6

บทที่กก2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยและวิสัยทัศน์
ปั จจัยสาคัญที่ผลักดันการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย
พลังงานเป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้
ประเทศไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสร้ างความมัน่ คงทางพลังงานควบคูไ่ ปกับการพัฒนาทางด้ าน
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนได้ ดังนัน้ ในการสร้ างความมัน่ คงด้ านพลังงานให้ กับประเทศไทยนัน้ การ
พัฒนาพลังงานทดแทนเป็ นแนวทางสาคัญเป็ นอย่างมากแนวทางหนึ่ง ปั จจัยสาคัญที่ผลักดันการ
พัฒนาพลังงานของประเทศไทยประกอบไปด้ วย
1.กกความจาเป็ นในการจัดหาแหล่ งพลังงานให้ เพียงพอต่ อความต้ องการของ
ประเทศ จากสมมติฐานการขยายตัวของความต้ องการใช้ พลังงานขันสุ
้ ดท้ ายของประเทศ ระหว่าง
ปี 2552-2554 เท่ากับ ร้ อยละ 2 และตังแต่
้ ปี 2555 ถึงปี 2565 เท่ากับร้ อยละ 3 ส่งผลให้ ปริ มาณ
การใช้ พ ลังงานขัน้ สุดท้ ายของประเทศในปี 2554 เท่ากับ 70,300 พันตันเที ยบเท่านา้ มันดิบ ปี
2559 เท่ากับ 81,500 พันตันเที ยบเท่านา้ มันดิบ และปี 2565 เท่ากับ 97,300 พันตันเที ยบเท่ า
นา้ มัน ดิบ อย่า งไรก็ ตาม จากผลการศึก ษาพบว่า การผลิ ต พลัง งานแหล่ง พลัง งานในประเทศ
ระหว่างปี 2552 ถึงปี 2565 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปั จจุบนั มากนัก ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นต้ อง
พัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนในประเทศเพื่อตอบสนองความต้ องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ ้น
2.กกความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องแหล่ งพลั ง งานทดแทนในประเทศ จากการศึก ษา
ศักยภาพพลังงานทดแทนในประเทศไทย พบว่าประเทศไทยจัดได้ ว่าเป็ นประเทศที่ มีศักยภาพ
ทางด้ านพลังงานทดแทนอยูใ่ นระดับสูง เนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมจึงมีผลิตผล
ทางการเกษตรจานวนมาก ขณะเดียวกันมีอตุ สาหกรรมการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งล้ วน
แล้ วแต่อานวยให้ เกิดวัตถุดบิ นามาผลิตพลังงานทังชี
้ วมวล ก๊ าซชีวภาพ รวมไปถึง ไบโอดีเซลและเอ
ทานอล รวมทังประเทศไทยมี
้
ศกั ยภาพด้ านพลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์มีความเข้ ม
รังสีแสงอาทิตย์เฉลี่ยประมาณ 1802 เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน
3.กกความมั่ งคงทางด้ านพลังงาน ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนาเข้ า
พลังงานจากต่างประเทศจานวนมาก โดยตังแต่
้ ปี 2531 จนถึงปี 2551 การนาเข้ าพลังงานขันต้
้ น
เชิงพาณิชย์เฉลี่ยร้ อยละ 60.8 ของความต้ องการใช้ พลังงานขันต้
้ นเชิงพาณิชย์ ซึง่ สัดส่วนการนาเข้ า
น ้ามันอยูใ่ นระดับร้ อยละ 80 ของปริมาณการนาเข้ าทังหมด
้
และพบว่าสัดส่วนการนาเข้ าพลังงานมี
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แนวโน้ มสูงขึ ้นเรื่ องๆ เนื่องจากปริ มาณการผลิตพลังงานภายในประเทศไม่สามารถปรับตัวสูงขึ ้นได้
ตามความต้ องการใช้ ดังนัน้ หากไม่พัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริ งจัง จะส่งผลให้ ประเทศไทย
ต้ องนาเข้ าพลังงานเพิ่มขึ ้นในอยู่ในระดับร้ อยละ 70 ซึ่งสภาวการณ์ดงั กล่าวจะส่งผลต่อเสถียรภาพ
ทางด้ านพลังงานและด้ านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก
4.กกความจาเป็ นในการลดผลกระทบต่ อภาวะโลกร้ อน ผลการศึกษาคาดการณ์
แนวโน้ มพลังงานของโลกขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (international Energy Agency)
พบว่าจากแนวโน้ มการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของภาคพลังงานในปั จจุบนั จะส่งผลต่อการเพิ่มขึ ้น
ของอุณหภูมิโลกสูงขึน้ 6 องศาเซลเซียสโดยเฉลี่ยในระยะยาว จึงจาเป็ นที่ทั่วโลกจะต้ องดาเนิน
มาตรการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกอย่างเร่งด่วน เพื่อสนองตอบต่อกระแสของโลก
และหลีกเลี่ยงการกีดกันทางการค้ าที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต และเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ
ประเทศ ประเทศไทยจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องกาหนดมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนเพื่อรองรับ
ปั ญ หาภาวะโลกร้ อน ทัง้ นี ก้ ารพัฒ นาและส่ ง เสริ ม พลัง งานทดแทนเป็ นแนวทางหนึ่ ง ในการ
ดาเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกซึง่ เป็ นสาเหตุสาคัญของปั ญหาโลกร้ อน
ทิศทางพลังงานทดแทนในอนาคต
เมื่อพิจารณาปั จจัยทังหมดที
้
่ได้ กล่าวมา น ้ามันจะยังคงเป็ นแหล่งพลังงานหลักของโลก
และประเทศไทยในอีก 15-20 ปี ข้ างหน้ า แต่ปริ มาณน ้ามันที่จะจัดหาได้ ต้ นทุนในการผลิต รวมไป
ถึงราคาน ้ามันจะยังคงผันผวนค่อนข้ างมาก ซึ่งวิกฤตการณ์ราคาน ้ามันในช่วงต้ นปี 2551 ได้ ส่งผล
ให้ ประเทศต่างๆ เริ่ มตื่นตัวกับข้ อเท็จจริ งที่ว่าแหล่งน ้ามันและเชื ้อเพลิงฟอสซิลมีจากัด รวมไปถึง
การตื่ น ตัว ต่ อ ปั ญ หาภาวะโลกร้ อน ท าให้ โลกเริ่ ม ปรั บ ตัว เข้ าสู่ ร ะบบพลัง งานที่ ปล่ อ ยก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ต่า ปั ญหาภาวะโลกร้ อนดังกล่าว จะเริ่ มเข้ ามามีบทบาทในการกาหนดทิศทาง
และนโยบายทางด้ านพลัง งานของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประเทศไทยเองก็เช่นกัน นอกจากจะ
มุง่ เน้ นการพัฒนาพลังงานทดแทนเป็ นพลังงานหลักของประเทศ เพื่อความมัน่ คงทางด้ านพลังงาน
แล้ วยัง เพื่อรองรับปั ญหาภาวะโลกร้ อน โดยให้ ความส าคัญกับการส่ง เสริ มพลังงานทดแทนที่ มี
ศักยภาพทางด้ านเศรษฐศาสตร์ สูงก่อนเป็ นลาดับแรกๆ และมุ่งวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้
สามารถนาแหล่งพลังงานทดแทนที่มีอยู่มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อประเทศชาติและประชาชน
ในระยะยาว รวมทั ง้ การสร้ างองค์ ค วามรู้ ด้ า นพลัง งานทดแทนเพื่ อ การพัฒ นาอุต สาหกรรม
ภายในประเทศให้ สามารถผลิตอุปกรณ์และชิ ้นส่วนของระบบการผลิตการใช้ พลังงานทดแทนได้
เพิ่มมากขึ ้น
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วิสัยทัศน์ ของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี
มุ่งพัฒนาสู่ “พลังงานหลักของประเทศ ลดการพึ่งพาการนาเข้ านา้ มันและสร้ างความ
มั่น คงทางด้ า นพลัง งานให้ กั บ ประเทศด้ ว ยราคาที่ ป ระชาชนยอมรั บ และลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้ อมและชุมชน รวมไปถึงลดปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกซึ่งเป็ นสาเหตุสาคัญของ
ภาวะโลกร้ อน”
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ สอดคล้ องกับทิศทางพลังงานทดแทนในอนาคต และสามารถก้ าวไปสู่วิสัยทัศน์
ของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี จึงได้ กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1.กกเพื่อให้ ประเทศไทยใช้ พลังงานทดแทนเป็ นพลังงานหลักของประเทศแทนการนาเข้ า
น ้ามัน
2.กกเพื่อเพิ่มความมัน่ คงในการจัดหาพลังงานให้ ประเทศ
3.กกเพื่อส่งเสริมการใช้ พลังงานรูปแบบชุมชนสีเขียวแบบครบวงจร
4.กกเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ
5.กกเพื่อวิจยั พัฒนา ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนประสิทธิภาพสูง
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี ได้ แบ่งเป็ น 3 ระยะได้ แก่ (1) ระยะสันครอบคลุ
้
ม พ.ศ.
2551-2554 (2) ระยะยาวครอบคลุม พ.ศ. 2555-2599 และ (3) ระยะยาวครอบคลุม พ.ศ. 25602565 โดยมีกรอบแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.กกระยะสัน้ (พ.ศ. 2551-2554) มุ่งเน้ นส่งเสริ มเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ได้ รับการ
ยอมรับแล้ ว (Proven technologies) และมีศกั ยภาพแหล่งพลังงานทดแทนสูง ได้ แก่ เชื ้อเพลิง
ชีวภาพ การผลิตไฟฟ้ าและความร้ อนจาก ชี วมวล และก๊ าซชี วภาพ โดยใช้ ม าตรการสนับสนุน
ทางด้ านการเงินเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน 10,961 ktoe หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 15.6 ของการใช้ พลังงานทังหมด
้
(ภาพที่ 2)
2.กกระยะกลาง (พ.ศ. 2555-2559) ส่งเสริ มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
และสนับสนุนพัฒนาต้ นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ ๆ ให้ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
เพิ่มสูงขึน้ รวมถึงส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพ และพัฒนาต้ นแบบ
Green City และนาไปสู่การสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั การผลิตพลังงานทดแทนระดับชุมชน โดยมี
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เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน 15,579 ktoe หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 19.1 ของการใช้ พลังงาน
ทังหมด
้
(ภาพ 2)
3.กกระยะยาว (พ.ศ. 2560-2565) ส่งเสริ มเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆ ที่มีความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการขยายผล Green City และพลังงานชุมชน และสนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็ นศูนย์สง่ ออกเชื ้อเพลิงชีวภาพ และการส่งออกเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภูมิภาค
อาเซียน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน 19,799 ktoe หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20.3 ของ
การใช้ พลังงานทังหมด
้
(ภาพ 2)

