รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
11-IN-104-GE-CON-A
APO INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY
ระหว่ างวันที่ 5-10 กันยายน 2554
ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
จัดทําโดย ปาษาณ กุลวานิช
นักวิทยาศาสตร์ ชํานาญการ กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
วันที่ 6 ตุลาคม 2554
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
1.1 รหัสและชื่อโครงการ: 11-IN-104-GE-CON-A, APO INTERNATIONAL CONFERENCE ON
GREEN TECHNOLOGY
1.2 ระยะเวลา: วันที่ 6-10 กันยายน 2554
1.3 สถานที่จดั (เมือง ประเทศ): กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
1.4 ชื่อเจ้ าหน้ าที่เอพีโอประจําโครงการ: Ms. Yumiko Yamashita
1.5 จํานวนวิทยากรบรรยาย: 18 คน
1.6 จํานวนผู้เข้ าร่วมโครงการและประเทศที่เข้ าร่วมโครงการ: 23 คน จาก 15 ประเทศ
ส่ วนที่ 2 สรุ ปเนือ้ หา/องค์ ความรู้ จากการเข้ าร่ วมโครงการ
(ต้องมี ความยาวเพียงพอกับเนื อ้ หาสาระองค์ความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับ ทัง้ นี ้ เพือ่ ประโยชน์ในการ
เผยแพร่ องค์ความรู้และประสบการณ์ ให้กบั ผูส้ นใจ โดยจะนําเสนอผ่านการจัดพิ มพ์ในวารสาร APO Digest และ/
หรื อเว็บไซต์ของสถาบัน)
2.1 ที่มาหรื อวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ
โครงการนี ้ต้ องการที่จะแนะนํา ส่งเสริ มและเผยแพร่ ความรู้ และสถานะปั จจุบนั เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม (ECO Product) และ เทคโนโลยีรักษ์ สิ่งแวดล้ อม (Green Technology) โดย
หวังว่าหากผู้เข้ าร่วมโครงการสามารถนําความรู้และข้ อมูลที่ได้ รับไปเผยแพร่หรื อนําไปประยุกต์ใช้ กบั
งานปั จจุบนั หรื อนําไปเป็ นแบบอย่างในการริ เริ่ มโครงการหรื อนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้ องกับ ECO
Product หรื อ Green Technology ก็จะส่งผลให้ บรรเทาปั ญหาภาวะโลกร้ อนได้ รวมทังสามารถ
้
รักษาสภาพแวดล้ อมของโลกได้ อย่างยัง่ ยืนโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อการดํารงชีวิตแบบปั จจุบนั มากนัก
ในรายละเอียดวัตถุประสงค์ของโครงการคือ
- เสริ มสร้ างความตื่นตัวทางด้ าน Green Technology, Eco-products และการบริ การที่เป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้ อม เพื่อประโยชน์ตอ่ ความเจริ ญที่เป็ นสีเขียวของภูมิภาค
- จัดให้ เป็ นเวทีสําหรับการปรึ กษาหารื อและเผยแพร่ งานวิจยั และพัฒนารวมถึงการประยุกต์ใช้
งานของ Green Technology
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-

สร้ างอุปสงค์ สร้ างตลาดให้ กับสินค้ าประเภท Eco-products และสินค้ าเกี่ ยวกับ Green
Technology โดยส่งเสริมการจัดซื ้อแบบ Green purchasing และ Green Procurement
พัฒนาและวาง concept การนําเสนอในระดับภูมิภาคสําหรับสินค้ าประเภท Eco-products
รวมทังส่
้ งเสริ มการใช้ เทคโนโลยี Green Technology

2.2 สรุปเนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการฟั งบรรยาย (จําแนกตามหัวข้ อและระบุชื่อวิทยากรบรรยาย)
วิทยากร: Mr. Augustine Koh
Affiliation: Secretary General, Green Purchasing Network Malaysia (GPNM)
หัวข้ อการบรรยาย: Green technology: A market driver for Green Productivity
เนื ้อหา:
ประเทศมาเลเซียซึ่งมีสดั ส่วนของ SME ถึง 99.2% ต้ องการที่จะผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้ มี
ความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างยัง่ ยืนโดยใช้ Green Technology (GT) ในการขับเคลื่อนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่รักษ์ สิ่งแวดล้ อม ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้กําลังเป็ นที่ต้องการและมีแนวโน้ มที่จะเป็ นที่
ต้ องการของตลาดมากยิ่งขึ ้น ดังนันการที
้
่ประเทศมาเลเซียหรื อประเทศใด หรื อภูมิภาคใด ถ้ าต้ องการ
ที่จะผลักดันให้ มีการตื่นตัวเกี่ยวกับ GT หรื อ Eco-products จะต้ องมีความร่วมมือกันอย่างยิ่งยวด
ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อแก้ ไขปั ญหาหรื อข้ ออุปสรรคที่จะเกิดขึ ้น Mr. Koh ได้
กล่าวยกย่องประเทศไทยว่าสามารถเป็ นแบบอย่างให้ กบั ประเทศอื่นทางด้ านความพยายามในการที่
จะใช้ GT นอกจากนัน้ Mr. Koh ยังได้ กล่าวถึงเสาหลักทังสี
้ ่เสาของ GT คือ Social, Economy,
Environment, and Energy ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียโดยท่านนายกรัฐมนตรี มีความเข้ าใจและเห็น
ความสําคัญจึงได้ ผลักดันและส่งเสริมให้ เกิดการตื่นตัวและมีการประยุกต์ใช้ GT อย่างจริ งจัง ในส่วน
ของ GPNM Mr. Koh เห็นว่ามีความสําคัญในการผลักดันให้ เกิดความเป็ นไปได้ อย่างเป็ นรูปธรรมที่
จะให้ เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องกับ Eco-products เติบโตอย่างมัน่ คง โดยเริ่ มจากเครื่ องมือต่างๆเช่น
Green Supply Chain, Eco labeling, จนนําไปสู่ Green procurement ซึง่ รัฐบาลมาเลเซีย (ที่มี
กําลังซื ้อสูง ~10-15% GDP) จําเป็ นต้ องเป็ นผู้ซื ้อรุ่นบุกเบิกเพื่อทําให้ ตลาดเกี่ยวกับ Eco-products
ได้ เกิดและมีเสถียรภาพ

