Renergy
โดย : คุณพิชัย ถินสันติสุข ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10 ยอดหญิงพลังงานทดแทน
Renewable Energy หรือ พลังงานทดแทนในประเทศไทย ไมไดมีแต
พลังงานเซลลแสงอาทิตย (Solar cell) และ พลังงานลม (Wind) ซึ่งเปน
พลังงานจากธรรมชาติที่โลกใบนี้ใหมา แตยังมีพลังงานที่ยิ่งใหญ ซึ่งไทย
เราไดเปรียบในเชิงภูมศิ าสตรและมีศกั ยภาพสูงในการผลิตพลังงานทดแทน
แทจริงแลวดวงอาทิตยคือแหลงกําเนิดพลังงานที่ยิ่งใหญ โดยโลกดูดซับ
พลังงานจากดวงอาทิตยและเก็บสะสมไว ซึ่งอาจจะมีปริมาณมากกวา
พลังงานทั้งหมดที่มนุษยชาติใชกันอยูทุกวันนี้ก็ได พลังงานเหลานี้อยูใน
รูปของ BioEnergy เชน เชื้อเพลิงชีวภาพ สําหรับในประเทศไทย เราจะ
คุนหูกับเอทานอล และไบโอดีเซล แตยังมีอีก 3 พลังงานยิ่งใหญ ซึ่งก็คือ
Biomass รวมไปถึง Biogas และพลังงานจากขยะ ซึ่งในปจจุบันมนุษย
สามารถนําพลังงานที่สะสมเหลานี้มาใชหมักดวยแบคทีเรียไรอากาศและ
การเผาดวยความรอน
จากความหลากหลายของพลังงานทดแทน จึงมีนกั ธุรกิจมากหนาหลายตา
เขาสูพลังงานทดแทน จนเปนธุรกิจทีไ่ ดถกู ขนานนามวาเปน คลืน่ ลูกใหม
หรือ Blue Wave เปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตก็วาได ผูที่อยูในธุรกิจนี้
เขาคิดอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่จะกลาวถึง เปนสุภาพสตรี
เปนผูนําองคกรตัวจริง พวกเธอคือ 10 ยอดหญิงพลังงานทดแทน
แหงป 2558

คุณเกศินี เจริญพจน (เก)

E–mail: kay@pairoj.co.th
Website: http://www.pairoj.co.th
พวกเรารูจักเธอในนาม คุณเก ไพโรจนสมพงษ ทายาทธุรกิจการจัดการ
ขยะทีท่ าํ งานหนักเกินตัวมาตลอด คุณเกและนองสาวไดเขามารับผิดชอบ
ธุรกิจอยางเต็มตัวใน กลุมบริษัท ไพโรจนสมพงษ ผูเปนตํานานของ
การจัดการขยะของกรุงเทพมหานครเปนผูประกอบการรายแรกที่นํา
เทคโนโลยีการมวนหอขยะ (Wrapping) มาใชเพื่อชวยใหสามารถขนยาย
ขยะได โ ดยไม ส  ง กลิ่ น และไม ส ร า งมลพิ ษ ด า นนํ้ า เสี ย ในขณะขนส ง
นอกจากนี้ ยังไดขยายธุรกิจดานการจัดการขยะชุมชนออกไปอีก โดยมี
เปาหมายในการผลิตพลังงานจากขยะใหมากขึน้ จากปจจุบนั ไดใชเทคโนโลยี
Biogas โดยนํากาซมีเทนจากบอฝงกลบขยะมาผลิตไฟฟา สําหรับโครงการ
ในอนาคต คุณเกกําลังศึกษาเทคโนโลยีใหม ๆ อาทิ การผลิตไฟฟาจาก
RDF เพือ่ ใหสอดคลองกับแนวทางของภาครัฐ กลุม บริษทั ไพโรจนสมพงษ
รับผิดชอบและจัดการขยะกวาวันละ 2,000 ตัน โดยขนยายและนําไป
ฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landﬁll) ดวยการ Wrapping
ขยะกอนนําไปฝงกลบ หนึ่งในผูนําของการจัดการขยะรายใหญที่รับงาน
จากกรุงเทพมหานคร
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คุณทักษสตุ า ถิน่ สันติสขุ (เพลิน)