ภาพก2กกแสดงเป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี
ที่มา: (แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี พ.ศ.2551-2565, 2551)
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การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี สู่การปฏิบตั ิ จาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญ
กับการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม โดยากรนาเอาแนวทางของแผนแปรสู่
การปฏิบตั ิ ควบคูไ่ ปกับการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทังสร้
้ างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน พร้ อมทังมี
้ การติดตามประเมินผลอย่างเป็ นระบบ โดยแนวทางสาคัญดังนี ้
1.กกส่ งเสริมการผลิตและการใช้ พลังงานทดแทน โดยการกาหนดมาตรการจูงใจใน
ระดับที่เหมาะสม เอื ้อต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน และเป็ นธรรมต่อประชาชนทุกภาคส่วน ดังนี ้
1.กก1.1กกกาหนดมาตรการทางด้ านการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กาหนดและทบทวน
มาตรการส่วนเพิ่มราคารับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.กก1.2กกให้ การสนับสนุนด้ านมาตรการทางด้ านภาษีและการลงทุนเพื่อจูงใจ
ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการลงทุนและการประกันความเสี่ยงผ่าน ESCO Fund
1.กก1.3กกสร้ างความเชื่อมัน่ ด้ านกิจการพลังงานทดแทนให้ กบั สถาบันการเงิน
1.กก1.4กกผลักดันโครงการพลังงานทดแทนสู่กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)
1.กก1.5กกบูรณาการร่ วมกับภาคส่วนที่เกี่ ยวข้ องในการปรับปรุ งแก้ ไขกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบที่ยงุ่ ยากซับซ้ อน หรื อเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ
1.กก1.6กกส่งเสริ มอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศเพื่อลด
ต้ นทุนและเพิ่มสัดส่วนการผลิตในประเทศ
1.กก1.7กกสร้ างมาตรฐานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เป็ นที่ยอมรับถ่า ยทอดความรู้เชิง
เทคนิคและตัวอย่างโครงการพลังงานทดแทนที่ประสบผลสาเร็จเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนด้ าน
พลังงานทดแทนในระยะเริ่มแรก
1.กก1.8กกรวบบรวมและเผยแพร่สถานการณ์พลังงานทดแทนที่ถกู ต้ องและแม่นยา
2.กกส่ งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้ านพลังงาน โดยการจัดสรรงบประมาณและบูรณา
การร่ วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องเพื่อดาเนินการศึกษาวิจยั พัฒนาและสาธิตอย่างต่อเนื่องตังแต่
้
ต้ นน ้าไปจนถึงปลายน ้า คงเน้ นให้ พฒ
ั นาผลการศึกษาวิจยั สู่ความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ สามารถนาไป
พัฒนาต่อยอดให้ เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี ้
2.กก2.1กกสารวจแหล่งพลังงานที่มีศกั ยภาพ
2.กก2.2กกวิจยั พัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน
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2.กก2.3กกวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพสูงและสอดคล้ องกับ
คุณลักษณะของแหล่งพลังงานทดแทนในประเทศ
2.กก2.4กกศึกษาแนวทางการจัดการพลังงานทดแทนแต่ละชนิดทังในระดั
้
บมหภาคและ
จุลภาค
2.กก2.5กกสร้ างองค์ความรู้ ให้ กับประชาชนในประเทศและสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้
ภายใต้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.กกรณรงค์ สร้ างจิตสานึกและประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้
3.กก3.1กกรณรงค์ให้ ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ ยวข้ องตระหนักถึงความสาคัญของ
พลังงานทดแทนที่มีผลต่อความมัน่ คงทางด้ านพลังงาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศแลมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพลังงานทดแทน
3.กก3.2กกเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถรับทราบนโยบาย
และมาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆและสามารถเข้ าถึงได้ อย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม
3.กก3.3กกจัดตังเครื
้ อข่ายพลังงานทดแทนเพื่อเป็ นกลไกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
3.กก3.4กกจัดอบรมสัม มนาเชิง ปฏิ บัติก ารเพื่ อสร้ างศักยภาพบุคลากรด้ านพลัง งาน
ทดแทน
3.กก3.5กกจัดการให้ มีหลักสูตรการเรี ยนด้ านพลังงานทดแทนตังแต่
้ ระดับการศึกษา
พื ้นฐาน เพื่อปลูกฝั งจิตสานึกด้ านพลังงานทดแทนให้ กบั เยาวชนไทย ซึ่งจะเป็ นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไป
ปั จจัยแห่ งความสาเร็จของแผน
เพื่อให้ สามารถบรรลุตามเป้าหมายของแผน มีปัจจัยแห่งความสาเร็จดังนี ้
1.กกกาหนดให้ พลังงานทดแทนเป็ นวาระแห่งชาติ
2.กกภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนพลังงานทดแทนที่ตอ่ เนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการ
จูงใจทางด้ านการเงิน เช่น มาตรการส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มาตรการ
ESCO Fund เพื่อส่งเสริ มการลงทุนและรับประกันความเสี่ยง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
และขนาดย่อม มาตรการสนับสนุนเงิ นลงทุนเพื่อช่วยลดภาระการลงทุนเริ่ ม แรกในเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงเงินกู้ดอกเบี ้ยต่าสาหรับการลงทุนผลิตพลังงานทดแทนใหม่ๆ
มาตรการส่งเสริ มการลงทุนตามสิทธิประโยชน์ BOI สาหรับการลงทุนด้ านพลังงานทดแทน และ
การลงทุนอุตสาหกรรมผลิตเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้ องกับพลังงานทดแทน การชดเชยราคาขายปลีก
นา้ มันดีเซลและเบนซิ นที่มี ส่วนผสมของเชื อ้ เพลิงชีวภาพต่ากว่าราคาขายปลีกนา้ มันดีเซลและ
เบนซินธรรมดา
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3.กกภาครั ฐ ดาเนินการจัดหาโครงสร้ างพื น้ ฐานเพื่ อรองรับการขยายตัวของพลัง งาน
ทดแทน เช่น การขยายระบบสายส่ง คลังสาหรับสารองเชื ้อเพลิงชีวภาพ เป็ นต้ น
4.กกมี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พลัง งานทดแทน เช่ น
พระราชบัญญัติร่วมทุน พระราชบัญญัติการผังเมือง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการ
การนาเข้ า – ส่งออกนา้ มันปาล์มดิบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการส่งออกเอทานอบร่ วมกันของ
ผู้ผ ลิ ตเอทานอบหลายราย พระราชบัญญัติสิ่ง แวดล้ อมที่ ก าหนดให้ ศึกษาผลกระทบทางด้ า น
สิ่งแวดล้ อมในโครงการไฟฟ้าพลังน ้าที่มีภารกิจสร้ างเขื่อน/ฝาย/อ่างเก็บน ้ามีเงินลงทุนเกิน 200 ล้ าน
บาท เป็ นต้ น
5.กกทุกหน่วยงานที่เ กี่ ยวข้ องได้ รับการจัดสรรงบประมาณเพื่ อใช้ ในการวิจัย พัฒ นา
สาธิ ต ส่ง เสริ ม รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัม พัน ธ์ ด้ า นพลัง งานทดแทน ภายใต้ ก รอบการ
ดาเนินงานของแผน
6.กกสามารถเข้ าถึงแหล่งงพลังงานทดแทน ได้ แก่ แหล่งพลังงานลม และแหล่งพลังงาน
น ้า และการจัดหาวัตถุดบิ
7.กกกาหนดมาตรฐานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ทฤษฏีเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
พลังงานหมุนเวียนเป็ นพลังงานที่เมื่อนามาใช้ ประโยชน์แล้ วสามารถหมุนเวียนนากลับมา
ใช้ ใหม่ได้ หรื อ สามารถเกิดขึ ้นใหม่ทดแทนส่วนที่ใช้ ไปแล้ วภายในระยะเวลาอันสัน้ เช่น พลังงานชีว
มวล (ไม้ ฟื น เศษวัส ดุเ หลื อใช้ ทางการเกษตร) พลัง งานแสงอาทิต ย์ พลัง งานลม พลัง งานน า้
พลังงานความร้ อนใต้ พิภพ และ พลังงานจากคลื่น เป็ นต้ น
พลังงานชีวมวล (Biomass Energy)
ชี ว มวล หมายถึ ง วัต ถุห รื อ สิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากสิ่ ง มี ชี วิ ต หรื อ องค์ ป ระกอบของสิ่ ง มี ชี วิ ต หรื อ
สารอินทรี ย์ตา่ งๆ พลังงานชีวมวลจึงเป็ นพลังงานที่ได้ มาจากพืชและสัตว์ (รวมถึงมนุษย์) เช่น ไม้
ฟื น วัส ดุเหลือใช้ ทางการเกษตร ของเสี ยของมนุษย์หรื อสัตว์ ฯลฯ การนาพลังงานชีวมวลมาใช้
ประโยชน์ ด้านพลัง งาน สามารถกระท าได้ โดยนามาใช้ เ ป็ นเชื อ้ เพลิง เพื่ อเผาไหม้ ให้ ความร้ อน
โดยตรง นอกจากนี ้ยังสามารถเปลี่ยนรู ปชีวมวลให้ อยู่ในรูปอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเชื ้อเพลิงเหลว ได้ แก่
แอลกอฮอล์ หรื อ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากพืช น ้ามันไบโอดีเซล หรื อ อยู่ในรูปของก๊ าซเชื ้อเพลิง เช่น ก๊ าซ
ชีวมวล (Producer gas) หรื อ ก๊ าซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับ พลังงานชีวมวล
ดังนี ้
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ภาพก3กกแสดงพลังงานชีวมวล
เตาหุงต้ ม (Cooking Stove)
เตาหุงต้ มเป็ นเทคโนโลยีการนาเชื ้อเพลิงชีวมวล (เช่น ฟื น ของเหลือใช้ ทางการเกษตร) มา
เผาไหม้ ให้ ความร้ อนโดยตรง มนุษย์ร้ ูจกั การใช้ เชื ้อเพลิงจากชีวมวล คือ ไม้ เมื่อ 400,000 ปี มาแล้ ว
จากหลักฐานที่ได้ ค้นพบภายในถา้ ของมนุษย์ปักกิ่ง สันนิษฐานว่ามีการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลเพื่อให้
ความอบอุน่ และในเวลาต่อมาได้ มีการใช้ เตาเพื่อหุงหาอาหาร และได้ มีวิวฒ
ั นาการมาเรื่ อยๆ จนถึง
ปั จจุบนั รู ปร่างลักษณะของเตาจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื ้นที่และชนิดของเชื ้อเพลิงที่ใช้ ซึ่ง
สามารถแบ่งออกได้ เป็ นกลุม่ ใหญ่ๆ 2 กลุม่ คือ
1.กกเตาแบบดังเดิ
้ ม หรื อเตาหุงต้ มตามท้ องตลาดทัว่ ไป ซึ่งเตากลุ่มนีม้ ีประสิทธิภาพ
ค่อนข้ างต่า
2.กกเตาที่ได้ รับการปรับปรุ งและพัฒนาขึ ้นใหม่ให้ มีประสิทธิภาพดีขึ ้น หรื อเรี ยกว่า เตา
หุงต้ มประสิทธิภาพสูง
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ภาพก4กกแสดงเตาหุงต้ มดัง้ เดิม
เตาหุงต้ มประสิทธิภาพสูง
เตาหุงต้ มประสิทธิภาพสูง ได้ รับการปรับปรุงให้ สามารถใช้ พลังงานจากเชื ้อเพลิงได้ อย่าง
มีประสิทธิ ภาพ สามารถประหยัดเชือ้ เพลิงได้ มากกว่าร้ อยละ 30 เมื่อเทียบกับเตาหุงต้ มที่ผลิต
จาหน่ายในท้ องตลาดทัว่ ไป โดยมีคณ
ุ สมบัตเิ ด่นจาเพาะ ดังนี ้
1.กกออกแบบถูกต้ องตามหลักวิชาการ
2.กกน ้าหนักเบาเคลื่อนย้ ายสะดวก
3.กกใช้ วสั ดุคณ
ุ ภาพดี ทาให้ แข็งแรงทนทาน
4.กกจุดติดไฟเร็ว เปลวไฟแรง ให้ ความร้ อนสูงไม่ต้องพัดช่วย
5.กกเผาไหม้ ส มบูรณ์ ปราศจากควันพิษที่ เ ป็ นอันตรายต่อผู้ใช้ ใช้ กับหม้ อหุง ต้ ม ได้ 9
ขนาด ตังแต่
้ เบอร์ 16-32 วางบนเตาได้ ทกุ ขนาด
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ภาพก5กกแสดงเตาหุงต้ มประสิทธิภาพสูง
ความแตกต่ างระหว่ างเตาหุงต้ มท้ องตลาด (อัง้ โล่ ) กับเตาหุงต้ มประสิทธิภาพสูง
รูปแบบเตาที่ผลิตจาหน่ายในท้ องตลาดปั จจุบนั และเตาหุงต้ มประสิทธิภาพสูงที่ปรับปรุง
แล้ วมีความแตกต่างและข้ อดีข้อเสีย ตามตาราง
ตารางก2กกแสดงเปรียบเทียบความแตกต่ างและข้ อดีข้อเสียของเตาท้ องตลาดกับเตา
ตารางก3กกประสิทธิภาพสูง
รายการ
1. การออกแบบ
2. รูปลักษณะ
3. ตัวเตา