รูปที่ 1: Mr. Augustine Koh จาก Green Purchasing Network Malaysia
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วิทยากร: ดร. ไชยยศ บุญญากิจ
Affiliation: รองประธานสถาบันสิง่ แวดล้ อมไทย
หัวข้ อการบรรยาย: Brief overview: Eco-products and Green procurement policy in Asia
เนื ้อหา:
ดร.ไชยยศได้ พูดถึงที่ มาของความพยายามที่ จะทํ าให้ เกิ ด ความตื่ น ตัว ในการใช้ ผลิตภัณ ฑ์ Ecoproducts ซึง่ เกี่ยวข้ องกับความพยายามในการรักษาสิง่ แวดล้ อมของโลกให้ อยูย่ งั่ ยืนไปจนถึงอนาคต
ภาพปั จจุบนั ของการบริโภคของโลกแสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ มที่จะทําลายสิ่งแวดล้ อม ไม่ว่าจะเป็ นโดย
เหตุจากภาวะ Global Warming ซึง่ ส่งผลให้ เกิด Climate Change รวมทังสภาพมลภาวะที
้
่เกิดจาก
การเร่ งผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ ทนั ตามความต้ องการที่ไม่หยุดยังของจํ
้
านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ ้น
ดังนันเราจึ
้
งควรพยายามที่จะหาจุดที่พอเหมาะในการที่จะเติมเต็มความต้ องการของตลาดและใน
ขณะเดียวกันต้ องคํานึงถึงผลกระทบอันจะเกิดขึน้ กับสิ่งแวดล้ อมและป้องกันผลกระทบนัน้ อย่าง
จริ งจัง Eco-products สามารถเป็ นคําตอบที่ดีได้ ดร.ไชยยศได้ กล่าวถึงความพยายามในการสร้ าง
มาตรฐานที่จะบ่งชี ถ้ ึงความเป็ น Eco-products โดยใช้ การคิดวิ เคราะห์ แบบ Life Cycle
Assessment (LCA) ซึง่ นอกจากจะช่วยให้ สามารถบ่งชี ้ผลิตภัณฑ์ Eco-products ได้ แล้ วยังสามารถ
ช่วยให้ ผ้ ผู ลิตได้ ทราบถึงสถานะปั จจุบนั ของสายการผลิตทําให้ สามารถปรับปรุ งสายการผลิตให้ เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อมได้ ดีขึ ้น ดร.ไชยยศได้ กล่าวถึงการใช้ Eco Labeling ในการบ่งชี ้ถึงผลิตภัณฑ์
Eco-products ซึง่ ก็มีพื ้นฐานมาจากการทํา LCA นัน่ เอง โดย Eco Labeling มีอยู่ 3 แบบคือ
- Type I (ตาม ISO 14024) ตรวจสอบโดยบุคคลที่สามตามพืน้ ฐานของ สมรรถนะ
(performance), ราคา (price), คุณสมบัติ (function), การออกแบบ (design)
- Type II (ตาม ISO 14021) ออกฉลากเองโดยผู้ผลิต
- Type III (ตาม ISO 14025) ตรวจสอบโดยบุคคลที่สามโดยต้ องมีเพิ่มเติมข้ อมูล “ผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อม” (Environmental burden) เพื่อการพิจารณาด้ วย
ในส่วนของ Green procurement ในกลุม่ ประเทศในเอเชียนันแต่
้ ละประเทศก็มีความพยายามที่จะ
ผลักดันด้ านนี ้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะรัฐบาลของประเทศนันๆซึ
้ ่งมีกําลังซื ้อสูงและความเหมาะสมใน
การเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผู้บริ โภคโดยรวม มีรัฐบาลของหลายประเทศเช่น ญี่ปนุ่ ไต้ หวัน เกาหลีหรื อ
ประเทศไทยก็มีความพยายามที่จะทําให้ เกิด Government green procurement (GGP) โดยในส่วน
ของประเทศไทยเองนันมี
้ เป้าหมายที่จะให้ หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ ทํา GGP ให้ เสร็จสมบูรณ์ภายใน
ปี 2011 ประเทศที่เป็ นผู้นําทางด้ าน Eco-products คือประเทศญี่ ปุ่นซึ่งมีจํานวนสินค้ ารักษ์
สิง่ แวดล้ อมที่ได้ รับการยอมรับจากนานาประเทศมากที่สดุ
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รูปที่ 2: ดร. ไชยยศ บุญญากิจ รองประธานสถาบันสิง่ แวดล้ อมไทย และ APO Resource Person
วิทยากร: Mr. Shantanu Roy
Affiliation: Vice President, Environmental Management Centre, Mumbai, India
หัวข้ อการบรรยาย: Implementation of ISO 50001
เนื ้อหา:
ปั จจุบนั ได้ มีมาตรฐาน ISO 50001 สําหรับเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการการใช้ พลังงานภายใน
องค์ กรอย่างมีประสิทธิ ภาพ คําถามที่ จะต้ องตอบคือเราจะทําจริ งได้ อย่างไร เราต้ องการบริ หาร
พลังงานประเภทไหน พลังงานที่เราสนใจกําลังถูกใช้ อย่างไรในรูปแบบใด ในความเป็ นจริ งแล้ วเราคง
ไม่ มี ข้ อจํ า กั ด ตายตัว ในการบริ ห ารจัด การพลัง งาน เราต้ อ งนิ ย ามช่ ว งเวลาที่ เ ราต้ อ งการจั ด
การพลังงานและวัดปริ มาณการใช้ พลังงานอย่างชัดเจนว่าเราต้ องการทําแบบประจําปี หรื อสองครัง้
ต่อปี หรื อ สี่ครัง้ ต่อปี เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในการวิเคราะห์ผล การตัง้ base line year ก็มีความ
จําเป็ นเพื่อให้ เกิดการเปรี ยบเทียบที่ชดั เจน
โดยพื ้นฐานแล้ วการบริหารจัดการพลังงานวางอยูบ่ นสี่เสาหลักคือ
1) Technical Ability ความสามารถทางด้ านเทคนิคในการวัดค่าที่แท้ จริ งของการใช้ พลังงาน ซึ่ง
หมายถึงว่าทีมงานจําเป็ นต้ องมีความคุ้นเคยและมีความชํานาญในระบบของตนเองอย่างแท้ จริ ง
เพื่อที่จะนําไปสูก่ ารวัดค่าการใช้ พลังงานได้ อย่างถูกต้ อง
2) Monitoring System เทคนิคการเก็บข้ อมูลรวมทังการส่
้
งข้ อมูลจากระยะไกลในกรณีที่ระบบที่เรา
ต้ องการจัดการมีขนาดใหญ่ เป็ นเรื่ องที่จําเป็ นและต้ องการความชํานาญจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3) Strategy plan เนื่องจากระบบการจัดการพลังงานมีหลายระบบย่อยและมีความซับซ้ อน การ
วางแผนยุทธศาสตร์ ที่ดีจะช่วยให้ การทํางานทังทางด้
้
านเทคนิคและทางด้ านความร่ วมมือทางด้ าน
บุคคลเป็ นไปได้ อย่างราบรื่ น
4) Top level support เป็ นสิ่งสําคัญมากๆเนื่องจาการบริ หารจัดการพลังงานเป็ นระบบใหญ่ที่มีการ
้
องการการอํานวยความสะดวกทังทางด้
้
านเครื่ องมือ
ใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจากหลายสาขา รวมทังอาจจะต้
และงบประมาณ ซึง่ เป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงจําเป็ นต้ องให้ ความสําคัญเพื่อให้ กระบวนการสามารถ
เป็ นไปได้ และประสบความสําเร็จสูงสุด
วิทยากร: Mr. Kazuhiko Yoshida
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Affiliation: General Manager, Cooperation Planning and Management Department,
International Cooperation Division, The Energy Conservation Center, Japan
หัวข้ อการบรรยาย: Developing ISO Plan: Key to Success
เนื ้อหา:
Mr. Yoshida ได้ กล่าวถึงมาตรฐาน ISO ใหม่เกี่ยวกับการจัดการการใช้ พลังงานอย่างเป็ นระบบ
เรี ยกว่า ISO 50001 (อ่านว่า ISO Fifty thousand one) โดยได้ เกริ่ นถึงปั ญหาและความจําเป็ นที่
จะต้ องมีระบบการจัดการพลังงานอย่างเป็ นรูปแบบหรื อ Energy management system (EnMS) ซึง่
เหตุผลที่จําเป็ นต้ องมี EnMS คือความจําเป็ นที่ต้องใช้ ทรัพยากรในการผลิตให้ ได้ ประโยชน์สงู สุดโดย
ไม่กระทบต่อทังผลผลิ
้
ต (Productivity) และสิ่งแวดล้ อมที่จะต้ องรองรับของเสียต่างๆที่เกิดจากการ
ผลิต สามารถกล่าวรวมสันๆว่
้ าเราต้ องการให้ เกิดการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหรื อ Energy
Efficiency, use, and Consumption (EE&C) โดยต้ องสามารถลด Greenhouse gas (GHG)
emission, ลดค่าใช้ จ่ายในการใช้ พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมในเวลาเดียวกัน
ISO 50001 มีพื ้นฐานการจัดการพลังงานขึ ้นกับสี่หลักการคือ PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA)
PLAN: กําหนด Energy baseline ให้ ชดั เจนว่าเราจะเปรี ยบเทียบค่าการใช้ พลังงานกับการใช้
พลังงานในปี ใด ช่วงเวลาใด กําหนดค่าดัชนีการวัดพลังงานให้ ชดั เจนและเหมาะสมกับตนเอง การ
้
าหนดเป้าหมายของการจัดการพลังงาน
วางแผนทางด้ านกฎหมายถ้ าจําเป็ น รวมทังการกํ
DO: สร้ างความตื่นตัวเรวมทังจั
้ ดอบรมสัมมนากี่ยวกับการจัดการพลังงานให้ กบั บุคลากรในองค์กร
ออกแบบทางด้ านเทคนิค จัดซื ้ออุปกรณ์ สําคัญสําหรับระบบจัดการพลังงาน จัดทําเอกสารสําหรับ
งาน ISO
CHECK: เฝ้าระวัง ตรวจวัด และ วิเคราะห์ (Monitoring, measurement, and analysis) ผลที่เกิด
จากการกระทําตามแผนที่วางไว้ อาจจะมีการทํา Energy Audit และ Internal Audit ในขันตอนนี
้
้
เพื่อวัดผลระบบการจัดการการใช้ พลังงานที่ได้ ออกแบบไว้
ACT: ทํารายงานส่งผู้บริ หารและพิจารณาผลตอบกลับจากผู้บริ หารเพื่อประโยชน์ในการปรับแผน
หรื อปรับระบบที่ออกแบบไว้ ให้ ดียิ่งขึ ้น
Mr. Yoshida ยังเน้ นถึงการใช้ Total Energy Management (TEM) เป็ นกุญแจสําคัญในการที่จะให้
ทุกคนในองค์ กรได้ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการจัดการการใช้ พลังงาน นับตัง้ แต่การกําหนดให้ มีการ
สร้ างกลุม่ ย่อย Small group activity (SGA) ได้ ทําการระดมสมองในการแก้ ปัญหาที่กลุม่ ตนเอง
ประสบไปจนถึ ง การสนั บ สนุ น ทางด้ านเงิ น ทุ น และอํ า นวยความสะดวกในการทํ า ระบบจั ด
การพลังงานของผู้บริหารระดับสูง
Mr. Yoshida ยังได้ ยกตัวอย่างจริ งที่ประสบผลสําเร็ จในการประหยัดพลังงาน ลดต้ นทุน และคง
ประมาณผลผลิตเท่าเดิมหรื อได้ ผลผลิตเพิ่มมากขึ ้นมาให้ ดหู ลายตัวอย่างด้ วยกัน เช่นการลดความ
ยาวของสายพานจากสถานีผลิตสู่สถานีผลิตสามารถช่วยลดการสูญเสียความร้ อนจากเตาเผาได้
การใช้ อปุ กรณ์เซนเซอร์ ในการวัดค่าพลังงานในรู ปแบบต่างๆทําให้ ง่ายต่อการวางแผนและตัดสินใจ
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การใช้ ระบบอินเวอร์ เตอร์ สําหรับควบคุมความเร็ วของมอเตอร์ ทําให้ สามารถควบคุมอัตราการใช้
พลังงานขับเคลื่อนมอเตอร์ ได้ อย่างแม่นยําเป็ นต้ น

