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สายพระเนตรอันยาวไกลน�าพาไทยให้ยั่งยืน

 เมือ่เอ่ยถึงค�าว่า “พลงังาน” เดก็ๆ หรือแม้แต่ผูใ้หญ่หลายคนกอ็าจจะต้องขมวด

คิว้น่ิวหน้าท้ังทีเ่คยได้ยนิค�านีม้าหลายคร้ัง แต่กย็งัไม่เข้าใจแจ่มแจ้งนกัว่าพลงังานหมาย

ถึงอะไรบ้าง

ดังน้ัน ถ้าจะให้อธิบายถึงความหมายตามต�าราด้วยท่าทีของนักวิชาการก็คงจะต้อง

บอกว่า พลังงานคือความสามารถที่จะท�างานได้โดยอาศัยแรงงานท่ีมีอยู่แล้วตาม

ธรรมชาติโดยตรงรวมถงึทีม่นษุย์ใช้ความรูว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีดัแปลงใช้จาก

พลังงานตามธรรมชาติ
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 โดยทัว่ไปสามารถจ�าแนกพลงังานทีเ่ราทกุคนใช้กนัอยูใ่นชวีติประจ�าวนัเพือ่การ

ศึกษาอย่างง่ายๆ ได้เป็น ๒ ประเภทคือ 

 ๑.พลังงานต้นก�าเนิด (Primary energy) ซึ่งหมายถึงแหล่งพลังงานที่เกิดขึ้น

หรือมีอยู่แล้วตามธรรมชาติสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงได้แก่น�้าแสงแดดลม

เชื้อเพลิงตามธรรมชาติเช่นน�้ามันดิบถ่านหินก๊าซธรรมชาติพลังงานความร้อนใต้พิภพ

แร่นิวเคลียร์ไม้ฟืนแกลบชานอ้อยเป็นต้น

 ๒.พลังงานแปรรูป (Secondary energy) ซึ่งหมายถึงสภาวะของพลังงานซึ่ง

ได้มาโดยน�าพลงังานต้นก�าเนดิดงักล่าวแล้วข้างต้นมาแปรรปูปรบัปรงุปรงุแต่งให้อยูใ่น

รูปท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ กันได้ตามความต้องการเช่นพลังงาน

ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมถ่านไม้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นต้น

 ขณะเดียวค�านิยามของนักวิทยาศาสตร์ก็ระบุไว้ว่า พลังงาน (Energy) คือ ความสามารถใน
การท�างาน (Ability to do work) ซ่ึงงานเปน็ผลจากการกระท�าของแรงท�าให้สิง่นัน้เคลือ่นทีซ่ึ่ง
คุณสมบัติโดยทั่วไปของพลังงานมีอยู่ ๒ ประการ คือ ท�างานได้และเปลีย่นรูปได้
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 นบัเป็นสิง่ทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึสายพระเนตรอันล�า้ยคุสมยัเกินกว่าความเข้าใจของคนท่ัวไปในขณะนัน้ 

ก่อให้เกิดโครงการพลงังานภายในประเทศทีส่ามารถน�ามาใช้ได้อย่างทนัท่วงทใีนยามท่ีเกดิวกิฤตกิารณ์ราคา

น�้ามันสูงเป็นประวัติการณ์เช่นในปัจจุบัน 

   ในหลวงของเราทรงค้นคว้าและทดลองด้านการพลังงานในหลายรูปแบบ
          อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปี

ที่ผ่านมา
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   ตัวอย่าง ของพระราชกรณียกิจด้านพลังงานที่เห็นได้

ชัดคือ การพัฒนาพลังน�้า พลังงานทดแทน และพลังงานชีวภาพ อันได้แก่ 

การพัฒนาเอทานอลและไบโอดีเซล ซึ่งน�าไปสู่ความสามารถในการลดการ

พึ่งพาการน�าเข้าน�้ามันจากต่างชาติ ขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยเหลือ

เกษตรกรในการพยุงราคาพืชผลที่น�ามาใช้เป็นวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งด้วย 
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 และเหนือสิง่อืน่ใด
  

 เราต่างค้นพบว่าแนวพระราชด�าริของในหลวงเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” 

ยงัเป็นปรชัญาในพสกนกิร รฐับาล และองค์กรเอกชนต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการ

พฒันาพลังงานบนพืน้ฐานของทรพัยากรทีเ่มอืงไทยมอียูอ่ย่างเป็นเหตเุป็นผล พอ

ประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน โดยมุ่งหวังให้พสกนิกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืนในอนาคต สิ่งเหล่านี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยากจะหาพระมหา

กษัตริย์พระองค์ใดในโลกนี้เสมอเหมือน

 พระราชด�ารัสของพระองคท่์านจงึเปรยีบเสมอืนสิง่ทีค่อยย�า้เตอืนพวกเรา
เสมอให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนใช้พลังงานอย่างรู้คุณ
ค่า ทัง้นีไ้ม่ใช่เพือ่ใครอืน่ไกลทีไ่หน หากแต่เพือ่อนาคตของพวกเราเอง
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 "...ถ้าน�า้มันเช้ือเพลิงหมดแล้ว ก็ใช้เช้ือเพลิงอย่างอืน่ได้ มีแต่ต้องขยัน หาวิธีทีท่�า
  ให้เช้ือเพลิงเกิดใหม่เช้ือเพลิงทีเ่รียกว่าน�า้มันนัน้มันจะหมดภายในไม่กีปี่หรือไม่กีส่ิบปีก็
  หมด... ถ้าไม่ได้ท�าเช้ือเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อน...” 

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯถวายชัยมงคล

 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ

เมื่อวันที่วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘
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   จากสถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น

ทกุปี ได้มรีายงานว่ามกีารใช้พลงังานโดยรวมถึงปีละ ๑.๔ ล้านล้านบาท ซ่ึงถอืว่า

ไม่ใชจ่�านวนน้อยๆ เลย ในขณะที่กว่าร้อยละ ๕๐ ไทยเราต้องน�าเข้าพลังงานจาก

ต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าปีละกว่า ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และหน�าซ�้ายังมีความ

ผันผวนในเรื่องราคามาก ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงในด้านการจัดหาและการ

จดัสรรใช้ทรพัยากรของประเทศ ขณะเดยีวกันทรพัยากรธรรมชาตภิายในประเทศ

ที่สามารถน�ามาผลิตและใช้เป็นพลังงานได้ก็มีปริมาณลดลง เสื่อมโทรมลง และ

จะหมดไปในที่สุด ดังนั้นการแสวงหาพลังงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อมาทดแทนจึง

มีความส�าคัญอย่างยิ่ง

ย้อนกลับไปเมือ่ปีพ.ศ.๒๕๔๙
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 ตลอดจนช่วยป้องกันน�้าท่วมโดยลดการพึ่งพาการน�าเข้าพลังงานจากต่าง

ประเทศได้อย่างมหาศาล นอกจากน้ี โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและศูนย์

ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ก็มีโครงการ

พัฒนาพลังงานตัวอย่างให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ ในการน�า

พลังงานทดแทนเหล่านี้มาใช้ในชุมชนตามความเหมาะสม 

  ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลในหลวงจึง

พระราชทานแนวพระราชด�าริในการพัฒนาพลังงาน

ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งพลังน�้า พลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานลม และเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเฉพาะในด้าน

พลังงานน�้านั้นเรียกได้ว่าเป็นแนวพระราชด�าริอย่าง 

“องค์รวม” น่ันคือสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งการ

ผลิตพลังงานไฟฟ้า ภาคการเกษตรมีน�้าใช้
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 จากพระอัจฉริยภาพของในหลวงซึ่งเป็นท่ีประจักษ์แก่หัวใจ

ของทวยราษฎร์ จึงถือเป็นการเหมาะควรแล้วที่จะยกย่องให้

พระองค์ท่านทรงเป็น “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” 

ด้วยพระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่ม “เดิน” อย่างค่อยเป็นค่อยไปมาตาม

แนวทางอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พสกนิกร ท�าให้พวกเราทุกคนได้ 

“ก้าวตามรอยเบือ้งพระยคุลบาท” ไปสูอ่นาคตอนัไม่อบัจนหนทาง

ในด้านพลงังาน หากแต่มคีวามประเสรฐิสขุอนัยัง่ยนืรอคอยอยูร่่วม

กันในวันข้างหน้า 

13  

พ
ลังงาน



เปิดประตูสู่การพัฒนาพลังงานไทย
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    เขื่อนภูมิพล ถือเป็นต้นก�าเนิดของเขื่อนส�าหรับผลิตไฟฟ้า

ในประเทศไทย แรกเร่ิมเดมิทนีัน้ประเทศไทยมโีรงงานผลติไฟฟ้าวดัเลยีบและโรงไฟฟ้า

สามเสน ซึ่งใช้ฟืนและแกลบเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า จนกระทั่งครั้งสงครามที่

ข้าวเปลือกขายไม่ได้ราคา ก็เคยใช้ข้าวเปลือกเหล่านี้เป็นเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้ามาแล้ว 

แต่ไฟฟ้าก็ยังไม่พอใช้ ต้องดับไฟในแต่ละเขตทุกวัน เมื่อมีพระราชบัญญัติการไฟฟ้า

ยนัฮใีนปีพ.ศ.๒๕๐๐ จงึก่อให้เกดิการไฟฟ้าฝ่ายผลติขึน้ และจากนัน้จงึมกีารก่อสร้าง

เขื่อนภูมิพลตามมา
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 เนือ่งจากเขือ่นแห่งนีเ้ป็นเขือ่นอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย 

เดิมชื่อ “เขื่อนยันฮี”แต่ในเวลาต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๐๐ 

ในหลวงได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชือ่เขือ่นว่า “เขือ่นภมูพิล” ซึง่

ยงัประโยชน์หลากหลายด้านมาสูป่วงชนชาวไทยตามพระราชประสงค์อนัแรง

กล้าของในหลวง
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ข้าพเจ้ามีความยินดี ทีไ่ด้เห็นการก่อสร้างเขือ่นภูมิพลส�าเร็จเรียบร้อย พร้อมทีจ่ะเปิดได้แล้ว

ตามทีน่ายกรัฐมนตรีได้แถลงถึงการก่อสร้างเขือ่นนี ้ และประโยชน์อันจะพึงได้รับทัง้ในด้าน

พลังไฟฟ้า การเกษตร การคมนาคม และอืน่ๆ นัน้ น่าปีติยิง่นัก แสดงให้เห็นว่า เขือ่นนี ้

สามารถอ�านวยความผาสุกสมบูรณ์ ให้บังเกิดแก่ประชาชนอย่างใหญ่หลวง นับเปน็งาน

ส�าคัญอย่างยิง่ในโครงการทะนุบ�ารุงบ้านเมือง ให้มีความเจริญก้าวหน้า 

  ปรากฏว่า เขือ่นนีส้ามารถกักน�า้ฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง ช่วยป้องกันอุทกภัยไป