E-mail: taksuta@zerowaste.co.th
Website: http://www.zerowaste.co.th
หลังจบการศึกษาจากเมืองผูด ี ก็มารับบทหนักในฐานะทายาทธุรกิจตอยอด
กิจการของครอบครัว จากผูผ ลิตและจําหนายเครือ่ งจักรกลรักษาสิง่ แวดลอม
สูผูผลิตพลังงานจากขยะ โดยคงรูปแบบดานสิ่งแวดลอมของธุรกิจเดิม
โดยรักษาฐานลูกคาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอยูเดิมกวา 30 ป
เปนเสนทางลัดสูค วามไววางใจจากทองถิน่ และกาวขามอุปสรรคตาง ๆ นานา
มายืนแถวหนาของธุรกิจ “Waste to Energy” ในประเทศไทย ดวยเปาหมาย
การผลิตไฟฟาจากขยะดวย RDF ซึง่ เปนเปาหมายของ กรมควบคุมมลพิษ
ทีต่ งั้ ไวถงึ 25 โครงการ สวนแผนพัฒนาพัฒนาพลังงานทดแทน มีเปาหมาย
พลังงานขยะถึง 400 เมกะวัตต คุณเพลิน กลาววา “อยามองวาธุรกิจพลังงานขยะ
เปนธุรกิจของผูท รงอิทธิพล และอยามองวาใครทีท่ าํ ธุรกิจนีต้ อ งรํา่ รวย หากทํา
แบบครบวงจรดูแลสิง่ แวดลอมดวยอยางทีท่ าํ อยูแ ลว ตองใชใจของทุก ๆ คน
ทําพรอมกัน และอยากจะบอกสังคมวาการแปลงขยะเปนพลังงานไฟฟาเปน
อีกธุรกิจหนึง่ ของพลังงานทดแทนทีส่ ามารถพึง่ พาไดของประเทศ แตตอ งมี
ใจรัก ไมนาํ ไปใชเปนเกมสการเงิน” สําหรับตลาดอาเซียนอันใกล ZeroWaste
ไดเดินหนาพลังงานขยะไปแลวหลายประเทศและพรอมเปนผูน าํ ในอาเซียน
ดาน Waste to Energy คุณทักษสตุ า ในฐานะกรรมการผูจ ดั การ บริษทั ซีโรเวซท
จํากัด อยากฝากใหภาครัฐเห็นถึงความสําคัญของพลังงานขยะ ซึง่ นอกจาก
จะไดพลังงานไฟฟาแลว การกําจัดขยะยังชวยลดกาซเรือนกระจกไดถงึ 25 เทา
ของพลังงานทดแทน และภาคเอกชนก็พรอมใจกันลงทุน 100 %