รูปที่ 3: จากซ้ ายไปขวา Mr. Kazuhiko Yoshida, ดร. ไชยยศ บุญญากิจ, Mr. Shantanu Roy
วิทยากร: Mr. Jothie
Affiliation: Application Manager, Saturn Pyro Sdn. Bhd.
หัวข้ อการบรรยาย: I3: Energy Management System
เนื ้อหา:
ต่อเนื่องกับการบรรยายของ Mr. Shantanu Roy และ Mr. Kazuhiko Yoshida การที่จะใช้ ISO
50001 ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดนัน้ หนึ่งในเครื่ องมือสําคัญที่จําเป็ นต้ องใช้ คือระบบการเก็บและตรวจ
ข้ อมูลโดยใช้ ระบบ Information และ communication technology (ICT) ซึ่งทางบริ ษัท Saturn
Pyro ได้ พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อช่วยประหยัดการใช้ ทรัพยากรมนุษย์ในการเก็บข้ อมูลถึงกว่า 80% ระบบของ
Saturn Pyro ประกอบด้ วย
- Field equipment ซึง่ ประกอบด้ วยระบบเซนเซอร์ สําหรับการวัดข้ อมูลการใช้ พลังงาน ระบบการ
ประมวลผล และระบบการส่งข้ อมูลจากระยะไกล
- Communication Network สําหรับการส่งข้ อมูลเข้ าสูศ่ นู ย์กลางเพื่อวิเคราะห์และหาคําตอบที่ดีที่สดุ
ในการบริหารจัดการพลังงาน
- Control System สําหรับการ implement กระบวนการจัดการพลังงานตามที่วิเคราะห์ไว้ โดยผ่านการ
ควบคุมโดยระบบ computer
ระบบของ Saturn สามารถใช้ ควบคุมแบบเวลาจริ ง (real-time) รายงานผลการจัดการพลังงานตาม
รูปแบบที่ถกู ต้ องตามมาตรฐาน ISO 50001 รวมทังสามารถแสดงข้
้
อมูลที่จําเป็ นผ่านทางหน้ าจอแสดงผล
ได้ ตามผู้ใช้ ต้องการ การส่งข้ อมูลสามารถทําได้ โดยระบบ Power line communication (PLC) ซึ่งเป็ น
เทคโนโลยีการส่งข้ อมูลผ่านทางสาย power line เดิมที่มีอยูแ่ ล้ วโดยไม่ต้องเดินสายเพิ่มเติมให้ รกรุงรัง
วิทยากร: Mr. Akio Miyama
Affiliation: Managing Director, JGC Malaysia Sdn. Bhd.
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หัวข้ อการบรรยาย: Active approach on reduction of greenhouse gas
เนื ้อหา:
JGC Corporation ทําธุรกิจเกี่ยวกับ Engineering and Procurement Construction (EPC) นัน่ คือ
รับก่อสร้ างโครงการโรงปฏิกรณ์ขนาดใหญ่เช่นโรงปฏิกรณ์พลังงานประเภทต่างๆ โรงกลัน่ นํ ้ามัน เป็ น
ต้ น โครงการตัวอย่างเช่น
Crystalline,
- โครงการก่อสร้ างโรงงานเซลสุริยะ (PV cell) ที่ประเทศซาอุดิอารเบียซึง่ มีทงแบบ
ั้
Thin film สามารถทนต่อพายุทราย ฝุ่ นและอุณหภูมิสงู และมีราคาไม่แพงเกินไป
- โครงการสร้ างระบบ Concentrated Solar Power (CSP) ที่ประเทศสเปน ซึง่ เป็ นระบบกระจก
รู ปทรงโค้ งพาราโบลารวมแสงเพื่อให้ ความร้ อนกับของเหลวนําความร้ อนซึ่งไหลอยู่ในท่อที่วาง
อยู่ ณ จุดรวมแสง ระบบตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ 2 กิโลเมตร x 1 กิโลเมตรสามารถผลิตพลังงานได้ 50
เมกกะวัตต์ (2 โรงงาน) ลดปริ มาณการปล่อยกาซ CO2 ได้ 63,000 ตัน นอกจากนี ้ JGC ยัง
สามารถออกแบบระบบแบบ “Beam down CSP, Central tower design ” ขนาด 20 เมกกะ
วัตต์ซึ่งเป็ นกระจกแบนสะท้ อนธรรมดาไปสู่หอคอยกลางทําให้ หอคอยเกิดอุณหภูมิสูงขนาด
550 องศาเซลเซียส ระบบแบบนี ้ใช้ พื ้นที่น้อยกว่า CSP แบบแรกและยังมีการสูญเสียความร้ อน
น้ อยกว่าด้ วย
- โครงการโรงงาน Bio ethanol (Biomass) ที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ สามารถลดปริ มาณการปล่อย
กาซ CO2 ได้ 130,000 ตัน
- โครงการโรงงานผลิตพลังงานจากของขยะเสีย (Waste to energy หรื อ W to E) ที่มาจากชุมชน
หรื อมูลสัตว์ที่มาจากฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ ใช้ เทคโนโลยีของบริ ษัท Hitachi สามารถผลิตพลังงานได้
16 เมกกะวัตต์
- JGC มีความเชี่ยวชาญในการสร้ างระบบ Carbondioxide Capture Technology (CCS) และ
High pressure acid gas capture technology (Hi-pact) สามารถดักกาซ CO2 จาก
กระบวนการผลิตกาซธรรมชาติ ได้ ปีละประมาณ 1 ล้ านตัน
วิทยากร: Mr. Keinosuke Igarashi
Affiliation: Project manager, Hitachi Zosen Corporation (HITZ)
หัวข้ อการบรรยาย: Technology of waste to energy
เนื ้อหา:
HITZ เน้ นกระบวนการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Waste to energy โรงงานของ Hitachi มีจดุ เด่นที่
โรงงานเผาขยะแบบปิ ดที่มีปริ มาณสาร dioxin ตํ่าและโรงงานกําจัดขยะแบบไร้ กลิ่นรบกวน เพื่อลด
ปั ญ หาการหาที่ ฝั ง กลบขยะสํ า หรั บ เมื อ งใหญ่ สามารถเก็ บ ความร้ อนที่ เ ล็ ด รอดออกมาจาก
กระบวนการเผานํากลับไปใช้ ได้ อีก (Waste heat utilization) ความร้ อนที่ใช้ เผาถูกควบคุมเป็ นอย่าง
ดีทําให้ สามารถเผาขยะได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการ Flue gas และขี ้เถ้ า รวมทังสามารถ
้
ติดตัง้ Boiler พร้ อมสําหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจร
ข้ อดีของระบบ Waste to energy คือสามารถผลิตพลังงานและได้ พลังงานสมํ่าเสมอกว่าระบบเซล
สุริยะหรื อระบบกังหันลมและสามารถเลือกขนาดของโรงงานได้ ตามความเหมาะสมกับปริ มาณขยะ
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ในชุมชนเช่น โรงงานที่ Tokyo Chuo สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 15 MW โดยจัดการขยะได้ 600
ตันต่อวัน หรื อ โรงงานที่ Reitou ประเทศไต้ หวัน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 48 MW โดยจัดการ
ขยะได้ 1,800 ตันต่อวัน โรงงานที่ Chengdu ประเทศจีน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 24 MW โดย
จัดการขยะได้ 1,200 ตันต่อวัน
วิทยากร: Mr.Koki Watanabe
Affiliation: Manager, International Dept., Heat pump & thermal storage center, Japan
หัวข้ อการบรรยาย: Heat pump technology – Benefits & Application
เนื ้อหา:
Mr. Koki บรรยายถึงนวัตกรรมที่ศนุ ย์วิจยั ของเขาได้ คิดค้ นขึ ้นคือ “Eco-Cute” สําหรับผลิตนํ ้าร้ อน
ภายในครัวเรื อน และ VRV System สําหรับระบบปรับอากาศในอาคารขนาดใหญ่ โดยระบบ VRV
นันมี
้ จุดเด่นในแง่ของการใช้ เทคโนโลยีอินเวอร์ เตอร์ มาช่วยในระบบทําให้ ประหยัดพลังงานถึงกว่า
61% เมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศในอาคารใหญ่แบบเดิม
วิทยากร: Mr. Toshiro Asahina
Affiliation: Managing Director, Mayekawa (M) Sdn. Bhd.
หัวข้ อการบรรยาย: Energy efficient saving for heating and cooling
เนื ้อหา:
Mayekawa เป็ นบริ ษัทที่เติบโตมาจากการทําระบบความเย็นสําหรับเก็บอาหาร ในปั จจุบนั บริ ษัทมี
นวัตกรรมมากมายที่น่าสนใจเช่น
- ระบบหุ่นยนต์สําหรับงานชําแหละเนื อ้ สัตว์เช่นเนือ้ วัว หรื อการเลาะกระดูกไก่ในห้ องเย็นเพื่อ
รักษาความสดของเนื ้อไว้ ภายใต้ อณ
ุ หภูมิที่ควบคุม
- ระบบจัดการขันตอนในการผลิ
้
ตอาหารในห้ องเย็น
- ระบบปรับอากาศให้ อากาศยานขณะจอดรอรับส่งผู้โดยสาร
นวัตกรรมล่าสุดคือระบบทําความเย็น Newton 3000 ที่ใช้ แอมโมเนีย NH3 เป็ นสารดูดความร้ อน
วิทยากร: Mr. Tetsuya Kukita
Affiliation: Assistant Manager, Fuji Electric Co., Ltd.
หัวข้ อการบรรยาย: Energy saving solution through inverter technology
เนื ้อหา:
Fuji Electric เน้ นการออกแบบและสร้ างอินเวอร์ เตอร์ สําหรับงานที่ต้องการควบคุมความเร็ ว ระบบ