เตาหุงต้ มท้ องตลาด
ถ่ายทอดมาจากปู่ ย่าตายาย
เทอะทะ
ดินเหนียวธรรมดาแตกชารุดง่าย

4. ถังเปลือกเตา

เหล็กแผ่นบาง ผุกร่อนเร็ว

เตาประสิทธิภาพสูง
ถูกต้ องตามหลักวิชาการ
เพรี ยว เคลื่อนย้ ายสะดวก
ดินเหนียวผสมแกลบดา ทนความ
ร้ อน แข็งแรงทนทาน
เหล็กแผ่นหนาอาบสังกะสีผกุ ร่อนช้ า
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ตารางก2กก(ต่ อ)
รายการ
5. ปากเตา

6. ช่องบรรจุถ่าน
7. รังผึ ้ง

8. ฉนวนกันความ
ร้ อน
9. ขณะหุงต้ ม

เตาหุงต้ มท้ องตลาด
เตาประสิทธิภาพสูง
ตรง วางหม้ อได้ น้อย ขนาดเส้ าสูง
ลาดเอียงวางหม้ อได้ 9 ขนาด เบอร์
กว่าขอบเตามาก และขอบเตาเว้ าลึก 16-32 เส้ าสูงกว่าขอบเตาเล็กน้ อย
และขอบเตาเรี ยบเสมอโดยรอบ
ใหญ่ ต้ องใส่ถ่านมาก
เล็ก พอเพียงกับการหุงต้ มแต่ละมื ้อ
ดินเหนียวธรรมดา บางและชารุดง่าย ดินเหนียวผสมแกลบดา หนาและ
รูรังผึ ้งใหญ่ และสันไม่
้ รีดอากาศ
ทนทาน รูรังผึ ้งเล็กเรี ยว ยาว รี ด
อากาศดี
ไม่มี (ความร้ อนสูญเสียสูง)
มี (สูญเสียความร้ อนต่า)

มีควันและก๊ าซพิษ เพราะเผาไหม้ ไม่
สมบูรณ์
10. ความร้ อน
ให้ ความร้ อนต่า เฉลี่ย 600 องศา
กลางเตา
เซลเซียส
11. ประสิทธิภาพ เฉลี่ยเตาฟื น 12.6% และเตาถ่าน
การใช้ งาน
21.6%
12. อายุการใช้ งาน ต่ากว่า 1 ปี
13. ราคา
ถูกกว่าเตาประสิทธิภาพสูง 2-3 เท่า

ไม่มีควันและก๊ าซพิษ เพราะเผาไหม้
สมบูรณ์
ให้ ความร้ อนสูง เฉลี่ย 1,000 องศา
เซลเซียส
เฉลี่ยเตาฟื น 25% และเตาถ่าน 29%
สูงกว่า 1 ปี
แพงกว่าเตาอังโล่
้ ท้องตลาด 2-3 เท่า

เตาเผาถ่ าน (Charcoal Kiln)
ไม้ เป็ นแหล่งเชื ้อเพลิงหลักในชนบทเป็ นเวลานานแล้ ว โดยการใช้ ในสมัยก่อน ส่วนใหญ่
จะใช้ งานในรูปของฟื น ไม่สะดวกเกิดเขม่าและควันไฟมาก รบกวนผู้ใช้ ทาให้ ภาชนะ และบริ เวณที่
ใช้ สกปรกรักษาความสะอาดยาก นอกจากนี ้ฟื นยังถูกทาลายด้ วยโรคในอากาศ และแมลงได้ ง่าย
ทาให้ เก็บรักษาได้ ยาก ดังนันจึ
้ งได้ มีการแปรรู ปจากฟื นเป็ นถ่านซึ่งจะให้ ค่าความร้ อนต่อหน่วย
น ้าหนักมากกว่า สะดวกในการใช้ สะอาดและเก็บรักษาได้ ง่ายกว่าฟื น จึงเป็ นเชื ้อเพลิงที่ได้ รับความ
นิยมในการใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงมากขึ ้น อย่างไรก็ตามขบวนการผลิตถ่าน ที่ใช้ กนั ส่วนใหญ่ยงั ใช้ เตาและ
วิธีการผลิตที่ตกทอดกันแต่โบราณ มีประสิทธิภาพต่า ทาให้ สิ ้นเปลืองไม้ เชื ้อเพลิงเป็ นจานวนมาก
ดังนันหน่
้ วยงานภาคการศึกษา ราชการ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ และกรมพัฒนาและ
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ส่งเสริ มพลังงาน (สานักงานพลังงานแห่งชาติเดิม) จึงได้ ให้ ความสนใจดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า
พัฒนา ปรับปรุงและเผยแพร่เตาเผาถ่านและกรรมวิธีการผลิตที่ได้ พฒ
ั นาให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น
กระบวนการผลิตถ่ านไม้
แบ่งได้ เป็ น 4 ช่วง ดังนี ้
ช่ วงที่ 1 การไล่ ความชืน้
ช่วงการไล่ความชื ้นนี ้ จาเป็ นต้ องใช้ ความร้ อนจากภายนอก เพื่อให้ ไม้ ฟืนเกิดปฏิกิริยาดูด
ความร้ อนสะสมไว้ ให้ ได้ มากพอที่จะเกิดปฏิกิริยาคายความร้ อนในขัน้ ตอนต่อไป ในการให้ ความ
ร้ อนนี ้สามารถทาได้ โดยการให้ ความร้ อนโดยตรง คือ การจุดไม้ ฟืนในเตาบางส่วนเพื่ อที่จะทาให้ ไม้
ที่จะทาถ่านลุกไหม้ และเกิดความร้ อนเพียงพอที่จะไล่ความชื ้นออกจากไม้ ในส่วนที่เหลือ วิธีนี ้
ประสิทธิภาพจะต่าและหากควบคุมอากาศไม่ดีจะทาให้ เกิดขี ้เถ้ ามาก เป็ นเหตุให้ ได้ ผลผลิตต่า หรื อ
อาจทาโดยการให้ ความร้ อนทางอ้ อม ซึ่งเป็ นการจุดเชื ้อเพลิงหน้ าเตา และนาเพียงลมร้ อนเข้ าไปไล่
ความชื ้นออกจากไม้ ฟืนในเตา ซึ่งวิธีการนี ้เป็ นที่นิยมใช้ มากกว่าวิธีการให้ ความร้ อนโดยตรง การให้
ความร้ อนในช่วงการไล่ความชื ้นนี ้จะทาให้ อุณหภูมิภายในเตาเผาถ่านสูงขึ ้นเรื่ อยๆ และน ้าจะถูก
ระเหยออกในช่วงอุณหภูมิ ประมาณ 100C สังเกตได้ จากควันที่ออกมาจะมีสีขาว อุณหภูมิในเตา
จะถูกทาให้ คอ่ ยๆ สูงขึ ้นจนถึง 280C ในช่วงนี ้สารระเหยบางส่วนจะเริ่มถูกระเหยออกไป
ช่ วงที่ 2 การเปลี่ยนจากไม้ เป็ นถ่ าน
ช่วงนี ้ไม้ ในเตาเผาถ่านสะสมความร้ อนไว้ มากพอที่จะเกิดปฏิกิริยาคายความร้ อนโดยไม่
ต้ องเติมฟื นหน้ าเตาอีก ไม้ ฟืนจะลุกไหม้ และสลายตัวโดยความร้ อนที่สะสมไว้ ในตัวเอง สารระเหย
จะออกมามากขึ ้น ควันที่ออกมาจากปล่องจะมีสีขาวปนเหลือง (เข้ ม) มีกลิ่นฉุนจัด เรี ยกควันนี ้ว่า
ควันบ้ า อุณหภูมิภายในเตาจะสูงขึ ้น ถึงประมาณ 400 C ซึ่งสารระเหยต่างๆ ในเนื ้อไม้ จะถูกย่อย
สลายสร็จสมบูรณ์
ช่ วงที่ 3 การทาให้ ถ่านบริสุทธิ์
ถึงแม้ ว่าขันตอนการเปลี
้
่ยนไม้ เป็ นถ่าน จะเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วที่อณ
ุ หภูมิ 400 oC แต่ยงั
มีปริ มาณคาร์ บอนเสถียร (Fixed Carbon) ต่า และยังคงมีน ้ามันดิน (Tar) เป็ นส่วนประกอบใน
ปริ มาณที่สงู มาก หากนาไปใช้ ประโยชน์จะได้ ถ่านคุณภาพต่า และถ้ านาไปประกอบอาหารปิ ง้ ย่าง น ้ามันดิน (TAR) ที่ยงั คงค้ างอยู่ในถ่านเมื่อถูกเผาไหม้ ที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่า 425oC (โดยปกติเตา
หุงต้ มจะมีอณ
ุ หภูมิประมาณ 500 oC - 600 oC) จะเกิดเป็ นสารประกอบใหม่ซึ่งเป็ นสารก่อมะเร็ ง
ได้ แก่ 3.4 - BENZOPYRENE และ 1.2.5.6 - DIBENZANTHRACENE ดังนันจึ
้ งควรทาให้ ถ่านบริ
สุทธิขึ ้นโดยการเพิ่มอุณหภูมิในเตาเผาถ่านให้ สงู ขึ ้น ซึง่ สามารถทาได้ โดยการปรับให้ อากาศไหลเข้ า
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มากขึ ้น อุณหภูมิจะเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ จาก 400 oC เป็ น 500 oC โดยทัว่ ไปในช่วงนี ้จะใช้ เวลาประมาณ
15-20 นาที ซึง่ จะสังเกตได้ วา่ ไม่มีควันเหลืออยูอ่ ีกแล้ ว จึงปิ ดปล่องควัน
ช่ วงที่ 4 การทาให้ เย็น
หลังจากปิ ดปล่องเตาทุกปล่องแล้ ว ต้ องปล่อยไว้ ให้ เตาเย็นจึงจะนาถ่านไม้ ออกมาใช้ งาน
ได้ ก่อนจะเปิ ดเตาต้ องแน่ใจว่าอุณหภูมิในเตาต่ากว่า 50oC เพราะถ่านไม้ ที่อณ
ุ หภูมิ 60 oC -70 oC
สามารถลุกติดไฟเองได้ ถ้ าได้ รับออกซิเจน การเปิ ดเตาต้ องเริ่ มเปิ ดที่ปล่องควันก่อนเพื่อระบาย
ความร้ อนและก๊ าซที่ยงั คงค้ างอยู่ในเตาให้ หมด หลังจากนันจึ
้ งเปิ ดหน้ าเตา ผลผลิตถ่านที่ได้ มีค่า
ความร้ อนประมาณ 7000 กิโลแคลอรี่ ตอ่ กิโลกรัม หรื อประมาณ 2 เท่าของไม้ ฟืนที่มีน ้าหนักเท่ากัน
คุณสมบัติของถ่านที่ได้ จะเหมาะสมกับการใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในครัวเรื อนมากยิ่งขึน้ เพราะจะเกิด
เขม่าและควันไฟน้ อยกว่าการใช้ ไม้ ฟืนโดยตรง ไม่ถกู ทาลายโดยเชื ้อแบคทีเรี ย รา และแมลง ทาให้
เก็บรักษาได้ ง่ายกว่าฟื น นอกจากนี ้ยังประหยัดค่าขนส่ง เมื่อสถานที่ใช้ ประโยชน์อยู่ห่างจากแหล่ง
ผลิตมากๆ เพราะถ่านค่าความร้ อนต่อหน่วยน ้าหนักมากกว่าฟื น
ประเภทของเตาเผาถ่ าน
เตาเผาถ่านสามารถจาแนกเป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ
1.กกเตาเผาถ่ านแบบถาวร เป็ นเตาเผาผลิตถ่านที่จดั สร้ างถาวร ใช้ ทาการผลิตเป็ น
ระยะเวลายาวนาน และเคลื่อนย้ ายไม่ ได้ เช่น เตาเผาผลิตถ่านแบบเตาโดมดินก่อ อิฐก่อและเตา
โลหะที่ทนั สมัยในอุตสาหกรรมผลิตถ่านต่างๆ สามารถให้ ผลผลิตถ่านที่ดีและมีประสิทธิภาพในการ
ผลิตสูง