ในตัว ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๖ เปน็ต้นมา แม้จะมีพายุใต้ฝุ่นน�าฝนเข้ามาใน

ประเทศไทย เขือ่นนีก้็ยังกักน�า้ฝนทีจ่ะไหลบ่าลงมาเปน็ภัยแก่ราษฎรไว้ได้แล้วระบายน�า้ ออก

ใช้ให้เปน็ประโยชน์ในฤดูแล้ง ทัง้นีเ้ปน็การแสดงผลให้ประจักษ์เปน็อย่างดีมาแล้ว

  ความส�าเร็จทีเ่ห็นอยู่นี ้ ปรากฏขึน้ได้ก็เพราะทางราชการได้เล็งเห็นการณ์ไกล

ประกอบดว้ยบรรดาเจ้าหนา้ทีม่คีวามสามารถอยา่งดยีิง่ ตัง้ใจด�าเนินงานมาจนเปน็ผลส�าเรจ็

เรียบร้อย และก่อนหน้าทีจ่ะวางโครงการสร้างเขือ่นนี ้ กรมชลประทานก็ได้ตระเตรียมการ

เก็บสถิติในเรือ่งน�า้มาแล้วเปน็เวลานานปี ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนีข้อบใจ และชมเชยเจ้าหน้าที่

ทุกฝ่ายตัง้แต่ผู้ใหญ่ ตลอดจนถึงผู้น้อย ทีไ่ด้ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที ่โดยเฉพาะข้าราชการ

และผู้ปฏิบัติงานของกรมชลประทานซ่ึงมีส่วนส�าคัญยิง่ในการก่อสร้างนี ้

  ได้เวลาอันเปน็มงคลฤกษ์แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดเขือ่นภูมิพล ขอให้เขือ่นนีจ้งสถิต

สถาพร อ�านวยความสุขความเจริญแก่อาณาประชาราษฎร สมดังปณิธานทุกประการ

พระราชด�ารัส ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗

”
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 ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นที่ทราบกันดีในหมู่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานว่าในหลวงทรงสน

พระทัยเรื่องเขื่อนภูมิพลเสมอ เคยรับสั่งด้วยความเป็นห่วงกังวลว่า 

 “วนัหนึง่ถ้าตะกอนจะเตม็แลว้จะท�าอยา่งไร”ซ่ึงเจา้หนา้ทีข่องกฟผ.กไ็มส่ามารถ
ถวายค�าตอบได้ เพราะตามหลักวิชาการแล้วไม่น่าจะเต็ม ในหลวงจึงตรัสว่า“ถ้าไม่
คดิไวก้อ่น บอกวา่ยงัไมถ่งึเวลาคิด ถา้ถงึเวลาแลว้จะคิดออกไหม”เมือ่เจา้หนา้ทีก่ราบ
บังคมทูลไปว่าคิดออก พระองค์ท่านก็ตรัสว่า“ถ้าคิดออกให้เขียนไว้ในกระดาษแล้ว
เอาไปใส่ในไหไปฝังไว้เปน็ลายแทง เผือ่ว่าอีก ๔๐๐ ปีจะมีใครมาขุดเอาไปใช้ เพราะ
ว่าเขือ่นมันเต็ม” 
      
      (จากหนงัสอืพระบดิาแห่งพลงังานไทยหน้า ๕๕)
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  ซึง่ในความเป็นจรงิค�าว่าเขือ่นเตม็นีไ้ม่ได้หมายถงึต้องเตม็ตวัเขือ่น แค่เตม็ท่ี

ระยะ ๒๓๐ เมตร เป็นระดับปากท่อที่จะปล่อยน�้าลงปั่นเครื่องปั่นไฟ ซึ่งน�้าก็จะไม่เข้าท่อ

แล้ว เพราะฉะนั้นอายุของเขื่อนก็จะหมดตรงนั้น เจ้าหน้าที่ของกฟผ. จึงได้ไปท�าการวิจัย

ว่าตะกอนท่ีตกมาแล้ว ตกลงตรงไหนบ้าง ปรากฏว่ายงัตกมาไม่ถงึตวัเขือ่น จงึไปกราบทูล

ให้ทรงทราบ เรื่องเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงอยู่เสมอด้วยน�้าพระ

ราชหฤทัยที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่ทรงงานตามหน้าที่เสร็จแล้วก็ปล่อยปละละเลยไป
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โครงการตามแนวพระราชด�าริ อันเกีย่วเนือ่งกับกิจการ

   ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ท่านทรงวางพืน้ฐาน สร้าง

แนวคดิ และศกึษาวจิยัหาวธิผีลติพลงังานต่างๆ อย่างต่อเนือ่งยาวนาน ซึง่หยาดพระ

เสโทท่ีหล่ังรนิแต่ละหยดของพระองค์กส่็งผลช่วยบรรเทาวกิฤตกิารณ์พลังงานท่ีเกดิ

ขึ้นในปัจจุบันอย่างได้ผลเป็นรูปธรรม โดยแนวพระราชด�าริอันเกี่ยวเนื่องกับการ

พัฒนาพลังงานของในหลวงนั้นครอบคลุมทุกด้าน อันได้แก่...
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พลังน�้า...พลังแห่งน�้าพระราชหฤทัย

 ...เมื่อพระชันษาประมาณ ๓ พรรษา เริ่มสนพระทัยและโปรดที่จะท�าบ่อน�้าเล็กๆ ให้

มีทางน�า้ไหลไปตามต้องการ ทรงช่วยกนัท�ากบัพระเชษฐา (พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอา

นันทมหิดล รชักาลที๘่ ) ท�าคลอง ท�าเขือ่นเก็บน�า้ และรอบๆ บ่อกท็รงหากิง่ไม้มาปักเป็นการ

ปลูกต้นไม้ และประมาณ ๗-๘ พรรษา จงึได้ทรงสงัเกตเหน็ในการทีผู้่ใหญ่น�าน�า้ใส่อ่างให้เดก็

เลก็ วธิทีีจ่ะน�าน�า้จากทีแ่ห่งหนึง่มาสูท่ีอ่กีแห่งโดยท�าให้ทีร่บัน�า้ต�า่กว่า และทางให้น�า้ไหลมา

ตามทางตลอดทาง ท�าทางให้เรียบกันน�้าซึม โดยใช้ดินเหนียวปะหน้าและถูให้เรียบใช้วัสดุที่

กลมกลิง้ให้เรยีบ เพือ่น�า้จะได้ไหลได้สะดวก ไม่มก้ีอนดนิหรอืหนิขรขุระกีดขวาง และทรงจ�า

วิธีที่เขาได้จนบัดนี้...

 ส�าหรับพระราชอัจฉริยภาพเกีย่วกับน�า้และการจัดการน�า้นัน้
 อาจกล่ าวได้ ว่ า เป็น เพราะในหลวงทรงสนพระ ทัยในด้ าน
วิศวกรรมศาสตรม์าตัง้แตย่งัทรงพระเยาว ์ดงัทีท่า่นผู้หญงิเกนหลง สนทิ
วงศ์ ณ อยุธยา บรรยายไว้ในหนังสือท�าเปน็ธรรม ว่า...
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 ทางด้านพลอากาศตร ีก�าธน สนิธวานนท์ องคมนตรีผูม้โีอกาสได้ถวายงานใกล้ชดิมานมนาน 

ก็เล่าถึงในหลวงผู้ทรงปราดเปรื่องเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ว่า...

 "เมือ่ทรงเปน็พระอนุชา พระเจ้าอยู่หัวทรงมีรถไฟเล็ก เปน็รถไฟไฟฟ้า พระองค์ท่าน
ทรงประดิษฐ์ระบบการจ่ายไฟให้รถไฟเล็กวิง่ด้วยพระองค์เอง พระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสน
พระทัยและเข้าพระทัยเรือ่งเกีย่วกับการช่าง เรือ่งไฟฟ้าเปน็อย่างดีมาตัง้ยังทรงพระเยาว์"
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  ภายหลังจากที่ในหลวงเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ 

ได้ทรงเปล่ียนจากทรงศกึษาด้านวศิวกรรมศาสตร์มาทรงศกึษาด้านรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์ 

ด้วยทรงเห็นว่าจะเป็นวิชาความรู้ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติได้มากท่ีสุด แต่

พระองค์ท่านก็ยังทรงศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการแก้

ปัญหาทุกข์สุขของราษฎรอยู่เป็นนิจ ดังเช่นค�ากล่าวของหนึ่งในข้าราชบริพารผู้ถวายงาน

แด่พระองค์ท่านได้เล่าด้วยน�้าเสียงแห่งความจงรักภักดีเอาไว้ว่า...

  "พระองค์ท่านทรงมีความรู้เรือ่งเขือ่นว่าผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร ถ้าสร้าง
เขือ่นทีน่ีต่อ้งเปน็เขือ่นกวา้งยาวเทา่ไหร ่ถา้ปลอ่ยน�า้ขนาดนี ้ควรใช้เครือ่งก�าเนิดไฟฟ้า
ขนาดเท่าใด เขือ่นควรสูงเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม ปัจจุบันพระองค์ท่านทรงติดตาม
เรือ่งระดับน�า้ในเขือ่นอยู่ตลอดเวลา บางครัง้พระองค์ท่านก็ทรงมีความเห็นว่าเขือ่น
แห่งนีป้ล่อยน�า้มากไปหรือน้อยไป เพราะเขือ่นบางเขือ่นหากเก็บน�า้ไว้มากเกินไป ไม่
ปล่อยไป ปีถัดมาฝนตกหนัก ก็จะไม่มีพืน้ทีใ่ห้เก็บน�า้ แต่ถ้าปล่อยน�า้มากเกินไป หน้า
แล้งก็อาจไม่มีน�า้ให้เกษตรกรท�าการเกษตรได้" 
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แนวพระราชด�าริอันเกีย่วกับการใช้พลังงานน�า้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านัน้ 
  

   ในหลวงจะทรงเน้นการก่อสร้างเข่ือนและโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก เพื่อเก็บ

กกัน�า้และผลติกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ในชมุชนใกล้เคยีง ซึง่จะเป็นการเสรมิการท�างานของเขือ่น

ขนาดใหญ่ท่ีจัดท�าโดยภาครฐั ด้วยทรงมพีระราชประสงค์ให้แต่ละชมุชนใช้ทรพัยากรทีม่อียู่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พึ่งพาตนเองได้ และเป็นตัวอย่างในการพัฒนาพลังงานในทุกภาค

ส่วนของประเทศ 
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โครงการไฟฟ้าพลังน�า้
อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
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๑. โรงไฟฟ้าพลังน�า้บ้านสันติ จังหวัดยะลา 

  กว่าจะส�าเร็จเสร็จขึ้นมาเป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้าบ้านสันติ จังหวัดยะลา นั้น

