 kV)**

6,849 คัน 
(ยานยนต์ไฟฟา้ 

แบตเตอรื่ี� : BEV)

Figure 1: Fuel Consumption in Land Transportation Sector on January - April 2021
 Data from the Information and Communication Technology Center, EPPO. June 7th, 2021

Figure 2:  Electricity Consumption on January - April 2021
 Data from the Information and Communication Technology Center, EPPO. June 7th, 2021 

สาขา
ปริมาณการใช้ไฟฟา้ (GWh) 2564

(ม.ค.-เม.ย.) 

2560 2561 2562 2563 2564
(ม.ค.-เม.ย.) 

growth
(%) YoY

share
(%) 

ครัวเร่อน 44,374 45,205 49,202 52,860 16,419 -3.4 27
ธุรกิจ 45,100 46,764 49,128 43,950 13,611 -9.7 22 
อุตสาหกรรม 87,772 87,829 86,104 82,158 28,156 1.6 46 
อ่�น ๆ* 7,878 8,034 8,526 8,078 2,711 -3.4 5
รวม 185,124 187,832 192,960 187,047 60,898 27 100 

*องค์กรื่ไม่แสวงหากำาไรื่ สูบน้ําเพ่�อการื่เกษตรื่ ไฟชั�วครื่าว ไฟสาธิารื่ณะ EV Charging Station และอ่�น ๆ

Fuel Consumption in Land Transportation Sector

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.
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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 

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 long-
term 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 66- 
68 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 cost-
effective than providing and feeding people daily meals. 
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เป้าหมายการื่พัฒนาที�ยั�งย่น (Sustainable Development Goals: 
SDGs) เป็นปรื่ะเด่น็หนึ�งที�ทั�วโลกใหค้วามสำาคัญ และเม่�อไมก่ี�เด่อ่นที�ผา่นมา  
เครื่่อข่าย Sustainable Development Solutions Network 
(SDSN) ได้่ออกรื่ายงาน Sustainable Development Report 2021  
ซึ�งเป็นการื่ปรื่ะเมนิความคบ่หนา้ของการื่ด่ำาเนนิงานด่า้นการื่พัฒนาที�ยั�งยน่ 
ของท้ังโลก โด่ยในวาสารื่ฉบับน้ีกองบรื่รื่ณาธิิการื่ได่้รื่ับเกียรื่ติจาก  
ผู้ช่วยศาสตรื่าจารื่ย์ ชล บุนนาค ผู้อำานวยการื่ศูนย์วิจัยและสนับสนุน 
เป้าหมายการื่พัฒนาที�ยั�งย่น (SDG Move) และเครื่อ่ขา่ย SDSN Thailand 
มาเล่าให้เรื่าฟงัถึงผลการื่ปรื่ะเมินของปรื่ะเทศไทยในปีนี้ และทิศทางของ
ปรื่ะเทศไทยในการื่บรื่รื่ลุเป้าหมายการื่พัฒนาที�ยั�งย่น

ปรื่ะเทศไทย
กับก้าวต่อไป
ของเป้าหมาย
การื่พัฒนาที�ยั�งย่น
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ที่มาและความสำาคัญของ	SDGs
ผศ.ชล ได้อธิบายถึงความหมายและความสำาคัญของ 

SDGs และความเก่ียวโยงกันของท้ัง 17 เป้าหมายไว้ว่า งานน้ี 
เป็นการทำางานร่วมกันของคนสองรุ่น คือ คนรุ่นนี้  และ 
คนรุน่หลัง เพราะ “เราจะเหลือโลกแบบไหนใหล้กูหลานของเรา”  
คือคำาถามสำาคัญของการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยการดำาเนินงาน 
จะอยู่ภายใต้ 3 เสาหลักสำาคัญ คือ เศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในเป้าหมาย 17 เป้าหมายนี้ จะแบ่งการพัฒนา
ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) People: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้ม่ันคง ซึ่งครอบคลมุเปา้หมาย 1-5 2) Prosperity: การพัฒนา
สังคมให้มั่งค่ัง ครอบคลุมเป้าหมาย 7-11 3) Planet: การรักษา
โลกอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมเป้าหมาย 12-15 อย่างไรก็ตาม 
การดำาเนินการท้ัง 15 เป้าหมายน้ีจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย 
ถ้าขาด 4) สังคมท่ีสงบสุข (Peace) ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ี 16 และ 
5) ความรว่มมอืกันในทกุภาคสว่น (Partnership) ในเป้าหมายท่ี 17  
ท้ังนี้  การดำาเนินงานเพื่ อให้บรรลุ ท้ัง 17 เป้าหมาย อยู่  
ภายใต้ 4 หลักการท่ีสำาคัญ คือ การเปล่ียนแปลงลงลึกถึงรากฐาน  
ไมม่องเพียงภาพใหญ ่เพื่อจะไมท้ิ่งใครไว้ข้างหลัง มีการทำางาน
เชื่อมโยงกับเป้าหมายอ่ืน ทุกประเทศต้องขับเคล่ือนไปด้วยกัน 
และเป็นเป้าหมายของท้ังโลก Sustainable	Development	Report	

2021	และ	SDG	Index	2021	
“สิ่งแรกคือ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ไม่ใด้เป็นคนทำา  

SDG Index แต่เป็นการประเมินของเครือข่ายวิชาการ 
Sustainable Development Solutions Network (SDSN)  
ร่วมกับมูลนิธิ  Bertelsmann และตีพิมพ์โดยสำานักพิมพ์ 
เคมบริดจ์ อีกประการหนึ่งคือ SDG Index ไม่ใช่การประเมิน 
อยา่งเปน็ทางการขององค์การสหประชาชาติ แต่เปน็การประเมนิ 
รว่มกันของเครือขา่ยนักวิชาการท่ัวโลก” ผศ.ชล กล่าว

เกณฑ์ของตัวชี้วัด SDG Index นี้ นำาไปใช้ประเมินใน 165 
ประเทศ ท่ีมีตัวชี้วัดร้อยละ 80 ข้ึนไป จากท้ังหมด 91 ตัวชี้วัด 
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดท่ีเครือข่ายเลือกจากฐานข้อมูลองค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีสอดคล้องกับ SDGs อย่างไรก็ตาม SDG Index ก็มี 
ข้อจำากัดบางประการ ท้ังการท่ีตัวชี้วัดหลายตัวถูกเพิ่มขึ้น 
มาแทนตัวท่ีขาดข้อมูล และเป็นตัวสะท้อนการดำาเนินการ 
ของประเทศหนึง่ว่าสง่ผลเป็นลบหรอืบวกต่อประเทศอ่ืนอยา่งไร  
นอกจากนี้  ยังมีหลายประเด็นซึ่งเป็นระดับเป้าหมาย แต่ 
ยังไม่ได้ถูกรวมใน Index นี้ เรื่องข้อมูลท่ีใช้ในการประมวลและ
จัดอันดับเองก็เป็นหน่ึงในข้อจำากัดดังกล่าว เพราะข้อมูลท่ีใช้ 
ในการจัดอันดับอาจล่าช้าและแตกต่างจากข้อมูลท่ีหน่วยงาน
ภาครฐัแต่ละประเทศใช ้ผลการประเมนิท่ีออกมาจึงไมใ่ชส่ถานะ
ปัจจุบนัของประเทศ แต่เป็นสถานะท่ีแสดงผา่นตัวชีวั้ดล่าสดุท่ีม ี 
ซึ่งข้อจำากัดด้านข้อมูลนี้เอง ยังคงเป็นความท้าทายหลักของ 
SDGs ในทุกระดับ

ผู้ช่วยศาสตรื่าจารื่ย์ ชล บุนนาค ผู้อำานวยการื่ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมาย 
การื่พัฒนาที�ยั�งย่น (SDG Move) และเครื่่อข่าย SDSN Thailand

ขอบคุณภาพจาก: http://khonthaifoundation.org/
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การคำานวณ	SDG	Index
วิธีการคำานวณ SDG Index นั้นเรียกได้ว่าเป็นการตัดแบบ 

“อิงกลุ่ม” ผสมกับ “อิงเกณฑ์” เน่ืองจากตัวชีวั้ดแต่ละตัวมหีนว่ย
ท่ีไมเ่ท่ากัน จึงต้องมีการกำาหนดค่าท่ีพึงประสงค์ (ขอบบน) และ
ค่าสะท้อนว่าสถานการณ์วิกฤติ (ขอบล่าง) โดยหากมีเป้าหมาย
ระดับโลกอยู่แล้ว จะใช้เป้าหมายระดับโลก หากไม่มี จะใช้ 
หลักการทางวิชาการ แต่หากหลักวิชาการไม่แน่ชัด จะใช้ 
ค่าเฉล่ียของประเทศ 5 อันดับแรกแทน จากนั้นแปลค่าตัวช้ีวัด 
ท่ีแตกต่างกันให้เป็นค่า 0-100 โดยประเทศท่ีมค่ีาคะแนนสูงกว่า 
ขอบบนจะได้ 100 คะแนนเต็ม คะแนนรายเป้าหมายหาได้
จากการนำาคะแนนท่ีปรับแล้วของทุกตัวชี้วัดในเป้าหมายมาหา 
ค่าเฉล่ีย โดยผลการประเมินท่ีได้มานั้นจะเป็นการประเมิน
เปรียบเทียบกับ 165 ประเทศด้วย ทำาให้เราเห็นว่าการทำางาน
ของประเทศเราอยูจุ่ดไหนใน 165 ประเทศนี ้ประเด็นท่ีนา่สนใจ 
คือ การให้สีรายเป้าหมาย ซึ่งพิจารณาจากสถานะของตัวช้ีวัด
ท่ีแยท่ี่สุด 2 ตัว ว่าอยูใ่นสถานะไหน และให้ค่าสีตามตัวชี้วัดนั้น 
ซึ่งเป็นลักษณะการประเมินท่ี ผศ. ดร.ชล ให้คำาจำากัดความไว้ว่า
เป็นการ “ไมท้ิ่งตัวชี้วัดใดไว้ข้างหลัง” 

ณ	เวลานี้ประเทศุไทยอยู่จุดไหน 
ในการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเทศไทยอยู่อันดับท่ี 43 จาก 165 ประเทศ โดย 
มีคะแนน SDG Index อยู่ท่ี 74.2 ซ่ึงถือว่าเราเดินทางมาได้  
3 ใน 4 แล้ว และจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน 
อย่างต่อเน่ืองจนถึงปี 2021 ซ่ึงเป็นผลจากความพยายาม 
ของทุกภาคส่วนต้ังแต่ปี 2000 เป็นต้นมา สำาหรับประเทศไทย  
เป้าหมายท่ีขยับลงมา ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีถูกจัดว่ายังมี  
ความท้าทายสำาคัญอยู่ ได้แก่เป้าหมายท่ี 2 (ความยากจน)  
3 (สขุภาพและสาธารณสุข) 10 (ความเหล่ือมล้ำา)14 (ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง) และ 15 ระบบนิเวศบนบก สว่นเป้าหมาย 
ท่ีขยับลงมาจากปีท่ีแล้วคือเป้าหมายท่ี 2 8 14 และ 15  
เมื่อพจิารณาจากตัวชีวั้ดจำานวน 90 พบว่า มตัีวช้ีวัดท่ีอยูส่ถานะ
ท่ีนับว่าบรรลุแล้ว (เขียว) 44% ยังคงมีความท้าทายอยู่บ้าง 
(เหลือง) 23% ความท้าทายสำาคัญยังคงอยู ่(ส้ม) 15% และยังมี
ความท้าทายมาก (แดง) 18%

 

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

จำานวนและสัด่ส่วนของตัวชี้วัด่ SDG Index จำาแนกตามสถานะ

จำานวนของ Indicators ในสถานะต่าง ๆ จำาแนกตามเป้าหมาย
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เม่ือพิจารณาระดับตัวชี้วัดรายเป้าหมายแล้ว จากภาพ 
จะเห็นได้ว่า ตัวชี้วัดเป้าหมายท่ี 3 ท่ีได้กล่าวไปข้างต้น มีตัวชี้วัด 
ท่ีบรรลุเป้าหมายมากกว่าเป้าหมายอ่ืน แต่ตัวชี้วัดท่ีแย่ท่ีสุด
สองตัวยังเป็นสีแดง ทำาให้ในภาพรวม เป้าหมายท่ี 3 ของเรา 
ยังมีสถานการณ์น่าเป็นห่วงอยู่ สำาหรับด้านเศรษฐกิจและ
สังคมมีสัดส่วนตัวชี้วัดท่ีบรรลุแล้วค่อนข้างสูง แต่ประเด็น 
ด้านสิง่แวดล้อมยังมตัีวชีวั้ดท่ีท้าทายอยูไ่มน้่อย ซ่ึงเปา้หมายท่ี 14  
เปน็เปา้หมายท่ียงัมตัีวชีวั้ดท่ีเปน็ความท้าทายเหลืออยูพ่อสมควร  
โดยสรุปแล้ว ท่ีประเทศไทยทำาได้ดี คือ ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวข้อง 
กับคุณภาพชวิีต แต่ประเด็นท่ียงัมคีวามท้าทายอยูคื่อ เปา้หมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับธรรมมาภิบาลและเป้าหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะอยู่ในอันดับท่ี 43  
ของโลก แต่ในภูมิภาคอาเซียนนั้น ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ซึ่ง
เป็นประเด็นท่ีมีการต้ังคำาถามกันมากว่าเราสามารถแซงหน้า
สิงคโปร์ได้อยา่งไร ผศ. ชล ให้เหตุผลว่า แม้เป้าหมายด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และธรรมาภิบาลจะดีกว่าประเทศไทย แต่ประเทศไทย
ทำาได้ดีในสว่นของเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม แม้จะมี indicator 
หลายตัวท่ียงัมีปัญหาอยูบ่า้ง แต่การดำาเนนิการด้านสิง่แวดล้อม
ของประเทศไทยนบัว่าดีกว่าประเทศอ่ืนมาก นอกจากนี ้สงิคโปร์
ยังมีตัวชี้วัดท่ีขาดอยู่หลายตัวชี้วัด และสิงคโปร์ยังมีประชากร
น้อยกว่าไทยมาก ทำาให้ตัวชี้วัดท่ีพิจารณาเป็นต่อหัวประชากร
มีค่าสูงกว่าไทยเนื่องจากตัวหารน้อยกว่า

