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พื้นฐานส�ำคัญในการสร้างกรอบความคิด

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานรูปแบบ
ใหม่ ๆ เป็ น เทคโนโลยี โ ดยการศึ ก ษารู ป แบบระบบพลั ง งานที่ ล ด
มลภาวะที่ เ ป็ น พิ ษ และก� ำ ลั ง ก้ า วไปสู ่ ร ะบบพลั ง งานที่ ป ราศจาก
มลภาวะเป็นพิษ ได้มีการผสมผสานระบบพลังงานต่างๆ ที่เรียกว่า
ไฮบริด หรือพลังงานลูกผสมจะอย่างไรก็แล้วแต่ ผลสุดท้ายก็คือการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าส�ำหรับการท�ำงาน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ลม ยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด พลังงานไฟฟ้าไฮบริด ฯลฯ
จะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ส�ำคัญในอนาคต ในการแก้ปัญหาภาวะ
โลกร้อน
บทความนี้ ได้ เ สนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การประยุ ก ต์ ร ะบบ
พลังงานลูกผสม ในการแปลงระบบพลังงานแบบหนึ่ง ไปสู่ระบบ
พลังงานอีกแบบหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และทักษะโดยค�ำนึง
ถึ ง ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มในอนาคต การแปลงพลั ง งานจึ ง จะเป็ น
เทคโนโลยีสำ� คัญทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงส�ำหรับพลังงานสะอาดในอนาคต
วิชาฟิสิกส์วิศวกรรมเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้ที่มีความ
ต้องการเป็นวิศวกรสาขาต่างๆ และส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการท�ำงานวิจยั ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา มีความส�ำคัญอย่างยิ่งใน
การสร้างความคิดเชิงประยุกต์ส�ำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนั้น การ

ศึกษาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จึงเป็นศาสตร์และศิลป์ เพราะเป็นการ
ศึกษาเรียนรู้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยการปฏิบัติ
การศึกษารูปแบบ Work-based Learning จึงมีความส�ำคัญ
ต่อวงการศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งก็เป็นรูปแบบเดียวกับ Monotsukuri ของญี่ปุ่นและเป็นแบบเดียวกับ Learning by doing, doing
by experience ของกลุม่ ตะวันตก การสร้างทักษะ (Skills) เชิงปฏิบตั ิ
การได้เกิดขึ้นจริงจังมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ในกลุ่ม
ประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายในยุคนั้น รูปแบบการศึกษาจึงได้ถูก
ประยุกต์ขนึ้ เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงของเขตเศรษฐกิจประชาคม
อาเซียน ส�ำหรับเนื้อหาทางฟิสิกส์วิศวกรรม ได้มีการสอดแทรก
เนื้อหาเพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์กรอบแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สรุปเป็นกรอบแนวคิดขององค์ความรู้ (Knowledge
Concept) เพื่อการต่อยอดทางนวัตกรรมและสามารถน�ำทักษะความรู้ ไปใช้งานได้จริงในอนาคต
ปัจจุบัน จึงมีแนวคิดนวัตกรรมของเทคโนโลยีเพื่อรองรับ
อนาคตโดยเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การประยุกต์ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนพลังงานไฟฟ้าในการขับเคลือ่ นยานยนต์ หรือที่เรียกว่า “รถโซลาร์” คือ รถที่ใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่ง
สนับสนุนพลังงานไฟฟ้าในการขับเคลือ่ น โดยมีหลักการในเบือ้ งต้น
คือ เป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า แต่จะมีแผงรับแสงสว่าง
เป็นตัวแปลงแสงสว่างเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยช่วงกลางวัน ขณะที่
แสงอาทิตย์สว่างจ้า พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินทีถ่ กู ผลิตขึน้ จะถูกประจุ
อัดเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เมื่อแสงอาทิตย์อ่อนลง รถจึงยังวิ่งได้
อย่างเต็มก�ำลัง สิง่ ทีเ่ ป็นปัญหา คือ ช่วงเวลากลางคืน เป็นช่วงทีไ่ ม่มี
แสงสว่าง การพัฒนาขั้นต่อไป จึงเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบอัด
ประจุอย่างต่อเนื่อง แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงและระบบเครื่องอัด
ประจุแรงดันสูง (High Voltage Charger)
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กรดซัลฟูริกและน�้ำ มีสูตรทางเคมีว่า H2SO4 ใส่ไว้ในโถแก้ว แล้วน�ำ
แท่งทองแดง 1 แท่งกับสังกะสี 1 แท่ง จุม่ ลงไปในสารละลายดังกล่าว
จะท�ำให้เกิดประจุไฟฟ้าบวกขึน้ ทีแ่ ท่งทองแดง และประจุไฟฟ้าลบขึน้
ที่แท่งสังกะสี เป็นต้น แบตเตอรี่ชนิดนี้จึงไม่จ�ำเป็นต้องชาร์ตไฟฟ้า
บ่อยๆ จึงเหมาะสมส�ำหรับรถไฟฟ้าในอนาคต ดังนั้น รูปแบบของ
แบตเตอรี่ในอนาคต ยังมีรูปแบบการพัฒนาอีกมากมาย เพื่อเป็น
แหล่งกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ซึง่ ต่อไปจะมีอยูท่ กุ ครัวเรือน