คุณดารัตน ศิรวิ ริ ยิ ะกุล วิภาตะกลัศ

E-mail: darat@tis-sugar.com
Website: http://www.epcethanol.com
รองประธานเจาหนาที่บริหารกลุม KTIS (กลุมนํ้าตาลไทยเอกลักษณ)
ในแวดวงโรงงานนํา้ ตาลที่ไมมีใครไมรจู กั เธอเปนเจาของโรงเรียน เจาของธุรกิจ
เกษตร – พลังงาน ตัวจริงของภาคเหนือตอนลาง พวกเราคุน เคยกับการที่
จะเรียกเธอวา “อาจารยดารัตน” ผูม องธุรกิจในเชิงมหภาค ไกลไปจนถึง
เรือ่ งของ Food and Fuel วาจะตองเอือ้ กันอยางไรในอนาคต อาจารยดารัตน
ยอดนักธุรกิจหญิง ผูก ลาคิด กลาทํา อีกคนหนึง่ เธอเชือ่ มัน่ ในตัวเอง และ
เชือ่ ในสิง่ ทีเ่ ธอทํา รักความยุตธิ รรม ใครจะยากดีมจี นแคไหนก็เขากับเธอได
ดวยความทีเ่ ธอเปน “ครู” นัน่ เอง อาจารยดารัตนกา วขามการแขงขันใน
ประเทศไทย และพรอมสู AEC ดานเกษตร– พลังงาน ดวยธุรกิจออยกวา
100 ลานตันตอป กากนํา้ ตาล 4.5 ลานตันตอป และมันสําปะหลังกวา
30 ลานตันตอป และทีเ่ ปนยุทธศาสตรดา นพลังงาน ก็คอื ความสามารถ
ในการผลิตเอทานอล กวา 1,500 ลานลิตรตอป จากโรงงาน 21 แหง
สรางแรงงานทั้งคนไทยและเพื่อนบานชาวอาเซียน อาจารยดารัตน
สนับสนุนใหมี พ.ร.บ. พลังงานทดแทน เพือ่ ใหมหี นวยงานทีช่ ดั เจนมาดูแล
ดานพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพ และไมตองอาศัยกฎหมายอื่น ๆ ที่มี
อยูใ นขณะนีม้ าปรับใช ไ ปกอน ซึง่ อาจไมเอือ้ ตอการพัฒนาพลังงานทดแทน
ในประเทศ และเมือ่ เรากาวสู AEC ประเทศไทยจะตองมีกฎหมายทีเ่ อือ้
แตไมเสียเปรียบตอการใชวตั ถุดบิ จากประเทศเพือ่ นบานชาวอาเซียน
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ดร.วันดี กุญชรยาคง (ตุม )

E-Mail: wandee@spcg.co.th
Website: http://www.spcg.co.th
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั เอสพีซจี ี จํากัด (มหาชน)
นางฟาแหงพลังงานเซลลแสงอาทิตย คิดและทําหลายอยางที่คนอื่น
ทําไมได...งายเหมือนเสกมนต คุณตุม ผูม บี คุ ลิกเปนกันเองกับทุกระดับ
ไมวา เธอจะติดอันดับเศรษฐีนอี นั ดับใด ดร.วันดี ก็ยงั เปนคุณตุม คนเดิม
ทีพ่ วกเรารูจ กั วันนีเ้ ธอถือ Solar cell รุน Adder 8 บาท กวา 260 เมกะวัตต
มูลคาการลงทุนกวาสองหมืน่ ลานบาท เมือ่ เดือนธันวาคม 2557 คุณตุม
ไดเดินทางรับรางวัล “สตรีผนู าํ การลดโลกรอนดวยพลังงานแสงอาทิตย”
จากองคการสหประชาชาติ ในการประชุมใหญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศโลก (UN Climate Change: UNFCC) ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู
ดวยปรัชญาธุรกิจ Think, Believed, Faith, Planning and Action ยิง่ วิสยั ทัศน
ดวยแลว เปนสิ่งที่เธอทําไดจริงๆ จึงมีวันนี้ “Foresee the Unseen
Opportunities การเปนผูนําตองสามารถมองทะลุมิติ เพื่อชวงชิงโอกาส
ในการพัฒนากอนคูแขง และสามารถรักษาความเปนผูนําไดแบบยั่งยืน”
คุณวันดีจะใชโอกาสและสิ่งที่เธอไดมาใหเปนประโยชนกับสังคมมากที่สุด
นัน่ คือ ปณิธานทีไ่ ดบอกกับเพือ่ นรวมธุรกิจ เธอเห็นวาภาครัฐควรประกาศ
รับซือ้ ไฟฟาจากพลังงานเซลลแสงอาทิตยอยางไมจาํ กัดราคาชวงพีค (ชวงที่
ตองการไฟฟามากทีส่ ดุ ) เนือ่ งจาก Solar Cell ผลิตไฟฟาไดในเฉพาะเวลา
กลางวันอยูแ ลว จะไดลดการผลิตไฟฟาจาก LNG ทีต่ อ งนําเขาจากตางประเทศ
ในราคาสูง