 

หากมองลึกในระดับตัวชี้วัดแล้ว	ประเด็น 
ใดบ้างของประเทศุไทยที่ยังน่าเป็นห่วง

ผศ.ชล และทีมงานได้นำาข้อมูลจากฐานข้อมูล SDGs  
มาวิเคราะห์เพ่ือดูว่าตัวชี้วัดใดบ้างท่ียังน่าเป็นห่วง และเพ่ือ
เป็นทิศทางว่าประเทศไทยเราจะดำาเนินไปอย่างไรเพ่ือให้ถึง 
จุดหมายรว่มกัน โดยการคำานวณนีคิ้ดจากการนำาค่าคะแนน 100 
ซึ่งเป็นค่าคะแนนท่ีบรรลุเป้าหมายมาลบกับค่าคะแนนแต่ละ
ตัวชี้วัดเพื่อให้เห็นภาพว่าสำาหรับประเทศไทยมีตัวชี้วัดใดบ้าง 
ท่ีอยู่ไกลจากเป้าหมาย ซึ่งในภาพรวมแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็น 
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและด้านธรรมาภิบาล และอาจมี
ประเด็นอ่ืนบ้างบางสว่น โดยตัวชี้วัดท่ีนา่เป็นหว่ง 5 อันดับแรก  
ได้แก่ 1) สัดส่วนของน้ำาเสียซ่ึงเกิดจากมนุษย์ท่ีได้รับการ
บำาบัด 2) อัตราการตายบนท้องถนน 3) สัดส่วนของบทความ 
ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคนิคท่ีตีพิมพ์ต่อประชากรหน่ึงคน  
4) ดัชนีการบริหารจัดการไนโตรเจนอย่างย่ังยืน ซ่ึงสะท้อนว่า
เราใช้ปุ๋ยเกินพอดีหรือไม่ และปุ๋ยนั้นแปลงไปเป็นผลผลิตได้
มากน้อยเพียงใด และ 5) สัดสว่นการใช้จ่ายภาครัฐด้านการวิจัย
และพัฒนาจาก 20 อันดับนี้ มี 8 ตัวชี้วัดท่ีมีแนวโน้มแยล่ง ได้แก่  
1) ดัชนีการบริหารจัดการไนโตรเจนอย่างย่ังยืน 2) การ
คอร์รัปชัน 3) สัดส่วนรายรับของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษี  
4) ทรัพยากรประมง 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ  
โดยประเมินจาก Red List Index 6) เสรีภาพสื่อ 7) สิทธิแรงงาน 
ขั้นพ้ืนฐานท่ีได้รบัความคุ้มครอง และ 8) สดัสว่นของผูค้นท่ีรู้สกึ
ปลอดภัยเมื่อเดินในเมืองยามค่ำาคืน สว่นประเด็นท่ียังไมพ่ัฒนา
เท่าท่ีควร มี 5 ประเด็น ได้แก่ 1) อัตราการตายบนท้องถนน  
2) การเพิ่มขึ้นของบทความทางวิชาการ 3) พื้นท่ีเฉล่ียท่ีได้รับ 
การปกป้องในพื้ น ท่ี ชุ่มน้ำา ท่ีสำาคัญต่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 4) การใชจ่้ายของรัฐด้านสุขภาพและการศกึษา และ  
5) พ้ืนท่ีทางทะเลและชายฝ่ังเฉล่ียท่ีได้รับการปกป้อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ
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มีอะไรที่เราทำาได้บ้าง	เพ่ือการเปลี่ยนผ่าน 
สู่ความยั่งยืน

ผศ. ชล ได้ชี้ให้เห็นว่า ในการเปล่ียนแปลงไปสูค่วามยั่งยืน
นั้น เราจะพิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดหรือเฉพาะเป้าหมายไม่ได้  
การเปล่ียนแปลงต้องเปล่ียนแปลงระดับรากฐานเพ่ือนำาไปสู่
ความยั่งยืน มีการพูดคุยถึงเรื่องน้ีในเวทีระดับนานาชาติหลาย
เวที อาทิ ในเวทีการทบทวนรอบใหญ่ของ SDGs ในปี 2019  
เสนอว่าเราควรมอง SDGs ให้เป็นธีมของการเปล่ียนแปลง
มากกว่าแยกเป็นเป้าหมาย หรือใน Global Sustainable 
Development Report 2019 ซึ่งเป็นรายงานอยา่งเป็นทางการ
ขององค์การสหประชาชาติ ได้เสนอว่าเราควรมองเป็น 6 Entry 
Points for Transformation ได้แก่ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 
ท่ีเป็นธรรมและยั่งยืน ระบบอาหารและโภชนาการ การลด
ก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน การพัฒนาเมืองท่ีย่ังยืน และ
การดูแลทรัพยากรร่วมระดับโลก นอกจากน้ี Sach และคณะ 
นำาเสนอแนวทางการขับเคล่ือนเพิ่มเติมในการดำาเนินงาน  
ท้ังการขับเคล่ือนระดับภาครัฐ การใช้กลไกทางการเงิน  
การจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วม และการใช้ความรู้เ พ่ือ 
ขับเคล่ือนการพัฒนาท่ียั่งยืน

ในปัจจุบันเรารายงานด้วยภาษาของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ค่อนข้างมาก ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย 
(Reporting) และเริ่มมีการนำาเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ผนวกเข้าไปในนโยบายของหน่วยงานมากขึ้น ท้ังหน่วยงาน 

ภาครัฐ  หรือในระดับมหาวิทยาลัย (Mainstreaming 
and Localizing) อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงระดับ 
Transformation หรอืการเปล่ียนแปลงกระบวนการทำางานใหม้ี
ความบูรณาการมากขึ้น ใช้ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น มีการ
เปล่ียนแปลงวิธคิีดและวัฒนธรรมองค์กรใหส้อดคล้องกับแนวคิด
ของการพัฒนาท่ีย่ังยืน และมีการทำางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  
ยงัคงเปน็การดำาเนนิงานท่ีพบเหน็ได้นอ้ยมาก ดังนัน้โจทยส์ำาคัญ
ของประเทศไทยในชว่ง 1 ใน 4 เส้นทางสุดท้ายของการพัฒนา
ท่ียั่งยืน คือการขยับจาก Mainstreaming and Localizing  
ไปสู ่Transformation ซึ่งจะสามารถนำาพาประเทศไทยใหบ้รรลุ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนได้

บทส่งท้าย
“การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในช่วง 1 ใน 4  

เสน้ทางสดุท้ายนั้นไมใ่ชง่านง่าย เราต้องอาศยัการเปล่ียนแปลง
จากรัฐบาลในแง่ของธรรมมาภิบาล และการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู้คนในสังคมในประเด็นสิ่งแวดล้อม ไม่มี  
Quick Win อีกต่อไป มีแต่ปัญหาท่ียากสุดท่ีเหลืออยู่ และ 
เราไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยวิธีการท่ีทำามาตลอดได้  
การเปล่ียนแปลงระดับรากฐานจะเป็นทางเดียวสู่ความยั่งยืน” 
ผศ. ชล กล่าวท้ิงท้าย

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

Thailand 
and the Next Step 
of Sustainable 
Development 
Goals (SDGs)
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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. 

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 

Prof. Chon Boonnag, Director of the Center for SDG Research and 
Support (SDG Move) and SDSN Thailand Network

Picture by: http://khonthaifoundation.org/
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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”. Picture from: https://www.sdgmove.com/2021/06/20/sdg-insights-

inside-sdg-index-thailand-index-2021/

Number and proportion of SDG Index which divided by status

Number of Indicators in various status which divided by Goals

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 three-
quarters 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%. 
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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.

 

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-sdg-
index-thailand-index-2021/
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ส่องโลก
Word Focus ด่ร.ฉัตรชัย อินต๊ะทา

นักวิชาการื่สิ�งแวด่ล้อมชำานาญการื่พิเศษ 
สำานักงานนโยบายและแผน
ทรื่ัพยากรื่ธิรื่รื่มชาติและสิ�งแวด่ล้อม

ผดุ่งวิทย์ หงส์สามารถ
เจ้าหน้าที�วิเครื่าะห์นโยบายและแผน
สำานักงานนโยบายและแผนทรื่ัพยากรื่ธิรื่รื่มชาติและสิ�งแวด่ล้อม
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ยานยนต์ไฟฟา้ 
นวัตกรื่รื่มกับการื่เปลี�ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
การื่เปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติได้่ส่งผลกรื่ะทบ 
ต่อสิ�งแวด่ล้อมและสิ�งมีชีวิต เป็นผลมาจากการื่กรื่ะทำาของมนุษย์
เป็นหลัก ทำาให้ปรื่ะชาคมโลกหันมาให้ความสำาคัญกับปรื่ากฏการื่ณ์ 
ที�เกดิ่ขึน้และเตรื่ยีมพร้ื่อมรื่บัมอ่กบัความเสยีหายที�จะเกดิ่ขึน้ จึงรื่ว่มกนั 
ตั้งกรื่อบอนุสัญญาว่าด้่วยการื่เปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
โด่ยมีเป้าหมายร่ื่วมกัน ค่อ เพ่�อรัื่กษารื่ะดั่บความเข้มข้นของก๊าซเร่ื่อนกรื่ะจก 
ในชั้นบรื่รื่ยากาศไม่ให้เกินรื่ะดั่บที�จะเป็นภัยคุกคามต่อสิ�งมีชีวิตและ
ความมั�นคงด้่านอาหารื่ โด่ยทุกปรื่ะเทศต้องร่ื่วมรัื่บผิด่ชอบต่อปัญหา 
ด่้านการื่เปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามขีด่ความสามารื่ถที�แต่ละ
ปรื่ะเทศจะทำาได้่ และในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) มีการื่รัื่บรื่อง 
ความตกลงปารื่ีส (Paris Agreement) เป็นการื่กำาหนด่กฎกติกา 
การื่ด่ำาเนินงานด้่านการื่เปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที�เข้มข้นขึ้น  
โด่ยบงัคับใหท้กุปรื่ะเทศสง่เป้าหมายการื่ลด่กา๊ซเรื่อ่นกรื่ะจก โด่ยควบคมุ
การื่เพิ�มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี�ยให้ต่ำากว่า 2 องศาเซลเซียสเม่�อเทียบ 
ยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรื่รื่ม และพยายามควบคุมการื่เพิ� มขึ้นของ
อณุหภมูไิมใ่ห้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส และการื่ปรัื่บตวัตอ่การื่เปลี�ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศที�เป็นรืู่ปธิรื่รื่ม   
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ประเทศไทยได้ดำาเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก โดยใน พ.ศ. 2564-2573 
(ค.ศ. 2021-2030) มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25  
จากปริมาณก๊าซเ รือนกระจกท่ีอาจจะเ กิดขึ้ นในภาคพลังงานและขนส่ง  
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และภาคการจัดการของเสีย 
จำานวน 555 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) 
โดยภาคพลังงานและขนส่ง เป็นภาคท่ีมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด
เม่ือเทียบกับภาคอ่ืน ๆ และการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขณะท่ีในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรได้กำาหนดเป้าหมาย 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิจนเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยต้ังเป้า
ยุติการผลิต จำาหน่าย และนำาเข้ายานพาหนะท่ีใช้น้ำามันดีเซลและเบนซินต้ังแต่ 
ปี ค.ศ. 2040 เป็นต้นไป เป็นประเทศแรกของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำา 
ของโลกท่ีกำาหนดเปา้หมายอยา่งชดัเจนและเปน็รูปธรรม ในประเทศนวิซีแลนด์ ต้ังเป้า 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิจนเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2050 ด้วยเช่นกัน  
โดยในระยะแรกต้ังเป้าผลิตกระแสไฟฟ้าร้อยละ 80 ของไฟฟ้าท่ีใช้ท้ังประเทศ 
จากพลังงานหมนุเวียน ภายในป ีค.ศ. 2035 และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงรอ้ยละ 10  
จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อยในปี ค.ศ. 2017 ให้ได้ ภายในปี ค.ศ. 2030 
ในประเทศญีปุ่น่และเกาหลีใต้ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปรมิาณสูงมาก และประกาศ
เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยต้ังเป้า
ลดการพึ่งพาการใช้พลังงานฟอสซิล และพลังงานจากถ่านหินลง หันมาสนับสนุน 
การใช้พลังงานสะอาด

