
 

ประวตักิารพฒันาพลงังานหมนุเวยีนในประเทศไทย 

 

ค าน า 

เอกสารเรือ่ง "ประวตักิารพฒันาพลงังานหมนุเวยีนในประเทศไทย" เป็นสว่นหนึง่ของ โครงการศกึษาวจัิย
และจัดท าประวตักิารพัฒนาพลังงาน ของประเทศไทย ซึง่ บรษัิท เบอรร์า่ จ ากัด จัดท าเสนอตอ่ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่รวบรวมขอ้มลู เกีย่วกับนโยบายการพัฒนาพลังงาน ของ
ประเทศในดา้นตา่งๆ ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุัน โดยเอกสารสว่นนีเ้ป็นการน าขอ้มลู ทีม่กีารรวบรวมไวม้าเรยีบ
เรยีง เป็นรอ้ยแกว้ เพือ่ใหผู้อ้า่นไดเ้ห็นภาพพัฒนาการ ของนโยบายมาเป็นล าดับ ตามเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ซึง่จะเป็นประโยชนต์อ่การคน้ควา้ และใหค้วามรูแ้กค่นรุน่หลังตอ่ไป 

การจัดท าเอกสารทีเ่ป็นประวตัศิาสตร ์จ าเป็นตอ้งอาศัยขอ้มลูจากเอกสารการวจัิย ทีม่ผีูจั้ดท าไวแ้ตใ่นอดตีเป็น
ส าคัญ รวมทัง้กฎหมายทีม่อียู ่และมตคิณะรัฐมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง ผูจั้ดท าขอขอบคณุ ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการให ้
ขอ้มลู ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การจัดท าเอกสารเลม่นี้ และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่เอกสารเลม่นี้ จะเป็นประโยชนต์อ่ผูท้ี่
สนใจไมม่ากก็นอ้ย 
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ประวตักิารพฒันาพลงังานหมนุเวยีนในประเทศไทย 

 

การพัฒนาพลังงานขึน้มาใชป้ระโยชนใ์หเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของประเทศ นอกจากการพัฒนาพลังงาน
ประเภททีใ่ชแ้ลว้หมดเปลอืงไป เชน่ น ้ามัน ถา่นหนิ กา๊ซธรรมชาต ิยังมกีารพัฒนาพลังงานในรปูของพลังงาน
หมนุเวยีนมาใชป้ระโยชน์ เชน่ ชวีมวล แสงแดด ลม น ้า ถงึแมจ้ะยังเป็นสดัสว่นทีน่อ้ยเมือ่เทยีบกับการใชน้ ้ามัน
และกา๊ซธรรมชาต ิแตใ่นปัจจบุันรัฐบาลไดใ้หก้ารสนับสนุนการศกึษาวจัิยใหม้กีารพัฒนาพลังงาน หมนุเวยีน
อืน่ๆ มาใชป้ระโยชนม์ากขึน้กวา่ในอดตี 
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ในอดตีทีผ่า่นมา การใชพ้ลังงานหมนุเวยีนสว่นใหญ ่เป็นพลังงานทีไ่ดม้าจากไม ้ฟืน แกลบ และถา่น ซึง่เป็น
การใชใ้นครัวเรอืน เนือ่งจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จงึสามารถเสรมิสรา้งแหลง่พลังงานจากชวี
มวลไดม้าก นอกจากนีย้ังมกีารน ามลูสตัวท์ีไ่ดจ้ากฟารม์เลีย้งสตัวม์าผลติกา๊ซชวีภาพ เพือ่ใชใ้นครัวเรอืนดว้ย 
โดยวตัถปุระสงคใ์นชว่งแรกเป็นการสง่เสรมิใหม้กีารก าจัดมลูสตัวท์ีถ่กู สขุลักษณะ และมพีลังงานเป็นผลพลอย
ได ้

