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พิศาล บุญเอี่ยมศรี*

เรื่องจากปก

1. บทนำ� (Introduction)
 เกือบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปี 2552 การ 

เพิ่มขึ้นของประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยยังคง 

เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งถงึแมบ้างปจีะมคีา่ตดิลบจากภาวะวกิฤตเศรษฐกจิของ

โลก แต่ค่าเฉลี่ยโดยรวมก็ยังคงเพิ่มขึ้น ดังกราฟรูปที่ 1 ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลัก

ทีข่บัดนัทำาใหแ้นวโนม้การใชพ้ลงังานของประเทศเพิม่ขึน้อยา่งสอดคลอ้งกนั 

ดังรูปที่ 2 โดยในปี 2552 ที่ผ่านมา มีการเพิ่มขึ้นของความต้องการการใช้

พลังงานขั้นต้นอยู่ที่อัตราร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปี 2551 [1] และมีตัวเลข

การใช้พลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์ อยู่ที่ประมาณ 82 ล้านตัน เทียบเท่า 

น้ำามันดิบ (Mtoe) ในจำานวนของปริมาณการใช้พลังงานขั้นต้นนี้ กว่า 55% 

เราต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าการนำาเข้าพลังงานรวม 760,986 

ล้านบาท [1] หรือคิดเป็นร้อยละ 17.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ  

(GDP) โดยที่พลังงานส่วนใหญ่ที่นำาเข้าเกือบทั้งหมดจะเป็นพลังงานฟอสซิล 

ในรูปของน้ำามันดิบ ถ่านหินและแก๊สธรรมชาติ ขณะที่ปัญหาของการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก อันเนื่องมาจาก การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดยเฉพาะอยา่งยิง่กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ทีเ่กดิจากการเผาผลาญพลงังาน

ฟอสซิลเหล่านี้ ก็ยังคงเป็นปัญหาสำาคัญระดับโลก ที่ทุกประเทศจะต้อง 

รว่มมอืและจรงิใจในการแกป้ญัหานีร้ว่มกนั ในป ี2552 ทีผ่า่นมาประเทศไทย

มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมประมาณ 212 ล้านตัน หรือ 3.12 

ตันต่อหัวต่อปี

2. ภ�พรวมนโยบ�ยพลังง�นของไทย
(Thailand’s Energy Policy Overview)

พลังงานยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ในขณะที่การรักษาและพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศก็ยังคง 

มีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการมีพลังงานใช้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และความ

สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและโลก จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ 

เราจะต้องให้ความสำาคัญและใส่ใจในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ต่อแหล่งพลังงานที่เรามีอยู่ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป

อย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์และแผนพลังงานของไทย ได้สะท้อนให้เห็นถึงความ

สำาคัญเหล่านี้เป็นอย่างดี โดยการกำาหนดแผนนโยบายพลังงานแห่งชาติ  

5 ข้อหลัก [2] ดังนี้ 

1.)  กำาหนดให้มีพลังงานไว้ใช้อย่างมั่นคงและยั่งยืน : โดยมีนโยบาย

ที่จะพัฒนาแหล่งพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการสำารวจ และ

ผลิตเพื่อให้แน่ใจว่ามีพลังงานอย่างเพียงพอ และมั่นคงต่อความต้องการใน

อนาคต  โดยมเีปา้หมายทีจ่ะเพิม่การผลติน้ำามนัดบิในประเทศ จาก 225,000 

บาร์เรลต่อวัน (bpd) ในปี 2009 ไปที่ 250,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) ในปี  

2011 พร้อมๆ ไปกับการส่งก๊าซธรรมชาติจากมาเลเซียมาประเทศไทย  โดย

ผา่นโครงการแผนพฒันาพืน้ทีร่ว่มมาเลเซยี-ไทย (JDA) ผนวกกบัการสง่เสรมิ

และกระตุน้ใหม้กีารผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนโดยเฉพาะโครงการผลติ

ไฟฟ้าขนาดเล็กและเล็กมาก (Small and Very Small Power Plant) และแผน

ทางเลือกจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ที่ 1,000 เมกะวัตต์

ในปี 2020 และอีก 1,000 เมกะวัตต์ ในปี 2021

2.)  เพื่อเร่งและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก : รัฐบาลได้ 

ยกระดบัใหก้ารใชพ้ลงังานทางเลอืก (Alternative Energy) นีเ้ปน็วาระแหง่ชาต ิ 

โดยการกระตุน้และสนบัสนนุใหม้กีารใชแ้ละผลติพลงังานทางเลอืกโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งน้ำามัน Bio-fuel, ก๊าซชีวมวล (Biogas), เชื้อเพลิงชีวมวล (Bio-mass) 

