
Renergy
โดย : คุณพิชัย ถินสันติสุข ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

January 2015PB 51January 2015

10 ยอดหญิงพลังงานทดแทน
Renewable Energy หรือ พลังงานทดแทนในประเทศไทย ไมไดมีแต
พลังงานเซลลแสงอาทิตย (Solar cell) และ พลังงานลม (Wind) ซึ่งเปน
พลังงานจากธรรมชาติที่โลกใบนี้ใหมา แตยังมีพลังงานที่ยิ่งใหญ ซึ่งไทย
เราไดเปรยีบในเชงิภมูศิาสตรและมศีกัยภาพสงูในการผลติพลงังานทดแทน
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

จากความหลากหลายของพลงังานทดแทน จงึมนีกัธรุกจิมากหนาหลายตา
เขาสูพลังงานทดแทน จนเปนธรุกจิทีไ่ดถกูขนานนามวาเปน คลืน่ลกูใหม 
หรอื Blue Wave เปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตก็วาได ผูที่อยูในธุรกิจน้ี 
เขาคิดอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่จะกลาวถึง เปนสุภาพสตรี 
เปนผูนําองคกรตัวจริง พวกเธอคือ 10 ยอดหญิงพลังงานทดแทน
แหงป 2558 

10 ยอดหญิงพลังงานทดแทน
  คณุเกศนิ ี เจรญิพจน (เก)
  E–mail: kay@pairoj.co.th
  Website: http://www.pairoj.co.th
พวกเรารูจักเธอในนาม คุณเก ไพโรจนสมพงษ ทายาทธุรกิจการจัดการ
ขยะท่ีทาํงานหนกัเกนิตวัมาตลอด คณุเกและนองสาวไดเขามารับผดิชอบ
ธุรกิจอยางเต็มตัวใน กลุมบริษัท ไพโรจนสมพงษ ผูเปนตํานานของ
การจัดการขยะของกรุงเทพมหานครเปนผู ประกอบการรายแรกที่นํา
เทคโนโลยีการมวนหอขยะ (Wrapping) มาใชเพื่อชวยใหสามารถขนยาย
ขยะไดโดยไมส งกลิ่นและไมสร างมลพิษดานนํ้าเสียในขณะขนสง 
นอกจากนี้ ยังไดขยายธุรกิจดานการจัดการขยะชุมชนออกไปอีก โดยมี
เปาหมายในการผลติพลังงานจากขยะใหมากขึน้ จากปจจบุนัไดใชเทคโนโลยี
Biogas โดยนาํกาซมเีทนจากบอฝงกลบขยะมาผลติไฟฟา สาํหรบัโครงการ
ในอนาคต คุณเกกําลังศึกษาเทคโนโลยีใหม ๆ อาทิ การผลิตไฟฟาจาก 
RDF เพือ่ใหสอดคลองกบัแนวทางของภาครฐั กลุมบรษิทั ไพโรจนสมพงษ 
รับผิดชอบและจัดการขยะกวาวันละ 2,000 ตัน โดยขนยายและนําไป
ฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ดวยการ Wrapping 
ขยะกอนนําไปฝงกลบ หนึ่งในผูนําของการจัดการขยะรายใหญที่รับงาน
จากกรุงเทพมหานคร  

  
  E–mail: kay@pairoj.co.th

Energy#74_p51-53_iMac5.indd   51 12/23/2557 BE   11:03 AM



Renergy
โดย : คุณพิชัย ถินสันติสุข ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย : คุณพิชัย ถินสันติสุข ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