ภาพก6กกแสดงเตาเผาถ่ านแบบถาวร
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2.กกเตาเผาถ่ านแบบชั่วคราว เป็ นเตาเผาผลิตถ่านที่จดั ทาขึ ้นเพื่อใช้ งานชัว่ คราว พื ้นที่
ชนบทส่วนใหญ่ยงั ใช้ เตาเผาผลิตถ่านแบบนี ้อยู่ เพราะใช้ เงินลงทุนต่า เช่น เตาแบบแกลบกลบ ดิน
กลบและขี ้เถ้ ากลบ เตาแบบนี ้จะได้ ผลผลิตถ่านที่ไม่สม่าเสมอ และประสิทธิภาพในการผลิตต่า

ภาพก7กกแสดงเตาเผาถ่ านแบบชั่วคราว
3.กกเตาเผาถ่ านแบบเคลื่อนย้ าย เป็ นเตาเผาผลิตถ่านที่ออกแบบและพัฒนาขึน้
เพื่อให้ สามารถเคลื่อนย้ ายไปมาได้ เหมาะสาหรับการผลิตถ่านในแหล่งวัสดุที่มีปริ มาณไม่มากและ
กระจัดกระจาย เช่น เตาเผาถ่าน 200 ลิตร เป็ นต้ น เตาประเภทนี ้จะให้ ผลผลิตและประสิทธิภาพ
การผลิตถ่านอยูร่ ะหว่างเตาเผาผลิตถ่านแบบชัว่ คราวและถาวร

ภาพก8กกแสดงเตาเผาถ่ านแบบเคลื่อนย้ าย
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อย่างไรก็ตาม ในบางพื ้นที่ได้ ประยุกต์ดดั แปลงโดยติดตังเตา
้ 200 ลิตร ในลักษณะที่เป็ น
การติดตังตายตั
้
ว ไม่เคลื่อนย้ าย โดยมีการพอกผนังเตาด้ วยดินเหนียวอย่างถาวร ซึ่งมีข้อดีคือ เมื่อ
ถัง 200 ลิตร ผุพงั ลงไปตามอายุการใช้ งาน แต่ว่าโครงสร้ างผนังดินเหนียวที่ปกคลุมอยู่ภายนอกจะ
ทาให้ รักษาโครงสร้ างของเตาเผาถ่านไว้ ได้ โดยไม่ต้องนาถังใหม่ม าเปลี่ยน ซึ่งเป็ นการลดค่าใช้ จ่าย
ค่าถังลงได้

ภาพก9กกแสดงเตา 200 ลิตร ที่ก่อผนังดินเหนียวถาวร
ระบบผลิตก๊ าซชีวภาพ (Biogas Production)
ก๊ าซชีวภาพเป็ นก๊ าซที่เกิดขึ ้นจากปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรี ย์ เช่น วัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร มูลสัตว์ อุจจาระคน ตลอดจนน ้าทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ภายใต้ สภาวะ ไร้
ออกซิเจนโดยแบคทีเรี ยที่ไม่ต้องการออกซิเจน (Anaerobic bacteria) ทาให้ เกิดผลผลิตในรูปของ
ก๊ าซผสมที่มีก๊าซมีเทนเป็ นองค์ประกอบหลัก (ประมาณร้ อยละ 60 โดยปริมาตร)
ก๊ าซชีวภาพที่มีก๊าซมีเทนร้ อยละ 60 โดยปริ มาตร จานวน 1 ลบ.เมตร นัน้ จะมีคา่ ความ
ร้ อนประมาณ 21เมกกะจูล ซึ่งค่าความร้ อนดังกล่าวเทียบเท่ากับก๊ าซหุงต้ ม 0.4 กิโลกรัม หรื อ
น ้ามันเบนซิน 0.67 ลิตร หรื อ น ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 0.60 ลิตร หรื อ ฟื นไม้ 1.5 กิโลกรัม
ประโยชน์ ของก๊ าซชีวภาพ
1.กกประโยชน์ ด้านพลังงาน ก๊ าซชีวภาพ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นเชื ้อเพลิงที่สามารถทดแทน
เชื ้อเพลิงจากแหล่งอื่นๆ เช่น ฟื น ถ่าน น ้ามัน เป็ นต้ นก๊ าซชีวภาพสามารถนามาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงใน
การหุงต้ มได้ โดยตรง เหมือนก๊ าซแอลพีจี (Liquefied Petroleum Gas, LPG) มีความสะดวกในการ
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ใช้ มากกว่าการใช้ ฟืนหรื อถ่าน ทัง้ ยังปราศจากควันและเขม่าด้ วย จึงทาให้ สถานที่ที่ใช้ ก๊าซมีความ
สะอาดกว่าด้ วย ก๊ าซชีวภาพยังสามารถใช้ พลังงานด้ านแสงสว่างเมื่อนามาใช้ กบั ตะเกียงหรื อเครื่ อง
ปั่ นไฟ รวมทังให้
้ พลังงานงานความร้ อนเมื่อนามาใช้ กับเครื่ องกกลูกสุกร นอกจากนันยั
้ งสามารถ
นาไปใช้ กบั เครื่ องยนต์ชนิดต่าง ๆ แทนน ้ามันได้ อีกด้ วย