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะมีอุปสรรคใหญ่หลวงขวางหน้าอยู่เต็มไปหมด เนื่องด้วยใน

ขณะนั้นยังมีการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายอยู่เป็นประจ�าท�าให้พื้นที่บริเวณนั้นไม่สามารถ

เรียกได้ว่าปกติสุข แต่ในระหว่างการก่อสร้างในหลวงและพระราชินีได้เสด็จ

พระราชด�าเนนิมาทีเ่ขือ่นแห่งนีห้ลายคร้ังด้วยมพีระราชประสงค์จะพระราชทานก�าลัง

ใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมิได้ค�านึงถึงความเสี่ยงภัยของพระองค์เองแม้แต่น้อย และมี

พระราชกระแสรับสั่งว่า

   "...คนทีเ่ข้าถึงพืน้ทีไ่ด้ ย่อมมีโอกาสท�างานส�าเร็จ..." 
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  ในวนัที ่๑๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ในหลวงเสดจ็พระราชด�าเนนิทรงวางศลิาฤกษ์การก่อสร้าง 

เขือ่นบางลาง พร้อมกนันัน้พระองค์ได้เสด็จฯฝายละแอ ซึง่เป็นฝายทดน�า้ขนาดเล็กจากคลองละแอ ท่ีสร้าง

ด้วยการเจาะอุโมงค์ขนาดเล็กและต่อท่อส่งน�้าไปให้ประชาชนในหมู่บ้านสันติใช้ พลอากาศตรีก�าธน สินธ

วานนท์ องคมนตรี ซึ่งในเวลานั้นด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กราบ

บังคมทูลว่า น�้าประปาไหลแรง เพราะต่อน�้าลงมาจากที่สูง ท�าให้ก๊อกน�้าเสียเป็นประจ�า ในหลวงจึงทรง

รับสั่งอย่างผู้เป็นนักปราชญ์ว่า...

"ถ้าน�า้แรง...ท�าไมไม่คิดท�าไฟฟ้าด้วย"
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  จากแนวพระราชด�ารทิีไ่ด้พระราชทานในวนันัน้ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

จงึก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัน�า้บ้านสนัตข้ึิน บริเวณเหนอืเข่ือนบางลาง โดยตดิตัง้เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า

ขนาด ๑,๒๗๕ กิโลวัตต์ จ�านวน ๑ เครื่อง และติดตั้งท่อส่งน�้ายาว ๑,๘๐๐ เมตร สามารถจ่าย

กระแสไฟฟ้าได้ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕  โรงไฟฟ้าพลังน�้าบ้านสันตินับเป็นโรงไฟฟ้าใต้ภูเขาแห่งแรก

ของประเทศไทยท่ีมีการควบคุมด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงด้วยการเดินเคร่ืองในระบบอัตโนมัติ 

สามารถสั่งการและควบคุมการเดินเคร่ืองโดยตรงจากโรงไฟฟ้าเข่ือนบางลาง สามารถอ�านวย

ประโยชน์แก่ราษฎรในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ท�าให้ทุกคนในพื้นที่แถบนั้นได้มีไฟฟ้าใช้แม้ว่าจะ

อยู่ห่างไกลทุรกันดารก็ตาม
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๒. โรงไฟฟ้าพลังน�า้บ้านยาง จังหวัดเชียงใหม่

   โรงไฟฟ้าพลงัน�า้บ้านยาง จงัหวดัเชยีงใหม่เป็นโรงไฟฟ้า

อกีแห่งหนึง่ซึง่แสดงให้เหน็ถงึพระราชอจัฉรยิภาพของในหลวงด้านการน�า

พลงังานน�า้มาผลติกระแสไฟฟ้าได้อย่างเป็นอย่างด ีพลอากาศตรกี�าธน สิน

ธวานนท์ องคมนตรี เล่าว่า...

  "พระองค์ท่านทรงมีความรู้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังน�า้สามารถท�าได้สองแบบ 
แบบแรกได้จากการทีน่�า้ไหลจากทีสู่งลงมาพัดกังหันเครือ่งก�าเนิดไฟฟ้า ส่วนอีกแบบหนึง่คือ 
น�า้ไหลในทางราบ ซ่ึงหากไหลอยูต่ลอดเวลากท็�าใหก้งัหนัเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าหมุนไดเ้ช่นกนั เมือ่
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นทางน�า้ไหลอยู่ตลอดเวลาทีบ่้านยาง จึงทรงมีพระราชด�าริให้ศึกษา
ถงึความเปน็ไปได้ในการสรา้งไฟฟ้าทีน่ี ่ทรงมพีระราชประสงคใ์ห้ผลติไฟฟ้าเพือ่น�าไปใช้ในการ
ด�าเนินงานของโรงงานแปรรูปผลไม้ เพราะเวลานัน้ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านดังกล่าว"
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  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศจึงก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้าบ้านยางขึ้นใน

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เมื่อแล้วเสร็จในหลวงได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิด

โรงไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๗

  โรงไฟฟ้าบ้านยางสามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ ๐.๔ ล้านกโิลวตัต์

ต่อช่ัวโมง นอกจากช่วยให้โรงงานแปรรูปผลไม้สามารถด�าเนินงานได้แล้ว ยังช่วยจ่าย

กระแสไฟฟ้าให้แก่หมู่บ้านยางและหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย 
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๓.โรงไฟฟ้าพลังน�า้บ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่

  โรงไฟฟ้าพลังน�า้บ้านขนุกลาง จงัหวดัเชยีงใหม่เป็นอกีหนึง่โรงไฟฟ้าสร้างขึน้ตามแนวพระ

ราชด�าริของในหลวง ด้วยทรงมีพระราชด�าริให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยศึกษาและพัฒนา

พลังน�้าของน�้าตกสิริภูมิ ซึ่งอยู่บนดอยอินทนนท์ในเขตหมู่บ้านขุนกลาง มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

เพื่อส่งให้กับหมู่บ้านชาวไทยภูเขาและพื้นที่การเกษตรของโครงการหลวงบริเวณพ้ืนที่ดอยอินทนนท์  

การก่อสร้างไฟฟ้าบ้านขุนกลาง เริ่มเมื่อปีพ.ศ.๒๕๒๕ แล้วเสร็จในปีพ.ศ.๒๕๒๗ โดยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้เสร็จพระราชด�าเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าบ้านขุน

กลางเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗
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๔.โรงไฟฟ้าพลังน�า้เขือ่นแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่

 โรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เดิมเป็นฝายกั้นน�้าขนาดเล็ก ปิดกั้นล�าน�้าแม่งัด ในพื้นที่

ต�าบลช่อแล อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๑๖ ได้เกิดอุทกภัยขึ้น ท�าให้ฝาย

ได้รบัความเสยีหายจนใช้การไม่ได้กรมชลประทานจงึได้พจิารณาด�าเนนิการซ่อมแซมฝายต่อมาเมือ่วนั

ที ่๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๐ ในหลวงและพระราชนิไีด้เสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มโครงการดงักล่าว และ

ทรงพระราชด�าริว่า...

 "โครงการประเภทไหนถ้าพิจารณาดูแล้วเห็นว่าสามารถอ�านวยประโยชน์ได้
มากกว่า ก็สมควรจะเลือกสร้างโครงการประเภทนัน้" 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัน�า้และตดิเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าขนาด 

๔,๕๐๐ กิโลวัตต์ จ�านวน ๒ เครื่อง รวม ๙,๐๐๐ กิโลวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 

๒๙ ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง โดยในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า "เขื่อนแม่งัด

สมบูรณ์ชล" เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๙ และเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงประกอบพิธีเปิด

เข่ือนด้วยพระองค์เองเมือ่วนัที ่๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๙ ยงัความปลาบปลืม้ใจแก่ประชาชนท่ีไปเฝ้า

รอรับเสด็จเป็นจ�านวนมาก เพราะไม่เพียงแต่ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดเท่านั้น แต่โครงการของ

พระองค์ยังท�าให้พวกเขามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่างจากเดิมราวพลิกฝ่ามือ
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๕.เขือ่นพรมธารา จังหวัดชัยภูมิ

 ณ ต�าบลทุ่งพระ อ�าเภอคอนสาร จงัหวัดชยัภมูใินหลวง

และพระราชินีได้เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระ

เทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีและสมเดพ็ระเจ้าลกู

ยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ไปทรงเปิดเข่ือนและโรง

ไฟฟ้าเมื่อวันท่ี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖ พร้อมทั้งได้

พระราชทานพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬา

ภรณ์วลัยลักษณ์มาขนานนามชื่อเข่ือนว่า "เขื่อนจุฬาภรณ์" 

และเม่ือในหลวงผู้เปี่ยมพระเมตตาเสด็จพระราชด�าเนินไป

ทอดพระเนตรการก่อสร้างเขือ่นจฬุาภรณ์ ได้ทรงพระราชด�าริ

ว่า...

  “ล�าห้วยซ่ึงเปน็สาขาของแมน่�า้พรมเหนอืเขือ่นจุฬาภรณเ์ปน็ล�าหว้ยขนาดใหญ่ มี
น�า้ไหลตลอดปี สมควรศึกษารายละเอียดเพือ่พิจารณาก่อสร้างเขือ่นหรือฝายขนาดเล็กและ
เจาะอุโมงค์ผันน�า้ลงมายังเขือ่นจุฬาภรณ์”

 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยจงึท�าการศกึษาและก่อสร้างเขือ่นพรมธาราขึน้เพ่ือสนองแนวพระ

ราชด�าริอันล�้าลึก ท�าให้สามารถผันน�้ามาลงเข่ือนจุฬาภรณ์ได้ถึงปีละ ๒ ล้านลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อน

จฬุาภรณ์สามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้เพิม่ขึน้ อกีปีละประมาณ ๒ ล้านกโิลวตัต์ต่อชัว่โมงการไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แห่งประเทศไทยได้เริ่มก่อสร้างโครงการก่อสร้าง“เขื่อนพรมธารา”ขึ้นทางฝั่งซ้ายของเขื่อนจุฬาภรณ์ ระยะ

ห่างประมาณ ๕๐๐ เมตรเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๔ แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๕ เขื่อนพรม

ธาราจงึเป็นอกีหน่ึงความส�าเรจ็ท่ีแสดงให้เหน็ถงึพระราชอจัฉริยภาพขององค์พระประมขุแห่งสยามประเทศ

ในการประดิษฐ์ คิดค้น ดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
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๖.โรงไฟฟ้าพลังน�า้เขือ่นห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ

 เข่ือนห้วยกุ่มเป็นอีกหนึ่งในโครงการตามแนวพระราชด�าริที่เกิดขึ้นเมื่อคร้ังที่ในหลวงเสด็จ

พระราชด�าเนินทรงท�าพิธีเปิดเขื่อนจุฬาภรณ์โดยทรงมีพระราชด�ารัสให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยไปศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเข่ือน ณ บริเวณท้ายน�้าเข่ือนจุฬาภรณ์ห่างลงไป

ประมาณ ๔๐ กโิลเมตรเพือ่ชว่ยแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าของเกษตรกรในพื้นที่ โดยพลอากาศตรีก�า

ธน สินธวานนท์ องคมนตรี เล่าถึงการเสด็จพระราชด�าเนินในครั้งนั้นว่า...