January 201552 53January 2015

  คุณทกัษสุตา ถ่ินสันติสุข (เพลนิ)
  E-mail: taksuta@zerowaste.co.th
  Website: http://www.zerowaste.co.th
หลงัจบการศกึษาจากเมอืงผูด ี กม็ารบับทหนกัในฐานะทายาทธรุกจิตอยอด
กจิการของครอบครัว จากผูผลติและจําหนายเคร่ืองจักรกลรกัษาสิง่แวดลอม
สูผูผลิตพลังงานจากขยะ โดยคงรูปแบบดานสิ่งแวดลอมของธุรกิจเดิม
โดยรักษาฐานลูกคาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอยูเดิมกวา 30 ป 
เปนเสนทางลดัสูความไววางใจจากทองถิน่ และกาวขามอปุสรรคตาง ๆ นานา 
มายนืแถวหนาของธรุกจิ “Waste to Energy” ในประเทศไทย ดวยเปาหมาย
การผลติไฟฟาจากขยะดวย RDF ซึง่เปนเปาหมายของ กรมควบคมุมลพษิ
ทีต่ัง้ไวถงึ 25 โครงการ สวนแผนพฒันาพฒันาพลงังานทดแทน มเีปาหมาย
พลงังานขยะถงึ 400 เมกะวตัต คณุเพลนิ กลาววา “อยามองวาธรุกิจพลังงานขยะ
เปนธรุกจิของผูทรงอทิธพิล และอยามองวาใครทีท่าํธรุกจินีต้องรํา่รวย  หากทาํ
แบบครบวงจรดูแลสิง่แวดลอมดวยอยางทีท่าํอยูแลว ตองใชใจของทกุ ๆ  คน
ทาํพรอมกนั และอยากจะบอกสงัคมวาการแปลงขยะเปนพลงังานไฟฟาเปน
อีกธุรกจิหนึง่ของพลงังานทดแทนทีส่ามารถพึง่พาไดของประเทศ แตตองมี
ใจรกั ไมนาํไปใชเปนเกมสการเงนิ” สาํหรับตลาดอาเซยีนอนัใกล ZeroWaste
ไดเดนิหนาพลงังานขยะไปแลวหลายประเทศและพรอมเปนผูนาํในอาเซยีน
ดาน Waste to Energy คณุทกัษสตุา ในฐานะกรรมการผูจดัการ บรษิทั ซโีรเวซท 
จาํกดั อยากฝากใหภาครัฐเห็นถงึความสาํคัญของพลงังานขยะ ซึง่นอกจาก
จะไดพลงังานไฟฟาแลว การกาํจดัขยะยงัชวยลดกาซเรอืนกระจกไดถงึ 25 เทา
ของพลงังานทดแทน และภาคเอกชนกพ็รอมใจกนัลงทุน 100 %

  คณุดารตัน ศริวิริยิะกลุ วภิาตะกลศั 
  E-mail: darat@tis-sugar.com
  Website: http://www.epcethanol.com
รองประธานเจาหนาที่บริหารกลุม KTIS (กลุมนํ้าตาลไทยเอกลักษณ)
ในแวดวงโรงงานนํา้ตาลที่ไมมีใครไมรูจกั เธอเปนเจาของโรงเรยีน เจาของธรุกจิ
เกษตร – พลงังาน ตวัจรงิของภาคเหนอืตอนลาง พวกเราคุนเคยกบัการท่ี
จะเรยีกเธอวา “อาจารยดารตัน” ผูมองธรุกิจในเชงิมหภาค ไกลไปจนถงึ
เรือ่งของ Food and Fuel วาจะตองเอือ้กนัอยางไรในอนาคต อาจารยดารตัน 
ยอดนกัธุรกจิหญงิ ผูกลาคดิ กลาทาํ อกีคนหนึง่ เธอเชือ่มัน่ในตวัเอง และ
เช่ือในสิง่ทีเ่ธอทาํ รกัความยตุธิรรม ใครจะยากดมีจีนแคไหนกเ็ขากบัเธอได 
ดวยความทีเ่ธอเปน “คร”ู นัน่เอง อาจารยดารตันกาวขามการแขงขนัใน
ประเทศไทย และพรอมสู AEC ดานเกษตร– พลงังาน ดวยธรุกจิออยกวา 
100 ลานตนัตอป กากน้ําตาล 4.5 ลานตนัตอป และมนัสาํปะหลงักวา
30 ลานตนัตอป และทีเ่ปนยทุธศาสตรดานพลงังาน กค็อื ความสามารถ
ในการผลติเอทานอล กวา 1,500 ลานลติรตอป จากโรงงาน 21 แหง
สรางแรงงานท้ังคนไทยและเพื่อนบานชาวอาเซียน อาจารยดารัตน 
สนบัสนนุใหมี พ.ร.บ. พลงังานทดแทน เพือ่ใหมหีนวยงานทีช่ดัเจนมาดูแล
ดานพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพ และไมตองอาศัยกฎหมายอื่น ๆ ที่มี
อยูในขณะนีม้าปรับใชไปกอน ซึง่อาจไมเอือ้ตอการพฒันาพลงังานทดแทน
ในประเทศ และเมือ่เรากาวสู AEC ประเทศไทยจะตองมกีฎหมายทีเ่อือ้
แตไมเสยีเปรยีบตอการใชวตัถดิุบจากประเทศเพือ่นบานชาวอาเซยีน 