ควบคุมของ Fuji Electric จะใช้ คอมพิวเตอร์ ในการควบคุมเพื่อความแม่นยําและแน่นอน การ
ควบคุมความเร็วที่แม่นยําส่งผลให้ สามารถลดการใช้ พลังงานได้ มาก
วิทยากร: Mr. Ken Lee
Affiliation: Assistant Manager, Miura South East Asia Pte. Ltd.
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หัวข้ อการบรรยาย: Energy saving by multiple installation system of high-efficiency small
once-through boilers and energy management system
เนื ้อหา:
Boiler เป็ นอุปกรณ์ ประกอบที่ สําคัญในการผลิตไอนํ า้ จากพลังงานความร้ อน สําหรั บ ขับดัน
เครื่ องจักรหรื อระบบขับเคลื่อนทางกลต่างๆมากมาย Miura เป็ นบริ ษัทเน้ นนวัตกรรมทางด้ าน Boiler
โดย Boiler ของบริ ษัทจะมีจดุ เด่นทางด้ านประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานสามารถจุดติดและเริ่ มใช้
งานได้ ภายใน 5 นาทีและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมในแง่ของการปล่อยกาซพิษ NOx, SOx, CO2 ใน
ปริ มาณตํ่ากว่า Boiler ของบริ ษัทคู่แข่ง นอกจากนันบริ
้ ษัทเชื่อว่าการใช้ Boiler ขนาดเล็กแบบ
“Once through boiler” หลายๆตัว ดีกว่าการใช้ Boiler ขนาดใหญ่แบบ “Fire tube boiler” ตัวเดียว
เนื่องจากเราจะสามารถควบคุมปริ มาณการทํางานให้ เหมาะกับการต้ องการใช้ พลังงานได้ ดีกว่า
ประเทศไทยมีโรงงานทอผ้ าหลายแห่งที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ของ Miura ซึง่ ช่วยลดค่านํ ้ามันลงได้ กว่า 32%
และได้ ประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มจาก 87% เป็ น 95%
วิทยากร: Mr. Atsuhisa Takahashi
Affiliation: Corporate Executive Advisor, Fujitsu Ltd.
หัวข้ อการบรรยาย: Energy efficiency of the entire society through green ICT
เนื ้อหา:
เป้าหมายของ Fujitsu คือการใช้ ระบบ Information and Communication Technology (ICT) เพื่อ
ความเติบโตทางด้ านธุรกิจและในขณะเดียวกันกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม นวัตกรรมที่
น่าสนใจคือการใช้ ICT ในการสร้ างระบบบริหารจัดการสิง่ แวดล้ อมเช่น
- ระบบฐานข้ อมูล “ECO CALC” สําหรับการคํานวณค่าการใช้ พลังงานซึง่ ออกแบบให้ เป็ นไปตาม
หลักมาตรฐาน ISO 50001(ระหว่างดําเนินการ)
- ระบบ SMART GRID สําหรับบริ หารจัดการการใช้ พลังงานอย่างเป็ นระบบให้ ได้ ประโยชน์สงู สุด
และมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมน้ อยที่สดุ
- ระบบขนส่ง Intelligent Transportation System (ITS) สีเขียว
- ระบบเก็บข้ อมูลและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้ อม Environmental Monitoring System สําหรับงาน
ทางด้ านเกษตรกรรม ป่ าไม้ (ยกตัวอย่างระบบตรวจจับการปล่อยกาซ CO2 เปรี ยบเทียบ
ระหว่างป่ าไม้ Cedar กับป่ าไม้ Cypress โดยใช้ เทคโนโลยีตรวจจับด้ วยกล้ อง Hyper-spectral
ว่ามีความแตกต่างในประมาณการปล่อยอย่างชัดเจน ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่ดีในการวางแผนบริ หาร
จัดการการปลูกป่ าไม้ )
- ระบบวัด เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลปฏิบตั ิงานและประสิทธิภาพของเซลสุริยะ ด้ วยระบบ Super
Computer เป็ นต้ น
วิทยากร: Dato Seri Dr. Izmee Che Ismail
Affiliation: President, GPNM/CEO Avenion Green Tech Sdn. Bhd.
หัวข้ อการบรรยาย: Programme for green solutions in the energy sector: How to do it?
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เนื ้อหา:
บริ ษัท Avenion เติบโตมาจากการผลิตหลอดไฟ LED สําหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ของมาเลเซีย
ปั จจุบนั Avenion มีความพยายามที่จะผลักดันการใช้ Green Technology เต็มรู ปแบบเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคมในเวลาเดียวกัน Dato Dr. Ismail ได้ เริ่ ม
้
งอะไร เรามีความเข้ าใจเป็ นอย่างดีแล้ ว
ด้ วยคําถามที่น่าคิดว่า คําว่า “…สีเขียว” จริงๆแล้ วนันหมายถึ
หรื อไม่อย่างไร ตัวเราเองมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมแล้ วหรื อยัง? เหล่านี ้คือสิ่งที่เราจําต้ อง
พิจารณาเพื่อเป็ นพื ้นฐานสําคัญในการที่จะเปลี่ยนความคิดเดิม (mindset) ที่เรามีอยู่เพื่อให้ เกิดการ
ขับเคลื่อนให้ สงั คมและความเป็ นอยู่ของเรามีความเป็ น Green มากขึ ้นเพื่อประโยชน์ต่อทุกคนใน
ปั จจุบนั และลูกหลานของเราในอนาคต ตัวอย่างของการเปลี่ยนแนวคิดเช่น เรามีเวลาพอที่จะรอ
โรงงานผลิตพลังงาน (ใดๆ) ที่ใช้ เวลาในการสร้ างประมาณ 5 ปี ถ้ าเรายังใช้ พลังงานกันอย่าง
สิ ้นเปลืองเยี่ยงปั จจุบนั และถ้ าสร้ างเสร็ จแล้ วจะเพียงพอต่อความต้ องการใช้ พลังงานอย่างไม่มีที่
สิน้ สุดหรื อ ไม่ หรื อเราควรเปลี่ย นแนวคิด ในการประหยัด การใช้ พ ลังงานหรื อ ใช้ พ ลัง งานอย่า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุดดีกว่า?
Dato Dr. Ismail ยังกล่าวถึงความพยายามของประเทศมาเลเซียในการรวมใจประชาชนทุกคนให้
้ าวถึง
เป็ นหนึ่งเดียวในการมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน (โครงการ 1-Progress) รวมทังกล่
ความมุ่งมัน่ ที่จะลดปริ มาณการปลดปล่อย CO2 ลง 40% ภายในปี 2020 การสนับสนุนและส่งเสริ ม
จากทางภาครัฐในการลงทุนทางด้ าน Green technology อาจจะยังมีความล่าช้ าดังนันจึ
้ งเป็ นที่มา
ของความร่วมมือกันระหว่างบริ ษัทในภาคเอกชน (Avenion) NGO (GPNM) และบริ ษัทที่สนับสนุน
โดยรัฐบาลมาเลเซีย (Green tech Corporation) ในส่วนของภาคสังคมจะสร้ างเมืองสีเขียว หรื อ
Green Townships ทัว่ ประเทศมาเลเซีย การจัดทําระบบหรื อสิ่งก่อสร้ างปั จจุบนั ให้ มีความเป็ นสี
เขียวมากขึน้ การออกแบบและสร้ างตึกและที่อยู่อาศัยให้ ประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น ในส่วนของการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมจะส่งเสริ มทางด้ านการนํากลับมาใช้
ใหม่ (Recycling) การใช้ เทคโนโลยี Biomass ในการผลิตพลังงานจากของเสีย การใช้ นาโน
เทคโนโลยีเพื่อช่วยส่งเสริมการใช้ พลังงานสะอาด
2.3 สรุปเนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการศึกษาดูงานแต่ละแห่ง (ถ้ ามี) พร้ อมแนบภาพประกอบ
ในภาพรวมของกิจกรรมโครงการ APO International Conference on Green Technology นัน้
ประกอบด้ วยสี่สว่ นคือ
1) การสัมมนาวิชาการและ Workshop ณ โรงแรม Shah’s Village Hotel
2) IGEM 2011 Workshops ณ โรงแรมแมนดารินโอเรี ยนเต็ล Kuala Lumpur City Center (KLCC)
3) การสัมมนา The 2nd International Green Technology & Purchasing Conference 2011:
Green Business, the economy of the future ที่ศนู ย์ประชุม KLCC
4) งานนิทรรศการ Green technology exhibition ที่ศนู ย์ประชุม KLCC
โดยสามารถเลือกเข้ าสัมมนาในหัวข้ อที่ 2 หรื อ 3 ก็ได้ หรื อฟั งสลับกัน หัวข้ อการสัมมนาที่ได้ ไปรับฟั ง
มาก็จะสรุ ปไปบ้ างแล้ วในข้ างต้ น (ข้ อ 2.2) ในส่วนของข้ อ 2.3 นี ้จะเป็ นการเล่าให้ ฟังถึงกิจกรรมอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากการประชุมวิชาการและสัมมนา
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รูปที่ 4: ลงทะเบียนหน้ าห้ องสัมมนา IGEM 2011 Workshops ในวันแรก