  "พอกราบบงัคมทลูวา่เปน็พระมหากรุณาธิคุณลน้เกลา้ลน้กระหมอ่ม ทีเ่สดจ็
มาเปิดเขือ่นเล็ก ๆ พระองค์ท่านก็ทรงมีรับสั่งว่า 'นีค่ือเขือ่นทีใ่หญ่ทีสุ่ดของฉันแล้ว' "
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 ตอ่มาเขื่อนหว้ยกุม่จงึไดถ้กูสรา้งขึน้เมื่อปีพ.ศ.๒๕๒๑และกอ่สร้างแลว้เสร็จในปีพ.ศ.๒๕๒๓ สว่น
โรงไฟฟ้าสรา้งเสรจ็ในปีพ.ศ.๒๕๒๕โดยในหลวงและพระราชิน ีพรอ้มดว้ยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมาร ีและสมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณว์ลกัลกัษณอ์คัรราชกมุารี ทรงประกอบ
พระราชพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๓

 เขื่อนห้วยกุ่มได้สร้างขึ้นปิดก้ันล�าน�้าพรม ณ บ้านปากห้วยกุ่ม ต�าบลหนองโพนงามอ�าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวดัชยัภูมิ ตัวเขือ่นเป็นแบบหนิทิง้แกนดนิเหนยีว สงู ๓๕.๕เมตรสันเขือ่นยาว ๒๘๒เมตร 

กว้าง ๘เมตร อ่างเก็บน�้ามีเนื้อที่ ๒.๔ตารางกิโลเมตรอาคารโรงไฟฟ้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบกึ่งใต้ดิน 

มีเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าจ�านวน ๑เครื่อง ขนาดก�าลังผลิต ๑,๐๖๐กิโลวัตต์
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๗.โรงไฟฟ้าพลังน�า้คลองช่องกล�า่ จังหวัดสระแก้ว

 เดมิทีบรเิวณคลองช่องกล�า้ ซึง่เป็นพืน้ทีป่่าเชงิเขาบรรทดัแถบชายแดน

ไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว มีสภาพป่าเสื่อมโทรมถูกบุกรุกท�าลาย ราษฎร

ประสบปัญหาขาดแคลนน�้าในการท�าการเกษตร และในเวลานั้นยังเป็นพื้นที่

ทีม่กีารสูร้บกบัผูก่้อการร้ายอีกด้วย ในหลวงจงึได้ทรงมพีระราชด�ารใิห้ก่อสร้าง

เขื่อนช่องกล�่าตอนบน เขื่อนช่องกล�่าตอนล่าง และเขื่อนท่ากระบาก โดยแล้ว

เสร็จในปี พ.ศ.๒๕๒๔

 เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๔ พระองค์ท่านเสด็จพระราชด�าเนิน

เยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่  และทรงมีพระราชด�าริให้พิจารณาน�าน�้าที่ระบาย

จากเขื่อนมาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าก่อนระบายน�้าไปใช้ใน

การเกษตร โดยทรงมพีระราชด�าริให้เพ่ิมความสงูของเขือ่นคลองช่องกล�า่ตอน

บนอีก ๒ เมตร หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้อ่างเก็บน�้ามีความจุมากขึ้น

และสามารถเพิ่มก�าลังผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นตามไปด้วย
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๘.โรงไฟฟ้าพลังน�า้ไอกะเปาะ จังหวัดนราธิวาส

 เมือ่คราวทีใ่นหลวงท่านเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มเยยีนสมาชกินคิม

พฒันาภาคใต้ ณ ส�านกัสงฆ์โต๊ะโมะ อ�าเภอสคุรินิ จงัหวดันราธวิาส หลงัจากทอด

พระเนตรนาขั้นบันได นาข้าวไร่ บริเวณหมู่บ้านภูเขาทอง และการทดลองปลูก

ข้าวที่โครงการฝายทดน�้าโต๊ะโมะแล้ว พระองค์ทรงมีพระราชด�าเกี่ยวกับการ

ชลประทานและงานต่าง ๆ ทรงแนะให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างฝาย

เกบ็น�า้ไอกะเปาะพร้อมกับโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ เพือ่น�าไฟฟ้าเป็นเชือ้เพลงิให้กับเครือ่ง

สีข้าวขนาด ๒๕ กิโลวัตต์ ที่ราษฎรน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายส�าหรับติดตั้ง

บริเวณส�านักสงฆ์ต่อไป นอกจากนั้นก�าลังไฟฟ้าส่วนที่เหลือสามารถน�าไปใช้ใน

หมูบ้่านบรเิวณใกล้เคยีง อันได้แก่ หมูบ้่านไอกะเปาะ หมูบ้่านโต๊ะโมะ และหมูบ้่าน

ล�าธารทองได้อีกด้วย

38  

พ
ลัง

งา
น



  หลังจากศึกษาความเป็นไปได้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (ส�านักงานพลังงานแห่งชาติในเวลานั้น) 

จึงเริม่ก่อสร้างฝายเกบ็น�า้ไอกะเปาะและโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ตัง้แต่เดือนมกราคม 

พ.ศ.๒๕๒๖ และแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๒๗ หลังจากนั้นเป็นต้น

มาพลังน�้าจากฝายเล็กๆ แห่งนี้ก็กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาพื้นท่ี

ภาคใต้ ให้ประชาชนได้มคีณุภาพชวีติทีด่ข้ึีนตามพระราชประสงค์ของในหลวง
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๙.โรงไฟฟ้าพลังน�า้คลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

  เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๒๙ ในหลวงเสดจ็พระราชด�าเนนิเปิดเข่ือนครีิธาร อ�าเภอมะขาม 

จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเดิมชื่อโครงการห้วยสะพานหิน เป็นเขื่อนขนาดกลางของกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นางสิริพร ไศละสูต อดีตอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เล่าถึงการถวายรายงานในครั้งนั้นว่า...
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  "เมือ่ถวายรายงานว่า หลังจากนีก้รมจะสร้างฝายยางเพือ่กัน้น�า้
และปล่อยน�า้ไปช่วยทางจังหวัดตราดพระองค์รับสั่งว่า "ยังไม่วิกฤติ ยังน้อย 
คนทีต่้องช่วยเขาก่อนจะอยู่ทางด้านทุ่งเพล เพราะขาดน�า้มากกว่า"... 

 สิง่ทีพ่ระองค์ท่านรับสั่งเป็นเรือ่งทีเ่ราคาดไม่ถึง ในสายพระเนตรของ
พระเจ้าอยู่หัว ทุกคนคือราษฎร พระองค์ท่านไม่ได้โปรดใครเปน็พิเศษเปน็การ
เฉพาะ แต่ทรงมองถึงเหตุและความจ�าเปน็ ในขณะทีเ่ราเห็นว่าการสร้างฝาย
แห่งหนึง่ดีกว่า พระองค์ท่านไม่ได้รับสั่งให้เราหยุดท�า แต่รับสั่งให้ไปพิจารณา
ว่าควรท�าอีกแห่งหนึง่ด้วย...

 พระราชด�ารขิองพระเจา้อยูห่วัไมไ่ดห้มายความวา่พระองคท์า่นรับสัง่ให้
ไปท�า แต่เหมือนพระองค์ท่านพระราชทานค�าแนะน�า และทรงกระตุ้นผู้ปฏิบัติ
งานให้ทบทวนว่าท�างานละเอียดรอบคอบแล้วหรือไม่ การทีพ่ระองค์ท่านทรง
มแีนวพระราชด�าริ ผูน้�าไปปฏบิตัติอ้งคดิพจิารณาตอ่ดว้ย ถา้ศึกษาแล้วไมคุ่ม้ 
ท�าไม่ได้ พระองค์ก็ไม่ทรงว่าอะไร เท่าทีเ่คยรับพระราชด�าริมา ยังไม่มีพระ
ราชด�าริใดทีท่�าไม่ได้หรือท�าแล้วไม่คุ้ม”

 ปัจจุบันนี้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าคลองทุ่งเพล ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริอยู่ในเขตกิ่งอ�าเภอเขาคิชฌกูฏ และอ�าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีขนาดก�าลังผลิต

รวม ๙.๘ เมกะวัตต์ และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ ๒๘.๑๖ ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 

ถือเป็นโครงการที่พลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับพสกนิกรผู้ทุกข์ยาก 
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กังหันน�้าผลิตไฟฟ้าจากคลองลัดโพธิ์ตามแนวพระราชด�าริ

ครั้งหนึ่งในหลวงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า...

  “โครงการคลองลดัโพธิจ์ะท�าประโยชนไ์ด้อยา่งมหศัจรรย ์มี
พลังงานมหาศาล จะใช้พลังงานน�า้ทีร่ะบายผา่นคลองท�าประโยชน์อยา่ง
อืน่ด้วยได้หรือไม่”

42  

พ
ลัง

งา
น



 จากพระราชกระแสรับสั่งถามดังกล่าว กรมชลประทานในฐานะผู้ดูแลโครงการดังกล่าว จึงได้

ร่วมมือทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ตดิตัง้กงัหนัน�า้ผลติกระแสไฟฟ้าทีป่ระตรูะบายน�า้ 

โดยใช้หลักพลังงานจลน์ของกระแสน�้าไหลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งความเร็วของกระแสน�้าใน

คลองลัดโพธิ์เหมาะสมในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้าได้

 คณะนักวจัิยได้ท�าการออกแบบกงัหันทีเ่หมาะกบัคลองลดัโพธ์ิ โดยค�านงึถงึประสทิธภิาพสงูสดุ, 

สามารถซ่อมบ�ารุงง่าย กังหันน�้าดังกล่าวถูกออกแบบมา๒แบบทั้งแบบหมุนตามแนวแกน ซึ่งมีใบพัด

เส้นผ่าศนูย์กลางขนาด ๒ เมตร จ�านวน ๓ ใบและแบบหมนุขวางการไหล โดยมใีบพดัเส้นผ่าศนูย์กลาง

ขนาด๓เมตรจ�านวน๑ใบ สามารถใช้ได้กบัความเร็วกระแสน�า้๒เมตรต่อวนิาทขีึน้ไป กงัหนัน�า้ทัง้๒แบบ