  ดร.วันด ีกญุชรยาคง (ตุม)
  E-Mail: wandee@spcg.co.th
  Website:  http://www.spcg.co.th
ประธานกรรมการและกรรมการผูจดัการใหญ บรษิทั เอสพซีจี ีจาํกดั (มหาชน)
นางฟาแหงพลังงานเซลลแสงอาทิตย คิดและทําหลายอยางที่คนอื่น
ทาํไมได...งายเหมอืนเสกมนต  คณุตุม ผูมบุีคลกิเปนกนัเองกบัทุกระดบั
ไมวาเธอจะตดิอนัดบัเศรษฐนีอัีนดบัใด ดร.วนัด ี กย็งัเปนคณุตุมคนเดมิ
ทีพ่วกเรารูจัก วนันีเ้ธอถอื Solar cell รุน Adder 8 บาท กวา 260 เมกะวตัต 
มลูคาการลงทุนกวาสองหมืน่ลานบาท เมือ่เดอืนธนัวาคม 2557 คณุตุม
ไดเดินทางรบัรางวัล “สตรผีูนําการลดโลกรอนดวยพลงังานแสงอาทติย”
จากองคการสหประชาชาติ ในการประชุมใหญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศโลก (UN Climate Change: UNFCC)  ณ กรงุลมิา ประเทศเปรู
ดวยปรชัญาธรุกจิ Think, Believed, Faith, Planning and Action ยิง่วสิยัทศัน
ดวยแลว เปนส่ิงที่เธอทําไดจริงๆ จึงมีวันนี้ “Foresee the Unseen 
Opportunities การเปนผูนําตองสามารถมองทะลุมิติ เพื่อชวงชิงโอกาส
ในการพัฒนากอนคูแขง และสามารถรักษาความเปนผูนําไดแบบยั่งยืน” 
คุณวันดีจะใชโอกาสและส่ิงที่เธอไดมาใหเปนประโยชนกับสังคมมากที่สุด 
นัน่คอื ปณธิานท่ีไดบอกกบัเพือ่นรวมธรุกจิ เธอเหน็วาภาครฐัควรประกาศ
รบัซือ้ไฟฟาจากพลงังานเซลลแสงอาทติยอยางไมจาํกดัราคาชวงพคี (ชวงที่
ตองการไฟฟามากทีส่ดุ) เนือ่งจาก Solar Cell ผลติไฟฟาไดในเฉพาะเวลา
กลางวันอยูแลว จะไดลดการผลติไฟฟาจาก LNG ทีต่องนาํเขาจากตางประเทศ
ในราคาสงู 