ตอ่มาเมือ่ความตอ้งการใชพ้ลังงานของประเทศเพิม่สงูขึน้ ประกอบกับการเกดิวกิฤตกิารณ์น ้ามันหลายครัง้ 
รัฐบาลจงึใหค้วามส าคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและสง่เสรมิการพัฒนาพลังงานหมนุ เวยีน ขึน้มาใชป้ระโยชน์
มากขึน้ นับตัง้แตแ่ผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่5 (พ.ศ. 2525 - 2529) เป็นตน้มา ไดม้กีาร
ก าหนดเป้าหมายใหม้กีารใชพ้ลังงานหมนุเวยีนเพิม่ขึน้เพือ่ทดแทน น ้ามัน ไดแ้ก ่พลังงานจากแอลกอฮอล ์ขยะ 
ไมโ้ตเร็ว พลังน ้าขนาดเล็ก กา๊ซชวีภาพ ความรอ้นใตพ้ภิพ แสงอาทติย ์และลม โดยสง่เสรมิใหม้กีารวจัิยพัฒนา 
และผลติพลังงาน หมนุเวยีนทีคุ่ม้คา่ในเชงิพาณชิยข์ ึน้มาใชป้ระโยชน์ 

แนวทางการสง่เสรมิการพัฒนาพลังงานหมนุเวยีนมแีนวทางทีช่ดัเจนขึน้ เมือ่มกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญัติ
การสง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึง่มผีลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่3 เมษายน 2535 เป็นตน้มา 
พระราชบัญญัตดิังกลา่วก าหนดใหม้กีารจัดตัง้กองทนุเพือ่ สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงานขึน้ เพือ่ใชเ้ป็นเงนิ
อดุหนุนหรอืเงนิชว่ยเหลอืแกห่น่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศกึษาส าหรับการด าเนนิการ
อนุรักษ์พลังงาน การศกึษา วจัิย และสาธติเกีย่วกับโครงการพลังงานหมนุเวยีน รวมทัง้ เงนิชว่ยเหลอืเพือ่เพิม่
การใชพ้ลังงานหมนุเวยีนทีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม นอ้ย โดยมกีารจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงานเพือ่เป็นกรอบ
ในการด าเนนิงานใหเ้ป็นไปตาม วตัถปุระสงคข์องกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 

แผนอนุรักษ์พลังงานทีไ่ดม้กีารด าเนนิการมาแลว้ คอื แผนอนุรักษ์พลังงานระยะที ่1 เริม่ด าเนนิการตัง้แต่
ปีงบประมาณ 2538 - 2542 และแผนอนุรักษ์พลังงานระยะที ่2 เริม่จากปี งบประมาณ 2543 - 2547 ในชว่งทีม่ี
การด าเนนิงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานระยะที ่2 ได ้มกีารประเมนิสถานการณ์และผลการด าเนนิงานในระยะที่
ผา่นมาพบวา่แผนดังกลา่วยัง ไมส่ามารถตอบสนองตอ่การแกไ้ขปัญหาเมือ่เกดิวกิฤตกิารณ์พลังงานไดใ้นเชงิรกุ 
และยังไมส่ามารถเห็นผลเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน จงึไดม้กีารปรับกลยทุธเ์พือ่ใหส้ามารถลดการใชพ้ลังงานทีต่อ้ง
น าเขา้จากตา่ง ประเทศใหม้ากทีส่ดุ และมกีารก าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจนขึน้ในการพัฒนาแหลง่พลังงาน
หมนุเวยีนทีม่ ีอยูภ่ายในประเทศใหส้ามารถทดแทนการน าเขา้ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม โดยจัดท าเป็นแผน
ยทุธศาสตรก์ารอนุรักษ์พลังงานระยะ 10 ปี เริม่ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2545 - 2554 

ในทีน่ีจ้ะกลา่วถงึประวตักิารพัฒนาพลังงานหมนุเวยีนทีส่ าคัญๆ แตล่ะชนดิตัง้แตอ่ดตีจนถงึชว่งของแผน
ยทุธศาสตรก์ารอนุรักษ์พลังงาน ประกอบดว้ย 1) ชวีมวล 2) การใชน้ ้ามันและแอลกอฮอลจ์ากพชื 3) 
แสงอาทติย ์4) ลม 5) ความรอ้นใตพ้ภิพ 6) พลังน ้า และ 7) เซลลเ์ชือ้เพลงิ โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

 