ภาพก10กกแสดงประโยชน์ ของก๊ าซชีวภาพ
2.กกประโยชน์ ท างด้ า นการเกษตร กากที่ ไ ด้ จ ากการหมัก ก๊ า ซชี ว ภาพ สามารถ
นามาใช้ เป็ นปุ๋ยได้ และมีคณ
ุ ภาพดีกว่ามูลสัตว์สด (ปุ๋ยคอก) ทังนี
้ ้เนื่องจากในขณะที่มีการหมักนัน้
ได้ มีการเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนในมูลสัตว์ไปเป็ นแอมโมเนีย ซึ่งพืชสามารถนาไปใช้ ได้
ง่ายกว่า ส่วนสารอาหารอื่น ๆ ของพืช (ได้ แก่ ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แมกนีเซียม) รวมทังธาตุ
้
อาหารองที่จาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของพืชยังคงมีอยู่ในกากที่ย่อยแล้ ว กากจากบ่อล้ นที่ได้ จ าก
การหมัก ก๊ า ซชี ว ภาพ นอกจากจะได้ แ ทนปุ๋ยเคมี ไ ด้ แ ล้ ว ยัง มี คุณ สมบัติที่ดี ก ว่า ปุ๋ยเคมี ใ นการ
ปรับปรุงสภาพของดิน ให้ ดีขึ ้นด้ วย
3.กกประโยชน์ ทางด้ านการปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อม การนามูลสัตว์มาหมักในบ่อ
ก๊ าซชีวภาพเป็ นการช่วยกาจัดมูลในบริ เวณที่เลี ้ยงสัตว์ ทาให้ กลิ่นเหม็น และแมลงวันในบริ เวณนัน้
ลดลง เป็ นการช่วยรักษาสภาพแวดล้ อมให้ ดีขึ ้น นอกจากนัน้ ผลจากการนามูลสัตว์ไปหมักในบ่อ
หมักก๊ าซชีวภาพ ซึง่ มีสภาพปราศจากอากาศหรื อมีก๊าซออกวิเจนเป็ นเวลานานประมาณ 30 วัน ยัง
ทาให้ ไข่พยาธิและเชื ้อโรคต่างๆ ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในมูลสัตว์ตายไปด้ วย ดังนันการน
้
ามูลสัตว์มาหมัก
ในบ่อหมักก๊ าซชีวภาพ จึงช่วยให้ ผ้ อู าศัยในบริ เวณนันมี
้ สุขภาพอนามัยดีขึ ้น รวมทังยั
้ งเป็ นการลด
ปั ญ หามลภาวะทางน า้ เนื่ อ งจากมูล สัต ว์ ที่ ผ่ า นการหมัก ในบ่อ ก๊ า ซชี ว ภาพแล้ ว จะมี ป ริ ม าณ
สารอินทรี ย์ลดลง
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ภาพก11กกแสดงประโยชน์ ของก๊ าซชีวภาพด้ านการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
ประเภทของระบบผลิตก๊ าซชีวภาพ
ระบบผลิตก๊ าซชีวภาพสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1.กกระบบหมักแบบธรรมดา (Conventional digester) ระบบนี ้สารอินทรี ย์ที่เป็ นของ
เสียจะถูกสูบหรื อไหลเข้ าไปทางด้ านหนึ่งของถังหมัก ส่วน sludge ก็จะถูกดึงออกอีกทางหนึ่ง
Sludge ที่ถ่ายออกมาจะไม่ถูกนากลับลงไปในถังหมักอีก ระยะเวลาการหมักในบ่อหมักค่อนข้ าง
นาน (ประมาณ 30 วัน) เช่น ถังหมักแบบโดมคงที่ (Fixed Dome Digester) หรื อ บ่อหมักแบบราง
(Channel Digester) หรื อ ถังหมักแบบฝาลอย (Floating Drum Digester)
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2.กกระบบหมักชนิดประสิทธิภาพสูง (High-rate digestion process)
ระยะเวลาการหมักในบ่อหมักนันอาจจะอยู
้
ใ่ นช่วงประมาณ 0.5-7 วัน โดยที่ประสิทธิภาพ
การย่อยสลายสารอินทรี ย์สงู ถึงร้ อยละ 80-90 นิยมใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ในโรงงานสกัด
น ้ามันปาส์มดิบ โรงงานแป้งมัน เป็ นต้ น

ภาพก13กกแสดงระบบหมักก๊ าซชีวภาพชนิดประสิทธิภาพสูง
หลัก การโดยทั่ว ไปของระบบหมัก ชนิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสูง คื อ การควบคุม ให้ ป ริ ม าณ
แบคทีเรี ยในระบบอยู่ในระดับสูงซึ่งอาจทาได้ หลายวิธี เช่น การเพิ่มพื ้นที่ผิวตัวกลางในถังหมักซึ่ง
เป็ นการเพิ่มเมือกจุลินทรี ย์หรื ออาจทาได้ โดยการตกตะกอนแบคทีเรี ยแล้ วสูบกลับเข้ าถังหมัก
3.กกระบบผลิตก๊ าซชีวมวล (Gasification) การผลิตก๊ าซชีวมวล (Gasification) เป็ น
กระบวนการเปลี่ ยนเชือ้ เพลิงแข็ง (Solid Fuel) เช่น ไม้ ถ่านไม้ แกลบ หรื อวัสดุเหลื อใช้ ทาง
การเกษตรทางอื่นๆ ไปเป็ นก๊ าซเชื ้อเพลิง (Combustible gas) กระบวนการนี ้จะเกิดขึ ้นด้ วยการเผา
ไหม้ เชื ้อเพลิงแข็งในที่ที่มีปริ มาณออกซิเจนจากัด ทาให้ เกิดความร้ อนบางส่วนและความร้ อนนี ้จะ
ไปเร่ งปฏิกิริยาต่อเนื่ องอื่นๆ ให้ กลายเป็ นก๊ าซเชื อ้ เพลิง ก๊ าซเชื อ้ เพลิง ที่ผลิตได้ จ ากขบวนการนี ้
เรี ยกว่า ก๊ าซชีวมวล (producer gas) ก๊ าซชีวมวลสามารถผลิตได้ จากเชื ้อเพลิงแข็งหลายชนิด เช่น
ถ่านไม้ ไม้ ฟืน แกลบ ขี ้เลื่อยหรื อวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรต่างๆ เป็ นต้ น โดยก๊ าซเชื ้อเพลิงที่ผลิต
ได้ จะมีส่วนประกอบของ คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรเจน (H2) และมีเทน (CH4) ซึ่งสามารถ
นาไปใช้ ในการเผาไหม้ ให้ ความร้ อนโดยตรงหรื อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในเครื่ องยนต์สนั ดาปภายในได้ ใน
ลักษณะเช่นเดียวกับก๊ าซชีวภาพ
การใช้ เชื ้อเพลิงแข็งต่าง ๆ เช่น ถ่านไม้ ไม้ ฟืน แกลบ ขี ้เลื่อย เผาไหม้ ให้ ความร้ อนโดยตรง
จะควบคุมการเผาไหม้ ของเชื ้อเพลิงได้ ยาก ทาให้ ประสิทธิภาพการเผาไหม้ ต่าและให้ คา่ ความร้ อน
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ต่า แต่เมื่อนาเชื ้อเพลิงแข็งมาเปลี่ยนสภาพให้ อยู่ในรูปของก๊ าซเชื ้อเพลิง (Combustible gas) แล้ ว
จะทาให้ ก๊าซที่ได้ มีอุณหภูมิและประสิทธิภาพการเผาไหม้ สูงขึ ้น และสามารถควบคุมการเผาไหม้
ของก๊ าซได้ และจะมีเขม่าน้ อยด้ วย
ประโยชน์ ของก๊ าซชีวมวล
1.กกก๊ าซชีวมวลที่ผลิตได้ สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ หลายรูปแบบ เช่น นามาเผาไหม้
ให้ ความร้ อนโดยตรง โดยสามารถส่งไปตามท่อในระยะทางใกล้ ๆ เพื่อให้ ความร้ อนแก่เตาเผาต่างๆ
เช่น หม้ อไอน ้า หรื อใช้ ในระบบอบแห้ งผลผลิตทางการเกษตร เป็ นต้ น
2.กกใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในเครื่ องยนต์สนั ดาปภายใน เพื่อใช้ เป็ นต้ นกาลังในการสูบน ้า เครื่ อง
สีข้าวหรื อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเครื่ องกาเนินไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดกลางได้
3.กกใช้ เ ป็ นวัต ถุดิบ ในอุต สาหกรรมเคมี เช่น การสัง เคราะห์ เ มธานอล โดยมี ตัว เร่ ง
ปฏิกิริยาที่เหมาะสม ภายใต้ อณ
ุ หภูมิและความดันที่สงู พอ
4.กกระบบผลิตเชือ้ เพลิงอัดแท่ ง (Densification)
เชื ้อเพลิงอัดแท่งเป็ นแนวทางหนึ่งที่นาเอาวัสดุเหลือใช้ กลับมามีประโยชน์ โดยนามาใช้
ทดแทนไม้ ฟืนและถ่าน วัสดุเหลือใช้ พวกชีวมวลจากพืช ไม้ หรื อของเหลือทิ ้งจากการเกษตร ได้ แก่
แกลบ ขี เ้ ลื อ้ ย กากอ้ อ ย เปลื อ กถั่ว ขุยมะพร้ าว ผัก ตบชวา เป็ นต้ น สามารถเปลี่ ย นรู ป ให้ เ ป็ น
เชื อ้ เพลิงที่มีคุณค่าด้ วยขบวนการอัดแท่ง (Densification) ซึ่งเป็ นขบวนการการเปลี่ยนวัสดุที่มี
ความหนาแน่นต่าให้ เป็ นวัสดุที่มีความหนาแน่นสูง เนื่องจากวัสดุทางการเกษตรต่างๆ ก่อนอัดแท่ง
มีความหนาแน่นต่า มีปริมาตรมาก ไม่สะดวกต่อการขนส่งและเก็บรักษา เมื่อนามาอัดแท่งแล้ วจะมี
ปริมาตรลดลงและความหนาแน่นเพิ่มขึ ้นทาให้ สะดวกต่อการขนส่งและเก็บรักษา
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ข้ อดีของเชือ้ เพลิงอัดแท่ ง มีดงั นี ้
1.กกค่าความร้ อนของวัสดุตอ่ หนึง่ หน่วยปริมาตรเพิ่มขึ ้น
2.กกขนาด รูปร่าง และคุณภาพของเชื ้อเพลิงเป็ นแบบเดียวกัน
3.กกสะดวกต่อการขนส่ง จัดเก็บและนามาใช้ งาน
4.กกเป็ นการช่วยแก้ ปัญหาในการกาจัดของเหลือใช้
5.กกเป็ นการช่วยลดการตัดไม้ ทาลายป่ า
วิธีการอัดแท่ ง
การอัดก้ อนวัสดุตา่ งๆ นัน้ อาจแบ่งออกได้ เป็ น 2 วิธี คือ การอัดโดยใช้ ความร้ อนเข้ าช่วย
อีกวิธีหนึ่ง คือ การอัดโดยไม่ใช้ ความร้ อน ซึ่งแบ่งย่อยออกได้ เป็ น 2 แบบ ได้ แก่ แบบใช้ ตวั ประสาน
(Binder) เข้ าช่วยให้ เชื ้อเพลิงเกาะติดกัน และแบบไม่ใช้ ตวั ประสาน (Binder less) ซึ่งใช้ กบั พวก
วัสดุที่มียางเหนียวๆ อยูใ่ นตัว
1.กกการอัดร้ อนและใช้ แรงอัดสูง (Hot and High Pressure Densification) การอัด
แท่งแบบนีเ้ ป็ นวิธีหนึ่งที่ใช้ กันมากอยู่ทั่วไป สามารถใช้ กับวัสดุทั่วไปได้ อย่างกว้ างขวาง ซึ่งได้ แก่
วัสดุพวกขีเ้ ลื่อย แกลบ เศษไม้ โดยความร้ อนจะไปทาให้ สารพวกลิกโน-เซลลูโลสเยิ ้มและเชื่อม
ประสานกัน เชื ้อเพลิงอัดแท่งที่ ผลิตได้ จะมีความชืน้ ต่า สามารถนาไปใช้ งานได้ ทันทีหลังจากอัด
เสร็จ
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2.กกการอัดเย็นและใช้ แรงอัดต่า (Cold and Low Pressure Densification) หรื อ
อาจเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า การผลิตเชื ้อเพลิงเขียว วิธีการอัดแท่งแบบนี ้จะใช้ แรงอัดและอุณหภูมิใน
ระหว่ า งการอัด ต่ า ไม่ ใ ช้ ค วามร้ อน เศษวัส ดุที่ น ามาอัด ต้ อ งผ่า นการสับ ให้ ล ะเอี ย ดแล้ ว ผสม
คลุกเคล้ าให้ ได้ สว่ นผสมและความชื ้นที่พอเหมาะ (ประมาณ 40-60%) แล้ วจึงนามาอัดในเครื่ องอัด
ซึง่ แบ่งออกได้ เป็ น การอัดเย็นแบบใช้ ตวั ประสาน และการอัดเย็นแบบไม่ใช่ตวั ประสาน
2.กก2.1กกการอัดแท่งแบบใช้ ตวั ประสาน วัสดุที่จะนามาอัดด้ วยวิธีการนี ้จะเป็ นวัสดุที่
ไม่มียางในตัวเอง เช่น แกลบ ผงถ่าน ขี ้เลื่อย เป็ นต้ น การอัดแท่งแบบนี ้จะใช้ อณ
ุ หภูมิและความดั น
ต่าเนื่องจากไม่มีความจาเป็ นต้ องให้ ความร้ อนเพื่อทาให้ สารพวกลิกนินไหลเยิ ้มออกมา แต่ต้องใส่
ตัวประสานเข้ าไปเพื่อช่วยในการยึดเกาะวัสดุของแท่งเชือ้ เพลิงที่อดั ตัวประสานที่ใช้ ได้ แก่ กาก
ส่าเหล้ า แป้งมันสาปะหลัง ผักตบชวา เป็ นต้ น
2.กก2.2กกการอัดแท่งแบบไม่ใช้ ตวั ประสาน วิธีการอัดแท่งแบบไม่ใช้ ตวั ประสานโดยใช้
อุณหภูมิและแรงอัดต่า สามารถทาได้ กบั วัสดุชีวมวลที่เน่าเปื่ อยหรื อผ่านการหมักแล้ ว เนื่องจากการ
หมักชีวมวลทาให้ เส้ นใยหรื อเนื ้อเยื่ออ่อนตัว และสร้ างสารที่เป็ นยางเหนียว ทาให้ พลังงานที่ใช้ ใน
การอัดลดลง ซึง่ เป็ นข้ อได้ เปรี ยบกว่าการอัดวิธีอื่น
กรรมวิธี การผลิ ตเชื อ้ เพลิง เขี ยว (อัดเย็น) จะแตกต่างกันไปตามวัตถุดิบที่ ใช้ ผลิต แต่
โดยทัว่ ไปกรรมวิธีการผลิตจะประกอบด้ วยการสับหรื อบดวัตถุดบิ ให้ ละเอียด การผสมในเครื่ องผสม
เพื่ อ ผสมวัต ถุดิ บ หลายชนิ ด เข้ า ด้ ว ยกัน หรื อ คลุก เคล้ า วัต ถุดิ บ ชนิ ด เดี ย วกัน ให้ ค วามร่ ว นซุ ย
สม่ าเสมอและมี ความชืน้ พอเหมาะกับการอัด จากนัน้ นาไปอัดในเครื่ องอัด ซึ่ง จะทาให้ ได้ แท่ง
เชื ้อเพลิงเขียวที่ยงั มีความชื ้นสูงอยู่ (40-60%) จะต้ องนาแท่งเชื ้อเพลิงนี ้ไปตากแดด (3-7 วัน) หรื อ
อบในตู้อบให้ แห้ งก่อนนาไปใช้ งาน
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ภาพก16กกแสดงการอัดแท่ งแบบไม่ ใช้ ตัวประสาน
นา้ มันเชือ้ เพลิงชีวภาพ
การนาน ้ามันชีวภาพมาใช้ ประโยชน์ทางด้ านพลังงานหรื อใช้ เป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิง ที่เรี ยกว่า
น ้ามันเชื ้อเพลิงชีวภาพ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ลักษณะ คือ
1.กกการใช้ น ้ามันพืชโดยตรง (100%) เป็ นเชื ้อเพลิง
2.กกการใช้ น ้ามันพืชผสม เช่น น ้ามันมะพร้ าวผสมน ้ามันก๊ าด น ้ามันปาล์มผสมน ้ามัน
ดีเซล (ดีเซลปาล์ม)
3.กกการเปลี่ยนโครงสร้ างทางเคมีของน ้ามันชีวภาพให้ มีคุณสมบัติใกล้ เคียงกับน ้ามัน
ปิ โตรเลียม ได้ แก่ การทาน ้ามันดีเซลชีวภาพ หรื อ ไบโอดีเซล (Biodiesel)
การใช้ นา้ มันพืชโดยตรง
เป็ นการใช้ น ้ามันพืช 100% เพื่อเป็ นเชื ้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์สนั ดาปภายใน ซึ่งพบว่า
มีการใช้ น ้ามันพืช 100 % ในเครื่ องยนต์ดีเซล แต่การนาน ้ามันพืชมาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงโดยตรงนี ้
จะต้ องมีการปรับแต่งเครื่ องยนต์ใหม่ให้ มีความเหมาะสมสาหรับใช้ น ้ามันพืชก่อน เช่น มีการติดตัง้
ระบบอุ่นนา้ มัน (preheat) เพื่อลดความหนืดของนา้ มัน หรื อมีการปรับแต่งหัวฉี ดใหม่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการฉีดพ่นฝอยละอองน ้ามันเข้ ากระบอกสูบ
การใช้ นา้ มันผสม
เป็ นการนาน ้ามันพืชมาผสมกับน ้ามันปิ โตรเลียมในอัตราส่วนต่างๆ เพื่อปรับโครงสร้ าง
ของน ้ามันก่อนนามาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในเครื่ องยนต์ ตัวอย่างเช่น น ้ามันดีเซลปาล์มบริ สุทธิ์ ดีเซล
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ปาล์มบริ สทุ ธิ์ เป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ได้ จากการนาน ้ามันปาล์มบริ สทุ ธิ์ผสมกับน ้ามันดีเซล ในสัดส่วน
น ้ามันปาล์มบริ สทุ ธิ์ไม่เกินร้ อยละ 10 โดยปริมาตร สามารถใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงทดแทนน ้ามันดีเซลได้ มี
คุณสมบัตเิ ช่นเดียวกับน ้ามันดีเซล ตามข้ อกาหนดของกระทรวงพาณิชย์ทกุ ประการ
นา้ มันไบโอดีเซล
น ้ามันไบโอดีเซล หมายถึง น ้ามันเชื ้อเพลิงที่ผลิตมาจากน ้ามันพืชหรื อไขมันสัตว์ โดยผ่าน
กระบวนการทาให้ โมเลกุลของน ้ามันเล็กลง ให้ อยู่ในรู ปของ เอทิลเอสเตอร์ (Ethyl esters) หรื อ
เมทิลเอสเตอร์ (Methyl esters) และกลีเซอรอล กระบวนการนี ้เรี ยกว่า ทรานเอสเทอริ ฟิเคชัน
(Transesterification) ซึ่งไบโอดีเซลที่ผลิตได้ จะมีคณ
ุ สมบัติใกล้ เคียงกับน ้ามันดีเซลมาก สามารถ
ใช้ ทดแทนน ้ามันดีเซลได้ โดยตรง ไม่มีผลกระทบต่อเครื่ องยนต์ในระยะยาว

