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“ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม
จากเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ”
(Cogeneration Potential of Biogas Genset)

1. บทนำ� (Introduction)

เกือบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปี 2552 การ
เพิ่มขึ้นของประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยยังคง
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งถึงแม้บางปีจะมีคา่ ติดลบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของ
โลก แต่ค่าเฉลี่ยโดยรวมก็ยังคงเพิ่มขึ้น ดังกราฟรูปที่ 1 ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลัก
ทีข่ บั ดันทำ�ให้แนวโน้มการใช้พลังงานของประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างสอดคล้องกัน
ดังรูปที่ 2 โดยในปี 2552 ที่ผ่านมา มีการเพิ่มขึ้นของความต้องการการใช้
พลังงานขั้นต้นอยู่ที่อัตราร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปี 2551 [1] และมีตัวเลข
การใช้พลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์ อยู่ที่ประมาณ 82 ล้านตัน เทียบเท่า
น้ำ�มันดิบ (Mtoe) ในจำ�นวนของปริมาณการใช้พลังงานขั้นต้นนี้ กว่า 55%
เราต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าการนำ�เข้าพลังงานรวม 760,986
ล้านบาท [1] หรือคิดเป็นร้อยละ 17.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
(GDP) โดยที่พลังงานส่วนใหญ่ที่นำ�เข้าเกือบทั้งหมดจะเป็นพลังงานฟอสซิล
ในรู ป ของน้ำ � มั น ดิ บ ถ่ า นหิ น และแก๊ ส ธรรมชาติ ขณะที่ ปั ญ หาของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก อันเนื่องมาจาก การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทีเ่ กิดจากการเผาผลาญพลังงาน
ฟอสซิลเหล่านี้ ก็ยังคงเป็นปัญหาสำ�คัญระดับโลก ที่ทุกประเทศจะต้อง
ร่วมมือและจริงใจในการแก้ปญ
ั หานีร้ ว่ มกัน ในปี 2552 ทีผ่ า่ นมาประเทศไทย
มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมประมาณ 212 ล้านตัน หรือ 3.12
ตันต่อหัวต่อปี

2. ภาพรวมนโยบายพลังงานของไทย
(Thailand’s Energy Policy Overview)

พลังงานยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในขณะที่การรักษาและพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศก็ยังคง
มีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการมีพลังงานใช้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และความ
สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและโลก จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่
เราจะต้องให้ความสำ�คัญและใส่ใจในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อแหล่งพลังงานที่เรามีอยู่ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
อย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์และแผนพลังงานของไทย ได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
สำ�คัญเหล่านี้เป็นอย่างดี โดยการกำ�หนดแผนนโยบายพลังงานแห่งชาติ
5 ข้อหลัก [2] ดังนี้
1.) กำ�หนดให้มีพลังงานไว้ใช้อย่างมั่นคงและยั่งยืน : โดยมีนโยบาย
ที่จะพัฒนาแหล่งพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการสำ�รวจ และ
ผลิตเพื่อให้แน่ใจว่ามีพลังงานอย่างเพียงพอ และมั่นคงต่อความต้องการใน
อนาคต โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะเพิม่ การผลิตน้�ำ มันดิบในประเทศ จาก 225,000

รูปที่ 1 กราฟแนวโน้มปริมาณการเพิ่มขึ้นของ GDP ของไทย

รูปที่ 2 กราฟแนวโน้มปริมาณการใช้พลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์
และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไทย

บาร์เรลต่อวัน (bpd) ในปี 2009 ไปที่ 250,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) ในปี
2011 พร้อมๆ ไปกับการส่งก๊าซธรรมชาติจากมาเลเซียมาประเทศไทย โดย
ผ่านโครงการแผนพัฒนาพืน้ ทีร่ ว่ มมาเลเซีย-ไทย (JDA) ผนวกกับการส่งเสริม
และกระตุน้ ให้มกี ารผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะโครงการผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กและเล็กมาก (Small and Very Small Power Plant) และแผน
ทางเลือกจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ที่ 1,000 เมกะวัตต์
ในปี 2020 และอีก 1,000 เมกะวัตต์ ในปี 2021
2.) เพื่ อ เร่ ง และสนั บ สนุ น การใช้ พ ลั ง งานทางเลื อ ก : รั ฐ บาลได้
ยกระดับให้การใช้พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) นีเ้ ป็นวาระแห่งชาติ
โดยการกระตุน้ และสนับสนุนให้มกี ารใช้และผลิตพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งน้ำ�มัน Bio-fuel, ก๊าซชีวมวล (Biogas), เชื้อเพลิงชีวมวล (Bio-mass)
และเชือ้ เพลิงจากขยะ (Municipal Solid Waste, MSW) เพือ่ ทีจ่ ะให้เกิดความ
มั่นคงและยั่งยืนต่อการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
โดยผ่านทางแผนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 15 ปี (REDP-15 Year)
3.) เพื่อที่จะเฝ้าดูระดับที่เหมาะสมของราคาพลังงานให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ของการลงทุนและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ : รัฐบาลจะ
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เฝ้าดูและรักษาระดับราคาของพลังงานให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมโดยผ่านทาง
กลไกการตลาดและกองทุนน้�ำ มัน เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการใช้พลังงานนีเ้ ป็นไปอย่าง
มีประสิทธิผล และสามารถกระตุน้ ให้เกิดการลงทุนในด้านธุรกิจพลังงานอย่าง
กว้างขวาง อันจะทำ�ให้เกิดความปลอดภัย และการบริการทีด่ ขี นึ้ และบทบาท
ใหม่ของคณะกรรมการกำ�กับดูแลพลังงาน (Energy, Regulatory Commission,
ERC) ที่ถูกตั้งขึ้นก็จะเป็นส่วนช่วยทำ�ให้เกิดความเข้มแข็งที่มากขึ้น
4.) เพื่อที่จะให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด :
รัฐบาลได้มีการกระตุ้นและสนับสนุนในโครงการนี้โดยผ่านทางโปรแกรม
แผนสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกใช้ในทุกภาคส่วนทั้งอุตสาหกรรม
ครัวเรือน พาณิชย์ การบริการ และการขนส่ง
5.) เพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาทางด้านพลังงานและการป้องกัน
สิง่ แวดล้อม : รัฐบาลมีนโยบายทีแ่ น่ชดั ทีจ่ ะป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และสังคม จากการปล่อยของเสียจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะ
ภาคการผลิตไฟฟ้า กลั่นน้ำ�มันและภาคขนส่ง โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึง
ผลกระทบของมลภาวะที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ
ของโลก และตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ปีละ
1 ล้านตัน จึงมีการสนับสนุนโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) และ
การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม
โดยมี ห น่ ว ยงานหลั ก ที่ เ ป็ น กลไกในการทำ � หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบคื อ
กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้
ร่วมกันจัดทำ�แผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573
หรือ PDP 2010 [3] ขึ้นเพื่อที่จะใช้เป็นแผนจัดหาไฟฟ้าของประเทศในระยะ
20 ปีขา้ งหน้า ร่วมกับแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 15 ปี พ.ศ. 2551-2565
(15 Year REDP) ของกระทรวงพลังงานที่ต้องการให้เกิดความมั่นคงของ
พลังงาน และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และเพือ่ สนับสนุนการ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต
และการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration)
จึงได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจัง โดยแผนพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน 15 ปี ได้ตง้ั เป้าหมายจะเพิม่ สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้
ร้อยละ 14.1 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศ ในปี พ.ศ. 2565
ขณะที่แผน PDP2010 ก็ได้กำ�หนดที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนระหว่างปี 2553-2573 ให้ได้ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 5 หรือ
เท่ากับ 6,101.02 เมกะวัตต์ [3] ดังตารางที่ 1 โดยที่กว่า 50% ของพลังงาน
หมุนเวียนที่ใช้ผลิตไฟฟ้านั้นจะมาจากพลังงานชีวมวลและชีวภาพ และ
เพือ่ ให้บรรลุถงึ เป้าหมายนี้ รัฐบาลได้ใช้มาตรการและแรงจูงใจทีจ่ ะทำ�ให้เกิด
ความสนใจในการลงทุนทั้งผลประโยชน์ทางด้านกฎหมายพลังงาน เงินทุน
มาตรการทางด้ า นภาษี และการรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต จากแหล่ ง พลั ง งาน
หมุนเวียนต่างๆ ในราคาพิเศษ มี Adder และด้วยเหตุทปี่ ระเทศไทยนัน้ เป็น
ประเทศที่มีความสมบูรณ์ ทางด้านเกษตรกรรมหลากหลายชนิด จึงทำ�ให้
มีศักยภาพอย่างมากในการที่จะนำ�เชื้อเพลิงชีวมวล และก๊าซชีวภาพที่เป็น
เศษวัสดุทางการเกษตร และของเสียจากขบวนการผลิตของอุตสาหกรรม
ทางการเกษตรต่างๆ เหล่านี้ มาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานทั้งความ
ร้อนและไฟฟ้า หรือทัง้ สองอย่างร่วมกัน (Cogeneration) โดยเฉพาะอย่างยิง่