สามารถผลติก�าลงัไฟฟ้าได้สงูสุดถึงแบบละ ๕.๗๔ กโิลวตัต์/ต่อชัว่โมง และช่วยลดค่าไฟฟ้าของประตู
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พลังงานชีวภาพ...พลังแห่งพระปรีชาญาณ

  ในหลวงท่านทรงเร่ิมต้นการศกึษาวจัิยพลงังานข้ึนเมือ่เกือบ๓๐ปีท่ีแล้ว ด้วยทรง

มุง่หวงัว่าหากเกิดภาวะวกิฤตขิาดแคลนขึน้ในอนาคต ประชาชนของพระองค์จะได้มทีางเลอืก

ในการด�ารงชีวิตอย่างไม่ต้องล�าบากยากแค้น และแล้วความพยายามท้ังหมดทั้งมวลของ

พระองค์ท่านก็เกิดผลประโยชน์อันประเมินค่ามิได้ ในขณะที่ราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกมี

ราคาสงูขึน้ แต่ปัจจบุนัประชาชนชาวไทยก็ได้มีทางเลอืกในการใช้พลงังานทดแทน ท่ีคนไทย

เราสามารถผลิตได้เอง รวมถึงสามารถลดปริมาณการน�าเข้าได้เป็นจ�านวนมาก ดังจะเห็นได้

จากที่นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการส�านักพระราชวัง กล่าวถึงพระราชด�าริเรื่องเชื้อเพลิง

ชีวภาพของในหลวงที่มีมานานหลายสิบปี ในหนังสือ ๗๒ ปี แก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการ

พระราชวัง ว่า

  "พระองค์ทรงรบัสัง่มาตัง้แต่ พ.ศ.๒๕๐๔ แล้วว่าค่ารถจะแพง กแ็ปลว่าน�า้มนัจะ

แพง บังเอิญผมรู้จักกับพวกอุตสาหกรรมน�้ามัน แล้วคุยเรื่องนี้ เขาบอกว่าเขาแข่งขันกัน มัน

ก็ต้องลดราคาลงไปเรื่อย ๆ  พระองค์ก็รบัสั่งให้ทดลองผลิตแอลกอฮอล์ท�าน�า้มนัเชือ้เพลงิ ท�า

เป็นน�้ามันแก๊สโซฮอล์ ดีโซฮอล์ ในสวนจิตรลดา...

  ตอนนัน้ทรงมีพระราชปรารภว่าเมืองไทยก�าลังเห่อปลูกต้นยูคาลิปตัส ทีไ่หน 
ๆ ก็ปลูกหมด ยูคาลิปตัส ๓ ปี จึงจะตัดได้ แล้วท่านก็รับสั่งว่า ระหว่าง ๓ ปีเขาจะเอา
อะไรกิน แต่ถ้าเผือ่ปลูกอ้อย ปลูกทุกปีขายได้ทุกปี แล้วก็เอาอ้อยมาท�าแอลกอฮอล์ เอา
แอลกอฮอล์มาผสมเบนซิน เราก็ทดลองผสมตัง้แต่ ๑๐ เปอร์เซน็ต์ ทัง้เบนซินทัง้น�า้มัน
ดีเซล ใช้ได้รถยนต์ของโครงการส่วนพระองค์ใช้น�า้มันแก๊สโซฮอล์และดีโซลฮอล์"
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 ทั้งนี  ้ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของโครงการโครงการส่วน

พระองค์สวนจิตรลดา เร่ิมต้นขึน้ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ด้วยในหลวงท่านทรงมพีระราชด�าริ

อย่างเฉียบแหลมว่า ในอนาคตอาจเกิดการขาดแคลนน�้ามัน จึงมีประราชประสงค์

ให้น�าอ้อยที่หลายๆ คนมองข้ามมาผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดย

พระราชทานเงินทุนวิจัยเริ่มต้นเป็นจ�านวน ๙๒๕,๕๐๐ บาท ถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ 

ที่น�ามาสู่ผลส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน
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เอทานอล

   การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเอทานอลภายในโครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดาเร่ิมตั้งแต่การทดลองปลูกอ้อยหลายพันธุ์ เพื่อคัดเลือกพันธุ์ท่ีดีท่ีสุด

น�ามาท�าแอลกอฮอล์ นอกจากอ้อยท่ีผลิตได้ภายในโครงการส่วนพระองค์สวน

จิตรลดาแล้วในหลวงยังทรงมีพระราชด�าริให้ออกไปรับซ้ืออ้อยจากเกษตรกรเพื่อ

น�ามาเป็นวัตถุดิบอีกด้วย โดยโรงงานแอลกอฮอล์ซ่ึงมีทั้งเครื่องหีบอ้อย ถังหมัก 

หอกลั่นขนาดเล็ก เริ่มเดินเครื่องการผลิตครั้งแรกในปีพ.ศ.๒๕๒๙ สามารถผลิต

แอลกอฮอล์ ๙๑ เปอร์เซ็นต์ได้ในอัตรา ๒.๘ ลิตรต่อชั่วโมงต่อมาเนื่องจากวัตถุดิบ

มีไม่เพียงพอ จึงเปลี่ยนมาใช้กากน�้าตาล และมีการสร้างอาคารศึกษาวิจัยหลังใหม่

ภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดานั่นเอง
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 ส�าหรบัแอลกอฮอล์ทีผ่ลติได้ในช่วงแรกยงัไม่สามารถน�าไปผสมกบัเบนซนิได้ จงึน�าผลผลติ

ที่ได้ไปท�าเป็นน�้าส้มสายชูแทน และต่อมาก็ท�าเป็นแอลกอฮอล์แข็งใช้อุ่นอาหารให้กับทางห้อง

เครื่องของสวนจิตรลดา เนื่องจากเดิมใช้แอลกอฮอล์เหลว แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีที่มาจากครั้ง

หนึ่งเมื่อมีการขนส่งแอลกอฮอล์เหลวไปยังพระต�าหนักทางภาคเหนือ ก็มีเคราะห์ร้ายรถเกิด

อบุตัเิหตทุ�าให้ไฟไหม้รถท้ังคนัเพราะแอลกอฮอล์เป็นเชือ้เพลงิอย่างด ีต่อจากนัน้มาจงึได้มกีารคดิ

น�าแอลกอฮอล์มาท�าเป็นเชื้อเพลิงแข็งเพื่อความปลอดภัยแทน และหลังจากนั้นความมุ่งมั่นของ

พระมหากษตัรย์ินกัพฒันากไ็ม่เคยหยดุยัง้ พระองค์ทรงตดิตามการท�างานของเจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้

ชิด โรงงานแอลกอฮอล์จึงมีการปรับปรุงการกลั่นเร่ือยมา จนกระทั่งสามารถผลิตแอลกอฮอล์

บริสุทธิ์ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ หรือ “เอทานอล” ได้เป็นผลส�าเร็จ

 
 ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาขยายก�าลังการ
ผลิตเอทานอลเพือ่ใหม้ปีรมิาณเพยีงพอผสมกบัน�า้มนัเบนซิน ๙๑ ในอตัราสว่น 
๑ : ๙ ได้เป็นน�า้มันแก๊สโซฮอล์ เติมให้กับรถยนต์ทุกคันของโครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา ซ่ึงเป็นหนึ่งในหกโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
วโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ของ
ส�านักพระราชวัง
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 การผสมแอลกอฮอล์กบัเบนซนิของโครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดาในระยะแรกเป็นการ

น�าน�า้มนัและเอทานอลมาผสมในถังธรรมดา ใช้แรงงานคนเขย่าให้เข้ากัน ต่อมาบรษิทั ปตท. จ�ากดั 

(มหาชน) (การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยในเวลานั้น) จึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหอผสม

และสถานีบริการน�้ามันแก๊สโซฮอล์แก่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา รวมถึงในปีพ.ศ.๒๕๔๔ 

ภาคเอกชน ๒ กลุ่ม ได้น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องแยกน�้าออกจากเอทานอล (Dehydration Unit) 

๒ แบบ คอื เครือ่ง Molecular Sieve Dehydration Unit และเครือ่ง Membrane Dehydration 

Unit โดยปัจจุบนัสถานีบรกิารเชือ้เพลงิในโครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา นอกจากผลิตน�า้มนั

แก๊สโซฮอล์เตมิให้กบัรถยนต์ทกุคนัของโครงการแล้ว งานทดลองผลติภณัฑ์เชือ้เพลิงของโครงการ

ส่วนพระองค์สวนจิตรลดายังเป็นแหล่งความรู้แก่ประชาชนที่สนใจอีกด้วย

 จากต้นทางพระราชด�าริของพระมหากษัตริย์ผู้เป็น “ปราชญ์แห่งการพัฒนาพลังงาน” 
ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีน�้ามันแก๊สโซฮอล์ก็ได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง
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ไบโอดีเซล
 - ไบโอดีเซลในประเทศไทย -

     เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖ ในหลวงของเราทรงมีพระ

ราชด�าริให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มขนาด

เล็กที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สร้างโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็ก ก�าลังผลิตวันละ ๑๑๐ ลิตร ที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ในหลวงเสดจ็พระราชด�าเนนิพร้อมด้วยสมเดจ็พระเทพ

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทอดพระเนตรโรงงานสกัดน�า้มนัปาล์มสาธติ

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีพระราชด�ารัสให้ไปทดลองสร้างโรงงาน

ให้กลุม่เกษตรกรทีม่คีวามพร้อมในพืน้ทีจ่ริง และในปีถัดมามหาวทิยาลยัสงขลา

นครินทร์ได้จัดสร้างโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มทดลองขึ้นท่ีสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 

จังหวัดกระบี่
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    นบัจากนัน้การพฒันายงัคงด�าเนนิต่อไปด้วยมุง่เน้นประโยชน์ของ

ราษฎร์ ในปี พ.ศ.๒๕๓๑ ในหลวงทรงมพีระราชกระแสให้สร้างโรงงานแปรรปูน�า้มนัปาล์ม

ขนาดเล็กครบวงจร ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด

นราธิวาส ซึ่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๓๓ จากนั้นในปี พ.ศ.๒๕๔๓ โครงการส่วนพระองค์

สวนจติรลดาและกองงานส่วนพระองค์ วงัไกลกงัวล อ�าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

เริ่มการทดลองน�าน�้ามันปาล์มมาใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับเคร่ืองยนต์ดีเซล ซึ่งจากการ

ทดสอบพบว่า น�า้มนัปาล์มบรสิทุธิ ์๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ สามารถใช้เป็นน�า้มนัเชือ้เพลงิส�าหรบั

เครือ่งยนต์ดเีซล โดยไม่ต้องผสมกบัน�า้มนัเชือ้เพลงิอืน่ ๆ  หรอือาจใช้ผสมกับน�า้มนัดเีซลได้

ตั้งแต่ ๐.๐๑ เปอร์เซ็นต์ ไปจนถึง ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว
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สิทธิบัตรการประดิษฐ์