คุณวราพรรธน นภาสินชัยบูรณ (เจบว ย)

E-Mail: greenenergythai.coltd@gmail.com,
energythai@hotmail.com
เจาของและผูจ ดั การ บริษทั กรีนเอ็นเนอรจไี ทย จํากัด หากบทความนี้
ขาด เจบว ย ก็จะขาดสาระสําคัญไปทันที ยอดหญิงลูกนํา้ เค็ม ชาวชลบุรี
ผูฝ า ฟนธุรกิจไมแปรรูป (โรงเลือ่ ย) ผลิตพาเลท และเชือ้ เพลิงอัดแทง (Wood
Pellets) เดินหนาธุรกิจมาพรอมกับสามี ผูม คี วามรูด า นชางเปนอยางดี และ
ลูกๆ อีก 7 คน เจบว ยมีโรงเลือ่ ย 5 โรง แบงใหลกู ๆ ชวยกันดูแลแตยงั ไม
วางมือ หากถามวาทุกวันนีท้ าํ ไมเจบว ยยังพักอยูบ า นพักชัน้ เดียวในโรงงาน
เจบว ยจะตอบอยางเต็มปากเต็มคําวา “ฉันมันลูกคนจน ปลอยใหลกู คนรวย
เขาอยูบานหลังใหญๆ” ปจจุบัน กรีนเอ็นเนอรจีไทย ผลิตและสงออก
เชือ้ เพลิงอัดแทง (Wood Pellets) ไปยังประเทศญีป่ นุ เดือนละ 2,000-3,000 ตัน
โดยมีผซู อื้ มารับถึงหนาโรงงาน เจบว ยนอกจากเปนนักธุรกิจอารมณดแี ลว
ยังเปนนักพูด เปนวิทยากรบรรยายใหผสู นใจไดฟง อยางสนุกสนานแบบมี
 หาเปน
สาระ สวนวิสยั ทัศนเธอ ก็คอื “คิดเปนเห็นงาน ทําเปนเห็นเงิน แกปญ
เห็นอนาคต” ปรัชญาธุรกิจคือ “ลูกคาคือเจานายของเรา-Customer is
The King” เจบว ยอยากเสนอตอภาครัฐวา ภาครัฐควรเขามาชวยดูแลผูผ ลิต
Wood Pellets ในประเทศไทยใหสามารถขายไปยังตางประเทศได โดยไม
ตองผานนายหนา ศักยภาพการผลิต Wood Pellets และวัตถุดิบไทย
มีกวา 5 ลานตันตอป ราคาสงออกก็ดี F.O.B. $145-155 USD เกษตรกร
จะไดไมตองนําเศษวัสดุไปเผาใหเกิดกาซเรือนกระจก
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คุณวิวรรณ บุณยประทีปรัตน