ระบบเครื่องชาร์ตไฟฟ้าแรงดันสูง
(High Voltage Charger)

การพัฒนาระบบการหมุนเพือ่ อัดประจุแบบต่อเนือ่ ง
(Continue Rotate Charge)

ภายใต้แนวคิดที่ว่า จุดที่หมุนได้ทุกจุดในการขับเคลื่อน ต้อง
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เพือ่ ให้มกี ารชาร์ตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนือ่ ง
แม้ในช่วงเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงสว่าง เป็นการสร้างพลังงานเสริม
ให้กับรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี

แนวคิดในการผลิตเครื่องชาร์ตไฟฟ้าแรงดันสูง ได้มีกรอบ
แนวคิดมานานร่วม 10 ปีแล้ว จะเป็นนวัตกรรมอุปกรณ์เสริมส�ำคัญ
ที่ใช้ส�ำหรับรถไฟฟ้าในอนาคต เครื่องชาร์ตไฟฟ้าแรงดันสูงนี้ จะท�ำ
หน้าที่แปลงไฟฟ้าบ้าน 220 โวลต์ เข้าสู่ระบบแบตเตอรี่รถไฟฟ้า โดย
ใช้ระยะเวลาในการอัดประจุ ไม่เกิน 20 นาที ดังนั้น ในการสร้าง
นวัตกรรมยานยนต์ในอนาคต จะต้องมีการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบวงจร

แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (The Management Center of
Technology and Innovation)

แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง
(High Efficiency Battery)

มีค�ำถามมากมาย ที่ถามว่า ใน
เมื่อรถพลังงานไฟฟ้า เป็นทางเลือกที่ดี
เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ
ท�ำไมถึงไม่มีการนิยมใช้กันตามท้องถนน
ปัญหาจึงน่ามาจากระบบเชือ้ เพลิง ซึง่ เป็น
แหล่งพลังงานหลัก ที่เกี่ยวกับระบบเก็บ
ประจุ ไ ฟฟ้ า คื อ แบตเตอรี่ ที่ ยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร การชาร์ตไฟฟ้า
เข้าแบตเตอรี่แต่ละครั้ง ก็ใช้ระยะเวลา
นานหลายชั่ ว โมงและการใช้ ไ ฟฟ้ า ใน
แบตเตอรี่แต่ละครั้งก็มีระยะเวลาในการ
ใช้คอ่ นข้างสัน้ จึงเป็นสาเหตุทำ� ให้ไม่เป็นทีน่ ยิ มในปัจจุบนั นัก ยกเว้น
จะมีใช้กนั ในบริเวณหมูบ่ า้ น โรงพยาบาล หรือในสนามกอล์ฟ เป็นต้น
ได้มีหลายช่องทางในการพัฒนาแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง
เฉพาะรถไฟฟ้า หลายประเทศในยุโรป ใช้วธิ กี ระบวนการทางเคมี คือ
Electrolyte Fluid เป็นการเติมของเหลวที่น�ำไฟฟ้าได้ลงในแบตเตอรี่
และเติมสารเคมีเพือ่ ให้เกิดปฏิกริ ยิ าในการผลิตกระแสไฟฟ้า เกิดการ
ผลิตประจุไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งมีชื่อเรียกตรงๆ ว่า
Liquid electricity มีหลักการคล้ายกับการสร้างแบตเตอรี่ทั่วไป เช่น
การน�ำสารละลายอิเล็กโตรไลท์ (ELECTROLYTE) ซึ่งประกอบด้วย
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อัดอากาศเข้าสู่ถังอากาศที่ความดัน 10 บาร์ หรือ 10.33 Kg/Cm3
หรือ 147 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI: Pound/Square-inch) และแปลง
ไปสูถ่ งั อัดอากาศแรงดันสูงทีค่ วามดัน 300 บาร์ หรือ 309.9 Kg/Cm3
หรือ 4,410 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้ (PSI: Pound/Square-inch) และระบบ
ควบคุมจะท�ำการจ่ายอากาศแรงดันสูงนีไ้ ปสูร่ ะบบขับเคลือ่ น เพือ่ ให้
เกิดการเคลื่อนที่
จึงเป็นเรือ่ งทีฉ่ ลาดมากทีน่ ำ� เอาพลังงานแสงอาทิตย์มาแปลง
ให้เป็นพลังงานกล จากการแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าไปหมุนมอเตอร์
ให้เครื่องอัดอากาศผลิตลมอัดแรงดันสูงไปเก็บที่ถังอากาศ จากนั้นก็
ควบคุมการใช้ลมอัดแรงดันสูงนัน้ เพือ่ การขับเคลือ่ น เป็นการประหยัด
พลังงานไฟฟ้ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนโดยตรง จึงเป็น
นวัตกรรมใหม่ที่สามารถต่อยอดได้อีกหลายรูปแบบในอนาคต