1. พลงังานจากชวีมวล 

ชวีมวลเป็นอนิทรยีส์ารทีไ่ดจ้ากพชืและสตัวต์า่งๆ เชน่ เศษไม ้มลูสตัว ์ชานออ้ย แกลบ ซึง่สามารถน ามาใชเ้ป็น
พลังงานได ้พลังงานชวีมวลนับเป็นพลังงานดัง้เดมิทีย่ังคงใชก้ันมากในชนบท สว่นใหญใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิหงุตม้
ในครัวเรอืนเนือ่งจากการเผาไหมโ้ดยตรงเป็น กระบวนการทีส่ าคัญทีส่ดุในการแปรรปูชวีมวล ประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรมจงึมผีลผลติทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก เชน่ ขา้ว ออ้ย ยางพารา ปาลม์น ้ามัน มัน
ส าปะหลัง เป็นตน้ การแปรรปูผลผลติเหลา่นีจ้ะมวีสัดเุหลอืใชอ้อกมาจ านวนหนึง่ ซึง่สามารถน าไปใชเ้ป็น
พลังงาน 

การแปรรปูชวีมวลเพือ่ผลติพลังงานสามารถท าไดโ้ดยใชก้ระบวนการความรอ้นและ กระบวนการทางชวีวทิยา 
การแปรรปูโดยใชก้ระบวนการความรอ้นซึง่มกีารพัฒนาอยูใ่นขณะนี ้ไดแ้ก ่เตาหงุตม้ประสทิธภิาพสงู ระบบกา๊ซ
ชวีมวลทีใ่ชใ้หค้วามรอ้นซึง่นยิมใชใ้นอตุสาหกรรม ทีใ่ชก้า๊ซเป็นเชือ้เพลงิ เทคโนโลยมีกีารเผาไหมท้ีค่วามดัน
สงูและผลติกา๊ซชวีมวลทีค่วามดันสงูซึง่ สามารถใชช้วีมวลเป็นเชือ้เพลงิของเครือ่งยนตแ์บบกังหันกา๊ซได ้และ
เทคโนโลยกีารผลติพลังงานไฟฟ้าและความรอ้นรว่ม (Cogeneration) ซึง่ท าใหอ้ตุสาหกรรมทีม่ชีวีมวลเป็นผล
พลอยไดจ้ากกระบวนการผลติสามารถผลติ พลังงานไฟฟ้าและความรอ้นขึน้ใชไ้ดเ้อง และสามารถขายพลังงาน
ไฟฟ้าคนืได ้ซึง่ขณะนีป้ระเทศไทยมกีารรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power 



Producers : SPPs) ทีม่กีารผลติพลังงานไฟฟ้าและความรอ้นรว่ม โดยน า พลังงานความรอ้นทีเ่หลอืจาก
กระบวนการผลติไปใชใ้นการผลติไฟฟ้าเพือ่ขายเขา้ ระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
(กฟผ.) 

ส าหรับการแปรรปูชวีมวลโดยใชก้ระบวนการทางชวีวทิยามอียู ่2 กระบวนการ คอื กระบวนการยอ่ยสลายในทีไ่ม่
มอีากาศ (Anaerobic digestion) ไดก้า๊ซชวีภาพประกอบดว้ยมเีทนและคารบ์อนไดออกไซดน์ าไปใชเ้ป็น
พลังงานในการ หงุตม้แทนน ้ามันเตาหรอืกา๊ซปิโตรเลยีมเหลว อกีกระบวนการหนึง่คอืกระบวนการหมักเพือ่ผลติ
เอทธลิแอลกอฮอลจ์ากแป้งหรอืพชื น ้าตาล (Alcoholic fermentation) สามารถน าไปใชเ้ป็นน ้ามันเชือ้เพลงิ
โดยผสมกับน ้ามันเบนซนิ หรอืใชร้ว่มกับน ้ามันดเีซล 