สหภาพยุโรปได้กำาหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
โดยประกาศนโยบาย Green Deal เป็นนโยบายลดและต่อสู้กับสภาวะโลกร้อน และ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือขับเคล่ือนทวีปยุโรปสู่สังคม
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ไร้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใน พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ปัจจุบันเป้าหมาย
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการขนส่งของสหภาพยุโรปอยู่ท่ี  
95gCO2/km ภายในปี ค.ศ. 2021 สหภาพยุโรปมีความมุง่มั่นท่ีจะลดระดับการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคส่วนน้ีเป็นศูนย์ ในช่วงปี ค.ศ. 2030 โดยจะกระตุ้น
และส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าภายในปี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และ 
เน้นใช้พลังงานทางเลือก 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศว่า จะไม่ผลิตรถยนต์ใหม่ท่ีใช้เครื่องยนต์
สันดาปภายในท้ังเบนซินและดีเซลต้ังแต่ปี ค.ศ. 2035 เป็นต้นไป โดยจะเหลือไว้ 
เฉพาะรถยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น เป็นการเปล่ียนแปลงก้าวสำาคัญ
ของทวีปยุโรปในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้มากท่ีสุด 

แผนยกเลิกการใช้เคร่ืองยนต์สันดาปภายในของทวีปยุโรปดังกล่าว ดำาเนินการ 
เป็นข้ันตอนก่อนจะมีผลเต็มรูปแบบในปี ค.ศ. 2035 โดยต้ังเป้าลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกให้ลดลงได้กว่าร้อยละ 55 ภายในปี ค.ศ. 2030 เทียบกับปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในป ีค.ศ. 2021 ก่อนจะถกูยกเลิกการวางจำาหนา่ยอยา่งสมบูรณ ์
ในอีก 5 ปีถัดไป ขณะเดียวกัน มาตรการดังกล่าวยังระบุถึงแผนการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มประเทศสมาชิกยุโรป โดยกำาหนด 
ให้ประเทศสมาชิกต้องติดต้ังสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อยทุก ๆ 60 กิโลเมตร
บนเส้นทางหลัก สง่ผลให้ทวีปยุโรปมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารวมกว่า 3.5 ล้านสถานี
ภายในปี ค.ศ. 2030 ก่อนจะเพิ่มเป็น 16.3 ล้านสถานีภายในปี ค.ศ. 2050

สำาหรับประเทศไทย ได้ จัดทำายุทธศาสตร์ระยะยาวในการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกต่ำาของประเทศ ประกอบด้วยทิศทางการดำาเนนิงานนโยบายด้านพลังงาน 
ของประเทศไทย การเข้าสู ่Carbon Neutrality Scenario ในภาคพลังงาน และความรว่มมอื 
ของภาคเอกชนต่อแนวทางการใชก้ลไกทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือท่ีสง่เสรมิและขบัเคล่ือน 
Carbon Neutrality Scenario ของประเทศ พร้อมมีแผนพลังงานแห่งชาติฉบับใหม่ 
ท่ีมุ่งเป้าสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเท่ากับศูนย์ (Carbon Neutrality) ด้วยนโยบาย  
4D1E ประกอบด้วย 

(1) Digitalization ยกระดับโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าให้เป็นระบบอัจฉริยะ 
รองรับไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน 

(2) Decarbonization ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ชีวมวล และ 
สง่เสริมการใช้ไบโอดีเซล 

(3) Decentralization สง่เสรมิโรงไฟฟ้าชุมชน และสรา้งความสมดลุพื้นท่ีไฟฟ้า
ในทุกภูมิภาค และ 

(4) De-regulation สนบัสนนุการเปิดพ้ืนท่ีเฉพาะใหส้ามารถพัฒนาและทดสอบ
นวัตกรรมด้านพลังงานได้โดยผอ่นปรนกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค 

5) Electrification สง่เสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

ด้้านสถานีชาร์์จร์ถยนต์์ไฟฟ้า 
ในกลุ่่�มปร์ะเทศสมาชิกย่โร์ป โด้ยกำาหนด้ให ้
ปร์ะเทศสมาชิกต์้องต์ิด้ต์้�งสถานีชาร์์จร์ถยนต์์ไฟฟ้า
อย�างน้อยท่ก ๆ 60 กิโลุ่เมต์ร์ บนเส้นทางหลุ่้ก
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ปจัจุบนัหลายประเทศนำานโยบายลด และเลิกใชย้านยนต์ท่ีใชเ้ครื่องยนต์สนัดาป
ภายในไปสูก่ารใชย้านยนต์ไฟฟ้ามาชว่ยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ซ่ึงเป็นยานยนต์
ท่ีมีการขบัเคล่ือนด้วยมอเตอรไ์ฟฟา้เพยีงอยา่งเดียว หรอืยานยนต์ท่ีอาศยัเครื่องยนต์
เผาไหม้ภายในมาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า หรือใช้ก๊าซไฮโดรเจนในการผลิตไฟฟ้า 
จากเซลล์เชื้อเพลิงโดยเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ ขณะท่ีประเทศไทย 
ส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมกำาหนดเป้าหมายให้ประเทศไทย 
เป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนท่ีสำาคัญของโลกภายในปี ค.ศ. 2025 
โดยยานยนต์ไฟฟ้ามีศักยภาพท่ีช่วยลดมลพิษ เพราะในตัวเคร่ืองไม่มีการเผาไหม้ 
ปราศจากควัน และเสียงรบกวน เพราะมอเตอร์ไฟฟ้าจะไม่ทำางานขณะรถจอด  
จึงไม่เกิดเสียงเคร่ืองยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะ 

ยานยนต์ไฟฟ้า เป็นนวัตกรรมท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคล่ือน สามารถ 
ชาร์จไฟได้อย่างสม่ำาเสมอ องค์ประกอบหลักในการขับเคล่ือนยานยนต์ไฟฟ้าคือ 
แบตเตอรี่ อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า ข้ันตอนการทำางานเริ่มต้น 
จากแบตเตอร่ี เปน็แหล่งเก็บพลังงานไฟฟา้กระแสตรง มตัีวแปลงกระแสไฟฟ้าดึงพลังงาน 
จากแบตเตอรี่เปล่ียนเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ แล้วส่งต่อไปยังมอเตอร์ ดังนั้น 
ยานยนต์ไฟฟ้าจึงสามารถแบง่ตามเทคโนโลยีออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

(1) รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle : 
HEV) ใช้พลังงานผสมผสานระหว่างเชื้อเพลิงท่ัวไป และ 
พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 

(2) รถยนต์ไฟฟา้ปล๊ักอินไฮบรดิ (Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle : PHEV) มีระบบน้ำามันและไฟฟ้าเหมือนไฮบริด
ท่ัวไป พัฒนามาจาก HEV แต่สามารถเสียบปล๊ักชาร์จไฟ 
เข้าสู่แบตเตอร่ีโดยตรง แบตเตอร่ีถูกออกแบบให้เก็บ 
พลังงานได้มากขึ้น ใช้ไฟฟ้าในการขับเคล่ือนได้ไกลข้ึน  
และลดการปล่อยมลพิษน้อยลง 

(3) รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี ่(Battery Electric Vehicle : 
BEV) ขับเคล่ือนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ทำาให้
ไมม่ีการปล่อยมลพิษ และ 

(4) รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เช้ือเพลิง ใช้เช้ือเพลิงไฮโดรเจน  
โดยการนำาน้ำามาผ่านกระบวนการทำาให้เป็นไฮโดรเจน และ 
ส่งไฮโดรเจนไปทำาปฏิกิริยากับออกซิเจนในแผงเซลล์ 
เชื้อเพลิง เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าจัดเก็บในแบตเตอรี่ ทำาให้ 
ไมก่่อมลพิษ 

ท้ังรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศ และไม่สร้างมลพิษทางเสียง แต่มีความแตกต่างกัน 
ด้านความเร็ว ระยะทาง ระยะเวลาเติมพลังงาน และสถานีให้บริการ ในด้านความเร็ว
และระยะทาง รถยนต์ไฟฟ้าทำาความเรว็สงูสดุได้ 312 กม./ชม. และสามารถว่ิงไกลท่ีสดุ
คือ 900 กิโลเมตร สว่นรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนทำาความเร็วสูงสุดได้ 333 กม./ชม. 
สามารถว่ิงไกลท่ีสุดคือ 650 กิโลเมตร ด้านระยะเวลาการเติมพลังาน รถยนต์พลังงาน
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ไฮโดรเจนใช้เวลาน้อย พลังงานจะถูกเก็บในสถานะก๊าซ และ
เติมในรถในสถานะของเหลว รถยนต์ไฟฟ้าใช้เวลาในการชาร์จ
แบตเตอรี่นานกว่า โดยความเร็วสูงสุดในการชาร์จคือ 30 นาที
ต่อการชาร์จไฟเต็ม 1 ครั้ง ด้านสถานีให้บริการ รถยนต์ไฟฟ้า 
เข้าถึงพลังงานได้ง่ายกว่า ปลอดภัย และสามารถเพ่ิมสถานชีารจ์ไฟ 
ในสถานีบริการน้ำามันได้ โดยไม่ต้องเปล่ียนโครงสร้างหลัก  
การติดต้ังจุดชาร์จทำาได้ง่าย ส่วนรถยนต์พลังงานไฮโดรเจน 
สามารถเกิดอันตรายในขั้นตอนการเคล่ือนย้าย และการชาร์จ
พลังงาน ในด้านสิ่งแวดล้อม ยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% ทำาให้
ลดการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ 
สิ่งแวดล้อม รถยนต์ไฟฟ้าหนึ่งคันสามารถลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 4.6 เมตริกตันต่อปี หรือเทียบเท่า 
การปลูกต้นไม้เพิ่ม 209 ต้น 

โดยสรุป  ทุกประเทศมีเป้าหมายร่วมกันในการลด 
ก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตุของการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลก
มากจนเกินไป โดยมีนโยบายสำาคัญคือการเลิกใช้ยานยนต์ 
ท่ีใช้เคร่ืองยนต์เช้ือเพลิงฟอสซิลไปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
ในหลายๆ ประเทศ แต่ทว่ายานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันมีข้อจำากัด
ด้านระยะทางท่ีว่ิงได้ต่อการชาร์จในแต่ละครั้ง รวมถึงจุดชาร์จ
แบตเตอร่ียังมีไม่มากพอ ทำาให้ต้องใช้เวลาเตรียมความพร้อม
ในเรื่ องเหล่านี้ ขณะท่ีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่ อง 
เร่งด่วนท่ีต้องตระหนักและปรับเปล่ียนรูปแบบมาใช้ยานยนต์ 
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเร็ว 

ร์ถยนต์์ไฟฟ้าใช้เวลุ่าในการ์ชาร์์จ
แบต์เต์อร์ี�นานกว�า โด้ยความเร์็ว
สูงส่ด้ในการ์ชาร์์จคือ 30 นาที 
ต์�อการ์ชาร์์จไฟเต์็ม 1 คร์้�ง
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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. 

(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 
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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.

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
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สิ�งแวด่ล้อมและมลพิษ
Environment and Pollution โด่ย กองบรรณาธิการ Editorial Board 

กรื่มควบคุมมลพิษ กรื่ะทรื่วงทรื่ัพยากรื่ธิรื่รื่มชาติ
และสิ�งแวด่ล้อม สรืุ่ปสถานการื่ณ์สิ�งแวด่ล้อมของ
ปรื่ะเทศไทย ปรื่ะจำาปี 2563 พบว่า “ปรื่ะเทศไทย 
มีขยะมูลฝอยเกิด่ขึ้นปรื่ะมาณ 27.35 ล้านตัน ลด่ลง 
จากปี 2562 รื่้อยละ 4 โด่ยขยะมูลฝอยจะถูก 
คดั่แยก ณ ตน้ทาง และนำากลบัไปใชป้รื่ะโยชน์ จำานวน 
11.93 ล้านตัน (ลด่ลงจากปี 2562 รื่้อยละ 5) กำาจัด่ 
อย่างถูกต้อง 11.19 ล้านตัน (เพิ�มขึ้นจากปี 2562  
รื่อ้ยละ 14) และกำาจดั่ไมถ่กูตอ้งปรื่ะมาณ 4.23 ลา้นตนั  
(ลด่ลงจากปี 2562 รื่้อยละ 34)”

ในรายงานฉบับเดียวกันยังพบว่า จากการแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แม้จะมีส่วนทำาให้ขยะมูลฝอย
ลดลง แต่ขณะเดียวกันจากมาตรการกำาหนดให้ปฏิบัติงาน  
Work from home ทำาให้ปริมาณพลาสติกใช้ครั้งเดียวเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะในเขตเมือง จากการสั่ งซื้ อสินค้าและอาหาร 
ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีปริมาณขยะพลาสติกเกิดขึ้นในช่วง 
การแพรร่ะบาด ประมาณ 6,300 ตันต่อวัน จากชว่งสถานการณ์
ปกติท่ีมีขยะพลาสติกวันละประมาณ 5,500 ตัน 

การจัดการขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึ้นในครวัเรอืนจึงเป็นอีกหนึ่ง
ปัญหาท่ีทุกภาคส่วนต้องเข้ามาช่วยกันจัดการ เช่นเดียวกันกับ 
ท่ีภาคเอกชนรายหนึ่งใชศ้กัยภาพในการกำาจัดกากอุตสาหกรรม
ของตนเองมาทำาใหเ้กิดโครงการนำาขยะจากบา้นเรอืนไปเปล่ียน
เปน็พลังงานโดยสง่ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยท่ีสดุข้ึนมา