“การใช้น�า้มันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์

เปน็น�า้มันเช้ือเพลิงส�าหรับเครือ่งยนต์ดีเซล”
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 จากผลความส�าเร็จในการทดลองของโครงการส่วนพระองค์สวน

จิตรลดา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๔ ในหลวงจึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ีเป็นผูแ้ทนพระองค์ยืน่

จดสิทธิบัตร "การใช้น�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน�้ามันเช้ือเพลิง

เครือ่งยนต์ดเีซล" และในปีเดยีวกนันัน้ส�านกังานคณะกรรมการวจัิยแห่ง

ชาติอัญเชิญอัญเชิญผลงานของในหลวง ๓ ผลงาน คือ ทฤษฎีใหม่ 

โครงการฝนหลวงและโครงการน�า้มนัไบโอดเีซลสูตรสกดัจากน�า้มนัปาล์ม 

ไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการส่ิงประดษิฐ์นานาชาต ิ"Brussels Eureka 

2001" ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
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ไบโอดเีซล ในประเทศไทยแบง่ออกเป็น ๒ มาตรฐาน 

54  

พ
ลัง

งา
น



๑.ไบโอดีเซลชุมชน
  

  ไบโอดีเซลชุมชน คือ ไบโอดีเซลที่กลั่นออกมาเป็นน�้ามันพืชเหมือน

น�้ามันที่ใช้ปรุงอาหาร ที่เรียกกันว่าปาล์มน�้ามันโคโค่ดีเซล เป็นไบโอดีเซลที่เหมาะ

กับเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว รอบเครื่องยนต์คงที่ เช่น รถเดินลาก รถอีแต๋น เครื่อง

สูบน�้า แต่ไม่เหมาะกับการใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล เพราะในระยะยาวจะท�าให้เกิด

ยางเหนียวในเครื่อง
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๒.ไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์

  ไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์เป็นการน�าน�้ามันพืชไปผ่านขั้นตอน transesterfication 

เป็นสารเอสเตอร์ ที่เรียกกันว่า B๑๐๐ น�ามาผสมกับน�้ามันดีเซล อย่างเช่น น�้ามัน B๕ ก็คือมี

น�้ามันดีเซลในอัตราส่วนน�้ามันดีเซลต่อน�้ามันพืชที่ผ่านกระบวนการ ๙๕:๕ จะได้ B๕
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น�้ามนัดโีซฮอล์

  ชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยครั้งนัก น�้ามันดีโซฮอล์ หมายถึงน�้ามันเชื้อเพลิงที่ได้จากการ

ผสมน�้ามันดีเซล เอทานอล และสารที่จ�าเป็นสามารถน�าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล

ได้ทัง้นี ้โครงการดโีซฮอล์ท่ีโครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา ได้เร่ิมขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑โดยการปิโตรเลยีม

แห่งประเทศไทยร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ฯทดลองผสมเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ ๙๕ กับ

น�้ามันดีเซลและสารอีมัลซิไฟเออร์ ในอัตราส่วน ๑๔ : ๘๕ : ๑สามารถน�าดีโซฮอล์นี้ไปใช้เป็นน�้ามันเชื้อ

เพลิงส�าหรบัรถยนต์เครือ่งยนต์ดเีซลเช่น รถกระบะ รถแทรกเตอร์ของโครงการส่วนพระองค์ฯผลการทดลอง

พบว่าสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ดีพอสมควรและสามารถลดควันด�าได้ปริมาณร้อยละ ๕๐
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โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะตามแนวพระราชด�าริ

	 	 “ดูดแก๊สมาท�าไฟฟ้าเราเห็นด้วย	แต่ว่าขออีกขั้นหนึ่ง	มีเวลาอีกประมาณ

สัก๕ปี	ที่จะมาท�าไฟฟ้าด้วยขยะที่สลายไบโอแก๊สออกไปแล้ว	เอาออกไปและก็มาเผา

ด้วยเครื่องส�าหรับกรองมลพิษที่ออกมาจากการเผาตั้งแต่ต้นก็มาฝัง	แล้วเราก็ดูดแก๊ส

ออกมาใช้	แล้วขุด	หลังจากนั้นน�ามาเผา	 ได้ขี้เถ้าแล้วน�าไปอัด	หมดจากหลุมนี้ก็เอา

ขยะมากลบ	ก็ผลิต๑๐ปี	ครบวงจรแล้ว”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในงานนิทรรศการอุทยานวิจัยและงานเกษตรแห่งชาติ ประจ�าปีพ.ศ.2538
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   เมือ่ครัง้ทีใ่นหลวงและสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็

พระราชด�าเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยว

กับโครงการผลิตแก๊สจากขยะและมีพระราชประสงค์ให้โครงการนี้ด�าเนินไปอย่างรวดเร็วและ

จรงิจัง จงึพระราชทานงบประมาณจากมูลนธิชิยัพฒันาจ�านวน ๑ ล้านบาทให้แก่คณะท�างานของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาการด�าเนนิงานในหลวงทรงตดิตามโครงการผ่านราช

เลขาและรายงานที่คณะท�างานทูลเกล้าฯ ถวายจนกระทั่งปีพ.ศ.๒๕๕๒ ก็สามารถผลิตกระแส

ไฟฟ้าได้ ๔๘๐,๐๘๐ ยูนิต ซึ่งพระองค์ทรงพระราชทานแนวทางการด�าเนินงานต่อคณะผู้ด�าเนิน

การ โดยให้แบ่งพื้นที่ฝังกลบขยะออกเป็น ๒ ส่วนด้วยกัน
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ส่วนแรก

  ในกรณทีีม่พีืน้ทีฝั่งกลบอยูแ่ล้ว ให้ใช้ก๊าซจากขยะให้หมด

ก่อน จากนัน้น�าขยะไปแยกส่วนทีย่งัสามารถใช้เป็นเชือ้เพลงิได้ให้น�า

ไปเผา เพือ่น�าเอาพลงังานความร้อนไปใช้ประโยชน์ แล้วเถ้าถ่านกน็�า

ไปผสมกบัวัสดทุีเ่หมาะสมเพือ่อดัเป็นแท่ง น�าไปใช้ในการก่อสร้างได้ 

เมื่อพื้นที่ส่วนแรกว่างลงก็สามารถน�าขยะมาฝังกลบได้ใหม่
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ส่วนทีส่อง

  ขณะที่ด�าเนินการร่อนแยกขยะในพื้นที่ส่วนแรก 

ก็ใช้ประโยชน์จากก๊าซควบคู่กันไปก่อน เมื่อก๊าซหมดแล้วจึง

ด�าเนินการในลักษณะเดียวกันกับที่ได้ด�าเนินการในพื้นที่ส่วน

แรก ซึ่งถ้ากระท�าได้อย่างต่อเนื่องโดยจัดเวลาให้เหมาะสม ก็

จะท�าให้พื้นที่ฝังกลบหมุนเวียนตลอดไป
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  โครงการนีต้ัง้เป้าหมายการด�าเนนิงานทีก่ารผลติกระแสไฟฟ้าให้ได้ ๒๓๐ กโิลวตัต์ 

โดยแบ่งเป็นการใช้ไฟฟ้าภายในส�านักงานโครงการส่วนหนึ่ง ที่เหลือประมาณ ๒๐๐ กิโลวัตต์

จะจ�าหน่ายเข้าสู่ระบบการไฟฟ้า ส�าหรับกระบวนการผลิตไฟฟ้านั้นต้องน�าขยะมาทับถมกัน

มากๆจนเกิดก๊าซมีเทน แล้วใช้ท่อฝังเข้าไปในกองขยะ ดึงก๊าซมีเทนมา จากนั้นน�าก๊าซมาผ่าน

กระบวนการท�าก๊าซให้สะอาดผลการด�าเนินโครงการดังกล่าวประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี แต่

ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขข้อด้อยของระบบ 
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  โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเป็นหนึ่งในโครงการที่

ในหลวงทรงมีพระราชด�าริและได้ทรง ริเร่ิมด�าเนินการทดลองการ

แปรรูปผลิตผลการเกษตรขึ้นในพระราชวังสวนจิตรลดา ตั้งแต่ปีพ.ศ.

๒๕๐๔ซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการเพื่อเป็นโรงงานตัวอย่างและ

พระราชทานโอกาสให้บุคคลกลุ่มต่างๆ ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน โดย

พระองค์ท่านทรงพระราชทานทรัพย์สว่นพระองค์ในการสร้างโครงการ

อันหลากหลาย
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 เมื่อมีจ�านวนโคนมเพ่ิมข้ึนทั้งจากแม่โคที่ให้ลูกทุกปีและมีผู ้

น้อมเกล้าฯ น�ามาถวายสมทบ ท�าให้มคีวามสามารถในผลติน�า้นมเพิม่

ขึ้น จึงได้มีการผลิตเพื่อน�าออกจ�าหน่ายแก่บุคคลภายนอก รวมไปถึง

โรงเรียนต่างๆ ในละแวกใกล้เคียง
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 ยิง่ไปกว่านัน้ ในหลวงของเราทรงมีสายพระเนตรอันกว้าง

ไกลและทรงเข้าใจถงึกลไกทางธรรมชาติ พระองค์ทรงทอดพระเนตร

ผลพลอยได้จากโรงโคนมซึ่งก็คือมูลโค จึงทรงมีพระราชด�าริให้

ทดลองผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโค โดยใช้กระบวนการน�ามูลโคมา

หมักซึ่งจะได้ “Biogas” หรือ “แก๊สชีวภาพ”ส�าหรับใช้เป็นเชื้อ

เพลงิในโครงการส่วนพระองค์และโรงโคนม ซึง่ถอืเป็นการหมุนเวยีน

น�าสิง่ทีห่ลายคนมองไม่เห็นค่ากลบัมาสร้างเป็นสิง่ทีเ่ป่ียมไปด้วยคณุ

ประโยชน์ได้อย่างน่าทึ่ง
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พลังงานทดแทน...พลังแห่งสายพระเนตร
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   ในการพัฒนาพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 

เชื้อเพลิงอัดแท่ง ระบบผลิตน�้าเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบ ล้วนแต่มีตัวอย่าง

กระจายอยู่ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริในภูมิภาคต่างๆ ถึงแม้ว่าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ

เป็นเร่ืองแปลกใหม่ส�าหรับประเทศไทย แต่ในหลวงก็ทรงใส่พระราชหฤทัยยิ่งโดยทรงติดตาม

ผลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดด้วยพระองค์เอง โดยทรงเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้ามา

ศึกษาและน�าไปปรับใช้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง
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เช้ือเพลิงอัดแท่ง (แกลบอัดแท่ง)

   ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ในหลวงของเราได้ทรงแสดงให้เห็นว่าแกลบมคุีณประโยชน์