ภาพก17กกแสดงหลักการผลิตไบโอดีเซล
การทาไบโอดีเซล เป็ นวิธีการเปลี่ยนโครงสร้ างของน ้ามันพืชหรื อสัตว์ โดยใช้ แอลกอฮอล์
ซึ่งอาจใช้ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) หรื อ เอทานอล (ethanol) หรื อ เมทิลแอลกอฮอล์
(methyl alcohol) หรื อ เมทานอล (methanol) ก็ได้ และมี โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) หรื อ
โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ เป็ นสารตัวเร่งปฎิกริยา
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ภาพก18กกแสดงโรงงานผลิตไบโอดีเซลชุมชน
นา้ มันแก๊ สโซฮอล์ (Gasohol)
คือ น า้ มัน เชื อ้ เพลิ ง ส าหรั บรถยนต์ ที่ เ กิ ดจากการผสมระหว่าง นา้ มัน เบนซิ น กับ
แอลกอฮอล์ (เอทานอล) น ้ามันผสมชนิดนี ้ มีใช้ กนั ในหลายประเทศทัว่ โลก ข้ อดีของแก๊ สโซฮอล์ คือ
การเผาไหม้ ที่สมบูรณ์ขึ ้น เนื่องจากโครงสร้ างทางเคมีของแอลกอฮอล์ ทาให้ ลดมลพิษในอากาศ
และในขณะเดียวกันราคาของน ้ามันแก๊ สโซฮอล์ มีราคาต่ากว่า น ้ามันเบนซินโดยทัว่ ไป
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)
พลัง งานแสงอาทิตย์ นับเป็ นแหล่ง พลังงานที่ สาคัญซึ่ง มีอยู่อย่างมากมายและที่ไ ด้ ม า
เปล่าๆ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนโลกในแต่ละปี นัน้ มีปริ มาณเทียบเท่ากับพลังงานที่
สะสมในแหล่งเชื ้อเพลิงฟอสซิลสารองบนโลกที่มีการพิสจู น์แล้ ว 160 เท่า หรื อ มีปริ มาณมากกว่า
15000 เท่า ของการใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิล รวมกับเชื ้อเพลิงนิวเคลียร์ และพลังงานจากแหล่งน ้าในแต่
ละปี รวมกัน พลังงานส่วนนี ้จะถูกสะท้ อนกลับไปสู่นอกบรรยากาศโลก ร้ อยละ 30 พลังงานส่วนที่
เหลือ (ร้ อยละ 70) จะถูกเปลี่ยนเป็ นความร้ อนที่มี อณ
ุ หภูมิต่าลงและให้ ความอบอุ่นต่อพื ้นผิวโลก
บรรยากาศ และมหาสมุทร ประมาณร้ อยละ 47 ใช้ ในการระเหยน ้า ประมาณร้ อยละ 23 ส่วนที่
เหลืออีกไม่ถึงร้ อยละ 1 จะถูกเปลี่ยนเป็ นพลังงานกลในรูปของลม คลื่น และถูกสะสมไว้ ในพืชโดย
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การสังเคราะห์แสง ในท้ ายที่สดุ พลังงานถูกใช้ บนโลกจะถูกสะท้ อนกลับสู่ห้วงอวกาศในรูปของรังสี
อินฟราเรด
การใช้ ประโยชน์ จากพลังงานแสงอาทิตย์
มนุษย์ใช้ พลังงานแสงอาทิตย์มาตังแต่
้ สมัยโบราณจนกระทัง่ ปั จจุบนั เช่น การทานาเกลือ
การตากแห้ งผลิตผลทางการเกษตร เป็ นต้ น การใช้ ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์สามารถแบ่ง
ออกได้ เป็ น 2 รู ปแบบ คือ การใช้ ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ในรู ปความร้ อน และการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์โดยเปลี่ยนเป็ นพลังงานไฟฟ้า ซึง่ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องมีดงั นี ้
เครื่องทานา้ ร้ อนพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่ องทาน ้าร้ อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้ วยตัวรับแสงแผ่นราบ ท่อส่งน ้า ถัง
เก็บน ้าร้ อน ฉนวนกันความร้ อน บางระบบมีการติดตังเครื
้ ่ องสูบน ้าและเครื่ องทาน ้าร้ อนเสริ มด้ วย
ถ้ าต้ องการให้ น ้ามีอณ
ุ หภูมิสงู มากขึ ้นอาจทาได้ โดยเพิ่มจานวนกระจกในตัวรับแสงให้ มากขึ ้น หรื อ
เลือกใช้ ผิวเลือกรังสีให้ มีประสิทธิภาพสูง