และเชือ้เพลงิจากขยะ (Municipal Solid Waste, MSW) เพือ่ทีจ่ะใหเ้กดิความ

มั่นคงและยั่งยืนต่อการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

โดยผ่านทางแผนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 15 ปี (REDP-15 Year)

3.)  เพื่อที่จะเฝ้าดูระดับที่เหมาะสมของราคาพลังงานให้สอดคล้อง

กบัสถานการณข์องการลงทนุและการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกจิ : รฐับาลจะ

“ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม
จากเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ”

(Cogeneration Potential of Biogas Genset)

รูปที่ 1 กราฟแนวโน้มปริมาณการเพิ่มขึ้นของ GDP ของไทย

รูปที่ 2 กราฟแนวโน้มปริมาณการใช้พลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์ 
และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไทย
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เฝา้ดแูละรกัษาระดบัราคาของพลงังานใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมโดยผา่นทาง

กลไกการตลาดและกองทุนน้ำามัน เพ่ือให้ม่ันใจว่าการใช้พลังงานน้ีเป็นไปอย่าง 

มปีระสทิธผิล และสามารถกระตุน้ใหเ้กดิการลงทนุในดา้นธรุกจิพลงังานอยา่ง

กวา้งขวาง อนัจะทำาใหเ้กดิความปลอดภยั และการบรกิารทีด่ขีึน้ และบทบาท

ใหมข่องคณะกรรมการกำากบัดแูลพลงังาน (Energy, Regulatory Commission, 

ERC) ที่ถูกตั้งขึ้นก็จะเป็นส่วนช่วยทำาให้เกิดความเข้มแข็งที่มากขึ้น

4.)  เพื่อที่จะให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด : 

รัฐบาลได้มีการกระตุ้นและสนับสนุนในโครงการนี้โดยผ่านทางโปรแกรม 

แผนสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกใช้ในทุกภาคส่วนทั้งอุตสาหกรรม  

ครัวเรือน พาณิชย์ การบริการ และการขนส่ง

5.)  เพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาทางด้านพลังงานและการป้องกัน 

สิง่แวดลอ้ม : รฐับาลมนีโยบายทีแ่นช่ดัทีจ่ะปอ้งกนัผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

และสงัคม จากการปลอ่ยของเสยีจากภาคอตุสาหกรรมการผลติ  โดยเฉพาะ

ภาคการผลิตไฟฟ้า กลั่นน้ำามันและภาคขนส่ง โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึง 

ผลกระทบของมลภาวะที่ก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ของโลก และตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ปีละ  

1 ล้านตัน จึงมีการสนับสนุนโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) และ

การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม   

โดยมีหน่วยงานหลักที่เป็นกลไกในการทำาหน้าที่รับผิดชอบคือ 

กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้ 

ร่วมกันจัดทำาแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 

หรือ PDP 2010 [3] ขึ้นเพื่อที่จะใช้เป็นแผนจัดหาไฟฟ้าของประเทศในระยะ 

20 ปขีา้งหนา้ รว่มกบัแผนพฒันาพลงังานหมนุเวยีน 15 ป ีพ.ศ. 2551-2565  

(15 Year REDP) ของกระทรวงพลังงานที่ต้องการให้เกิดความมั่นคงของ

พลงังาน และความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาว และเพือ่สนบัสนนุการ

ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต

และการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า

อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ยระบบผลติไฟฟา้และความรอ้นรว่ม (Cogeneration) 

จึงได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

และให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจัง โดยแผนพัฒนาพลังงาน

หมุนเวียน 15 ปี ได้ต้ังเป้าหมายจะเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ 

ร้อยละ 14.1 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศ ในปี พ.ศ. 2565 

ขณะที่แผน PDP2010 ก็ได้กำาหนดที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนระหว่างปี 2553-2573 ให้ได้ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 5 หรือ

เท่ากับ 6,101.02 เมกะวัตต์ [3] ดังตารางที่ 1  โดยที่กว่า 50% ของพลังงาน

หมุนเวียนที่ใช้ผลิตไฟฟ้านั้นจะมาจากพลังงานชีวมวลและชีวภาพ และ 

เพือ่ใหบ้รรลถุงึเปา้หมายนี ้รฐับาลไดใ้ชม้าตรการและแรงจงูใจทีจ่ะทำาใหเ้กดิ

ความสนใจในการลงทุนทั้งผลประโยชน์ทางด้านกฎหมายพลังงาน เงินทุน

มาตรการทางด้านภาษี และการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงาน

หมนุเวยีนตา่งๆ ในราคาพเิศษ ม ีAdder และดว้ยเหตทุีป่ระเทศไทยนัน้ เปน็

ประเทศที่มีความสมบูรณ์ ทางด้านเกษตรกรรมหลากหลายชนิด จึงทำาให้ 

มีศักยภาพอย่างมากในการที่จะนำาเชื้อเพลิงชีวมวล และก๊าซชีวภาพที่เป็น

เศษวัสดุทางการเกษตร และของเสียจากขบวนการผลิตของอุตสาหกรรม

ทางการเกษตรต่างๆ เหล่านี้ มาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานทั้งความ

รอ้นและไฟฟา้ หรอืทัง้สองอยา่งรว่มกนั (Cogeneration) โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ก๊าซชีวภาพที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ยังคงใช้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องกำาเนิด

ไฟฟา้ เพือ่ใชผ้ลติกระแสไฟฟา้เพยีงอยา่งเดยีว อาจจะมบีา้งทีม่กีารนำาความ

ร้อนทิ้งไปใช้ประโยชน์อื่น แต่ก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยอยู่

3. ระบบผลิตไฟฟ้�และพลังง�นคว�มร้อนร่วม
จ�กเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�ก๊�ซชีวภ�พ

โดยหลกัการพืน้ฐานของกฎขอ้ที ่1 ของเทอรโ์มไดนามคิสน์ัน้ วฏัจกัร

ทกุวฏัจกัรทีผ่ลติกำาลงัทางกลหรอืกำาลงัไฟฟา้นัน้ จะตอ้งมกีารสญูเสยีพลงังาน

ส่วนหนึ่งออกมาสู่ภายนอกวัฏจักรในรูปของพลังงานความร้อน ซึ่งอาจเป็น

ไอเสียร้อน ก๊าซร้อน ของเหลวและหรืออากาศร้อนจากการหล่อเย็น ทั้งที่

พลังงานความร้อนของความร้อนทิ้งเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในตัวมัน หากเราไม่ 

นำาความร้อนทิ้งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ ก็จะทำาให้เราได้ประสิทธิภาพ 

ทางความร้อนโดยรวมของระบบหรือของวัฏจักรที่ต่ำากว่าระบบที่มีการ 

นำาความรอ้นทิง้กลับมาใช้ประโยชน์ในรูปอื่น ซึง่เราเรียกระบบหรือวัฏจกัรที่

มกีารผลติงานทางกลหรอืกำาลงัไฟฟา้ออกมา แลว้นำาความรอ้นทิง้ของระบบ

หรอืวฏัจกัรของตวัมนัเองไปใชป้ระโยชนใ์นเวลาเดยีวกนัวา่ “ระบบผลติไฟฟา้

และพลังงานความร้อนร่วม” (Cogeneration or Combined Heat and Power, 

CHP) ดังน้ันเราจึงเห็นได้ว่าระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมนี้ 

จะให้ประสิทธิภาพทางความร้อนโดยรวม (Overall Thermal Efficiency)  

ของระบบหรือวัฏจักร ที่สูงกว่าระบบที่แยกกันผลิตไฟฟ้า หรือความร้อน 

เพียงอย่างเดียว ดังรูปที่ 3

เครือ่งยนตส์นัดาปภายในทีใ่ชเ้ปน็ตน้กำาลงัในเครือ่งกำาเนดิไฟฟา้กา๊ซ

ชีวภาพนั้น จะสามารถผลิตงานในรูปของประสิทธิภาพทางไฟฟ้าอยู่ที่

ประมาณ 35-40% และจะมีพลังงานสูญเสีย ออกมาในรูปของพลังงาน 

ความร้อน เช่น ไอเสีย น้ำาหล่อเย็น การแผ่รังสีความร้อน และการสูญเสีย

ทางกลของเจนเนอเรเตอร์ อีกประมาณ 60-65% ดังแสดงตามไดอะแกรม

สมดุลความร้อน รูปที่ 4 พลังงานความร้อนที่สูญเสียนี้มีศักยภาพอย่างมาก

Source : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.),  
กระทรวงพลังงาน (15 Year REDP)

ตารางที่ 1 แผนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน PDP2010 
และแผน 15 Year REDP ของไทย
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ที่จะนำามาใช้เป็นแหล่งพลังงานเพื่อใช้ผลิต น้ำาร้อน ไอน้ำา และหรือน้ำาเย็น