จากขยะกําพิร้า
สู่พลังงานทด่แทน

คุณสมบูรณ์ กิตติอนงค์ (Somboon Kittianong)  
ผูจั้ดการท่ัวไป (General Manager) บรษัิท เอ็น15 เทคโนโลย ี
จำากัด (N15 Technology Co., Ltd.) ผู้ประกอบการรับกำาจัด
กากอุตสาหกรรมจากโรงงานต่าง ๆ ท่ีดำาเนินงานมาแล้ว 7 ปี
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดชลบุรี บอกเล่าเร่ืองราว
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการขยะจากครัวเรือนด้วยความร่วมมือ 
จากประชาชนท่ัวไปและภาคอุตสาหกรรม ในโครงการ  
“กองทัพมดพิชิตขยะ” ว่า

เอ็น15 เทคโนโลยี มีรูปแบบการประกอบธุรกิจคือรับขยะ
จากอุตสาหกรรมต่าง ๆ มาแปรรูปเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
ถ่านหินในเตาเผาผลิตปูนซีเมนต์ โดยเป็นการนำาไปเผาร่วมกับ 
ถ่านหิน อุณหภูมิ ท่ีใช้ในการเผาประมาณ 1,800-2,000  
องศาเซลเซียส ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง และมีการควบคุม
การปล่อยมลพิษต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกำาหนด และขยะจาก
บ้านเรือนท่ีส่งมาท่ีบริษัทก็ถูกนำาไปผ่านกระบวนการเดียวกันน้ี 
ในโครงการกองทัพมดพชิติขยะ ท่ีเปล่ียนขยะกำาพรา้ ขยะไรญ้าติ 
มาเป็นพลังงาน โดยมีเพจเฟซบุ๊ก N15 Technology (https://
www.facebook.com/n15technology/) เป็นพ้ืนท่ีติดต่อสื่อสาร  
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คิดจะรักษ์โลกไม่ใช่เรื่องยาก
จุดเริม่ต้นของการรับขยะตามบา้นเรอืนมาทำาเปน็พลังงาน

ของเอ็น15 เทคโนโลยี เกิดจากการท่ีคุณสมบูรณ์ได้เข้าไป 
มีส่วนร่วมกับโครงการจัดการขยะถุงพลาสติกโดยนำาไปใช้ 
หลอมรวมกับยางมะตอยทำาเป็นพื้นถนน โครงการน้ีทำาให้ 
เขาเห็นปัญหาว่า พลาสติกบางประเภทไม่สามารถนำาไปใช้ 
ในโครงการเช่นน้ีได้ และทำาให้โครงการเหล่าน้ีกระจาย 
สู่วงกว้างได้ยากเพราะผู้ท่ีจะเข้าร่วมโครงการต้องคัดแยกขยะ
อยา่งเป็นระบบ ขณะเดียวกันผู้บริหารจัดการโครงการก็มีภาระ
ในการคัดแยกสิ่งของท่ีผู้ร่วมโครงการส่งมา ตนจึงเกิดแนวคิด 
ท่ีจะให้บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำากัด เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 
ในการรับขยะโดยไมต้่องคัดแยกมากเกินไปขึ้นมา

“มีคุณป้าท่านหน่ึงตอนหลังทราบว่าท่านเป็นคุณครู
โทรศัพท์มาถามว่า คุณสมบูรณ์รับได้จริงหรือ? ไม่ต้องคัดแยก
เลยใช่หรือไม่? รวมๆ กันได้ใช่ไหม? แล้วคุณจะไปทำาอะไรต่อ? 
มีมลพิษหรือไม่? ผมก็ให้คำาตอบท่านไป ประมาณ 1-2 อาทิตย์ 
ก็มีของส่งมาจากนครศรีธรรมราช ในระหว่างท่ีรอ แกจะ
โทรศัพท์มาถามเรื่อยๆ ว่า ถึงหรือยัง? พี่ส่งไปแล้ว 1 กล่อง  
พี่กลัวว่า สิ่งท่ีส่งจะไปตกหล่นท่ีไหน และไปทำาความเดือดร้อน 
ให้คนอ่ืน เราก็รู้สึกประทับใจ แล้วก็ทำาเพจข้ึนมาเพื่อให้คุณครู
เช็กได้ว่า ตอนนี้ขยะของครูสง่มาถึงแล้ว ไมต้่องกังวล”

แนวคิดเบื้องหลังโครงการนี้ของคุณสมบูรณ์คือ ถ้าคิด
จะรักษ์โลกอย่าทำาให้เป็นเรื่ องยาก โดยเริ่มจากผู้ ท่ีมีใจรัก 
สิ่งแวดล้อม จัดการแยกขยะท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือน โดยวิธีท่ีดี 
ท่ีสุดในการจัดการขยะคือ แต่ละครัวเรือนจะต้องคัดแยกขยะ
เป็นขยะท่ีสามารถนำาไปรีไซเคิลได้ ขยะเชื้อเพลิง ขยะสำาหรับ 
ทำาปุ๋ย ขยะอันตราย แต่สำาหรับบางคนเรื่องเช่นนี้ก็เป็นเรื่อง 
ท่ียุ่งยาก และตนเองก็อยากทำาให้การจัดการขยะเป็นเร่ือง 
ท่ีง่ายท่ีสุดด้วยการรับของเหลือใช้จากบ้านเรือนเกือบทุกอย่าง 
มารว่มโครงการ 

ในช่วงแรกคุณสมบูรณ์ต้องแปลกใจกับจำานวนพัสดุ 
ท่ีส่งมาท่ีบริษัท เพราะมีมาจากท่ัวประเทศแล้ว แม้ผู้ร่วม
โครงการจะต้องเสียค่าขนส่งเพื่อส่งสิ่งของต่างๆ มาท่ีบริษัท 
แสดงใหเ้หน็ว่าประเทศไทยมผู้ีท่ีรกัและใสใ่จในเรื่องสิง่แวดล้อม
จำานวนมาก 

คุณสมบูรณ์เล่าว่า “ยุคแรก ๆ จะล้างกล่องนมมาอย่าง
ดี ผมก็เลยบอกว่า พี่ไมต้่องล้าง รวม ๆ มาเลย แค่ให้แห้งๆ พอ  
พี่มีใจก็ดีแล้ว ไมต้่องทำาดีขนาดนั้นเพราะเราเอามาโมม่าเผา พ่ี
จะได้สะดวกขั้นตอนของพี่”
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ใ น ช่ ว ง แ ร ก ท่ี บ ริ ษั ท รั บ ข ย ะ จ า ก บ้ า น เ รื อ น ม า ทำ า
เป็นพลังงานมีพัสดุส่งมาท่ีบริษัทวันละ 3-5 กล่อง จนถึง 
ปัจจุบัน จำานวนพัสดุท่ีส่งมายังบริษัทมีประมาณ 50-100  
กล่องต่อวัน โดยเป็นพลังของเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีร่วมรณรงค์
เรื่องการจัดการขยะ เช่นในช่วงท่ีผ่านมาจะมีชุดชั้นในส่งมา 
จำานวนมากเพราะมีผู้ชว่ยรณรงค์ใหเ้ปล่ียนจากการนำาชุดช้ันใน
ไปท้ิงแล้วถูกฝังกลบเอามาทำาเป็นพลังงานจะดีกว่า 

ขยะเกือบทุกอย่างเปลี่ยนเป็นพลังงานได้
คุณสมบูรณอ์ธบิายว่า ขยะท่ีจะนำาไปเปล่ียนเปน็พลังงานนัน้ 

แทบจะรับได้ทุกอย่าง โดยขอให้เป็นขยะท่ีแห้ง สามารถ 
ตัดและติดไฟได้ ก็จะมีคุณสมบัติเพียงพอสำาหรับการนำาไป
จัดการ “กระดาษ พลาสติกเผาไฟได้ กระเบื้องเผาไม่ได้ แก้ว 
เผาไมไ่ด้ ตัดไมไ่ด้ด้วย เราก็บอกประมาณนี้ สิ่งท่ีเราไมร่ับต่อไป
คือ ขยะเศษอาหาร ขยะติดเชื้อ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ 
ขยะอันตรายเช่นกระป๋องสเปรย์เราก็ไม่รับ ท่ีเหลือส่วนใหญ่
ผมว่าเรารับได้หมด”เพราะสิ่งสำาคัญสำาหรับการจัดการขยะคือ 
ขยะพลาสติกท่ีนับวันจะมีจำานวนมากขึ้น ส่งผลกระทบ 
ต่อสภาพแวดล้อมในวงกว้าง การนำาขยะเหล่านี้มาใช้เป็น
พลังงานจึงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีคุณสมบูรณ์มองว่า เม่ือเรา 
ใช้ประโยชน์จากพลาสติกแล้ว การจัดการท่ีปลายทางของ
พลาสติกนั้นเป็นเรื่ องท่ีควรทำา โดยปัญหาท่ีเกิดขึ้นในช่วง  
2-3 ปีท่ีผ่านมา คือ ประเทศจีนปิดไม่รับรีไซเคิลพลาสติก 
ทำาใหม้ลูค่าของขยะพลาสติกต่ำามากจนไมม่ใีครอยากเก็บไปขาย  
ท้ังท่ีในทางทฤษฎีแล้วพลาสติกหลายประเภทสามารถนำากลับ
ไปรีไซเคิลได้ 

การจัดการนำาพลาสติกท่ีมีหลากหลายรูปแบบมาตัด
เพื่อทำาเป็นเชื้ อเพลิงโดยไม่ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง จึงเป็น 
การตอบโจทย์ท้ังในเรื่ องการจัดการขยะ และผลกระทบ 
ต่อสภาพแวดล้อมท่ีจะเกิดข้ึนจากการเผาไหม้ขยะในอุณหภูมิ
ท่ีต่ำา และสามารถจัดการขยะได้จำานวนมาก คุณสมบูรณ์ 
ให้ข้อมูลว่า ในแต่ละปีมีความต้องการขยะอุตสาหกรรม 
เพ่ือนำาไปเผาหลายล้านตัน โดยท่ีบริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี  
สง่ขยะอุตสาหกรรมไปเผาประมาณปีละ 40,000-50,000 ตัน 

ความร่วมมือคือกุญแจสำาคัญ
คุณสมบูรณ์ให้ความเห็นว่า ความรว่มมือจากทุกภาคสว่น

คือปัจจัยสำาคัญในการทำาให้โครงการจัดการขยะเช่นโครงการ
กองทัพมดพิชิตขยะนี้ประสบความสำาเร็จ โดยความร่วมมือนั้น
ควรจะมาจากทุกภาคสว่น เชน่ หนว่ยงานองค์กรใหญ ่ๆ  ท่ีเข้ามา 
สนับสนุนด้านเงินทุน เพราะต้นทุนสำาคัญในการทำาเรื่ องนี้ 
คือค่าขนส่ง เขายกตัวอย่างว่าเม่ือปีท่ีผ่านมามีโครงการ 
ท่ีบริษัทขนส่งแห่งหน่ึงร่วมขนส่งส่ิงของจากผู้เข้าร่วมโครงการ
มาส่งให้ท่ีบริษัทโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 6 เดือน  
ส่งผลให้ช่วงน้ันปริมาณขยะจากบ้านเรือนท่ีส่งเข้ามาท่ีบริษัท
เพิ่มจำานวนขึ้นเป็นอย่างมาก หรืออีกกรณีหนึ่ง คือมีสมาชิก 
ในกลุ่มเฟซบุ๊กจัดกิจกรรม โครงการขยะกำาพร้าสัญจร เมื่อต้นปี 
ท่ีผ่านมา ทางบริษัทก็ส่งรถไปร่วมขนส่งขยะในกิจกรรมนั้น 
แต่ก็ยงัไมเ่พยีงพอและมผีูส้มทบทนุค่าจ้างรถขนสง่อีกหน่ึงเท่ียว 

“ถ้าจะทำาใหย่ั้งยนืต้องทำาอยา่งไร ผมบอกว่าต้องเปิดกล่อง 
รับบริจาค ถ้าไมอ่ยา่งนั้นไมก่ี่ครั้งก็เลิกแล้วเพราะไมไ่หว ต้นทุน
คือ ค่าขนส่ง ตอนนี้เราเลยต้ังกลุ่มไลน์ขึ้นมา ถ้าต่อไปจะมี 
จุดนดัรบัขยะกำาพร้าสญัจรเราจะต้ังกล่องรับบริจาค จะใสเ่ท่าไร
ก็ได้ สมาชิกในกลุ่มก็แฮปปี เขาบอกว่า ฉันใส่ 50 บาท เพราะ 
ไปไปรษณีย์ทีหนึ่งก็จ่าย 50 บาทอยู่แล้ว เขาอยากให้โครงการ 
มต่ีอเนื่อง ไมใ่ชห่ายไป”คณุสมบูรณก์ล่าวและใหค้วามเหน็ต่อว่า

ขณะเดียวกันก็ควรให้ความรู้กับสาธารณะในเรื่ อง 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมท่ีเกิดจากขยะ เชน่ นอกจากการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกแล้ว เม่ือขยะในบ่อขยะเกิดติดไฟขึ้นมา 
ซึ่งเกิดขึ้นประจำาทุกปี จะทำาให้เกิดมลพิษเพราะเป็นการ 
เผาไหม้ท่ีอุณหภูมิต่ำา ต่างจากการนำาไปเผาในเตาอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็นการเผาท่ีอุณหภูมิสูงและมีการควบคุมอยา่งดี 
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ในขณะท่ีภาครัฐก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการ
สนับสนุนธุรกิจจัดการขยะเช่นท่ี เอ็น 15 เทคโนโลยี ทำาอยู่  
ผ่านการลดหย่อนภาษี  การช่วยเหลือทางด้านการเงิน และ 
การผอ่นคลายกฎระเบยีบต่าง ๆ  ใหเ้อ้ือต่อการทำาธุรกิจรูปแบบนี ้