รถพลังลมอัดแรงดันสูงและแสงอาทิตย์
(Hybrid Solar and High Pressures Air)

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่มาแรงขณะนี้ คือ รถพลังลม หรือ Air
Car จากแนวคิด ที่น�ำพลังงานลมมาใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนมีอยู่
หลายวิธีและวิธีการหนึ่งก็คือ การน�ำพลังลมแรงอัดสูง (High Pressures Air) มาใช้ในการขับเคลื่อนยานยนต์ โดยมีแนวคิดในการผสม
ผสานกับพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้
จากการชาร์ตประจุไฟฟ้า โดยวิธีการจากเครื่องชาร์ตไฟแรง
ดันสูง จากพลังงานแสงอาทิตย์และจากระบบการหมุนขับเคลื่อนลง
ในแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง ระบบไฟฟ้าจะเข้าสู่สวิทซ์ในกล่อง
ควบคุม เพือ่ ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ ระบบมอเตอร์
ท�ำงาน ก็จะไปหมุนเครือ่ งปัม๊ อากาศ (Air Compressors) โดยท�ำการ

ย้ อ นกลั บ มากั บ แนวคิ ด ในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารจั ด การ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางพลังงาน ปัจจุบันเหล่านักวิชาการทั้ง
หลาย ชอบใช้คำ� ว่า “Concept” ซึง่ หลายคนยังไม่รเู้ ลยว่า “Concept”
แปลว่าอะไร มีความหมายว่าอย่างไร ส�ำหรับ ณ ที่นี้ ก็ขอแปล “Concept” ว่า เป็นกรอบแนวคิด ซึ่งหมายถึงองค์ความรู้ที่ได้รับการ
สังเคราะห์มาแล้ว สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
กรอบแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จะมีภาระกิจ 2 ด้าน คือ ด้านงานวิจัยและพัฒนา (R&D)
และด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นแนวคิดส�ำหรับ
อนาคต อาจจะเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ เนื่องจากปัญหาปัจจุบัน
การยอมรั บ กั น ในเรื่ อ งของคุ ณ วุ ฒิ แ ละวั ย วุ ฒิ ข องบุ ค ลากรใน
ประเทศไทยค่อนข้างทีจ่ ะรุนแรง เป็นก�ำแพงทีข่ วางกัน้ ในเบือ้ งต้น คน
ไทยส่วนใหญ่ไม่ได้มองคุณค่าของคนทีผ่ ลของงาน ผิดกับนักวิชาการ
ต่างชาติที่จะไม่มองที่คุณวุฒิและวัยวุฒิในเบื้องต้น แต่จะมองกันที่
ทักษะ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลของงาน แต่ส�ำหรับ
ประเทศไทยจะต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ แ ละวั ย วุ ฒิ ที่ พ รั่ ง พร้ อ มจึ ง จะเป็ น ที่
ยอมรับและสามารถขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ออกมาได้ จึงเป็นเรื่อง
ของอนาคตที่จะได้มีการวางแผนปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป
แนวคิดในการจัดตัง้ ศูนย์การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากการสนับสนุนจากองค์การภายในและ
ภายนอก การสร้างเครือข่ายจึงเป็นสิ่งส�ำคัญและการประสานงาน

ระหว่างเครือข่ายจึงส�ำคัญยิ่งกว่า กรอบแนวคิดนี้ยังเป็นเพียงความ
ฝัน ที่จะฝันตั้งไว้ด้วย “Concept” ที่ว่า “เมื่อไม่มีการเริ่มต้นก็จะไม่มี
วันก้าวเดิน เมื่อไม่มีการคิดก็จะไม่มีโครงการใหม่ๆ” อย่างน้อยความ
คิดทีไ่ ด้แสดงออกมา ถึงแม้จะไม่ได้ทำ� ในวันนี้ ก็จะเป็นวิทยาทาน เป็น
แนวคิดให้คนรุ่นต่อไปได้คิดต่อและแตกยอดออกท�ำต่อไป เพื่อ
อนาคตที่ดีกว่า TPA
news
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