จากเครื่องทำาความเย็นแบบดูดกลืน (Absorption Chiller) โดยอาจจะผลิต

น้ำาร้อน ไอน้ำา หรือน้ำาเย็นเพียงอย่างเดียว หรือสองอย่าง หรือสามอย่าง

ในเวลาเดียวกันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะนำาความร้อนทิ้ง

เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใด ที่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และตรงกับ

ความต้องการของการนำาไปใช้ในโรงงานหรือในขบวนการผลิตมากที่สุด 

ตารางที่ 2 ได้สรุปให้เห็นถึงศักยภาพของการนำาความร้อนทิ้งของเครื่อง

กำาเนิดไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ขนาดหนึ่งเมกะวัตต์ ที่สามารถเปลี่ยนรูปของ

พลงังานความรอ้นทิง้ไปใชป้ระโยชนใ์นรปูแบบตา่งๆ กนั และไดเ้ปรยีบเทยีบ

ให้เห็นถึงมูลค่าของการประหยัดพลังงานในลักษณะของมูลค่าเงินตรา และ

ปรมิาณน้ำามนัดบิเทยีบเทา่ (Tonne of Oil Equivalent, toe) อนัจะชว่ยกระตุน้ 

ให้ผู้ใช้เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือสนใจได้รู้และ

เขา้ใจถงึศกัยภาพของการนำาความรอ้นทิง้จากเครือ่งกำาเนดิไฟฟา้กา๊ซชวีภาพ 

ไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบของการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม 

อันจะทำาให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้โดยตรงและต่อส่วนรวมต่อไป

4. สรุป
ดังนั้น การนำาระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมมาใช้กับ

เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทาง

ความร้อนโดยรวมของเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าจาก 40% ขึ้นมาได้ถึง 85% 

และจากตารางสรุปศักยภาพของเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าก๊าซชีวภาพขนาด 

1 เมกะวตัต ์ทีใ่ชร้ะบบผลติไฟฟา้และพลงังานความรอ้นรว่มจะสามารถผลติ

น้ำาร้อนได้สูงสุดถึง 1,069 กิโลวัตต์ (ที่อุณหภูมิ 30-80 ำC) หรือสามารถผลิต

น้ำาร้อนร่วมกับไอน้ำาได้ 581 กิโลวัตต์ กับ 747 กิโลกรัมต่อชั่วโมงไอน้ำา 

ตามลำาดับ หรือสามารถผลิตน้ำาเย็นได้สูงสุด 210 ตันความเย็น (TR) หรือ

สามารถผลิตอากาศร้อนได้สูงสุด 1,098 กิโลวัตต์ (ที่อุณหภูมิอากาศเข้า 

35-160 ำC) และยงัสามารถชว่ยลดการนำาเขา้ของน้ำามนัดบิเทยีบเทา่ ไดส้งูสดุ

ถึง 720 ตันต่อปี แต่ไม่ว่าจะเป็นการประหยัด ในรูปแบบใดก็ตาม ก็ล้วนแต่

จะเกิดประโยชน์ทั้งต่อหน่วยงานของตนเองในด้านของต้นทุนพลังงาน และ

ช่วยลดการสูญเสียเงินตราของประเทศจากการนำาเข้าน้ำามันดิบ อีกทั้งยัง

เปน็การสนบัสนนุนโยบายพลงังานของรฐับาลทีไ่ดก้ลา่วนำาไวข้า้งตน้ ในดา้น

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า อันจะเป็นการช่วยลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ของโลกได้อีกด้วย

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า 

และพลังงานความร้อนร่วมของเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
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Source : http://newenergynews.blogspot.com/2009/08/natural-gas-bridge-not-so-far-natural.html

Effi  ciency = (35+50)/180
       = 47.22%

Effi  ciency = (50+35)/100
   = 85%

รูปที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ ระบบที่แยกผลิตไฟฟ้าและความร้อน 
กับระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม 

รูปที่ 4  ไดอะแกรมสมดุลความร้อนของเครื่องยนต์แก๊สที่ใช้เปนต้นกําลังในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า
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ตารางที ่2 สรปุศกัยภาพการนาํความรอ้นทิง้จากเครือ่งกาํเนดิไฟฟา้กา๊ซชวีภาพ
ขนาดหนึ่งเมกกะวัตต์ ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

April'11.indd   62 4/5/11   10:09 AM


	a.engine front100 april 2011_2 - Copy
	b.Article-Cogeneration potential of Biogas genset - Copy