“ตอนน้ียังไม่มีเทคโนโลยีอะไรท่ีดีกว่าการเผาเพื่ อให้ 
ขยะหมดไปจากโลกนี้ ก็ไม่ใช่เทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด แต่แทนท่ี 
เราจะปล่อยมลพิษจากถ่านหินก็มาใช้นี่แทน มีคนบอกว่า 
ให้เอาไปทำาน้ำามัน ซึ่งต้องการเชื้อพลาสติกเพียว ๆ ไม่สามารถ
มีอะไรปน คือทำาได้ในปริมาณเล็ก ๆ ปริมาณมาก ๆ ก็ทำาไมไ่ด้” 
คุณสมบูรณ์กล่าว

อยากให้กระจายสู่วงกว้าง
คุณสมบูรณ์บอกเล่าความฝันเก่ียวกับการจัดการขยะ

ของตนเองว่า อยากให้มีโครงการเช่นนี้กระจายไปท่ัวประเทศ 
โดยมีหน่วยงานหรือโรงงานในแต่ละพื้นท่ีทำาหน้าท่ีรับขยะ 
ไปจัดการในรูปแบบเดียวกับท่ีบริษัทกำาลังทำาอยู่ เขามองว่า 
การท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่ให้ความสนใจทำาโครงการเช่นนี้ 
เป็นเพราะปริมาณขยะท่ีได้จากบ้านเรือนมีจำานวนน้อย 
ไม่คุ้มค่าบริหารจัดการ จึงยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรท่ีให้ 
ความสนใจทำากิจกรรมเชน่นี้เพิ่มขึ้น 

เร่ืองขยะกำาพร้าหรือขยะไร้ญาติเป็นการจัดการสิ่งของ 
ท่ีคนไม่ต้องการแล้ว นำาไปทำาให้เกิดประโยชน์เป็นครั้งสุดท้าย 
ซึง่คณุสมบูรณท์ุม่เทแรงกายแรงใจด้วยความหวังจะให้แนวคิดน้ี 
กระจายตัวออกไป เขามองว่า ขยะส่วนใหญ่ในประเทศไทย 
เป็นขยะอาหารประมาณ 50% ดังนั้นจึงเหลือขยะท่ีต้องจัดการ 
เพียงจำานวนหน่ึง และหากทุกคนร่วมมือกันจัดการขยะ 
อย่างจริงจังก็จะช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากขยะ เช่น พลาสติก
ท่ีปนเปื้ อนในธรรมชาติ ปัญหาไมโครพลาสติกในสัตว์น้ำา  
ลดน้อยลงไปได้

เอกสารอ้างอิง
https://www.pcd.go.th/pcd_news/11873/ 
- https://www.facebook.com/n15technology/

ตัวอย่างขยะกำาพร้า
ขยะกำาพร้าหรือขยะไร้ญาติเป็นการเปรียบเปรย  

สิ่ งของ ท่ีผู้ คนไม่ ต้องการใช้แ ล้ว  ว่า เป็น เหมือน 
คนกำาพร้าหรือคนไร้ญาติท่ีไม่มีใครแล้ว แต่สิ่งของ
เหล่านี้ยั งสามารถนำาไปใช้ เ ป็นเ ช้ือเพลิงร่วมกับ 
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 น้ี   
โดยในเพจ N15 Technlolgy ให้ข้อมูลไว้ว่า หลักการ  
คือ ขยะใด ๆ ท่ีสามารถตัดให้ขาด และเผาติดไฟได้  
ก็สามารถนำาไปทำาเป็นเ ช้ือเพลิงทดแทนถ่านหิน  
เพื่อเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ได้

ตัวอย่างเช่น ถุงใส่ของ ถุงบรรจุอาหารต่าง ๆ  
ถุงนม ถุงแกง ถุงขนม กระดาษต่าง ๆ  กระดาษเคลือบมัน 
ฟอยล์ปิดฝาขวดนมหรือเครื่องด่ืมต่าง ๆ  ฟอยล์หอ่อาหาร 
ขวดน้ำายาหรอืยาต่าง ๆ  (เทของเหลวใหห้มด ไมต้่องล้าง) 
ขวดแชมพู ขวดนม ขวดน้ำาด่ืม หลอดพลาสติกบรรจุครมี
ต่าง ๆ ผ้า แก้วพลาสติก ถ้วยกาแฟกระดาษ ยางรถยนต์ 
ยางมอเตอร์ไซค์ ยางในรถจักรยานยนต์ (ตัดจุ๊บออกก่อน) 
กล่องโฟม โฟมกันกระแทกผลไม้ ฟองน้ำา แปรงเก่า ๆ 
ปากกา CD ซองกันชื้น

ขยะเหล่านี้ ไม่ ต้องล้าง ไม่ต้องแยก เพียงแค่ 
เทเศษอาหาร หรือของเหลวออกให้มากท่ีสุด แล้วเก็บ
รวบรวมรอส่งมาเป็นเช้ือเพลิงทดแทนได้ ส่วนขยะ 
ท่ีไม่สามารถนำามาทำาเป็นเชื้ อเพลิงทดแทนได้ เช่น 
พลาสติกประเภท PVC เชน่ สายไฟ ท่อประปา สายยาง 
หนังเทียม สต๊ิกเกอร์บางประเภท ขวดแก้ว กระเบื้อง 
เศษเหล็ก ลวด ขยะติดเช้ือต่าง ๆ หิน สังกะสี หลอดไฟ  
ถ่านไฟฉาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร่มกันฝน ตลับหมึก
เครื่องพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น
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สิ�งแวด่ล้อมและมลพิษ
Environment and Pollution โด่ย กองบรรณาธิการ Editorial Board 

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 

From the 
Orphaned 
Waste to the 
Renewable Energy

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 

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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“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.

References
https://www.pcd.go.th/pcd_news/11873/ 
https://www.facebook.com/n15technology/

Example	of	Orphaned	Waste
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.
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ปี พ.ศ. 2563 ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า 
ประเทศไทยมีปริมาณขยะประมาณ 25.37 ล้านตันต่อปี  
แต่มีความสามารถในการนำาไปกำาจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
9.13 ล้านตันต่อปี นำากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 8.36 ล้านตันต่อปี 
และกำาจัดโดยวิธีการท่ีไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลประมาณ 
7.88 ล้านตันต่อปี ทำาให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างตาม
สถานท่ีต่าง ๆ และการนำาขยะไปกำาจัดแบบผิดวิธีได้ก่อให้เกิด
ปญัหาด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ตามมา เชน่ ปญัหา 
ควันและมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผามูลฝอยกลางแจ้ง 
น้ำาชะขยะจากการกองขยะเมื่อเกิดฝนตกทำาใหม้นี้ำาเสยีไหลลงสู ่
แหล่งน้ำาธรรมชาติหรือแหล่งน้ำาใต้ดิน เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ 
ของหนูและแมลงวันซึ่งเป็นพาหะนำาโรคติดต่อสูร่า่ยกายมนุษย์ 
รวมถึงการก่อให้เกิดกล่ินเหม็นรบกวนผู้ท่ีอยูร่อบข้าง 

ขยะท่ีเกิดขึน้มอีงค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน เชน่ พลาสติก ไม ้ 
กระดาษ ขวดแก้ว เศษผา้ หนงั ยาง โลหะต่าง ๆ  รวมถึงเศษอาหาร  
เป็นต้น ขยะแต่ละชนิดใช้เวลาในการย่อยสลายได้แตกต่างกัน 
เชน่ เศษกระดาษใช้เวลาประมาณ 2-5 เดือน ไปจนถึงพลาสติก
ท่ีใช้เวลาหลายรอ้ยปีจึงจะถกูยอ่ยสลาย ดังนั้น ทำาใหก้ารจัดการ

สิ�งแวด่ล้อมและมลพิษ
Environment and Pollution โด่ย กองบรรณาธิการ Editorial Board 

เปลี�ยนขยะเป็นพิลังงาน 
ที�โรื่งไฟฟา้ขยะหนองแขม

ปัญหาขยะเป็นท่ีหลายประเทศให้ความสนใจท่ีจะพัฒนาและ 
นำาเทคโนโลยีมาใช้ในการกำาจัดขยะมูลฝอย โดยท่ัวไปสามารถ
แบง่ได้เป็น 3 ระบบ ดังนี้

ระบบหมักทำาปุ๋ย ท่ีใช้การย่อยสลายอินทรียสารโดย
จุลินทรีย์ แบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ กระบวนการหมัก 
แบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Decomposition) เป็นวิธีการ 
ท่ีไม่ก่อให้เกิดก๊าซกล่ินเหม็น และกระบวนการหมักแบบไม่ใช้
ออกซิเจน (Anaerobic Decomposition) เป็นวิธกีารท่ีทำาใหเ้กิด 
ก๊าซไขเ่นา่ (Hydrogen Sulfide: H2S) รวมถึงก๊าซมีเทน (Methane)  
ซึ่งเป็นก๊าซท่ีสามารถนำาไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงได้

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เป็นการนำา 
ขยะมูลฝอยไปฝังกลบในพ้ืนท่ีท่ีเตรียมไว้ และมีการวาง 
มาตรการป้องกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช่น การปนเป้ือน
ของน้ำาเสียจากกองขยะ หรือน้ำาชะขยะมูลฝอย ซ่ึงเป็นน้ำาเสีย 
ท่ีมี ค่าความสกปรกสูง หากซึมลงสู่ ช้ันน้ำาใต้ดินจะส่งผล 
ต่อคณุภาพน้ำาใต้ดินและกระทบต่อน้ำาท่ีใชใ้นการอุปโภคบรโิภค 
รวมถึงการเตรียมมาตรการอ่ืน ๆ เช่น การป้องกันน้ำาท่วม  
กล่ินเหม็น และผลกระทบต่อภูมิทัศน์
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ทุุกคนร่่วมแก้ปััญหาขยะได้้
กรมควบคุมมลพิิษ ให้้คำ�แนะนำ�ก�รแก้ไขปััญห้�ขยะมูลฝอยไว้ว่� 

1. ก่อนจะทิ้ิ�งขยะ ห้ยุดคิดสัักนิดว่�เร�จะสั�ม�รถลดปัริม�ณขยะและนำ�ขยะกลับม�ใช้้ปัระโยช้น์ได้ห้รือไม่โดยมีแนวคิด 7R คือ

 Refuse ก�รปัฏิิเสัธห้รือห้ลีกเลี�ยงสัิ�งของห้รือบรรจุภััณฑ์์ทิ้ี�จะสัร้�งปััญห้�ขยะรวมทิ้ั�งเปั็นมลพิิษต่่อสัิ�งแวดล้อม เช้่น กล่องโฟม  

 ห้รือ ขยะมีพิิษอื�น ๆ

 Refill ก�รเลือกใช้้สัินค้�ช้นิดเต่ิมซึ่่�งใช้้บรรจุภััณฑ์์น้อยช้ิ�นกว่� ขยะก็น้อยกว่�ด้วย

 Return ก�รเลือกใช้้สัินค้�ทิ้ี�สั�ม�รถสั่งคืนบรรจุภััณฑ์์กลับสัู่ผูู้้ผู้ลิต่ได้ เช้่น ขวดเครื�องดื�มปัระเภัทิ้ต่่�ง ๆ

 Repair ก�รซึ่่อมแซึ่มเครื�องใช้้ ให้้สั�ม�รถใช้้ปัระโยช้น์ได้ต่่อไปั ไม่ให้้กล�ยเปั็นขยะ

 Reuse ก�รนำ�บรรจุภััณฑ์์กลับม�ใช้้ให้ม่ เช้่น ใช้้ถุงผู้้�ไปัช้อปัปัิงแทิ้นถุงพิล�สัต่ิก

 Recycle ก�รแยกขยะทิ้ี�ยงัใช้้ปัระโยช้น์ได้ให้้ง่�ยต่่อก�รจัดเกบ็และส่ังแปัรรปูั เช่้น บรรจุภัณัฑ์์ พิล�สัติ่ก แก้ว กระป๋ัองเครื�องดื�มต่่�ง ๆ

 Reduce ก�รลดก�รบริโภัคและห้�ทิ้�งเพิิ�มปัระสัิทิ้ธิภั�พิก�รใช้้ง�นของสัิ�งของเครื�องใช้้ต่่�ง ๆ

2. ทิ้ิ�งขยะในทิ้ี�ทิ้ี�จัดไว้ให้้

3. ควรมีก�รคัดแยกขยะ

 เห้ล่�นี�คือ คำ�แนะนำ�สัำ�ห้รับทิุ้กคนในฐ�นะผูู้้ร่วมผู้ลิต่ขยะในชุ้มช้น และเมื�อเกิดขยะข่�นม�แล้ว ก�รจัดก�รขยะให้้สั่งผู้ลกระทิ้บ 

ต่่อสัิ�งแวดล้อมน้อยทิ้ี�สัุด และห้�กสั�ม�รถนำ�ขยะนั�นม�ใช้้ปัระโยช้น์เปั็นครั�งสัุดทิ้้�ยได้ด้วยคือสัิ�งทิ้ี�ห้ล�ยฝ่�ยร่วมกันจัดก�รในปััจจุบัน