E-mail: bywiwan@yahoo.com
Website: http://www.southernpalmoil.com
ดวยตําแหนงเลขาธิการ สมาคมปาลมนํา้ มันและนํา้ มันปาลมประเทศไทย
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ทักษิณอุตสาหกรรมนํา้ มันปาลม (1993)
จํากัด ประธานกรรมการบริหาร บริษทั สุราษฎรธานี กรีน เอ็นเนอยี่
จํากัด และประธานกรรมการบริหาร บริษทั กรีน ทู เอ็นเนอยี่ จํากัด และ
ปรัชญาทางธุรกิจทีว่ า “กลาคิด กลาทํา รวดเร็ว ซือ่ สัตย และยุตธิ รรม”
คุณวิวรรณ หญิงแกรงแหงวงการนํา้ มันปาลมในภาคใต กลุม ทักษิณปาลม
ซึง่ เปนกลุม แรก ๆ ที่ใชแนวคิดผลิตพลังงานจากเศษเหลือทิง้ จากโรงงานสกัด
นํา้ มันปาลม และกลายเปนตนแบบกระจายไปทัว่ ประเทศในขณะนี้ ในชวง
วิกฤตนํา้ มันปาลมจากการเมืองไทย เธอตองออกมาสะทอนความจริงของ
ผูป ระกอบการ ตัง้ แต การปลูกไปจนถึงการสกัดนํา้ มันปาลม ดวยความกลาคิด
กลาทํา สําหรับธุรกิจทักษิณปาลม เริม่ ตัง้ แตการเพาะพันธุป าลมคุณภาพสูง
ไปจนถึง การสกัดนํา้ มันปาลมดิบ (CPO) กวา 90 ตันตอชัว่ โมง และผลิต
ไฟฟาจากทลายปาลม (EFB) 10 เมกะวัตต แมแตนาํ้ เสียก็ยงั ใชเทคโนโลยี
ชีวภาพ (Biogas) ผลิตไฟฟาใชเองอีก 3 เมกะวัตต เธอจึงเปนผูห นึง่ ที่
นายกยองในการนําเกษตรกรรมมาสูพ ลังงานทดแทน และยังเปนครอบครัว
ทีท่ าํ งานใหกบั สังคมมาโดยตลอด ในยุคการปฏิรปู เธออยากใหมกี ารบูรณาการ
ผูท ม่ี คี วามเกีย่ วของกับเกษตร-พลังงาน ทัง้ 2 ระบบ เขาดวยกัน เพือ่ ใหเกิด
ความเปนธรรมในสังคม และปรับปรุงกฎระเบียบที่ไมเอื้อตอการพัฒนา
การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม พรอมทั้งปรับปรุงระบบจัดเก็บขอมูล
ใหถกู ตอง เพือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต

คุณโศภชา ดํารงปยวุฒิ์ (ปอบ)

E-Mail: sopacha@gunkul.com
Website: http://www.gunkul.com
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน)
หนึง่ ในยักษใหญแหงวงการพลังงานทดแทน เปนศูนยรวมของอุปกรณสาํ หรับ
ระบบไฟฟาและพลังงานทดแทน รวมทัง้ จัดสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
มาตรฐานสูง โดยเฉพาะอยางยิง่ พลังงานเซลลแสงอาทิตย และพลังงานลม
ในทุกเวทีตองมีชื่อของ กันกุล อยูรวมวงสนทนา และใครก็ตองรูจัก
คุณปอบ ผูมีบุคลิกสงางามและเปนกันเองกับทุก ๆ คน เธอมีปรัชญาใน
การดําเนินธุรกิจทีเ่ ขมแข็งและจริงจังวา “พลังงานสรางสรรค คิดลํา้ ทําจริง :
Smart Energy in Action!” กันกุล เปนกลุม แรกๆ ทีเ่ ดินหนาพัฒนาโครงการ
กังหันลม และพลังงานทดแทนตางๆ ในอาเซียน และเมือ่ ถึงวันทีอ่ าเซียน
เปนตลาดเดียวกัน วันนั้นชื่อของ กันกุล ก็จะเปนที่รูจักของชาวอาเซียน
ทายทีส่ ดุ คุณปอบอยากฝากภาครัฐวา ควรสงเสริมพลังงานทดแทนอยาง
จริงจังมากขึน้ ทบทวนนโยบายทีอ่ าจจะมีผลกระทบตอการลงทุนของภาค
เอกชนและเตรียมพรอมที่ประเทศไทยจะเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยง
โครงขายระบบไฟฟาในอาเซียน (ASEAN Grid)

คุณสรอยฟา โอสุคนธทพ
ิ ย (กุง )