มากกว่าทีเ่ราเคยคดิ โดยทรงมพีระราชด�ารใิห้น�าแกลบทีไ่ด้จากการสข้ีาวของโรงสีข้าวตวัอย่าง

จากสวนจติรลดา มาใช้ประโยชน์ในการปรบัปรงุดนิ และทีส่�าคญักค็อืน�ามาท�าเป็นเชือ้เพลิงอดั

แท่ง ซึ่งถือเป็นความคิดริเริ่มที่สะท้อนให้เห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านได้เป็นอย่างดี 

ต่อมาจงึมกีารจดัสร้างโรงบดแกลบข้ึนภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา โดยการด�าเนนิ

งานในขั้นแรกเป็นการน�าแกลบผสมปูนมาร์ลและปุ๋ยเคมี เพื่อใช้ในการปรับปรุงดิน 
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  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๓ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาจัดซื้อเครื่องอัดแกลบให้

เป็นแท่ง เพือ่ใช้แทนเชือ้เพลงิชนดิอืน่ รวมทัง้จ�าหน่ายแก่บคุคลภายนอกด้วย นอกจากนีโ้ครงการ

แกลบอดัแท่งยงัคงมกีารทดลองและพฒันาขัน้ตอนการผลติตามพระราชด�ารอิยูต่ลอดเวลา อย่าง

เช่นในปี พ.ศ.๒๕๒๘ มีพระราชด�าริให้ทดลองอัดแกลบผสมผักตบชวา เพื่อทดลองน�าผักตบชวา

ที่เป็นวัชพืชตามแหล่งน�้ามาท�าเป็นเชื้อเพลิงแท่ง

  

  ในการผลิตแกลบอัดแท่งแกลบจะถูกล�าเลียงเข้าสู่เคร่ืองบดอัดซึ่งภายในเครื่องจะมี

แม่พิมพ์และแท่งอัดเกลียว ซึ่งท�าหน้าที่บดอัดแกลบให้เป็นแท่งและมีการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ

ประมาณ ๒๕๐ - ๒๗๐ องศาเซลเซียสแก่แม่พิมพ์เมื่อแกลบโดนความร้อน สารเซลลูโลส ลิกนิน 

และคาร์โบไฮเดรต

  ในแกลบจะละลายออกมาเคลอืบทีผ่วิมคีณุสมบตัคิล้ายกาวท�าให้แกลบเกาะกันเป็น

แท่งแกลบอัดแท่งจะมีคุณสมบัติเหมือนฟืนสามารถน�าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้แต่ไม่สามารถรักษา

สภาพให้เป็นแท่งอยู่ได้ถ้าโดนน�้าจึงต้องน�าไปเผาในเตาท่ีอุณหภูมิประมาณ๔๐๐ องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา ๑๘-๒๐ชั่วโมง จนได้ถ่านแกลบที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เหมือนถ่านไม้
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พลังงานแสงอาทิตย์

 ดวงอาทิตย์เป็นต้นก�าเนิดของพลังงานน�้าจากการท�าให้น�้ากลายเป็นไอและลอยตัวข้ึนสูง

พลังงานน�า้ทีต่กกลบัลงมาถกูน�าไปผลติกระแสไฟฟ้าเป็นต้นก�าเนดิของพลงังานเคมใีนอาหารโดย

พชืจะสงัเคราะห์แสงเปลีย่นแร่ธาตใุห้เป็นแป้งและน�า้ตาลซึง่สามารถให้พลงังานแก่มนษุย์และสตัว์

ชนิดต่างๆ ได้เป็นต้นก�าเนิดของพลังงานลมนั่นคือท�าให้เกิดความกดอากาศและท�าให้เกิดการ

เคล่ือนท่ีของอากาศและสุดท้ายดวงอาทิตย์เป็นต้นก�าเนิดของพลังงานคลื่น ซึ่งท�าให้เกิด

ปรากฏการณ์น�้าขึ้น-น�้าลง

 

 นอกจากน้ีพลังงานความร้อนใต้พิภพก็ยังถือว่ามีรากฐานมาจากความร้อนของดวงอาทิตย์

อีกด้วย เรียกได้ว่าพระอาทิตย์ดวงๆ กลมๆ ที่เรามองเห็นกันอยู่ทุกวันมีคุณประโยชน์มากกว่าที่

คิดไว้เยอะทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาพลังงาน ดังจะเห็นได้จากภายในโครงการ

ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และโครงการหลวง 

ฯลฯ ต่างมีการน�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้หลากหลายรูปแบบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม

กบัการใช้งานเป็นส�าคญั และเป็นการพัฒนาคดิค้นเทคโนโลยทีีส่ามารถผลติเองได้ภายในประเทศ
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๑.การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน 

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน�้าร้อน แบ่งออกได้ดังนี้

• การผลิตน�้าร้อนชนิดไหลเวียนตามธรรมชาติ เป็นการผลิตน�้าร้อนชนิดที่มีถัง

เก็บอยู่สูงกว่าแผงรับแสงอาทิตย์ใช้หลักการ หมุนเวียนตามธรรมชาติ

• การผลิตน�้าร้อนชนิดใช้ปั๊มน�้าหมุนเวียน เหมาะส�าหรับการใช้ผลิตน�้าร้อน

จ�านวนมาก และมีการใช้อย่างต่อเนื่อง

• การผลติน�า้ร้อนชนดิผสมผสาน เป็นการน�าเทคโนโลยกีารผลติน�า้ร้อนจากแสง

อาทิตย์มาผสมผสานกับความร้อนเหลือ ท้ิงจากการระบายความร้อนของเคร่ือง

ท�าความเย็น หรือเครื่องปรับอากาศ โดยผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
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การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบอบแห้ง แบ่งออกได้ดังนี ้

• การอบแห้งระบบ Passive เป็นระบบที่เครื่องอบแห้งท�างานโดยอาศัยพลังงาน

แสงอาทิตย์และกระแสลมทีพ่ดัผ่าน ซึง่สามารถน�ามาสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ ได้แก่

 ก. เครื่องตากแห้งโดยธรรมชาติเป็นการวางวัสดุไว้ที่กลางแจ้งอาศัยความร้อน

จากแสงอาทิตย์และกระแสลมในบรรยากาศในการระเหยความชื้นออกจากวัสดุ

 ข.  ตู้อบแห้งแบบได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงวัสดุที่อบจะอยู่ในเครื่องอบแห้งท่ี

ประกอบด้วยวัสดุที่โปร่งใสความร้อนที่ใช้อบแห้งได้มาจากการดูดกลืนพลังงานแสง

อาทิตย์และอาศัยหลักการขยายตัวเองอากาศร้อนภายในเคร่ืองอบแห้งท�าให้เกิดการ

หมุนเวียนของอากาศเพื่อช่วยถ่ายเทอากาศชื้น

 ค. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมเคร่ืองอบแห้งชนิดนี้วัสดุที่อยู่ภายใน

จะได้รับความร้อน ๒ทาง คือทางตรงจากดวงอาทิตย์และทางอ้อมจากแผงรับรังสีดวง

อาทิตย์ท�าให้อากาศร้อนก่อนที่จะผ่านวัสดุอบแห้ง 
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• การอบแห้งระบบ Activeเป็นระบบอบแห้งที่มีเครื่องช่วยให้อากาศไหลเ

วียนในทิศทางที่ต้องการ เช่น มีพัดลมติดตั้งในระบบเพื่อบังคับให้มีการไหลของ

อากาศผ่านระบบ  พัดลมจะดูดอากาศจากภายนอกให้ไหลผ่านแผงรับแสง

อาทติย์เพือ่รับความร้อนจากแผงรับแสงอาทติย์อากาศร้อนท่ีไหลผ่านพดัลมและ

ห้องอบแห้งจะมีความชื้นสัมพัทธ์ต�่ากว่าความชื้นของพืชผล จึงพาความชื้นจาก

พืชผลออกสู่ภายนอกท�าให้พืชผลที่อบไว้แห้งได้

• การอบแหง้ระบบ Hybrid เป็นระบบอบแห้งทีใ่ช้พลงังานแสงอาทติย์ และ

ยังต้องอาศัยพลังงานในภาพแบบอื่นๆ ช่วยในเวลาที่มีแสงอาทิตย์ไม่สม�่าเสมอ 

หรือต้องการให้ผลิตผลทางการเกษตรแห้งเร็วขึ้น เช่น ใช้ร่วมกับพลังงานเชื้อ

เพลงิจากชวีมวลพลงังานไฟฟ้าวสัดอุบแห้งจะได้รบัความร้อนจากอากาศร้อนท่ี

ผ่านเข้าแผงรับแสงอาทิตย์และการหมุนเวียนของอากาศจะอาศัยพัดลมหรือ

เครื่องดูดอากาศช่วย
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๒.การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตกระแส

  “เซลลแ์สงอาทิตย”์ เป็นสิง่ประดษิฐ์ทีส่ร้างขึน้เพือ่เป็นอปุกรณ์ส�าหรบัการเปล่ียน

พลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการน�าสารกึ่งตัวน�า เช่นซิลิคอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและ

มีมากที่สุดบนพื้นโลก 

 

 การน�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าถือเป็นทางเลือกอันชาญฉลาดที่ได้รับความ

นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยรูปแบบจะขึ้นอยู่กับการออกแบบตามวัตถุประสงค์โครงการเป็นกรณี

เฉพาะ ดังเช่นที่หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงพลังงานสนองแนวพระราชด�าริด้วยการติดตั้ง

ระบบเซลล์แสงอาทติย์ เพ่ือผลติกระแสไฟฟ้าในโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ เช่น ศนูย์

ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริในภูมิภาคต่าง ๆ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ 

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านพุระก�า จังหวัดราชบุรี โครงการศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัด

พระนครศรอียธุยา สถานพัีฒนาการเกษตรทีส่งู จังหวดัเชยีงใหม่ และโรงเรยีนจติรลดา เป็นต้น
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โครงการบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ตามแนวพระราชด�าริ

  โครงการบ้านพลงังานแสงอาทติย์เป็นโครงการทีก่ระทรวงกลาโหม กรมการ

พลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพัฒนาพลังงานทหารได้จัดท�า

ขึน้ เพือ่น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่ในหลวง ณ พระราชวังสวนจติรลดา ด้วยการน�า

พลังงานทดแทนมาใช้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ิซึง่สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารเีสดจ็แทนพระองค์เป็น

ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๙
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 นอกจากโครงการตามแนวพระราชด�าริของในหลวงท่ีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ

พลงังานจะสามารถเป็นส่วนทีช่่วยลดการใช้พลงังานแล้วนัน้ ในด้านของนวตักรรมท่ี

เกีย่วเน่ืองกับพลงังานซ่ึงเป็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านกย็งัเป็นส่วนช่วยเสรมิ