การผลติกา๊ซชวีภาพโดยกระบวนการยอ่ยสลายในทีไ่มม่อีากาศผลติมาจากมลูสตัว ์และน ้าเสยีจากโรงงาน จงึ
เป็นกระบวนการบ าบัดทัง้ของเสยีและผลติพลังงานไปพรอ้มกัน ปัจจบุันเทคโนโลยกีา๊ซชวีภาพไดรั้บการพัฒนา
ไปถงึขัน้การใชง้านในอตุสาหกรรม ไดแ้ก ่โรงงานกลั่นสรุา โรงงานอตุสาหกรรมอาหาร ฯลฯ สว่นเอทธลิ
แอลกอฮอลท์ีไ่ดจ้ากกระบวนการหมักเพือ่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิยังไม ่เป็นทีแ่พรห่ลาย เนือ่งจากมตีน้ทนุการผลติสงู
กวา่น ้ามันเบนซนิทีม่คีา่ความรอ้นเทา่กัน จงึตอ้งไดรั้บการสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาครัฐ สว่นใหญถ่กู
น าไปใชแ้พรห่ลายในรปูของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และสารเคม ี

ชวีมวลทีผ่ลติไดใ้นประเทศไทยมกีารน าไปใชป้ระโยชนใ์นรปูแบบตา่งๆ อยูแ่ลว้ จงึมเีพยีงบางสว่นทีเ่หลอือยู่
และสามารถน าไปใชเ้ป็นพลังงานได ้ชวีมวลสว่นทีเ่หลอืซึง่ไดม้กีารจัดเก็บขอ้มลูไวม้ศีักยภาพในการน ามาผลติ 
ไฟฟ้าไดด้ังนี ้

แกลบ เป็นชวีมวลทีไ่ดจ้ากโรงสขีา้ว โดยขา้วเปลอืก 1 ตัน เมือ่น ามาผา่นกระบวนการแปรรปูจะไดข้า้วทีส่แีลว้
ประมาณ 650 - 700 กโิลกรัม และจะใชพ้ลังงานไฟฟ้าในกระบวนการประมาณ 30 - 60 กโิลวตัต ์- ชัว่โมง ใน
กระบวนการแปรรปูนีจ้ะมแีกลบเป็นวสัดเุหลอืจากกระบวนการประมาณ 220 กโิลกรัม ซึง่สามารถน ามาใชเ้ป็น
เชือ้เพลงิผลติพลังงานไฟฟ้าได ้90 - 125 กโิลวตัต ์- ชัว่โมง 

กากออ้ยหรอืชานออ้ย เป็นชวีมวลทีไ่ดจ้ากโรงงานน ้าตาล โดยออ้ย 1 ตัน เมือ่น ามาผา่นกระบวนการแปรรปู
จะไดน้ ้าตาลทรายประมาณ 100 - 121 กโิลกรัม และจะใชพ้ลังงาน ไฟฟ้าในกระบวนการประมาณ 25 - 30 
กโิลวตัต ์- ชัว่โมง ใชไ้อน ้า 0.4 ตัน ในกระบวนการ แปรรปูจะมกีากหรอืชานออ้ยเป็นวสัดเุหลอืจากกระบวนการ
ประมาณ 290 กโิลกรัม ซึง่สามารถน ามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิผลติพลังงานไฟฟ้าไดป้ระมาณ 100 กโิลวตัต ์- 
ชัว่โมง 

เปลอืกปาลม์ กะลาปาลม์ และทะลายปาลม์ เป็นชวีมวลทีไ่ดจ้ากโรงงานสกัดน ้ามันปาลม์ โดยปาลม์ 1 ตัน 
เมือ่น ามาผา่นกระบวนการแปรรปูจะใหน้ ้ามันปาลม์ประมาณ 140 - 200 กโิลกรัม และจะใชพ้ลังงานไฟฟ้าใน
กระบวนการประมาณ 20 - 25 กโิลวตัต ์- ชัว่โมง ใชไ้อน ้า 0.73 ตัน ในกระบวนการแปรรปูจะมเีปลอืกปาลม์ 
กะลาปาลม์เหลอืจากกระบวนการประมาณ 190 กโิลกรัม และไดเ้ป็นทะลายปาลม์ 230 กโิลกรัม ซึง่สามารถ
น ามาใชเ้ป็น เชือ้เพลงิผลติพลังงานไฟฟ้าไดป้ระมาณ 120 กโิลวตัต ์- ชัว่โมง และมนี ้าเสยีจากโรงงาน ซึง่
สามารถน ามาผลติกา๊ซชวีภาพไดป้ระมาณ 20 ลกูบาศกเ์มตร 