  คณุวราพรรธน นภาสนิชยับรูณ (เจบวย) 
  E-Mail: greenenergythai.coltd@gmail.com,
  energythai@hotmail.com
เจาของและผูจดัการ บรษิทั กรนีเอน็เนอรจไีทย จาํกดั หากบทความน้ี
ขาด เจบวย กจ็ะขาดสาระสาํคญัไปทนัที ยอดหญิงลกูนํา้เคม็ ชาวชลบรุี 
ผูฝาฟนธรุกจิไมแปรรปู (โรงเลือ่ย) ผลติพาเลท และเช้ือเพลงิอัดแทง (Wood 
Pellets) เดนิหนาธรุกจิมาพรอมกบัสาม ีผูมคีวามรูดานชางเปนอยางด ีและ 
ลกูๆ อกี 7 คน เจบวยมโีรงเลือ่ย 5 โรง แบงใหลูกๆ ชวยกนัดแูลแตยงัไม
วางมอื หากถามวาทุกวนันีท้าํไมเจบวยยงัพกัอยูบานพักชัน้เดียวในโรงงาน 
เจบวยจะตอบอยางเต็มปากเตม็คําวา “ฉนัมันลกูคนจน ปลอยใหลกูคนรวย
เขาอยูบานหลังใหญๆ” ปจจุบัน กรีนเอ็นเนอรจีไทย ผลิตและสงออก
เชือ้เพลงิอดัแทง (Wood Pellets) ไปยงัประเทศญีปุ่น เดือนละ 2,000-3,000 ตนั
โดยมผีูซือ้มารบัถงึหนาโรงงาน เจบวยนอกจากเปนนักธรุกจิอารมณดแีลว 
ยงัเปนนกัพดู เปนวทิยากรบรรยายใหผูสนใจไดฟงอยางสนกุสนานแบบมี
สาระ สวนวสิยัทศันเธอ กค็อื “คดิเปนเหน็งาน ทาํเปนเหน็เงนิ แกปญหาเปน
เห็นอนาคต” ปรัชญาธุรกิจคือ “ลูกคาคือเจานายของเรา-Customer is 
The King” เจบวยอยากเสนอตอภาครฐัวา ภาครฐัควรเขามาชวยดแูลผูผลติ
Wood Pellets ในประเทศไทยใหสามารถขายไปยังตางประเทศได โดยไม
ตองผานนายหนา ศักยภาพการผลิต  Wood Pellets และวัตถุดิบไทย
มีกวา 5 ลานตันตอป ราคาสงออกก็ดี  F.O.B. $145-155 USD เกษตรกร
จะไดไมตองนําเศษวัสดุไปเผาใหเกิดกาซเรือนกระจก 

  E-mail: taksuta@zerowaste.co.th
  Website: http://www.zerowaste.co.th

  คณุดารตัน ศริวิริยิะกลุ วภิาตะกลศั 
  E-mail: darat@tis-sugar.com
  Website: http://www.epcethanol.com

  คณุวราพรรธน นภาสนิชยับรูณ (เจบวย) 
  E-Mail: greenenergythai.coltd@gmail.com,
  energythai@hotmail.com

  
  E-Mail: wandee@spcg.co.th
  Website:  http://www.spcg.co.th
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  คุณววิรรณ บณุยประทปีรตัน 
  E-mail: bywiwan@yahoo.com
  Website: http://www.southernpalmoil.com
ดวยตาํแหนงเลขาธกิาร สมาคมปาลมนํา้มันและนํา้มนัปาลมประเทศไทย 
ประธานกรรมการบริหาร บรษิทั ทกัษณิอุตสาหกรรมนํา้มนัปาลม (1993)
จาํกดั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั สรุาษฎรธาน ี กรีน เอน็เนอยี่ 
จาํกดั และประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั กรนี ท ูเอน็เนอยี ่จํากดั และ 
ปรชัญาทางธรุกจิทีว่า “กลาคดิ กลาทาํ รวดเรว็ ซือ่สตัย และยติุธรรม”
คุณวิวรรณ หญงิแกรงแหงวงการน้ํามนัปาลมในภาคใต กลุมทักษณิปาลม 
ซึง่เปนกลุมแรก ๆ   ท่ีใชแนวคิดผลติพลงังานจากเศษเหลอืท้ิงจากโรงงานสกดั
นํา้มันปาลม และกลายเปนตนแบบกระจายไปท่ัวประเทศในขณะนี ้ในชวง
วกิฤตนํา้มนัปาลมจากการเมอืงไทย เธอตองออกมาสะทอนความจรงิของ
ผูประกอบการ ตัง้แต การปลกูไปจนถงึการสกดันํา้มนัปาลม ดวยความกลาคดิ
กลาทาํ สาํหรบัธุรกจิทกัษณิปาลม เร่ิมต้ังแตการเพาะพนัธุปาลมคณุภาพสงู
ไปจนถงึ การสกดันํา้มนัปาลมดบิ (CPO) กวา 90 ตนัตอช่ัวโมง และผลติ
ไฟฟาจากทลายปาลม (EFB) 10 เมกะวตัต แมแตนํา้เสียกย็งัใชเทคโนโลยี
ชีวภาพ (Biogas) ผลติไฟฟาใชเองอกี 3 เมกะวตัต เธอจงึเปนผูหนึง่ท่ี
นายกยองในการนาํเกษตรกรรมมาสูพลงังานทดแทน และยงัเปนครอบครวั
ทีท่าํงานใหกบัสงัคมมาโดยตลอด ในยุคการปฏริปู เธออยากใหมกีารบรูณาการ
ผูทีมี่ความเก่ียวของกบัเกษตร-พลงังาน ท้ัง 2 ระบบ เขาดวยกัน เพือ่ใหเกดิ
ความเปนธรรมในสังคม และปรับปรุงกฎระเบียบที่ไมเอื้อตอการพัฒนา
การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม พรอมทั้งปรับปรุงระบบจัดเก็บขอมูล
ใหถกูตอง เพ่ือการพฒันาอตุสาหกรรมในอนาคต