ภาพก19กกแสดงเครื่องทานา้ ร้ อนพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์
หลักการของการอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือ การให้ อากาศเคลื่อนที่ผ่านแผงรับรังสี
แผ่นราบ ซึ่งด้ านบนเป็ นวัสดุโปร่งใส และด้ านล่างเป็ นผิวดูดรังสีแสงอาทิตย์ เปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้
เป็ นความร้ อน ความร้ อนนี ้จะถูกอากาศที่เคลื่อนที่ผ่านมาพาไปกลายเป็ นลมร้ อน เพื่อใช้ ในการ
อบแห้ งต่อไป
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ภาพก20กกแสดงเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์
เตาหุงต้ มพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cooker)
การหุงต้ มด้ วยแสงอาทิตย์โดยทัว่ ไปมี 2 แบบ คือ
1.กกเตาแบบรวมแสง แบบนี ้จะต้ องวางหม้ อหุงต้ มไว้ ที่ตาแหน่งโฟกัสของตัวสะท้ อนแสง
รูปพาราโบลาร์ ผิวสะท้ อนแสงอาจทาจากกระจกเงา แผ่นสแตนเลสขัดเงา หรื อแผ่นอลูมิเนียมขัด
เงา ซึง่ จะให้ อณ
ุ หภูมิได้ เทียบเท่ากับการหุงต้ มโดยตรงจากเตาไฟ

ภาพก21กกแสดงเตาหุงต้ มพลังงานแสงอาทิตย์
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2.กกเตาแบบกล่องหรื อเตาอบ เตาแบบนี ้จะมีช่องอบที่ถูกหุ้มด้ วยฉนวนกันความร้ อน
และมีด้านหนึ่งปิ ดด้ วยวัสดุโปร่งใส เพื่อให้ รังสีแสงอาทิตย์เข้ าสู่ช่องอบโดยตรง และอีกส่วนหนึ่งจะ
ได้ จากการสะท้ อนโดยใช้ กระจกเงาราบ หรื อ กระจกรู ปพาราโบลาร์ ที่ติดอยู่ข้างช่องอบ เตา
ลักษณะนี ้มีอตั ราการรวมแสงต่า ซึง่ จะให้ ความร้ อนเทียบเท่าเตา

ภาพก22กกแสดงเตาแบบกล่ องหรือเตาอบ
เซลล์ แสงอาทิตย์ (Solar cell)
เป็ นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าทาจากสารกึ่งตัวนาที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็ น
พลังงานไฟฟ้าได้ โดยตรง ในการใช้ ประโยชน์จากเซลล์แสงอาทิตย์เราจาเป็ นต้ องนาแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (Solar panel) มาต่อกันชุดหรื อเป็ นแถว (Array) (ทังแบบขนานและอนุ
้
กรม) เพื่อให้ ได้
กาลังผลิตตามที่ต้องการใช้ งาน ระบบผลิตไฟฟ้าด้ วยเซลล์แสงอาทิตย์ นอกจากชุดแผงเซลล์
แสงอาทิตย์แล้ วจะต้ องมีอุปกรณ์อื่นๆ ร่วมด้ วย เช่น แบตเตอรี่ (Battery) ชุดควบคุมการประจุ
แบตเตอรี่ (Charge controller) เครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เป็ นต้ น

ภาพก23กกแสดงเซลล์ แสงอาทิตย์
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พลังงานลม (Wind Energy)
ลมเป็ นพลังงานรู ปหนึ่งซึ่งสามารถทางานได้ และสามารถเปลี่ยนเป็ นพลังงานรู ปอื่นได้
สาเหตุใหญ่ของการเกิดลมมาจากการรับความร้ อนจากดวงอาทิตย์ของผิวโลกไม่เท่ากัน พื ้นผิวโลก
ส่วนใดได้ รั บความร้ อนมาก อากาศบริ เวณนัน้ จะขยายตัวท าให้ มี ความหนาแน่นน้ อย และจะ
ลอยตัวสูงขึ ้น อากาศบริเวณข้ างเคียงที่เย็นและมีความหนาแน่นมากกว่า จะเคลื่อนเข้ าไปแทนที่ จึง
ทาให้ เกิดกระแสลมขึน้ เมื่อมีกระแสลมพัดผ่านใบกังหัน พลังงานจลน์ที่เกิดจากกระแสลมที่จะ
ถ่ายทอดไปยังใบกังหัน ทาให้ เกิดการหมุนรอบแกนและได้ เป็ นพลังงานกลออกมา พลังงานกลที่ได้
ออกมานี ้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ งานได้ เช่น สูบน ้า ผลิตไฟฟ้า เป็ นต้ น
กังหันลมสูบนา้
การสูบน ้าด้ วยกังหันลมนัน้ ทาได้ โดยเอาพลังงานกลที่ได้ จากกังหันลมไปหมุนเครื่ องสูบน ้า
แล้ วนาน ้าที่ได้ จากเครื่ องสูบน ้านันไปเก็
้
บไว้ ใช้ ตอนที่ไม่มีลม การเก็ บน ้าไว้ ใช้ นนมี
ั ้ หลายลักษณะ
ด้ วยกัน เช่น เก็บเอาไว้ ในถังสูงๆ เก็บไว้ ในบ่อ หรื อจะสูบขึ ้นใช้ ในนาโดยตรงก็ได้

ภาพก24กกแสดงกังหันลมสูบนา้
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กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าจะทางานได้ นัน้ ต้ องใช้ พ ลัง งานกลใส่เข้ าไปจึง จะได้ กระแสไฟฟ้ า
ออกมา เมื่อเราทาเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าโดยกังหันลม เราก็ต้องต่อเพลาของกังหันลมกับเพลาเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้าเข้ าด้ วยกัน การต่อเพลาของทังสองเข้
้
าด้ วยกันนันอาจจะต้
้
องใช้ เฟื องทดเพราะเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้านันต้
้ องการรอบสูงมาก การทาเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าโดยอาศัยพลังงานลมก็มีปัญหาอื่นๆ
ตามมาบ้ างเหมือนกัน เช่น ลมพัดไม่เป็ นเวลา แต่การใช้ กระแสไฟฟ้านันมี
้ กาหนดแน่นอน เช่น ถ้ า
เป็ นการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าจะต้ องทางานในเวลากลางคืน เป็ นต้ น
ดังนัน้ เราจะต้ องใช้ แบตเตอรี่ เป็ นเครื่ องช่วยเก็บกระแสไว้ ใช้ ในเวลาที่ไม่มีลม เมื่อเวลามีลมเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้าจะชาร์ จ หรื อบรรจุกระแสไฟฟ้าไว้ ในแบตเตอรี่

ภาพก25กกแสดงกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
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พลังงานนา้ (Water energy)
แหล่งพลังงานที่ให้ พลังงานแก่กระแสน ้าหรื อน ้าตกก็คือ ดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ที่ส่องไป
บนทะเล มหาสมุทร จะทาให้ พื ้นน ้ามีอุณหภูมิสูงขึ ้น เป็ นผลให้ บางโมเลกุลของน ้ามีพลังงานจลน์
มากพอที่จะหลุดลอยออกจากผิวน ้าไปอยู่ในสภาพไอน ้า ไอน ้าเหล่านี ้จะไปก่อตัวเป็ นก้ อนเมฆใน
บรรยากาศ และอาจถูกพัดพาไปในที่ตา่ งๆ ของโลกโดยกระแสลม ก้ อนเมฆที่ถกู พัดพาไปผ่านยอด
เขาสูงๆ จะมีอณ
ุ หภูมิลดต่าลง ทาให้ ไอน ้าในก้ อนเมฆควบแน่นกลายเป็ นหยดน ้า และตกลงมาเป็ น
ฝน น ้าฝนที่ตกลงตามบริเวณภูเขาจะรวมตัวกันไหลลงสูเ่ ชิงเขา โดยมีพลังงานจลน์ที่ได้ มาจาก
พลังงานจลน์ของแต่ละโมเลกุลของน ้านัน่ เอง ในที่สดุ น ้านี ้ก็จะไหลลงสู่มหาสมุทร และ
จะเปลี่ยนแปลงซ ้าแบบเดิมเป็ นรอบๆ เช่นนี ้เรื่ อยไป
มนุษย์ร้ ูจกั ใช้ ประโยชน์จากพลังน ้ามานานแล้ ว พลังงานที่ได้ จากน ้า คือ พลังงานจลน์ของ
น ้าที่ไหลเชี่ยวในแม่น ้าหรื อของน ้าตก ในสมัยก่อนพลังงานน ้าถูกนามาใช้ ในงานโม่แป้งและสูบน ้า
ในปั จจุบนั พลังงานน ้าถูกนามาใช้ ในการหมุนเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้ วย พลังงาน
จลน์ของน ้าในแม่น ้าลาธารอาจนาไปเปลี่ยนเป็ นพลังงานไฟฟ้าได้ ทนั ที แต่เนื่องจากอัตราการไหล
ของนา้ ยัง ไม่เ หมาะสมจึง มี การสร้ างเขื่ อนขึน้ กัน้ ล านา้ เพื่อกักนา้ ไว้ แล้ วปล่อยให้ ไ หลออกตาม
ช่องทางที่สร้ างขึ ้นในอัตราที่ต้องการได้