เศษไม ้เป็นชวีมวลทีไ่ดจ้ากโรงเลือ่ยไม ้โดยเมือ่น าไม ้1 ลกูบาศกเ์มตร มาผา่นกระบวนการแปรรปูจะไดไ้มแ้ปร
รปูประมาณ 0.5 ลกูบาศกเ์มตร และจะใชพ้ลังงานไฟฟ้าในกระบวนการประมาณ 35 - 45 กโิลวตัต ์- ชัว่โมง ใน
กระบวนการแปรรปูจะมเีศษไมเ้หลอืประมาณ 0.5 ลกูบาศกเ์มตร ซึง่สามารถน ามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิผลติไฟฟ้าได ้
ประมาณ 80 กโิลวตัต ์- ชัว่โมง 

รัฐบาลไดม้นีโยบายสง่เสรมิการผลติไฟฟ้าจากชวีมวลมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2532 ตามนโยบายการรับซือ้ไฟฟ้าจาก
ผูผ้ลติเอกชนรายเล็ก (SPP) โดยใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) รับซือ้ไฟฟ้าจากเอกชนราย
เล็กทีผ่ลติไฟฟ้าจากกากหรอืเศษวสัดเุหลอืใชจ้ากการ เกษตรหรอืจากการผลติผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมหรอื
การเกษตร ผลติภัณฑท์ีแ่ปรรปูมาจากกากหรอืเศษวสัดเุหลอืใชจ้ากการเกษตร รวมถงึ ขยะมลูฝอย และไมจ้าก
การปลกูป่าเป็นเชือ้เพลงิ (ภาคผนวกที ่1) จนถงึปี พ.ศ. 2544 มผีูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเล็กทีใ่ชช้วีมวลเป็น
เชือ้เพลงิ ขายไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟผ. แลว้ 20 ราย เป็นปรมิาณไฟฟ้าทีเ่สนอขายรวมทัง้ส ิน้ 164 เมกะวตัต ์
และเพือ่เป็นการสง่เสรมิใหม้กีารใชช้วีมวลเป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า เพิม่ข ึน้ ในปีงบประมาณ 2543 
กองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงานจงึไดเ้ริม่ใหก้ารสนับสนุนแกผู่ผ้ลติ ไฟฟ้าเอกชนรายเล็กทีใ่ชพ้ลังงาน
หมนุเวยีนเป็นเชือ้เพลงิซึง่รวมถงึเชือ้ เพลงิจากชวีมวล โดย การใหเ้งนิอดุหนุนในวงเงนิรวมทัง้ส ิน้ 2,060 ลา้น



บาท ส าหรับคา่พลังงานไฟฟ้าทีเ่พิม่ข ึน้จากอัตราที ่กฟผ. รับซือ้ไฟฟ้าไมเ่กนิ 0.36 บาทตอ่กโิลวตัต ์- ชัว่โมง 
เป็นระยะเวลา 5 ปี มผีูผ้ลติ ไฟฟ้าเอกชนรายเล็กทีไ่ดรั้บการคัดเลอืกจ านวน 17 ราย จากจ านวนผูย้ืน่ขอ้เสนอ
ทัง้หมด 43 ราย เป็นพลังงานไฟฟ้าทีข่ายเขา้ระบบรวม 313 เมกะวตัต ์ในจ านวนนีเ้ป็นเชือ้เพลงิจากชวีมวลรวม 
281 เมกะวตัต ์และตัง้แตปี่ 2549 - 2552 กองทนุฯ จะใหก้ารสนับสนุนแกผู่ผ้ลติไฟฟ้า เอกชนรายเล็กทีใ่ช ้

พลังงานหมนุเวยีนในการขายไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟผ. อกี 400 เมกะวตัต ์