  คุณโศภชา ดาํรงปยวฒุิ ์(ปอบ) 
  E-Mail: sopacha@gunkul.com
  Website: http://www.gunkul.com
ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั กนักลุเอน็จิเนยีริง่ จาํกัด (มหาชน)  
หนึง่ในยกัษใหญแหงวงการพลงังานทดแทน เปนศนูยรวมของอปุกรณสาํหรบั
ระบบไฟฟาและพลงังานทดแทน รวมทัง้จดัสรางโรงไฟฟาพลงังานทดแทน
มาตรฐานสงู โดยเฉพาะอยางยิง่ พลงังานเซลลแสงอาทิตย และพลงังานลม
ในทุกเวทีตองมีชื่อของ กันกุล อยูรวมวงสนทนา และใครก็ตองรูจัก 
คุณปอบ ผูมีบุคลิกสงางามและเปนกันเองกับทุก ๆ คน เธอมีปรัชญาใน
การดําเนนิธรุกิจทีเ่ขมแขง็และจรงิจงัวา “พลงังานสรางสรรค  คดิลํา้ทําจรงิ : 
Smart Energy in Action!” กนักุล เปนกลุมแรกๆ ทีเ่ดนิหนาพฒันาโครงการ
กงัหันลม และพลงังานทดแทนตางๆ ในอาเซยีน และเมือ่ถงึวนัท่ีอาเซยีน
เปนตลาดเดียวกัน วันนั้นชื่อของ กันกุล ก็จะเปนที่รูจักของชาวอาเซียน 
ทายทีส่ดุ คณุปอบอยากฝากภาครัฐวา ควรสงเสรมิพลงังานทดแทนอยาง
จรงิจังมากขึน้ ทบทวนนโยบายทีอ่าจจะมผีลกระทบตอการลงทนุของภาค
เอกชนและเตรียมพรอมที่ประเทศไทยจะเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยง
โครงขายระบบไฟฟาในอาเซยีน (ASEAN Grid) 

  คณุสรอยฟา  โอสคุนธทิพย (กุง) 
  E-Mail: sroyfa08@gmail.com
เจาของรายการ Energy Update (ชอง 11 ทุกวันเสาร-อาทิตย เวลา 
11.00-11.30 น.) เคยควารางวัล Thailand Energy Award เมือ่ป พ.ศ. 2556 
คุณสรอยฟา ไมใชแคพิธีกร แตเปนเจาของรายการที่มีความรูดาน
สิง่แวดลอมและพลงังานเปนอยางด ี โดยเฉพาะอยางย่ิงพลงังานทดแทน 
เชือ่วาคนสวนใหญท้ัง รุนเกา รุนใหม ตองยอมรบั คณุสรอยฟา มองพลงังาน
และสิง่แวดลอมวา ไมใชแคเปนเพียงธรุกจิของเธอ แตเปนพนัธกจิทีเ่ธอตอง
ชวยสงัคม ชวยโลก ชวยสรางความตระหนกัใหคนไทยใชพลงังานอยางมี
ประสทิธภิาพ และเหน็คณุคาของพลงังาน ประเทศไทยยงัตองนาํเขาพลงังาน
เปนสวนใหญ สวนพลงังานท่ีมอียูในไทย กข็อใหใชอยางรูคณุคาและเทาที่
จาํเปน ทายทีส่ดุ เธออยากจะเสนอตอภาครฐัวา ควรใหความรูดานพลงังาน
ผานส่ือใหมากขึน้ ควรปลกูฝงใหเดก็รกัษาสิง่แวดลอม ประหยัดพลงังาน 
และรูจักการนาํขยะมาผลติพลงังานทดแทน