รูปที่ 5: บรรยากาศภายในห้ อง Workshop
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รูปที่ 6: การลงนามในข้ อตกลงร่วมสามฝ่ ายในการที่จะสร้ าง Green townships ทัว่ ประเทศมาเลเซีย
โดย YBHG Dato’s Seri Dr. Izmee Che Ismail (คนกลางหันหน้ า), President ของ Avenion
Group, Dr. Nazily Mohd. Noor (ซ้ ายสุดหันหน้ า), Chief Executive Officer ของ Malaysia
Green Technology Corporation และ Mr. Augustine Koh (ขวาสุดหันหน้ า), Secretary General
ของ Green purchasing network Malaysia (GPNM)
งาน Exhibition แสดงสินค้ า ผลิตภัณฑ์ และ Green technology ถูกจัดขึน้ คู่ขนานกับงาน
International Greentech & Eco products Exhibition and Conference Malaysia (IGEM) โดยมี
นายกรัฐมนตรี ของประเทศมาเลเซียได้ ให้ เกียรติมาเป็ นประธานเปิ ดงานพร้ อมเดินชมงานแสดงด้ วย
ความสนใจ

รู ปที่ 7: Ms. Yumiko Yamashita เจ้ าหน้ าที่ APO ประจําโครงการ (ที่ 6 จากขวามือ) ชี ้แจงผู้แทน
ประเทศต่างๆที่เข้ าร่วมโครงการก่อนเข้ าร่วมในพิธีเปิ ดงาน IGEM2011