ระบบการเผาในเตาเผา เป็นการทำาลายขยะด้วย 
การเผาทำาลายท่ีอุณหภมู ิ850-1,200 องศาเซลเซียส เพ่ือใหเ้กิด 
การทำาลายสมบูรณ์ แต่การเผามักก่อให้เกิดฝุ่นขนาดเล็ก  
รวมถึงก๊าซพิษต่าง ๆ เชน่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfer dioxide: 
SO2) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังอาจเกิดไดออกซิน (Dioxins) ซ่ึง 
เป็นสารก่อมะเร็ง จึงต้องมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 
ไมใ่ห้เกินกว่าค่ามาตรฐานท่ีกำาหนดไว้

เทคโนโลยีการจัดการขยะท้ัง 3 ระบบ มีข้อดีข้อด้อย 
แตกต่างกัน โดยผู้รับผิดชอบจัดการขยะในแต่ละพ้ืนท่ี  
จะเลือกใช้ระบบท่ีคำานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี 
สำาหรับชุมชนเมืองท่ีนับวันพ้ืนท่ีสำาหรับการจัดการขยะจะ
มีน้อยลงตามการขยายตัวของเมือง เทคโนโลยีการเผาขยะ 
จึงเป็นเทคโนโลยีท่ีน่าสนใจ เพราะใช้พื้นท่ีน้อย และสามารถ 
ได้พลังงานความร้อนท่ีนำามาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อไปได้  
เชน่ท่ีโรงไฟฟ้าขยะหนองแขม ปัจจุบันได้มีการดำาเนินการอยู่
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จากขยะชุมชนสู่พลังงานไฟฟา้
โรงไฟฟ้าขยะหนองแขม คือ โรงกำาจัดขยะผลิตไฟฟ้า 

เพื่ อสิ่งแวดล้อม ต้ังอยู่ท่ีศูนย์กำาจัดขยะมูลฝอยหนองแขม  
พื้นท่ีโรงงานประมาณ 30 ไร่ ใช้เทคโนโลยีเตาเผาขยะแบบ
ตะกรับ (Stoker Type) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เผาขยะ
ท่ีอุณหภูมิ 850-1,000 องศาเซลเซียส สามารถจัดการขยะ
ประมาณ 500 ตันต่อวัน โดยความรอ้นท่ีได้จากการเผาไหมจ้ะถกู 
สง่ไปยังหม้อต้มไอน้ำา เพื่อหมุนกังหันไอน้ำาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 
5-9.8 เมกะวัตต์ 

โครงการโรงกำาจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพ่ือสิ่งแวดล้อมแห่งนี้ 
เปิดดำาเนินการอยา่งเป็นทางการเมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 
ดำาเนนิการโดย บริษัท ซแีอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น  
(ประเทศไทย) จำากัด (C&G Environmental Protection 
(Thailand) Co., Ltd.) 

การจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เป็นเทคโนโลย ี
ท่ีมีพัฒนาการมากว่า 150 ปี ด้วยการนำาขยะเข้าไปเผา 
ในเตาเผาแล้วนำาความร้อนท่ีได้ไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า 
โดยท่ีโรงงานแห่งนี้เลือกใช้เทคโนโลยีเตาเผาแบบตะกรับ ซึ่ง
เป็นเทคโนโลยีกำาจัดขยะมูลฝอยท่ีมีพัฒนาการมายาวนาน 
ท่ีสุด ปัจจุบันท่ัวโลกมีการใช้เทคโนโลยีน้ีอย่างแพร่หลาย 
เช่น เยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศส ใช้การกำาจัดขยะมูลฝอย 
ด้วยวิธีการเผาถึงร้อยละ 30 ของปริมาณขยะท้ังหมด หรือ 
ท่ีประเทศสงิคโปรแ์ละญ่ีปุน่ มกีารก่อสรา้งโรงเผาขยะเพ่ือจัดการ
กับขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึน้มากกว่ารอ้ยละ 80 รวมถึงในประเทศจีน 
ท่ีมี การ ก่อส ร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอย่ าง ต่อ เนื่ อง  
โดยโรงไฟฟ้าพลังงานขยะสว่นใหญต้ั่งอยูใ่นเขตเมือง

จากข้อมูลของบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล  
โปรเท็คช่ัน (ประเทศไทย) จำากัด ได้อธิบายวิธีการทำางานของ 
โรงไฟฟ้าขยะหนองแขมไว้ว่า ในแต่ละวันรถเก็บขนขยะท่ีเป็น 
ระบบปิดได้นำาขยะมาส่ง ท่ีโรงเตาเผาขยะ เมื่ อรถผ่าน 
การชั่งน้ำาหนักแล้วจะนำาขยะขึ้นไปเทลงในบ่อขยะท่ีสามารถ
รองรบัปริมาณขยะได้ 7-10 วัน  โดยบอ่ขยะนีถ้กูสร้างขึ้นมาเป็น 
ระบบปิดป้องกันการรั่วซึมและการผุกร่อน เพื่อมิให้มีน้ำาเสีย 
จากบอ่ขยะรั่วไหลออกไปสูภ่ายนอกได้ 

ในระยะแรกขยะท่ีถูกเทลงในบ่อขยะจะมีความชื้ น 
มากกว่าร้อยละ 60 โดยจะมีการใช้เครนตักพลิกขยะเพ่ือลด
ความชื้นให้เหลือไม่เกินร้อยละ 55 จากน้ันปล่อยท้ิงไว้อีก  
3-5 วัน ขยะจะเกิดการหมักตัวเอง จนความชื้นลดลงเหลือ
ประมาณรอ้ยละ 35 ซ่ึงเหมาะแก่การนำาเข้าสูเ่ตาเผา ขณะเดียวกัน 
ก็จะเกิดก๊าซชีวภาพหรือก๊าซมีเทน ซึ่งจะถูกสูบเข้าไปเผาไหม้
ในเตาเผาขยะเพื่อแยกสลายก๊าซและชว่ยให้เกิดการเผาไหม้  

การท่ีบ่อขยะเป็นระบบปิดจะช่วยป้องกันกล่ินเหม็น 
ท่ีมีส่วนของก๊าซไม่ให้กระจายออกไปสู่ภายนอกได้ ตัวขยะ 
เมื่ อเข้าสู่กระบวนการเผาจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง  
โดยเม่ือแรกเข้าไปท่ีเตาเผาขยะจะมคีวามช้ืนประมาณรอ้ยละ 35  
ในขณะท่ีอุณหภูมิภายในเตาสูงถึง 850 องศาเซลเซียส จะช่วย
ลดความช้ืนให้ต่ำากว่าร้อยละ 20 ก่อนท่ีขยะจะถูกนำาไปเผา 
แผน่ตะกรับท่ีพลิกตัวได้จะชว่ยให้ขยะมีการพลิกตัวตลอดเวลา 
เมื่อรวมกับก๊าซท่ีสูบมาจากบ่อขยะเพ่ือช่วยในการเผาไหม้ 
จึงเผาขยะจนกลายเป็นเถ้าหนักท่ีไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
สามารถนำาไปฝังกลบหรือใช้ประโยชน์ เช่น ทำาอิฐหรือ 
เทผสมปูนทำาถนนได้ ขยะเมื่อผ่านการเผาแล้วน้ำาหนักและ
ปริมาณจะลดลงมากกว่าร้อยละ 90 จึงสามารถลดพื้นท่ีท่ีใช้ 
ในการฝังกลบไปได้มาก  

ในขณะท่ีระบบหมุนเวียนไอน้ำาของหม้อไอน้ำาจะดูดรับ
ความร้อนท่ีเกิดจากการเผาขยะทำาให้น้ำากลายเป็นไอและ 
มีความดันสูงใช้ขับดันเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าให้ผลิตกระแสไฟฟ้า
ออกมา

จัดการมลพิษด้วยเทคโนโลยี วัสดุจำาพวกพลาสติกหาก
ถูกเผาไหม้ท่ีอุณหภูมิต่ำากว่า 725 องศาเซลเซียส จะทำาให้เกิด
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ไอเสียต่าง ๆ รวมถึงสารไดออกซินขึ้นมาได้  การเผาขยะในเตา 
ท่ีรักษาอุณหภูมิ  850-1,100 องศาเซลเซียสตลอดเวลา  
จะสามารถแยกสลายก๊าซต่าง ๆ  และสารไดออกซนิได้อยา่งหมดสิน้

  ในส่วนของเสียท่ีเกิดขึ้นจากการเผา ขยะ เช่น ไอเสีย 
จะมีชุดอุปกรณ์บำาบัดไอเสียท่ีสามารถบำาบัดสารอันตราย เช่น 
สารโลหะหนักและสารไดออกซิน และโดยปกติเม่ือนำาขยะ 
ไปเผาจะเกิดสารท่ีมคีวามเปน็กรดอยูจ่ำานวนหน่ึง หอกำาจัดกรด
ในระบบบำาบัดไอเสีย จะพ่นน้ำาปูนขาวในปริมาณท่ีเหมาะสม 
เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีกับสารท่ีเป็นกรดในไอเสีย ให้กลายเป็น 
สารใหม่ท่ีไม่มีอันตราย เช่น เกลือและน้ำา เป็นการป้องกัน 
ไมใ่ห้เกิดฝนกรดจากสารท่ีจะปล่อยออกไป  

ระบบบำาบัดไอเสียยังมีอุปกรณ์ฉีดพ่นแอกทีฟคาร์บอน 
ท่ีจะฉีดพ่นใส่กลุ่มควันไอเสียเพื่ อดักจับสารโลหะหนัก 
ท่ีอยูใ่นรูปก๊าซ ตลอดจนสารอันตรายอ่ืนท่ีเกาะตัวกับละอองฝุน่ 
การควบคุมฝุ่นเหล่านีจ้ะใชถ้งุกรองฝุน่ท่ีออกแบบมาใหส้ามารถ
ดักจับอณูสารโลหะหนักและอณูฝุ่นต่าง ๆ ได้  ถุงกรองฝุ่น 
จะทำาหน้าท่ีดักจับสารโลหะหนักในผงแอกทีฟคาร์บอน รวมถึง 
ฝุ่นละอองต่าง ๆ  มากกว่าร้อยละ 99.99 ฝุ่นละอองท่ีรวบรวมได้
จะถกูนำาไปตรวจสอบและนำาไปจัดการใหเ้ปน็ไปตามขอ้กำาหนด
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

สำาหรับน้ำาเสียท่ีมาจากบ่อขยะและกระบวนการต่าง ๆ  
จะถูกนำาไปบำาบัดและนำากลับมาใช้ใหม่ภายในโรงงาน  
โดยใชเ้ป็นน้ำาล้างรถเก็บขนขยะ รดน้ำาต้นไม ้และใชใ้นบอ่เล้ียงปลา 
สวยงาม 

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 
ด้วยการติดต้ังเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศห่างจากโรงงาน 
2.5 กิโลเมตร ทางด้านต้นลม และ 5 กิโลเมตรทางด้านใต้ลม  
ซึ่งได้ผลสรุปว่า ไม่พบปริมาณฝุ่นละอองและสารอันตราย
ในปริมาณท่ีเพิ่มขึ้น ช่วยยืนยันความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า
พลังงานขยะแหง่นี้อีกระดับหนึ่ง 

การจัดการขยะด้วยการนำาไปเผาและให้พลังงาน 
ความรอ้นมาปั่ นเคร่ืองกำาเนดิกระแสไฟฟา้ ได้ชว่ยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับการฝังกลบต่อตันได้ถึง 6 เท่า  
ลดการใช้พ้ืนท่ีลงเมื่อเทียบกับการนำาไปฝังกลบ และใชร้ะยะเวลา 
ในการจัดการขยะสั้นลง วิธีการนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 
ท่ีช่วยจัดการขยะจากเมืองและชุมชนไม่ให้เกิดผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของเรา แต่วิธีการจัดการขยะโดย
ใช้ระบบเตาเผาน้ีเป็นเพียงวิธีการท่ีใช้แก้ไขปัญหาปลายเหตุ  
แต่วิธกีารจัดการขยะท่ีถกูต้อง สามารถลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การคัดแยกขยะจากครัวเรือน หรือ
จากต้นทาง ซึ่งจะทำาให้มีการจัดการขยะท่ีคัดแยกไว้ด้วยวิธีการ
ท่ีแตกต่างกัน ท่ีสำาคัญขยะท่ีคัดแยกบางส่วนจะถูกนำากลับไป 
ใช้ใหม่ เป็นการลดการนำาทรัพยากรบริสุทธิ์ออกมาใช้ และ 
ขยะท่ีนำากลับมาใช้ใหม่ จะเป็นการหมุนเวียนกลับมาใช้งาน 
ได้หลายครั้ง ทำาให้ลดปริมาณขยะท่ีจะเกิดข้ึน โดยไม่ต้องเสีย 
งบประมาณในการกำาจัด และไม่มีการนำาทรัพยากรบริสุทธิ์ 
ออกมาใช้ จึงเป็นทางเลือกท่ีเราควรต้องทำา เพ่ือใหเ้รามทีรพัยากร 
ไว้ใช้ถึงรุน่ต่อไป

จากขยะสู่ไฟฟ้า
 เมื�อขยะมูลฝอยถูกเก็บจ�กครัวเรือนและชุ้มช้นต่่�ง ๆ ม�ถ่งโรงง�น จะต่้องผู้่�นด่�นชั้�งนำ��ห้นัก แล้วมูลฝอยเห้ล่�นั�น 

จะถูกเทิ้ลงไปัในบ่อแบบปัิดเพืิ�อลดก�รสั่งกลิ�นและคว�มช้ื�น เครนจะตั่กมูลฝอยปั้อนสู่ัเต่�เผู้�โดยมีแผู่้นต่ะกรับทีิ้�พิลิกตั่วได้ ทิ้ำ�ให้ ้

มูลฝอยมีก�รพิลิกต่ัวต่ลอดเวล� ช้่วยให้้เกิดก�รเผู้�ไห้ม้อย่�งมีปัระสัิทิ้ธิภั�พิ 

 พิลังง�นคว�มร้อนทิ้ี�เกิดข่�นจะถูกสั่งไปัทิ้ี�ระบบห้มุนเวียนไอนำ��ของห้ม้อไอนำ�� ทิ้ำ�ให้้เกิดไอนำ�� คว�มร้อน และคว�มดันสัูง 

ซึ่่�งนำ�ไปัใช้้ในเครื�องกำ�เนิดไฟฟ้�ผู้ลิต่กระแสัไฟฟ้�เพิื�อใช้้ในโรงง�นและสั่งข�ยให้้กับก�รไฟฟ้�นครห้ลวงต่่อไปั

 
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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สิ�งแวด่ล้อมและมลพิษ
Environment and Pollution โด่ย กองบรรณาธิการ Editorial Board 

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 

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. 