ก๊าซชีวภาพที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ยังคงใช้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องกำ�เนิด
ไฟฟ้า เพือ่ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว อาจจะมีบา้ งทีม่ กี ารนำ�ความ
ร้อนทิ้งไปใช้ประโยชน์อื่น แต่ก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยอยู่

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

ตารางที่ 1 แผนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน PDP2010
และแผน 15 Year REDP ของไทย

3. ระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม
จากเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ

โดยหลักการพืน้ ฐานของกฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิคส์นนั้ วัฏจักร
ทุกวัฏจักรทีผ่ ลิตกำ�ลังทางกลหรือกำ�ลังไฟฟ้านัน้ จะต้องมีการสูญเสียพลังงาน
ส่วนหนึ่งออกมาสู่ภายนอกวัฏจักรในรูปของพลังงานความร้อน ซึ่งอาจเป็น
ไอเสียร้อน ก๊าซร้อน ของเหลวและหรืออากาศร้อนจากการหล่อเย็น ทั้งที่
พลังงานความร้อนของความร้อนทิ้งเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในตัวมัน หากเราไม่
นำ � ความร้ อ นทิ้ ง เหล่ า นี้ ม าใช้ ป ระโยชน์ ก็ จ ะทำ � ให้ เ ราได้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทางความร้อนโดยรวมของระบบหรือของวัฏจักรที่ต่ำ�กว่าระบบที่มีการ
นำ�ความร้อนทิง้ กลับมาใช้ประโยชน์ในรูปอื่น ซึง่ เราเรียกระบบหรือวัฏจักรที่
มีการผลิตงานทางกลหรือกำ�ลังไฟฟ้าออกมา แล้วนำ�ความร้อนทิง้ ของระบบ
หรือวัฏจักรของตัวมันเองไปใช้ประโยชน์ในเวลาเดียวกันว่า “ระบบผลิตไฟฟ้า
และพลังงานความร้อนร่วม” (Cogeneration or Combined Heat and Power,
CHP) ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมนี้
จะให้ประสิทธิภาพทางความร้อนโดยรวม (Overall Thermal Efficiency)
ของระบบหรือวัฏจักร ที่สูงกว่าระบบที่แยกกันผลิตไฟฟ้า หรือความร้อน
เพียงอย่างเดียว ดังรูปที่ 3
เครือ่ งยนต์สนั ดาปภายในทีใ่ ช้เป็นต้นกำ�ลังในเครือ่ งกำ�เนิดไฟฟ้าก๊าซ
ชี ว ภาพนั้ น จะสามารถผลิ ต งานในรู ป ของประสิ ท ธิ ภ าพทางไฟฟ้ า อยู่ ที่
ประมาณ 35-40% และจะมีพลังงานสูญเสีย ออกมาในรูปของพลังงาน
ความร้อน เช่น ไอเสีย น้ำ�หล่อเย็น การแผ่รังสีความร้อน และการสูญเสีย
ทางกลของเจนเนอเรเตอร์ อีกประมาณ 60-65% ดังแสดงตามไดอะแกรม
สมดุลความร้อน รูปที่ 4 พลังงานความร้อนที่สูญเสียนี้มีศักยภาพอย่างมาก
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Eﬃciency = (35+50)/180
= 47.22%