รูปที่ 8: ฯพณฯ ท่านดาโต๊ ะ ซรี มูฮมั หมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราซัก (ยืนกลาง) นายกรัฐมนตรี
ประเทศมาเลเซียเป็ นประธานในพิธีเปิ ดงาน International Greentech & Eco Products Exhibition
& Conference Malaysia (IGEM 2011) ในปาถกฐาเปิ ดงานท่านนายกฯได้ แสดงเจตจํานงค์ในการ
ใช้ Green Technology เป็ นตัวผลักดันสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต รวมทังเรี
้ ยกร้ องให้
ภาคธุรกิจและสถาบันการเงินได้ เห็นความสําคัญของ Green technology และร่วมกันสนับสนุนให้ มี
การวิจยั พัฒนา และใช้ ให้ มากยิ่งขึ ้นเพื่อความเจริญอย่างมัน่ คงของประเทศ
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รูปที่ 9: บรรยากาศในห้ องประชุมใหญ่ที่ใช้ เป็ นสถานที่ทําพิธีเปิ ดงาน IGEM 2011
มีบริ ษัทและหน่วยงานของประเทศมาเลเซียจํานวนมากมาเข้ าร่ วมจัดงาน ประเทศอื่นๆที่มาร่ วมจัด
แสดงเช่ น กลุ่ม บริ ษั ท และหน่ ว ยงานของรั ฐ จากกลุ่ม ประเทศในเครื อ สหภาพยุโ รปซึ่ง เน้ น แสดง
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีรถขับเคลื่อนด้ วยไฟฟ้า กลุ่มบริ ษัท
จากประเทศไต้ หวันจะเน้ นผลิตภัณฑ์ให้ แสงสว่างประเภทหลอด LED อุปกรณ์และแผง Solar cells
หน่วยงานและบริ ษัทเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้ อมจากประเทศเกาหลี ได้ นําเสนอแนวคิดในการ
จัด การสิ่ง แวดล้ อ มแบบองค์ ร วมโดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการนํ า ข้ อ มูล มา
ประกอบการบริ หารจัดการเช่นระบบเซนเซอร์ วัดค่าพารามิเตอร์ จากสิ่งแวดล้ อ ม ระบบหุ่น ยนต์
สําหรับใช้ งานทางเก็บข้ อมูล (Data acquisition) และเฝ้าระวัง (Remote monitoring) ด้ าน
สิง่ แวดล้ อม ระบบเตือนภัยจากภัยธรรมชาติ

รูปที่ 10: รูปซ้ ายแสดงระบบจัดการของเสียแบบองค์รวมออกแบบโดย SULO ซึง่ เป็ นบริ ษัทของ
ประเทศออสเตรเลีย โดยมีบริษัทแห่งหนึง่ ของมาเลเซียนําเข้ าเทคโนโลยีมาใช้ ในประเทศโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการของเสีย (Waste
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Management) รูปขวาแสดงหัวเติมพลังงานไฟฟ้าสําหรับรถยนต์โดยสารใช้ ไฟฟ้า (Electric Vehicle
หรื อ EV) ซึง่ ทางบริษัทโปรตอนของประเทศมาเลเซียได้ เริ่มผลิตรถยนต์ใช้ พลังงานไฟฟ้าไปบ้ างแล้ ว

รูปที่ 11: รูปซ้ าย บริ ษัทของประเทศมาเลเซียสามารถผลิตและจําหน่ายแผง Solar cells ได้ เอง รูป
ขวาแสดงนวัตกรรมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดยใช้ พืชที่ปลูกตามแนวผนังบ้ านในการเป็ นฉนวน
ความร้ อนช่วยลดพลังงานที่ต้องใช้ จากเครื่ องปรับอากาศ

รูปที่ 12: ซ้ ายบนและขวาบนเป็ นบูธของบริษัทจากประเทศจีน (Himin Solar Corporation) และ
ประเทศไต้ หวันตามลําดับซึง่ ให้ ความสําคัญกับพลังงานแสงอาทิตย์โดยประเทศจีนได้ ริเริ่มโครงการ
“เมืองสีเขียว” โดยทังเมื
้ องสามารถอยูไ่ ด้ โดยพึง่ พาพลังงานสะอาดเท่านันโดยเฉพาะอย่
้
างยิ่ง
พลังงานแสงอาทิตย์จาก Solar cells หรื อจาก Concentrated solar power (CSP) รูปด้ านล่าง
แสดงบูธจากประเทศสหภาพยุโรปซึง่ มีผลิตภัณฑ์ที่เน้ นการเก็บเกี่ยวพลังงานจากแสงอาทิตย์จาก
ประเทศสเปนและโปรตุเกส นอกจากนันยั
้ งมีนวัตกรรมปรับอากาศภายในบ้ านจากประเทศออสเตรี ย
ที่ใช้ พลังงานความร้ อนจากแสงอาทิตย์ช่วยในการเปลี่ยนสถานะสารดูดซับความร้ อนจากสถานะไอ
(ระเหยความร้ อนออกไปจากระบบ)ให้ กลายเป็ นสถานะของเหลว
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รูปที่ 13: รถยนต์รุ่น Roadster ของบริษัท Tesla Motors จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นํามาแสดงใน
งานเป็ นรถยนต์ที่ใช้ ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน แหล่งพลังงานของรถยนต์รุ่นนี ้เป็ นแบตเตอรี่ ออกแบบ
พิเศษโดยบริษัท Panasonic จากประเทศญี่ปนุ่ รถยนต์แบบใช้ ไฟฟ้าสามารถช่วยรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
เนื่องจากไม่ปล่อยควันพิษและมลภาวะทางเสียง ช่วยลดภาวะโลกร้ อนได้ เป็ นอย่างดี