From waste to Energy 
At Nongkhaem waste 
power plant
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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 environ-

ment, 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 

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 self-
compost 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.
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สมด่ลุและหลากหลาย
Balance and Diverse นางสาวศุภินทรา แสงอรุณ

วิศวกรื่ปฏิบัติการื่ 
สำานักงานพลังงานจังหวัด่แพรื่่ กรื่ะทรื่วงพลังงาน
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ทิศทางพิลังงานไทย
“โควิด้เปลุ่ี�ยนโลุ่ก พลุ่้งงานไทยจะร์้บมืออย�างไร์ให้ท้นก้บโลุ่กที�เปลุ่ี�ยนไป”
“The Next New Normal ของพลุ่้งงานไทยคืออะไร์”
“ปร์ะชาชนได้้อะไร์จากพลุ่้งงานไทยในท่กว้นนี�”
“พ้ฒนาพลุ่้งงานไทยแบบไหนถึงต์อบโจทย์คนไทยมากที�ส่ด้”

“โชติช่วงชัชวาล” วลีของ “พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์” อดีตรัฐบุรุษ ประธาน
องคมนตรี และนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ท่ีแสดงถึงจุดเริ่มต้นของประเทศไทย
ในการพ่ึงพาพลังงานด้วยตนเอง ซึ่งมีท่ีมาจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 
และนำามาผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือทดแทนการนำาเข้าน้ำามันจากต่างประเทศ โดยหวังให้
ประเทศไทยเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาและพัฒนาพลังงานด้วยตนเอง นำาไป
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต...จากวันนั้นสู่วันน้ี...ผ่านมาแล้ว 
กว่า 30 ปี การพัฒนาพลังงานของประเทศไทยมีการเติบโตอยา่งไรบ้าง แล้วประชาชน
คนไทยสามารถเข้าถึงการใชพ้ลังงานได้อยา่งท่ัวถึง เท่าเทียมมากนอ้ยเพยีงใด ท่ีสำาคัญ...
อนาคตพลังงานของประเทศไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใดท่ีจะทำาให้ประเทศไทย  
“โชติชว่งชชัวาล” บนพ้ืนฐาน “ความย่ังยืน” ของพลังงานและทรพัยากรภายในประเทศ

จากจุดเริ่มต้นของการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยท่ีผ่านมาแล้วกว่า 30 ปี  
ประเทศไทยพยายามพัฒนาด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยท่ีได้กำาหนดแผนแม่บท 
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาพลังงานอย่างมีแบบแผนและต่อเนื่ อง  
ในปี พ.ศ. 2557 กระทรวงพลังงานได้จัดทำาแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว  
(Thailand Integrated Energy Blueprint :TIEB) ซึ่งแผน TIEB ประกอบด้วยแผนยอ่ย 
5 แผน ได้แก่ 1. แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2. แผนอนุรักษ์พลังงาน  
3. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 4. แผนบริหารจัดการก๊าซ
ธรรมชาติ และ 5. แผนบริหารจัดการน้ำามันเชื้อเพลิง 

ซึ่งทิศทางและสาระสำาคัญของการพัฒนาพลังงานแต่ละแผนพอสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลจาก สำานักงานนโยบายและแผน กรื่ะทรื่วงพลังงาน 
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1	แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟา้ 
ของประเทศุไทย	ปัจจุบันเป็นแผน 
ฉบับปรับปรุงที่	1	(พ.ศุ.	2561	-	2580) 
Power Development Plan: PDP 

โดยได้ให้ความสำาคัญใน 3 ประเด็น ดังนี้
1. ด้านความม่ันคงทางพลังงาน (Security) ครอบคลุม 

ท้ังระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำาหน่าย
ไฟฟ้า เพื่อตอนสนองปริมาณความต้องการไฟฟ้า เสริมสร้าง 
ความมั่นคงของไฟฟ้าในพื้นท่ีท้ังกรณีปกติและกรณีเหตุวิกฤต
ต่าง ๆ

2. ด้านเศรษฐกิจ (Economy) โดยคำานึงถึงต้นทุน 
การผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าท่ีมีต้นทุนต่ำา และ
เตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดการแข่งขัน 
ท่ีมีประสิทธิภาพและสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง

3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) โดยต้องลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
เพิ่มประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้าท้ังด้านการผลิตไฟฟ้าและ
ด้านการใช้ไฟฟ้า โดยพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด 
(Smart Grid)

โดยแนวทางหลักและการวางแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า 
ของประเทศไทยตาม PDP 2018 ของกระทรวงพลังงาน 
ประกอบด้วย

• กรอบนโยบายโรงไฟฟา้ชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 
โดยเป็นการสง่เสริมให้ชุมชนมีสว่นรว่มในการผลิต การใช้ และ
การจำาหน่ายไฟฟ้าอย่างยั่งยืนตามศักยภาพของเชื้อเพลิงและ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นท่ี 

• การพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
โดยจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักเพ่ิมเติมในภูมิภาคต่าง ๆ บนพื้นฐาน 
การคำานึงถึงการใช้ศักยภาพเชื้อเพลิงและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในพื้ นท่ี ลดการลงทุนเพิ่มเติมของระบบ และเปิดโอกาส 
ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีจากการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น

• การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟา้ 
โดยในปี พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580 ได้มีการคาดการณ์ถึง 
ความเข้มการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วย 
ผลิตไฟฟ้า ซ่ึงปัจจัยหลักเกิดจากการสง่เสรมิการสรา้งโรงไฟฟา้
พลังงานหมุนเวียน โดยกรอบดังกล่าวนี้จะทำาให้ประเทศไทย 
ลดก๊าซเรอืนกระจกลงร้อยละ 20-25 ในปี พ.ศ. 2573 ตามพนัธะ
สัญญาท่ีได้ให้ไว้ต่อประชาคมโลก

• การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่ อ 
ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเ พ่ิมขึ้น  เสริมสร้าง 
ความมั่นคง เพิ่มความยืดหยุ่น เพื่อรองรับรูปแบบการผลิต 
และการใช้ไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 
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2.	แผนอนุรักษ์พลังงาน	พ.ศุ.	2561	-	2580	
(Energy	Efficiency	Plan	2018:	EEP	2018) 

มเีปา้หมายคือ ลดความเขม้การใชพ้ลังงาน (Energy Intensity: EI) ลงรอ้ยละ 30  
ในปี พ.ศ. 2580 เมื่อเทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2553 เพ่ือลดปัญหาการขาดเสถียรภาพ/ 
สิน้เปลืองพลังงานในอนาคต เนื่องจากค่าพยากรณค์วามต้องการใชพ้ลังงานขัน้สดุท้าย 
ในอนาคตเชิงพาณิชย์จะเพิ่มขึ้นจาก 90,000 ktoe เป็น 181,238 ktoe ดังน้ัน 
จึงมีความจำาเป็นท่ีต้องมีมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน ท้ังสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ 
เครื่องจักร กระบวนการผลิตและระบบควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพใน 5 กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจการค้า ภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม และ 
ภาคขนสง่

การกำาหนดเป้าหมายการลด EI ลงร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2580 แบ่งออก
เป็น 2 สว่น ได้แก่ (1) เป้าหมายลดการใช้พลังงาน 49,064 ktoe และ (2) เป้าหมาย
ลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Peak) 4,000 MW โดยใช้

1. กลยุทธ์ภาคบังคับ  โดยมีการกำากับดูแลให้ ผู้ ใ ช้พลังงานรายใหญ่  
สร้างมาตรการการใช้พลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามวิธีการท่ีเหมาะสม 

2. กลยุทธ์ภาคส่งเสริม เป็นมาตรการสนับสนุนทางการเงินการลงทุน  
เพื่อเรง่รัดให้มีการตัดสินใจลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง 

3. กลยุทธ์ภาคสนับสนุน เป็นกลยุทธ์ท่ีเสริมการดำาเนินกลยุทธ์ตามข้อ (1) 
และ (2) ให้เกิดผลประหยัดพลังงานอยา่งเป็นรูปธรรม เชน่ การพัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านพลังงาน การรณรงค์สร้างจิตสำานึกใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และ 
การสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เป็นต้น
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3.	แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	
พ.ศุ.	2561-2580	(Alternative Energy Development 
Plan	2018:	AEDP	2018)	

ให้ความสำาคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทางเลือก 
ท่ีมีอยู่ภายในประเทศ และการพัฒนาศักยภาพการผลิตการใช้พลังงานทางเลือก 
ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกในรูปของพลังงานไฟฟ้า ความร้อนและเชื้อเพลิงชีวภาพ  
ต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายท่ีร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2580 ผา่นการประเมินศักยภาพ
พลังงานตามธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ ท้ังพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ความร้อนใต้พิภพและพลังงานน้ำา รวมท้ังยังมีการประเมินศักยภาพวัตถุดิบพลังงาน
ทดแทนคงเหลือ เชน่ ชวีมวลจากกระบวนการผลิตในภาคสว่นต่าง ๆ  ขยะ ก๊าซชีวภาพ 
ไบโอดีเซล ไบโอเอทานอล และการประเมนิศกัยภาพการจัดหาวัตถดิุบพลังงานทดแทน
เพิ่มเติม เชน่ ไม้โตเร็ว เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างเชื้อเพลิงท่ีจัดหาได้ในทุกฤดูกาล
และปริมาณมาก

นอกจากนี้ AEDP 2018 ยังได้กำาหนดแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทน 
และพลังงานทางเลือก ดังนี้

1. การผลิตไฟฟ้า โดยสนับสนุนการนำาเชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นท่ี/ชุมชน มาเป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า แล้วจำาหนา่ยเพื่อนำารายได้เข้าสูชุ่มชนต่อไป

2. การผลิตความร้อน โดยมุ่งเน้นท่ีการนำาชีวมวลมาใช้ผลิตความร้อน 
ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร และนำาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุน 

3. การผลิตเชื้อเพลิงชวีภาพ โดยมุง่เน้นเพ่ือนำามาใชใ้นภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ 
การผลิตเอทานอล ไบโอดีเซล น้ำามนัไพโรไลซสิ ไบโอมเีทน และเชื้อเพลิงทางเลือกอ่ืน ๆ  
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4.	แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ	 
พ.ศุ.	2561	-	2580	(Gas	Plan	2018) 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอ
กับความต้องการใช้ภายในประเทศ ราคาเป็นธรรม และ
บริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงและ 
มีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โดยคำานึงถึง
สมดุลสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป้าหมายการดำาเนินงานของ Gas Plan 
2018 ได้ให้ความสำาคัญใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ส่งเสรมิการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ 
เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ 

2. เร่งรัดการสำารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจาก 
แหล่งปิโตรเลียมภายในประเทศ พ้ืนท่ีพัฒนาร่วมและพื้นท่ี 
ทับซ้อน 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติให้เหมาะ
สมและเพยีงพอกับความต้องการใช้ในระดับภูมิภาค รวมท้ัง 
ใช้ประโยชน์ โครงส ร้าง พ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ท้ังน้ี  
Gas Plan 2018 เน้นการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติต้ังแต่
การจัดหาก๊าซธรรมชาติเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการใช้ 
ก๊าซธรรมชาติจนถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง 
ก๊าซธรรมชาติจากต้นทางไปยังปลายทางอย่างปลอดภัย 
และราคาเป็นธรรมท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

5.	แผนบริหารจัดการน้ำามันเชื้อเพลิง	 
พ.ศุ.	2558	-	2579	(Oil	Plan	2015)	

ปัจจุบันกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการทบทวน 
การบริหารจัดการน้ำามันเชื้ อเพลิงตาม Oil Plan 2015  
เพ่ือปรับปรุงและวางกลยุทธ์ด้านน้ำามันเชื้อเพลิงให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์การใช้น้ำามันในปัจจุบัน โดย Oil Plan 2015  
ได้กำาหนดหลักการจัดทำาแผน 5 หลักการ ประกอบด้วย 

1.  สนับสนุนมาตรการประหยัดน้ำา มันเชื้ อ เพลิง 
ในภาคขนสง่ 

2. บรหิารจัดการชนิดของน้ำามันเชื้อเพลิงใหเ้หมาะสม 
3. ปรบัโครงสรา้งราคาน้ำามันเชื้อเพลิงใหเ้หมาะสม 
4. ผลักดันการใช้เช้ือเพลิงเอทานอลและไบโอดีเซล 