Eﬃciency = (50+35)/100
= 85%

กำาเนิดไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ขนาดหนึ่งเมกะวัตต์ ที่สามารถเปลี่ยนรูปของ
พลังงานความร้อนทิง้ ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ กัน และได้เปรียบเทียบ
ให้เห็นถึงมูลค่าของการประหยัดพลังงานในลักษณะของมูลค่าเงินตรา และ
ปริมาณน้าำ มันดิบเทียบเท่า (Tonne of Oil Equivalent, toe) อันจะช่วยกระตุน้
ให้ผู้ใช้เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือสนใจได้รู้และ
เข้าใจถึงศักยภาพของการนำาความร้อนทิง้ จากเครือ่ งกำาเนิดไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
ไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบของการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม
อันจะทำาให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้โดยตรงและต่อส่วนรวมต่อไป

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

รูปที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ ระบบที่แยกผลิตไฟฟ้าและความร้อน
กับระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม

Source : http://www.unescap.org/esd/energy/publications/Co-gen/part1ch2.pdf

รูปที่ 4 ไดอะแกรมสมดุลความร้อนของเครื่องยนต์แก๊สที่ใช้เปนต้นกําลังในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า

ที่จะนำามาใช้เป็นแหล่งพลังงานเพื่อใช้ผลิต น้ำาร้อน ไอน้ำา และหรือน้ำาเย็น
จากเครื่องทำาความเย็นแบบดูดกลืน (Absorption Chiller) โดยอาจจะผลิต
น้ำาร้อน ไอน้ำา หรือน้ำาเย็นเพียงอย่างเดียว หรือสองอย่าง หรือสามอย่าง
ในเวลาเดี ย วกั น ก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ว่ า เราต้ อ งการที่ จ ะนำ า ความร้ อ นทิ้ ง
เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใด ที่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และตรงกับ
ความต้องการของการนำาไปใช้ในโรงงานหรือในขบวนการผลิตมากที่สุด
ตารางที่ 2 ได้สรุปให้เห็นถึงศักยภาพของการนำาความร้อนทิ้งของเครื่อง

ตารางที่ 2 สรุปศักยภาพการนําความร้อนทิง้ จากเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
ขนาดหนึ่งเมกกะวัตต์ ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

ดังนั้น การนำาระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมมาใช้กับ
เครื่ อ งกำ า เนิ ด ไฟฟ้ า ก๊ า ซชี ว ภาพ จะสามารถช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทาง
ความร้อนโดยรวมของเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าจาก 40% ขึ้นมาได้ถึง 85%
และจากตารางสรุ ป ศั ก ยภาพของเครื่ อ งกำ า เนิ ด ไฟฟ้ า ก๊ า ซชี ว ภาพขนาด
1 เมกะวัตต์ ทีใ่ ช้ระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมจะสามารถผลิต
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 Cำ ) และยังสามารถช่วยลดการนำาเข้าของน้าำ มันดิบเทียบเท่า ได้สงู สุด
ถึง 720 ตันต่อปี แต่ไม่ว่าจะเป็นการประหยัด ในรูปแบบใดก็ตาม ก็ล้วนแต่
จะเกิดประโยชน์ทั้งต่อหน่วยงานของตนเองในด้านของต้นทุนพลังงาน และ
ช่วยลดการสูญเสียเงินตราของประเทศจากการนำาเข้าน้ำามันดิบ อีกทั้งยัง
เป็นการสนับสนุนนโยบายพลังงานของรัฐบาลทีไ่ ด้กล่าวนำาไว้ขา้ งต้น ในด้าน
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า อันจะเป็นการช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของโลกได้อีกด้วย
ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า
และพลังงานความร้อนร่วมของเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
ติดตอไดที่ :- *บริษัท ฟูลซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
349/545 หมู 9 แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
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