E-Mail: sroyfa08@gmail.com
เจาของรายการ Energy Update (ชอง 11 ทุกวันเสาร-อาทิตย เวลา
11.00-11.30 น.) เคยควารางวัล Thailand Energy Award เมือ่ ป พ.ศ. 2556
คุณสรอยฟา ไมใชแคพิธีกร แตเปนเจาของรายการที่มีความรูดาน
สิง่ แวดลอมและพลังงานเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิง่ พลังงานทดแทน
เชือ่ วาคนสวนใหญทงั้ รุน เกา รุน ใหม ตองยอมรับ คุณสรอยฟา มองพลังงาน
และสิง่ แวดลอมวา ไมใชแคเปนเพียงธุรกิจของเธอ แตเปนพันธกิจทีเ่ ธอตอง
ชวยสังคม ชวยโลก ชวยสรางความตระหนักใหคนไทยใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และเห็นคุณคาของพลังงาน ประเทศไทยยังตองนําเขาพลังงาน
เปนสวนใหญ สวนพลังงานทีม่ อี ยูใ นไทย ก็ขอใหใชอยางรูค ณ
ุ คาและเทาที่
จําเปน ทายทีส่ ดุ เธออยากจะเสนอตอภาครัฐวา ควรใหความรูด า นพลังงาน
ผานสือ่ ใหมากขึน้ ควรปลูกฝงใหเด็กรักษาสิง่ แวดลอม ประหยัดพลังงาน
และรูจ กั การนําขยะมาผลิตพลังงานทดแทน

คุณสุวพร ศิรคิ ณ
ุ

E-mail: suwaporn.sirikoon@yahoo.com
Website: http://www.efe.or.th
ผูอ าํ นวยการ มูลนิธพ
ิ ลังงานเพือ่ สิง่ แวดลอม มูลนิธติ วั อยางดานพลังงาน
และสิง่ แวดลอม บุคคลในวงการจะคุน เคยในชือ่ ของ efe หรือ EforE เปน
มูลนิธทิ กี่ าํ เนิดจากบุคคลทีร่ กั ษพลังงาน โดยใหความสําคัญดานสิง่ แวดลอม
คุณสุวพร ผันตัวจากการทํางานในบริษัทนํ้ามันขนาดยักษของเมืองไทย
มาทํางานเพื่อสิ่งแวดลอม ชวยสรางความตระหนักดานการใชทรัพยากร
ของชาติอยางรูคุณคาและสนับสนุนใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม
efe หนึง่ ในองคกรทีไ่ มแสวงผลกําไร ทีม่ ที มี งานและทีมทีป่ รึกษาเขมแข็ง
และเขาใจดานพลังงานและพลังงานทดแทนอยางแทจริง ทําหนาทีส่ ะทอน
ความตองการของภาคเอกชนและชุมชน เพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ภาครัฐ และทีก่ ลาวมานี้ ก็คอื ภารกิจหลักที่ คุณสุวพร แบกไวแทนพวกเรา
ชาวพลังงานทดแทน เธอจึงสมควรทีจ่ ะไดรบั การยกยองวาเปนหนึง่ ในยอดหญิง
พลังงานทดแทน

อันดับที่ 10 ทานผูอ า น คุณอาจเปนสุภาพสตรีอกี ผูห นึง่
ในยอดหญิงพลังงานทดแทน ไมวา ทานจะอยูว งการใด
เล็กใหญแคไหน หากทานรักพลังงานทดแทนและ
พรอมจะแบงปนใหกับสังคม พวกเราชาว RE :
Renewable Energy พรอมตอนรับทานสูยอดหญิง
พลังงานทดแทน บนถนนแหงความสําเร็จของธุรกิจ มักไมได
โรยดวยกลีบกุหลาบหรือมีใครปูพรมแดงใหเธอเหลานี้เดิน ทุกคน
ตองแลกมาด ว ยกั น ทั้ ง นั้ น ไม ว  า จะเป น สุ ข ภาพ ชี วิ ต ส ว นตั ว
ชี วิ ต ครอบครัว ความเปนเพื่อน แมกระทั่งนํ้าตา แตวันนี้พวกเธอ
เหล า นี้ ไ ด ก  า วขึ้ น มายื น อยู  แ ถวหน า ของธุ ร กิ จ พลั ง งานทดแทน
ดวยความภาคภูมใิ จ เปนตัวจริงเสียงจริงของผูท ถี่ กู เรียกวา ชางเทาหลัง
ยืนรอธุรกิจที่ตลาดใหญขึ้น และพรอมเผชิญคูแขงขันมากขึ้นใน
ตลาดอาเซียนอีกไมนานนี้
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