ตามแผน EEP 2015 
5. สนับสนุนการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้ นฐาน 

น้ำามันเชื้อเพลิง 
โดยท้ัง  5  หลักการ น้ี  ไ ด้กำ าหนดมาตรการต่าง  ๆ  

ไว้อย่างชัดเจน เพื่ อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุผล 
ตามแผนท่ีได้จัดทำาไว้
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จากแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) และการพัฒนาด้านพลังงาน
ของกระทรวงพลังงานอยา่งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในระยะท่ีผา่นมานั้น กระทรวง
พลังงานได้มีการอนุมัติโครงการต่าง ๆ จำานวนมากให้มีการกระจายตัวในทุกพื้นท่ี 
เพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ของแต่ละแผนย่อยท้ัง 5 แผนของแผน TIEB นำาไปสู่ 
การแก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน 
และการเข้าถึงพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ  ได้อยา่งท่ัวถึงและเท่าเทียม เชน่ การสนบัสนนุ 
งบประมาณตามข้อเสนอโครงการของสำานักงานบริหารกองทุนเพื่ อส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2563 - 2564 มลูค่านบัหลายพนัล้านบาท (ในแต่ละป)ี 
โดยเน้นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ัวประเทศ
ให้สามารถเข้าถึงพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสมกับทรัพยากร
และศักยภาพของแต่ละพื้ นท่ีและกลุ่มอาชีพท่ีแตกต่างกันไป ประกอบด้วย  
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในพื้นท่ีสายส่งไฟฟ้า 
เข้าไม่ถึง การสนับสนุนระบบสูบน้ำาเพื่ อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
การสนับสนุนการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพจากของเสียเพ่ือทดแทนการใช้ก๊าซแอลพีจี 
ในครัวเรอืน เปน็ต้น โดยโครงการเหล่านีไ้ด้รบัความสนใจจากประชาชนอยา่งแพรห่ลาย 
เนื่ องจากทำาให้ประชาชนสามารถลดค่าครองชีพในครัวเรือนได้ นอกจากน้ี  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ยังได้ดำาเนิน “โครงการ Hydro Floating 
Solar Hybrid System” ขนาด 45 เมกะวัตต์ ท่ีเข่ือนสิรินธร จ.อุบลราชธานี  
เป็นโครงการ Floating Solar ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ณ เวลานี้ และยังเป็น
โครงการผลิตไฟฟ้าแบบไฮบริดระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ 
ลอยน้ำาและพลังน้ำาจากเข่ือนกักเก็บน้ำาอีกด้วย หรอืแมแ้ต่การนำาเข้า LNG เพื่อทดแทน
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ (กรณีผลิตก๊าซไม่ต่อเนื่องหลังหมดอายุสัมปทาน
ปิโตรเลียม 23 เม.ย. 2565) โดย บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) เพ่ือเป็นการจัดหา 
ก๊าซธรรมชาติให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศไทย เป็นต้น
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จากตัวอยา่งโครงการต่าง ๆ  ข้างต้น จะเหน็ได้ว่า ทิศทางการพัฒนาพลังงานของ
ประเทศไทยมุ่งเน้นการนำาพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนมาใช้เพิ่มมากขึ้น  
ลดการพึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิล รวมท้ังจัดหาพลังงานสะอาดเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจาก
เป็นพลังงานท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นพลังงานท่ีมี 
ความยั่งยืน ใช้ได้ไม่มีวันหมด สามารถหาเช้ือเพลิงได้เองในพ้ืนท่ี ลดภาระต้นทุน 
และค่าใชจ่้ายของประชาชน และยังเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ให้มีความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ก้าวสูค่วาม “โชติชว่งชัชวาล” ต่อไปในอนาคต

แต่ทุกการพัฒนาย่อมมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดขึ้น ดังเช่นสถานการณ์  
โรคระบาดไวรสัโควิด-19 ในปจัจุบนัท่ีท่ัวทกุภูมภิาคของโลกกำาลังเผชญิอยู ่ทำาใหทุ้กคน  
ทุกภาคสว่นต้องปรับตัวกันอยา่งยิ่งใหญ.่..

แล้วในวันท่ี “โควิดเปล่ียนโลก พลังงานไทยจะรับมืออย่างไรให้ทันกับโลก 
ท่ีเปล่ียนไป” นับเป็นส่ิงท้าทายอย่างย่ิงว่าต่อไปประเทศไทยจะมีการเตรียม 
ความพร้อม หรือการปรับตัวได้ดีเพียงใด แล้วจะมีวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ 
อยา่งไรบา้งท่ีจะสามารถทำาให้การพัฒนาพลังงานยังมคีวามมัน่คง มแีบบแผนท่ีชดัเจน
แต่ยืดหยุ่น หรือ “The Next New Normal ของพลังงานไทยคืออะไร” ท่ีจะทำาให้ 
การพัฒนาพลังงานไม่เกิดการสะดุด โดยต้องตอบปัญหาของประเทศให้ได้ว่า 
เราต้อง “พฒันาพลังงานไทยแบบไหนถึงตอบโจทย์คนไทยมากท่ีสดุ” แล้ว “ประชาชน
ได้อะไรจากพลังงานไทยในทกุวันนี”้ เพื่อเปน็การสรา้งรากฐานการรับมอืกับวิกฤตหรอื 
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจขึ้นในอนาคตได้อย่างยากท่ีจะคาดเดาได้...โดยเฉพาะทิศทาง 
ของพลังงานไทย

เอกสารอ้างอิง
สถานการื่ณ์พลังงานของปรื่ะเทศไทย เด่่อนมกรื่าคม-เด่่อนกุมภาพันธิ์ 2564 โด่ย กรื่มพัฒนาพลังงานทด่แทนและอนุรื่ักษ์พลังงาน
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Balance and Diverse

Suphinthra Saeng-aroon
Practitioner Level of Engineer
Provincial Energy Office of Phrae
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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; 

• 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 fast-
growing 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.  
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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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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. 

Resilience City
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ถาม - ตอบ
FAQ

อุทยานนคร	(Garden	City)	คืออะไร
ชุมชนท่ีออกแบบเพื่ อประโยชน์ ต่อการรักษาสุขภาพของประชาชน  

และการรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชนจะถูกกำาหนดให้มีขนาดเพียงพอ ไม่หนาแน่นจน 
เกินไป และมมีาตรฐานชวิีตท่ีดี อุทยานนครจะพฒันาเสน้ทางและระบบขนสง่มวลชน
เชื่อมต่อทางกับเมืองขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และลดการใช้ 
รถยนต์สว่นตัว

แนวทางการพัฒนาเมืองตามแนวคิดอุทยานนคร	
(Garden	City)	คืออะไร

การรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของชุมชนเมือง โดยการวางผังเมือง 
ให้มีความใกล้เคียงกับรูปแบบของธรรมชาติ ปรับเปล่ียนพื้นท่ีให้มีความใกล้เคียง 
กับระบบนิเวศในแต่ละลักษณะของพื้นท่ีเมืองต้ังอยู่ เพ่ือพัฒนาชุมชนเมืองท่ีน่าอยู่ 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมืองอัจฉริยะ	(Smart	City)	คืออะไร
เมืองท่ีออกแบบวางแผนเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต โดยคำานึงถึงคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และสังคมวัฒนธรรม โดยใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร 
ควบคมุ บรหิาร จัดการให้เมอืงมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมต่อการรองรบัการอยูอ่าศยั
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แนวทางการพัฒนาเมืองตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะ	
(Smart	City)	คืออะไร

การพฒันาระบบการสื่อสาร และบริการรูปแบบใหม ่เพ่ือควบคมุระบบพลังงาน 
และการให้บริการสาธารณะภายในเมือง โดยสหภาพยุโรปเป็นผู้เริ่มต้นยุทธศาสตร์  
“i 2010” เพื่อผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2005

เมืองสีเขียว	(Green	City)	คืออะไร
เมือง หรือพื้นท่ีเมืองท่ีมีต้นไม้ หรือพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีประโยชน์ต่อการดำารงชีวิต

ของประชากรเมือง พื้นท่ีสีเขียวในเมือง เกิดจากสภาพด้ังเดิมตามธรรมชาติของเมือง 
หรือเกิดจากการพัฒนาในภายหลังโดยฝีมือมนุษย์ เพ่ือให้เหมาะสมต่อการใช้งาน  
และประโยชน์ของประชาชนในเมือง 

อ้างอิง
คู่ม่อจัด่ทำาผังชุมชนเพ่�อการื่พัฒนาชุมชนสีเขียวอย่างยั�งย่น เอกสารื่ภายใต้โครื่งการื่ชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรื่รื่ม. 2559. สำานักงานนโยบาย
และแผนทรื่ัพยากรื่ธิรื่รื่มชาติและสิ�งแวด่ล้อม. พิมพ์ครื่ั้งที� 1

วิธีพัฒนาเมืองสีเขียวในปัจจุบัน	(Green	City)	คืออะไร
1. การเพิ่มสวน หรือพื้นท่ีสีเขียวในเมือง พื้นท่ีสีเขียว หรือสวนสาธารณะในเมือง 
2. การพัฒนาอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง กลุ่มอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการใช้ 

พื้นท่ีในเมืองต้องคำานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดน้อยท่ีสุด
3. ระบบขนส่งมวลชน และการเดินทางท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงาน

สะอาด เพื่อลดการสร้างมลภาวะ 
4. การควบคุมพื้ นท่ีเมืองให้มีความหนาแน่นในการอยู่อาศัยท่ีเหมาะสม  

ชว่ยควบคุมการขยายตัวไปในแนวราบได้เป็นอยา่งดี 

แนวทางการพัฒนาเมืองตามแนวคิดเมืองสีเขียว	
(Green	City)	คืออะไร

ให้ความสำาคัญกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึนจากประชาชน 
ในพ้ืนท่ีเมือง และกิจกรรมจากการอยู่อาศัย โดยควบคุมให้เมืองส่งผลกระทบต่อดิน 
น้ำา และอากาศให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ 
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ขยะเป�ยก

เทศบาล
เก็บขน

กำจัดโดย
หนอนแมลงวัน

ปุ�ยนำ้ ปุ�ยอัดเม็ด

จำหน่าย/แจก

ห้างสรรพสินค้า

เชื�อเพลิงขยะ
ประเภท 1 (RDF1)

ที�มา: รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ�งแวดล้อม พ.ศ. 2564

เก็บขนโดย 
บริษัท วงษ์พาณิชย์ 
อินเตอร์เนชั�นแนล จำกัด

เก็บขนโดย 
บริษัท วงษ์พาณิชย์ 
อินเตอร์เนชั�นแนล จำกัด

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

ขนส่งโดย 
บริษัท วงษ์พาณิชย์ 
อินเตอร์เนชั�นแนล จำกัด

เชื�อเพลิงขยะ
ประเภท 1 (RDF1)

ขยะรีไซเคิล

คัดแยกด้วยมือ

กระบวนการคัดแยก
ด้วยแม่เหล็ก/มือ

อบจ. พิษณุโลกขายร้านรับซื�อ

เซ็นทรัล
บิ�กซี 
โลตัส 2 แห่ง
แมคโคร 2 แห่ง

ขยะรีไซเคิล

ขยะชุมชน

ขยะเผาไหม้ได้ ขยะอันตราย
ขยะรีไซเคิล

ขยะเชื�อเพลิง
ประเภท 1

ขยะเชื�อเพลิง
ประเภท 1

ขยะเชื�อเพลิง
ประเภท 1

ขยะเชื�อเพลิง
ประเภท 3 (RDF 3)

ขยะเชื�อเพลิง
ประเภท 3 (RDF 3)

การไฟฟ�าส่วนภูมิภาค

หม้อแปลงไฟฟ�า
(Transformer)

เครื�องกำเนิดไฟฟ�า
(Generator)

หม้อต้ม

เตาเผา

โรงไฟฟ�า

ไฟฟ�า 22 kv

หมายเหตุ : ประเภทเชื�อเพลิงขยะ (RDF) ตามมาตรฐาน ASTM
 

กระบวนการลดขนาด 
(Shredder)

กระบวนการร่อน
(Screen)

เศษหิน/ดิน/ความชื�น

กระบวนการผลิตไฟฟ�าจากเชื�อเพลิงขยะ 
กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบ้านคลอง

การจัดการขยะจากแหล่งกำเนิด เทศบาลตำบลบ้านคลอง

เทศบาล
เก็บขน

ก่อนจะปิด่เล่ม
Epiloque
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หมายเหตุ : ประเภทเชื�อเพลิงขยะ (RDF) ตามมาตรฐาน ASTM
 

กระบวนการลดขนาด 
(Shredder)

กระบวนการร่อน
(Screen)

เศษหิน/ดิน/ความชื�น

กระบวนการผลิตไฟฟ�าจากเชื�อเพลิงขยะ 
กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบ้านคลอง

การจัดการขยะจากแหล่งกำเนิด เทศบาลตำบลบ้านคลอง

เทศบาล
เก็บขน



118/1 อาคารทิปโก 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
118/1 Tipco Building 2, Rama 6 Road. Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท 0 2265 6500 โทรสาร 0 2265 6511
Telephone: +66 2265 6500 Fax: +66 2265 6511
www.onep.go.th

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning


	_GoBack