  คณุสุวพร ศริคุิณ 
  E-mail: suwaporn.sirikoon@yahoo.com
  Website: http://www.efe.or.th
ผูอาํนวยการ มลูนธิพิลงังานเพือ่สิง่แวดลอม มลูนิธติวัอยางดานพลงังาน
และสิง่แวดลอม บคุคลในวงการจะคุนเคยในช่ือของ efe หรอื EforE เปน
มลูนธิทิีก่าํเนดิจากบคุคลทีร่กัษพลงังาน โดยใหความสาํคญัดานสิง่แวดลอม
คุณสุวพร ผันตัวจากการทํางานในบริษัทนํ้ามันขนาดยักษของเมืองไทย
มาทํางานเพื่อสิ่งแวดลอม ชวยสรางความตระหนักดานการใชทรัพยากร
ของชาติอยางรูคุณคาและสนับสนุนใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม
efe หนึง่ในองคกรทีไ่มแสวงผลกาํไร ทีม่ทีมีงานและทมีทีป่รกึษาเขมแขง็
และเขาใจดานพลงังานและพลงังานทดแทนอยางแทจรงิ ทําหนาท่ีสะทอน
ความตองการของภาคเอกชนและชุมชน เพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ภาครฐั และทีก่ลาวมานี ้กค็อื ภารกิจหลกัที ่คณุสวุพร แบกไวแทนพวกเรา
ชาวพลังงานทดแทน เธอจึงสมควรท่ีจะไดรับการยกยองวาเปนหนึง่ในยอดหญงิ
พลงังานทดแทน 

อนัดบัที ่10 ทานผูอาน คณุอาจเปนสภุาพสตรีอกีผูหนึง่
ในยอดหญงิพลงังานทดแทน ไมวาทานจะอยูวงการใด
เล็กใหญแคไหน หากทานรักพลังงานทดแทนและ
พรอมจะแบงปนใหกับสังคม พวกเราชาว RE : 
Renewable Energy พรอมตอนรับทานสูยอดหญิง

พลังงานทดแทน บนถนนแหงความสําเร็จของธุรกิจ มักไมได
โรยดวยกลีบกุหลาบหรือมีใครปูพรมแดงใหเธอเหลานี้เดิน ทุกคน
ตองแลกมาดวยกันทั้งนั้น ไมวาจะเปนสุขภาพ ชีวิตสวนตัว 
ชีวิตครอบครัว ความเปนเพื่อน แมกระทั่งนํ้าตา แตวันนี้พวกเธอ
เหลานี้ไดก าวขึ้นมายืนอยู แถวหนาของธุรกิจพลังงานทดแทน
ดวยความภาคภมูใิจ เปนตวัจรงิเสยีงจรงิของผูทีถ่กูเรยีกวา ชางเทาหลงั
ยนืรอธุรกิจที่ตลาดใหญขึ้น และพรอมเผชิญคูแขงขันมากข้ึนใน
ตลาดอาเซียนอีกไมนานนี้

 คุณโศภชา ดาํรงปยวฒุิ ์(ปอบ) 
  E-Mail: sopacha@gunkul.com
  Website: http://www.gunkul.com

คณุสรอยฟา  โอสคุนธทิพย (กุง) 

  คณุสุวพร ศริคุิณ 
  E-mail: suwaporn.sirikoon@yahoo.com
  Website: http://www.efe.or.th
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