ภาพก26กกแสดงระบบการหมุนเวียนของนา้
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ในภาวะปั จจุบนั การก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังงานนา้ ต้ องสร้ างเขื่อนหรื ออ่างเก็บน ้าขนาด
ใหญ่คงมีโอกาสเป็ นได้ ยาก เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมสูง อย่างไรก็ตามสาหรับพื ้นที่ที่
เป็ นภูเขา มีลาธารไหลผ่าน ก็มีศกั ยภาพที่สามารถพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังน ้าขนาดเล็กได้ ใน
หลายพื ้นที่

พลังงานความร้ อนใต้ พิภพ (Geothermal Energy)

ภาพก27กกแสดงพลังงานนา้
พลังงานความร้ อนใต้ พภิ พ
พลังงานความร้ อนใต้ พิภพ คือ พลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความร้ อนที่ถูกกักเก็บอยู่
ภายใต้ ผิวโลก โดยปกติแล้ วอุณหภูมิภายใต้ ผิวโลกจะเพิ่มขึ ้นตามความลึก กล่าวคือยิ่งลึกลงไป
อุณหภูมิยิ่งสูงขึ ้นและในบริเวณส่วนล่างของชันเปลื
้ อก
พลังงานความร้ อนใต้ พิภพมักพบในบริเวณที่มีการไหลหรื อแผ่กระจายของความร้ อนจาก
ภายใต้ ผิวโลกขึ ้นมาสูผ่ ิวดินมากกว่าปกติ และมีคา่ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความลึกมากกว่า
ปกติประมาณ 1.5-5 เท่า เนื่องจากในบริ เวณดังกล่าวเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ทาให้ เกิดรอยแตก
ของชันหิ
้ น ปกติแล้ วขนาดของแนวรอยแตกที่ผิวดินจะใหญ่และค่อยๆ เล็กลงเมื่อลึกลงไปใต้ ผิวดิน
และเมื่อมีฝนตกลงมาในบริ เวณนัน้ ก็จะมีน ้าบางส่วนไหลซึมลงไปภายใต้ ผิวโลกตามแนวรอยแตก
ดังกล่าว น ้านันจะไปสะสมตั
้
วและรับความร้ อนจากชันหิ
้ นที่มีความร้ อนจนกระทัง่ น ้ากลายเป็ นน ้า
ร้ อนและไอน ้าแล้ วจะพยายามแทรกตัว ตามแนวรอยแตกของชันหิ
้ นขึ ้นมาบนผิวดินและปรากฏให้
เป็ นในรูปของบ่อน ้าร้ อน, น ้าพุร้อน, ไอน ้าร้ อน, บ่อโคลนเดือด เป็ นต้ น
แหล่งนา้ พุร้อนหรื อแหล่งไอนา้ ร้ อนตามธรรมชาติ นอกจากจะใช้ ประโยชน์ในด้ านการ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยการพัฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวแล้ ว ยังเป็ นแหล่งพลังงานความร้ อนในรู ป
ของน า้ หรื อ ไอน า้ ร้ อนที่ ส ามารถใช้ ประโยชน์ ใ นด้ า นต่า งๆ ได้ อี ก เช่ น การอบเมล็ ด พื ช การ
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อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมประมง การผลิตน ้าจืดการให้ ความอบอุ่นแก่ที่อยู่อาศัย และการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็ นต้ น

ภาพก28กกแสดงนา้ พุร้อน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้ อนใต้ พภิ พ
ในปั จจุบนั พลังงานความร้ อนใต้ พิภพถูกนาไปใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็ นส่วนใหญ่
วิธีการที่ใช้ ขึ ้นอยู่กบั ระบบของแหล่งพลังงานนัน้ กล่าวคือถ้ าเป็ นแหล่งระบบไอน ้า ก็จะใช้ วิธีเจาะ
เป็ นบ่อลึกลงไปในเปลือกโลกเพื่อนาเอาไอน ้าที่มีอณ
ุ หภูมิและความดันสูงไปหมุนกังหันไอน ้าฉุด
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าโดยตรง
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ภาพก29กกแสดงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้ อนใต้ พภิ พ
พลังงานคลื่น (Wave energy)
พลังงานคลื่นกล่าวได้ ว่าเป็ นรู ปหนึ่งของพลังงานลมเพราะคลื่นเกิดจากลม เราสามารถ
นาพลังงานคลื่นไปเปลี่ยนเป็ นพลังงานไฟฟ้าได้ ในทางทฤษฎีทานายว่า คลื่นในบริ เวณชายฝั่ งยาว
100 กิโลเมตร สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 2000 เมกะวัตต์ เราประเมินค่าพลังงานที่จะได้ จากคลื่นแถบ
ชายฝั่ ง เพราอยู่ใ นวิ สัย ที่ จ ะน ามาใช้ ประโยชน์ ไ ด้ จ ริ ง ในเขตทะเลลึก แม้ จ ะมี พ ลัง งานคลื่ น อี ก
มหาศาลแต่ยากนักที่จะนามาใช้ ประโยชน์ได้ เพราะจะต้ องใช้ ทนุ มากมายในการที่จะสร้ างสถานี
ไฟฟ้าพลังคลื่นกลางทะเลลึกนัน้
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ภาพก30กกแสดงพลังงานคลื่น
พลังงานนา้ ขึน้ นา้ ลง (Tidal Energy)
น ้าขึ ้นน ้าลงเป็ นปรากฎการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง เกิดจากอิทธิพลของแรงดึงดูดของดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์ ที่กระทาต่อโลก ในวันขึ ้น 15 ค่าและวันแรม 15 ค่า ซึ่งดวงอาทิตย์ โลก และ
ดวงจันทร์ อยูใ่ นแนวเส้ นตรงเดียวกัน จะเกิดน ้าขึ ้นเต็มที่เรี ยกว่า น ้าเกิด และเมื่อถึงช่วงน ้าลง ซึ่งห่าง
จากช่วงน ้าขึ ้นประมาณ 6 ชัว่ โมง น ้าจะลงเต็มที่ด้วย ทาให้ ได้ พิสยั ของระดับน ้าขึ ้นน ้าลงสูงที่สุด
ส่วนในวันที่ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ อยู่ในแนวเส้ นตรงที่ ตงฉากกั
ั้
น คือ ในวันขึ ้น 8 ค่า หรื อ
วันแรม 8 ค่า น ้าที่ขึ ้นเต็มที่ในวันนี ้ซึง่ เราเรี ยกว่า น ้าตาย มีระดับไม่สงู นัก และพิสยั ของ น ้าขึ ้น น ้าลง
ในวันนี ้จะมีคา่ ต่าที่สดุ
วิธีการเปลี่ยนพลังงานน ้าขึ ้นน ้าลงให้ เป็ นพลังงานไฟฟ้าก็คือ เลือกแม่น ้าหรื ออ่าวที่มีพื ้นที่
เก็บน ้าได้ มากและพิสยั ของน ้าขึ ้นน ้าลงมีคา่ สูง แล้ วสร้ างเขื่อนที่ปากแม่น ้าหรื อปากอ่าว เพื่อให้ เกิด
เป็ นอ่างเก็บน ้าขึ ้นมา เมื่อน ้าขึ ้น น ้าจะไหลเข้ าสู่อ่างเก็บน ้า และเมื่อน ้าลง น ้าจะไหลออกจากอ่าง
เก็ บนา้ การไหลเข้ าและไหลออกจากอ่างของนา้ เราควบคุมให้ ไ หลผ่านกัง หันนา้ ที่ ต่อเชื่ อมกับ
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า เมื่อกังหันน ้าหมุนก็จะได้ ไฟฟ้าออกมาใช้ งาน
พลังงานความร้ อนจากมหาสมุทร (Ocean Thermal Energy)
ผิวโลกมีพื ้นที่เป็ นน ้าประมาณร้ อยละ 70 เมื่อผิวน ้าถูกสาดส่องด้ วยแสงอาทิตย์ พลังงาน
ความร้ อนจากดวงอาทิตย์จะถูกดูดกลืนไว้ ทะเลและมหาสมุทรจึงเป็ นแหล่งสะสมพลังงานความ
ร้ อนปริมาณมหาศาล
น ้าในทะเลมหาสมุทรในเขตร้ อนและเขตค่อนข้ างร้ อน จะมีชนของน
ั้
้าเย็นอยู่ตอนล่าง เช่น
ที่ผิวน ้าอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส แต่ในที่ลึกลงไป 1000 เมตร อุณหภูมิประมาณ 5 องศา
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เซลเซี ย ส เป็ นต้ น อาศัย ความแตกต่า งของอุณ หภูมิ ข องน า้ เช่ น นี ้ นัก วิ ท ยาศาสตร์ น าไปเดิ น
เครื่ องยนต์ความร้ อนให้ หมุนเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าออกมาได้

ภาพก31กกแสดงพลังงานความร้ อนจากมหาสมุทร
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Energy Info.
Rayong
Total area
Agricultural area
Population ( 2008 )
- Persons
- Growth Rate ( % )
Number of Households ( 2008 )
GPP at constant 1988 price ( 2007 )
GPP at current market price ( 2007 )
GPP per Capita ( 2007 )
GPP by sector ( 2007 )
- Agriculture
- Industry
- Service

13.8%

:
:

3,552 sq.kms. ( 2.,220,000 rai )
2,027 sq.kms. ( 1,266,847 rai )

:
:
:
:
:
:

598,667
2.60
295,931
235,688 million baht
567,961 million baht
972,306 baht

:
:
:

3.1 %
83.1 %
13.8 %

3.1%
Agriculture

Industry

Service

Vihicles ( Total as of Date 31,2008 )83.1%
:
443.369
- Passenger cars :
- Motorcycles

156,736
:
286,633

ภาพก32กกแสดงแผนภูมิวงกลมแสดง GPP แต่ ละภาคส่ วน
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ตารางก3กกแสดงการบริโภคสินค้ าปิ โตรเลียม อิเล็กทรอนิก และจานวนสถานนีบริการ
Petroleum Products Consumption
Unit : million liter
2004
Total Petroleum Products
631
ULG 91
56
ULG 95
41
Gasohol 91
Gasohol 95
0.046
Gasohol E20
Gasohol E85
HSD
296
HSD B5
LPG
77
Electricity Consumption ( Classify by Tariff )
Unit : GWh
2004
Total
6,567
Residential
433
Business
265
Industry
5,824
Agriculture
0
Other
45
Number of Service Station
Unit : Station
2004
Petroleum Products
237
NGV
1
ที่มา: Energy Info. Thailand, 2008

2005
688
60
33
8
325
89

2006
664
61
18
17
301
0.396
114

2007
646
59
14
3
23
266
22
144

2008
1,307
45
4
17
32
0.137
236
78
796

2005
6,983
395
255
6,296
0
37

2006
7,359
436
270
6,614
0
39

2007
7,644
475
293
6,835
0
41

2008
7,593
510
330
6,710
1
42

2005
233
1

2006
237
4

2007
225
5

2008
227
8