รูปที่ 14: บูธจากประเทศเกาหลีมีหน่วยงานและบริษัทหลายเจ้ าได้ นําเสนอ Green technology ที่
น่าสนใจคือระบบ Information and Communications Technology (ICT) สําหรับงานทางด้ าน
สิง่ แวดล้ อมของบริษัท Korea Environment Corporation (KECO) ซึง่ ได้ นําเสนอระบบเตือนภัย
(Early warning system) สําหรับประชาชนในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิเช่น ดินถล่ม นํ ้าป่ าไหลหลาก หรื อ
วาตภัยจากพายุไต้ ฝนุ่ บริษัท WARECO นําเสนอระบบดูแลรักษาระบบประปาโดยใช้ เครื่ องมือ
ประเภทหุน่ ยนต์และการสื่อสารเพื่อช่วยหารอยแตกร้ าวในระบบประปาขนาดใหญ่ หุน่ ยนต์ดงั กล่าว
มีทงระบบที
ั้
่สามารถเคลื่อนที่โดยใช้ พลังงานไฟฟ้าหรื อระบบที่ปล่อยให้ ลอยไปกับความแรงของนํ ้า
เพื่อเก็บข้ อมูลที่สนใจ
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รูปที่ 15: บริ ษัท Hephzibah Co., Ltd. จากประเทศเกาหลีมีความเชี่ยวชาญทางด้ านพลังลมโดย
กังหันลมของบริ ษัทจะเป็ นแบบ Hybrid ระหว่างพลังลมและพลังงานแสงอาทิตย์

รู ปที่ 16: ในบริ เวณงานจะมีการประกวด
ออกแบบโปสเตอร์ นํ าเสนอแนวความคิด
เพื่อเป็ นเครื่ องเตือนใจให้ ทกุ คนได้ ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดล้ อม
เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตและการอยู่
ร่ ว มกั น กั บ สิ่ ง แวดล้ อมโดยไม่ มุ่ ง แต่ จ ะ
ทํ า ลายทรั พ ยากรเพี ย งเพื่ อ ผลตอบแทน
ทางด้ านธุรกิจเท่านันแต่
้ ต้องช่วยสร้ างและ
ฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อมของโลกให้ คงอยู่ต่อไป
อย่างยัง่ ยืน

2.4 สรุปเนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion)
ตัวอย่างกลไกและยุทธศาสตร์ ในการนําไปสู่ความสําเร็ จในการส่งเสริ ม Green Technology ที
สมาชิกในกลุม่ ได้ เรี ยนรู้จากการเข้ าร่วมโครงการในครัง้ นี ้คือ
- การสนั บ สนุ น อย่ า งจริ ง จั ง และจริ ง ใจจากผู้ บริ ห ารระดั บ สู ง สุ ด ของประเทศดั ง ที่ ท่ า น
นายกรัฐมนตรี ของประเทศมาเลเซียได้ แสดงให้ พวกเราได้ เห็น นอกจากนันท่
้ านนายกรัฐมนตรี ฯ
ยัง แสดงถึ ง เจตนารมณ์ ที่ เ ข้ มแข็ ง ในการที่ จ ะต่ อ ยอดความตัง้ ใจเดิ ม ที่ จ ะลดปริ ม าณการ
ปลดปล่อยกาซคาร์ บอนไดออกไซด์ลง 40% ภายในปี 2020 ซึง่ เป็ นสิ่งที่ดีทําให้ มีทิศทางในการ
ดําเนินงานที่ชดั เจน
- การวางแผนการประชาสัมพันธ์ อย่างเป็ นระบบเช่นการจัดงานประชุมวิชาการและงานแสดง
ทางด้ าน Green technology ในโอกาสของวันชาติมาเลเซียช่วยให้ เกิดการรวมใจเป็ นหนึ่งเพื่อ
ผลักดันให้ นโยบายในการใช้ Green technology เป็ นวาระที่สําคัญสูงสุดแห่งชาติโดยปริยาย
e11IN104CONGreenTech-PasanK12Oct11ปาษาณ