สร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยเช่นกันโดยเมื่อวันที่๓ตุลาคมพ.ศ.๒๕๕๓ที่ผ่านมา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินน�าคณะ

กรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่จังหวัดสงขลา

 ในการนี้ พระองค์ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ น�า รศ.ชาคริต ทองอุไร ผู้อ�านวยการสถานีวิจัยและพัฒนาพลังงาน

ทดแทนจากน�้ามันปาล์มและพืชน�้ามันและคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายอนุสิทธิ

บตัรวธิกีารทดสอบคุณภาพไบโอดเีซลโดยใช้ไมโครเวฟ ซึง่เป็นการต่อยอดมาจากศนูย์

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ.นราธิวาส ได้ด�าเนินงาน

สนองพระราชด�าริพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว โดยจดัตัง้โรงงานต้นแบบในการผลติ

ไบโอดีเซลภายในศูนย์ฯ
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 ด้วยพระปรีชาและพระอจัริยภาพ กอปรกบัสายพระเนตรอนักว้างไกล 

แม้ค�าว่า “พระบดิาแห่งการพฒันาพลงังานไทย” กย็งัมอิาจเทียบกบัผลท่ีได้

จากโครงการพระราชด�ารขิองในหลวงทีเ่กีย่วเนือ่งกบัพลังงาน พระองค์ทรง

เข้าพระทัยถึงหลักการแห่งพลังงานอย่างถ่องแท้ทั้งดิน น�้า ลม และไฟ ซึ่ง

หากมองผวิเผนิกเ็ป็นเพยีงสิง่แวดล้อมทีต้่องดแูลรกัษา แต่พระองค์ทรงทอด

พระเนตรสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น พระองค์ทรงสร้างสิ่งที่เรียกว่า “คุณอนันต์” 

และพระองค์ยังทรงป้องกัน “โทษมหันต์” สมดังที่ได้พระราชทานพระปฐม

บรมราชโองการ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เราจะครองแผ่นดินโดย

ธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
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พลังงานลม
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   ถงึแม้ว่าลมจะเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถมองเหน็ได้ด้วยตาเปล่า 

แต่คุณประโยชน์ของลมน้ันเป็นสิ่งที่สามารถท�าให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพลังงานลมตามแนวพระราชด�าริของในหลวง ซึ่ง

เริ่มต้นจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดามีการใช้พลังงานลมมานาน

มากกว่า ๒๐ ปีแล้ว โดยในขั้นแรกนั้นใช้ในการวิดน�้าเพื่อถ่ายเทน�้าของบ่อ

เลีย้งปลานลิ ทัง้นีน้างสริพิร ไศละสตู อดีตอธบิดกีรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลังงาน เลา่ถงึการน�าพลงังานลมมาใช้ตาม
แนวพระราชด�าริว่า...
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  “แนวพระราชด�าริเรื่องการใช้พลังงานลมส่วนใหญ่เป็นเรื่องการสูบน�า้ อย่างเช่น 
ปราณบุรี มีภูเขาทีแ่ห้งแล้ง เพราะคนตัดไม้ท�าลายป่า พระองค์ท่านทรงมีพระราชด�าริให้ปลูกป่า
ด้วยการใช้พลังงานลมมาใช้ในการสูบน�า้ ขึน้ไปบนภูเขา เพื่อให้ดินมีความชุ่มช้ืน สร้างสภาพ
แวดล้อมทีเ่หมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นไม้ กรมสนองพระราชด�าริด้วยการน�ากังหันลมไปติด
ไว้บนยอดเขา เมือ่กังหันหมุนก็จะท�าให้เครือ่งสูบน�า้ท�างาน ดึงน�า้ขึน้ไปให้ความชุ่มช้ืนแก่ดิน ต้นไม้
ก็เจริญเติบโตได้คนทีผ่่านไปแถวนัน้จะเห็นกังหันเรียงกันอยู่
  
  วันนีก้รมมีเสาวัดลมความเร็วสูงประมาณสีส่ิบเมตร แต่มีโครงการทีส่ร้างกังหันลม
พร้อมกับการวัดลมทีค่วามสูงประมาณเจ็ดสิบเมตร ถึงเก้าสิบเมตร เครือ่งวัดลมนีจ้ะช่วยในการ
หาข้อมูลเกีย่วกับความเร็วลมด้วย"

 ท่ามกลางสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงที่นับวันจะพัดแรงขึ้นทุกขณะ 

การพฒันาพลงังานลมได้เร่ิมต้นขึน้แล้วในประเทศไทย โดยมแีนวพระราชด�าริ

ของในหลวงเป็นดั่งการแผ้วถางทางให้ผู้ปฏิบัติงานได้น�าไปศึกษาพัฒนาและ

สามารถน�ามาใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรของ

ประเทศไทย อาทิเช่น
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เทคโนโลยีกังหันลม
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เทคโนโลยีกังหันลม

  กงัหนัลมเปน็เครือ่งจกัรกลชนดิหนึง่ ทีส่ามารถรบัพลงังานจลน์

จากการเคลือ่นทีข่องลมเปลีย่นใหเ้ปน็พลงังานกลจาก นัน้น�าพลงังานกลมา

ใชป้ระโยชน์โดยตรง เช่น การบดสีเมล็ดพืชในสมัยโบราณ การชักน�า้ การ

สบูน�า้ หรอืผลติพลงังานไฟฟ้าในปัจจุบนั ตามความเปน็จรงิแลว้การพัฒนา

กังหันลมเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์เริ่มมีมาตัง้แต่สมัยอียิปต์โบราณจนถึงยุค

ปัจจุบนั โดยการออกแบบกังหันลมตอ้งอาศยัความรู้ทางดา้นพลศาสตรข์อง

ลมและหลักวิศวกรรมศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ เพือ่ให้ได้ก�าลังงาน พลังงาน 

และประสิทธิภาพสูงสุด
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กังหันลมน�ามาผลิตพลังงานได้ใน ๒ รูปแบบ

• กังหันลมเพื่อสูบน�้า (Wind Turbine for Pumping) เป็นกังหันที่ 

รบัพลังงานจลน์จากการเคลือ่นทีข่องลมและเปลีย่นให้เป็นพลังงานกลเพือ่ใช้

ใน การชักหรือสูบน�้าจากที่ต�่าข้ึนที่สูง เพ่ือใช้ในการท�านาเกลือ การเกษตร 

การอปุโภคและการบรโิภค ปัจจบุนัมใีช้อยูด้่วยกนั ๒ แบบ คอืแบบระหดัและ

แบบสูบชัก

• กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า (Wind Turbine for Electric) เป็นกังหัน

ทีร่บัพลงังานจลน์จากการเคลือ่นทีข่องลมและเปลีย่นให้เป็นพลงังาน กล จาก

นั้นน�าพลังงานกลมาหมุนเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า 

ปัจจบุนัมกีารน�ามาใช้งานทัง้กังหันลมขนาดเลก็ (Small wind Turbine) และ

กังหันลมขนาดใหญ่ (Large Wind Turbine)
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 โครงการสระเกบ็น�า้พระราม ๙ ตามแนวพระราชด�าริตัง้อยู่ท่ี อ�าเภอธญับรีุ จงัหวดั

ปทุมธานี เป็นหนึ่งในโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด�าริเนื่องจากอุทกภัยเป็นภัย

ธรรมชาติที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านาน ยิ่งการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและการ

สญัจรมมีากขึน้ อทุกภยักย็ิง่ทวคีวามรนุแรงมากขึน้ ด้วยเหตนุีเ้อง ในหลวงจงึทรงมพีระ

มหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวพระ

ราชด�าริเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน

กังหันลมบริเวณโครงการสระเก็บน�้าพระราม ๙
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กังหันลมบริเวณโครงการสระเก็บน�้าพระราม ๙
 

  สระเก็บน�้าพระราม ๙ เป็นหนึ่งในโครงการแก้มลิงตามแนวพระ

ราชด�าร ิอยูร่ะหว่างคลองรงัสติ๕และ๖รวมพืน้ทีก่ว่า ๒,๘๒๗ ไร่ ๑๐ ตารางวา แยก

เป็น๒สระด้วยกันทั้งสระเก็บน�้าที่๑พื้นที่ประมาณ ๗๙๐ ไร่ ความจุประมาณ๖ล้าน 

ลบ.ม. และสระเก็บน�้าที่๒พื้นที่ประมาณ ๑,๗๙๐ ไร่ ความจุประมาณ ๑๑.๑ ล้าน 

ลบ.ม. นอกจากนี้พื้นที่โดยรอบสระเก็บน�้ายังจัดแต่งเป็นสวนสาธารณะเพื่อให้เป็น

สถานที่พักผ่อนของประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงได้

จัด “โครงการพัฒนาอุทยานเฉลิมพระเกียรติบริเวณโครงการสระเก็บน�้าพระราม 

๙” เป็นโครงการเพ่ือสนองพระราชด�าริ โดยการน�าพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

 โดยใช้ระบบร่วมระหว่างพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการสร้าง

ระบบผลติกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่งในพืน้ทีโ่ครงการตามแนวพระราชด�าร ิซึง่ช่วง

กลางวันจะอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นหลัก ขณะที่ในช่วงเย็นหรือกลางคืน

จะอาศยัพลังงานลม ส�าหรับกังหันลมทีใ่ช้ผลติไฟฟ้ามจี�านวนท้ังส้ิน๒ตวัขนาด๔๐๐ 

วัตต์และ๑,๐๐๐ วัตต์ ติดตั้งบริเวณสระเก็บน�้าพระรามเก้า โดยเป็นกังหันลมท่ี

สามารถผลิตก�าลังไฟฟ้าให้มีความเร็วลมต�่า และปราศจากเสียงรบกวน
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กังหันลมผลิตไฟฟ้า ณ โครงการช่ังหัวมัน
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กังหันลมผลิตไฟฟ้า ณ โครงการช่ังหัวมัน
 

  ในหลวงทรงมีพระราชด�าริให้น�าพลังงานลมมาใช้

ประโยชน์ต่อโครงการชัง่หัวมนั ตามแนวพระราชด�าริ อ�าเภอท่ายาง 

จังหวัดเพชรบุรี ด้วยทรงเล็งเห็นว่าบริเวณพื้นที่ในโครงการมีประ

แสลมพัดแรง จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้

ศูนย์วิจัยพลังงามลมน�้าและแสง อาทิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด�าเนินการออกแบบและ

ติดตั้ง มีก�าลังการผลิตขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ ซึ่งในปัจจุบันมีกังหันลม

ทั้งหมดจ�านวน 20 ตัว และกล่าวได้ว่าเป็นทุ่งกังหันลมที่ใหญ่ที่สุด

ในประเทศไทย
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บรรณานุกรม

- กระทรวงพลังงานร่วมกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย.พระบิดาแห่งการพัฒนา

พลังงานไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๑,กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,๒๕๔๙
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