หน้ า 16 ของ 20

-

การใช้ เครื อข่ายของมิตรทางด้ านธุรกิจ และทางการต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุม่ ประเทศ
เพื่อนบ้ านแถบเอเชียในการสร้ างความร่ วมมืออย่างเป็ นรู ปธรรมในการผลักดันให้ เกิดโครงการ
หรื อธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ Green technology เพื่อให้ เกิด win-win situation ทังทางด้
้
านธุรกิจ
และทางด้ านการฟื น้ ฟูและป้องกันสิ่งแวดล้ อม การร่วมมือกันเป็ นสิ่งสําคัญเนื่องจากการที่จะใช้
Green technology ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดนันต้
้ องการผู้ร้ ูหลากหลายสาขามาร่วมมือกันปฏิบตั ิ
- การส่งเสริ มการใช้ ISO 50001 เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการส่งเสริ มให้ เกิดสังคม Low Carbon
าง
Society, การใช้ Green technology, การส่งเสริ มธุรกิจ green purchasing รวมทังการสร้
้
เมืองสีเขียวตัวอย่างเช่น Eco City หรื อ Green Township อย่างที่ประเทศมาเลเซียกําลัง
พยายามอยูใ่ นปั จจุบนั
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมในการช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางด้ าน Green technology, Green purchasing
- การผลักดันจากด้ านบน (Top down) เป็ นสิ่งที่ดีแต่จําเป็ นต้ องทําอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะ
เวลานานเพื่อให้ แน่ใจว่านโยบายจากด้ านบนเป็ นนโยบายที่ได้ รับการยอมรับจากประชาชนและ
ผู้นํ า ในการปฏิ บัติ ใ นระดับ ล่า งเพื่ อ ทํ า ให้ เ กิ ด แรงผลัก ดัน ส่ง เสริ ม ที่ มี ข นาดใหญ่ ม ากยิ่ ง ขึ น้
นโยบายใดๆที่ได้ รับการยอมรับจากคนหมู่มากย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ มากด้ วย
สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลประเทศต่างๆสามารถทําได้ คือการซึมซับความเสี่ยงทางธุรกิจให้ กับบริ ษัทที่
พัฒนาเกี่ยวกับ Eco-products และ Green technology เป็ นต้ น
- การผลักดันส่งเสริ มควรจะต้ องเน้ นกลุ่มเยาวชน นักเรี ยน นักศึกษาด้ วยเพราะเขาเหล่านัน้ จะ
เป็ นกําลังสําคัญในอนาคตที่จะสืบสานงานทางด้ านนี ้ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ เทคโนโลยี
ICT เป็ นตัวจักรสําคัญในการส่งเสริมหรื อเผยแพร่งานทางด้ านนี ้ เช่น การใช้ Social network ซึง่
เป็ นที่นิยมในกลุม่ เยาวชนในการ update ข้ อมูลเกี่ยวกับ Eco-products เป็ นต้ น
- ในส่วนของการสัมมนาพวกเราคิดว่าสามารถปรับให้ อยู่ในระดับการสัมมนาระดับนานาชาติได้
โดยการยกระดับการสัมมนาให้ ทดั เทียมกับการสัมมนาวิชาการทัว่ ไป (มี call for papers,
technical committee เป็ นต้ น) ซึง่ จะช่วยให้ เกิดการส่งเสริ มความร่วมมือได้ ในวงที่กว้ างมาก
ยิ่งขึ ้น
- การนิยาม “Green Technology” น่าจะเป็ นสิง่ ที่ควรพิจารณากันให้ ถ่องแท้ เพื่อช่วยให้ เกิดความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ ้นในการกําหนดแนวทางส่งเสริม พัฒนา วิจยั และด้ านอื่นๆ
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รูปที่ 17: ผู้เขียนระหว่างการนําเสนอผลสรุปที่ได้ จากการทํากิจกรรมกลุม่
ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
ได้ รับรู้ถึงสถานะความก้ าวหน้ าปั จจุบนั ของ Green Technology รวมทังได้
้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
มุมมอง และจุดยืนเกี่ ยวกับงานที่กําลังดําเนินการอยู่กับเพื่อนร่ วมโครงการและกับผู้เข้ าร่ วมงาน
สัมมนาท่านอื่นๆ รวมทังเจ้
้ าหน้ าที่ประจําบูธในงานนิทรรศการ ทําให้ ได้ ร้ ูจกั กับเพื่อนใหม่ๆในวงการ
เดียวกันและบางท่านอาจจะมีหนทางที่จะสร้ างความร่วมมือร่วมกันในอนาคตได้ มีแนวคิดที่ได้ จาก
โครงการนีม้ ากมายที่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ ICT ในการบริ หาร
จัดการงานทางด้ านสิ่งแวดล้ อมไม่ว่าจะเป็ นงานเกี่ยวกับการนําเสนอหรื อสร้ างความตื่นตัวในการใช้
Eco products ผ่านสื่อ Social Network การใช้ ระบบสื่อสารร่วมกับระบบเซนเซอร์ ในการเก็บข้ อมูล
จากสิ่งแวดล้ อม การใช้ ระบบสื่อสารและระบบเครื อข่ายเซนเซอร์ ในการบริ หารจัดการของเสียและ
้
รับรู้ รับฟั ง จากผู้ร้ ูและบุคลากรในวงการยังมีสว่ นสําคัญ
ระบบ Recycle เป็ นต้ น นอกจากนันการได้
ในการสร้ างแรงบัน ดาลใจให้ ส ามารถสร้ างสรรงานในรู ป แบบใหม่ ๆ เพื่ อ พัฒ นาวงการ Green
Technology ในประเทศไทย
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รู ปที่ 18: ผู้เขียนรั บประกาศนียบัตรการเข้ าร่ วมโครงการจาก ดร. ไชยยศ บุญญากิจ APO’s
resource person และ Ms. Joni Chan, Deputy Secretary General ของ GPNM.
3.2 ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานต้ นสังกัด
สร้ างความร่วมมือ: Green Technology เป็ นสาขาอุบตั ิใหม่ที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจจาก
ผู้เชี่ยวชาญจากหลายฝ่ ายเพื่อแก้ ปัญหา ดังนัน้ การเข้ าร่ วมกิจกรรมประชุมวิชาการจะช่วยให้ กรม
วิทยาศาสตร์ บริ การได้ ทําความรู้ จกั และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของ
Green Technology โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้ างความร่ วมมือทางด้ านวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับ
การทดสอบผลิตภัณฑ์ Eco-product และการประยุกต์ใช้ Green Technology ในการระวัง
รักษาสิง่ แวดล้ อม
เตรี ยมความพร้ อมในการให้ บริ การวิเคราะห์ ทดสอบ Eco-product: การส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ EcoProduct เป็ นสิ่งที่จําเป็ นต้ องทําเพื่อรักษาสมดุลย์ทางด้ านสิ่งแวดล้ อมของโลกไม่ให้ ยํ่าแย่ไปกว่านี ้
อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่นําเข้ าหรื อส่งออกจากประเทศไทยจําเป็ นต้ องผ่านการ
ตรวจสอบเพื่อประโยชน์ต่อผู้บริ โภคทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์ บริ การมีความ
้
ธีการผลิต
สนใจที่จะศึกษาติดตามเทคโนโลยีของสินค้ าประเภท Eco-product รวมทังกรรมวิ
เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรี ยมกรรมวิธีการวิเคราะห์ทดสอบ
ที่เหมาะสมพร้ อมที่จะรองรับและให้ บริ การต่อลูกค้ าที่ต้องการนําสินค้ าประเภท Eco-product เข้ า
ประเทศหรื อส่งออกไปต่างประเทศ
อื่นๆ: เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์ บริ การซึ่งกําลังทําวิจยั
ทางด้ านอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับ Green Technology เช่น Waste management การค้ นคว้ าวิจยั
และพัฒนาทางด้ านพลังงานทดแทน
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3.3 ประโยชน์ตอ่ สายงานหรื อวงการในหัวข้ อนันๆ
้
3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ ดําเนินการภายใน 1 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
3.4.1 กิจกรรม เช่น การฝึ กอบรมภายในหน่วยงาน การบรรยายในทีมงาน บทความที่ลง
newsletter เป็ นต้ น
ทํารายงานการเดินทางเสนอให้ กับผู้บริ หารระดับสูงของกรมวิทยาศาสตร์ บริ การไป
แล้ ว โดยจะจัดการฝึ กอบรมในหน่วยงานภายใน 6 เดือนข้ างหน้ า
3.4.2 สรุปรายละเอียดกิจกรรม พร้ อมภาพถ่าย และใบลงชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
3.5.1 แผนงานกิจกรรมที่จะดําเนินการ
- จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 50001 ภายในกรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
- ดําเนินการตามแผนโครงการวิจยั ปี 2555 โครงการสร้ างระบบตรวจจับและควบคุมระยะไกล
สําหรับงานทางด้ านสิง่ แวดล้ อม โดยจะเน้ นในเรื่ องระบบอัตโนมัติสําหรับการเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับ
การผลิตพลังงานจาก Solar cell และการใช้ พลังงานของหุน่ ยนต์ซงึ่ ติดตัง้ Solar cell
3.5.2 ส่งเอกสารสรุปกิจกรรมดังข้ อ 3.4.2 เมื่อเสร็จสิ ้นกิจกรรมให้ สว่ นวิเทศสัมพันธ์
ส่ วนที่ 4 เอกสารแนบ
4.1 กําหนดการฉบับล่าสุด (Program)
4.2 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials)
4.3 ประวัติโดยสังเขปของวิทยากรบรรยาย (CV)
4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand)
4.5 เอกสารนําเสนอผลงานหลังจากเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation)
_______________________________________

หมายเหตุ

1. ตัวอักษรและขนาดของตัวอักษรที่ใช้ คือ Cordia New 14 pt.
2. รายงานการเข้ า ร่ ว มโครงการเอพี โ อ ต้ อ งจัด ทํ า เป็ นรายบุค คล และมี กํ า หนดจัด ส่ง ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน หลังจากเดินทางกลับจากการเข้ าร่วมโครงการ
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