นอกจากการแปรรปูชวีมวลเพือ่ผลติพลังงานโดยใชก้ระบวนการความรอ้นดงักลา่ว ขา้งตน้แลว้ การผลติกา๊ซ
ชวีภาพจากมลูสตัวแ์ละน ้าเสยีจากโรงงานก็เป็นกระบวนการแปรรปูช ีวมวลอกีรปูแบบหนึง่ทีรั่ฐบาลไดใ้หก้าร
สนับสนุนและสง่เสรมิ โดยในชว่งทีผ่า่นมากองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังานไดใ้หก้ารสนับสนุน แก่
ผูป้ระกอบการฟารม์เลีย้งสตัวทั์ง้ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่และขนาดเล็กในการกอ่สรา้งระบบผลติกา๊ซชวีภาพ
จากมลูสตัว ์นอกจากนีย้ังให ้เงนิสนับสนุนแกม่หาวทิยาลัยเชยีงใหมใ่นการจัดท าแผนทีก่า๊ซชวีภาพ (Biogas 
map) ในประเทศไทย จงึท าใหท้ราบถงึศักยภาพในการผลติกา๊ซชวีภาพจากมลูสตัวข์องประเทศ จาก ผลการ
ส ารวจในปี พ.ศ. 2543 พบวา่มสีกุรอยูป่ระมาณ 5.4 ลา้นตัว โดยรอ้ยละ 65 หรอืประมาณ 3.5 ลา้นตัว เป็นสกุร
ทีอ่ยูใ่นฟารม์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึง่ตอ้งใชพ้ลังงาน ในปรมิาณทีส่งูเพือ่กกลกูสกุร บดและผสมอาหาร 
สบูน ้าเสยี และอืน่ๆ ในการเลีย้งสกุรขนุ 1 ตัว จะมนี ้าเสยีประมาณ 34 ลติรตอ่วนั สามารถน ามาผลติกา๊ซชวีภาพ
ได ้0.1 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั 

แผนยทุธศาสตรก์ารอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2545 - 2554 ไดก้ าหนดเป้าหมายในระยะ 10 ปี ใหก้ารสนับสนุน
เงนิจากกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงานในการสรา้งระบบ กา๊ซ ชวีภาพใหแ้กฟ่ารม์สกุรขนาดใหญ ่
ขนาดกลาง และขนาดเล็กรวม 612,832 ลกูบาศกเ์มตร ส าหรับภาระจากการเลีย้งสกุรรวม 4.4 ลา้นตัว ซึง่
สามารถผลติกา๊ซชวีภาพได ้1,281.68 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี สามารถทดแทนกา๊ซหงุตม้ได ้324.65 ลา้น
กโิลกรัม หรอืสามารถทดแทนพลังงานไฟฟ้าได ้1,013.35 ลา้นกโิลวตัต ์- ชัว่โมง และยังชว่ยบ าบัดน ้าเสยีได ้
ประมาณ 29 ลา้นลกูบาศกเ์มตร โดยใชเ้งนิลงทนุส าหรับระบบผลติกา๊ซชวีภาพขนาดใหญ ่6,125 บาทตอ่ 
ลกูบาศกเ์มตร ระยะเวลาคนืทุน 7.6 ปี ระบบขนาดกลาง 7,333 บาทตอ่ลกูบาศกเ์มตร ระยะเวลาคนืทนุ 10 ปี 
และระบบขนาดเล็ก 1,600 บาทตอ่ลกูบาศกเ์มตร ระยะเวลาคนืทนุ 4 ปี 

นอกจากนี ้กองทนุฯ ยังมเีป้าหมายใหก้ารสนับสนุนการสรา้งระบบผลติกา๊ซชวีภาพจากน ้าเสยีของโรงงาน 
ปาลม์ แป้งมัน อาหาร และโรงฆา่สตัว ์ในระยะเวลา 10 ปี ใหไ้ดก้า๊ซชวีภาพ 1,109.43 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี 
สามารถทดแทนกา๊ซหงุตม้ได ้22.97 ลา้นกโิลกรัม หรอื ทดแทนพลังงานไฟฟ้าได ้254.27 ลา้นกโิลวตัต ์- 
ชัว่โมง โดยน ้าเสยีจากโรงงานปาลม์ โรงงาน แป้งมันส าปะหลัง โรงงานอตุสาหกรรมอาหาร และโรงฆา่สตัว์
จ านวน 1 ลกูบาศกเ์มตรของ แตล่ะประเภทโรงงาน สามารถผลติกา๊ซชวีภาพได ้1.5 1.8 1.2 และ 0.6 
ลกูบาศกเ์มตร ตามล าดับ ในการสรา้งระบบผลติกา๊ซชวีภาพของแตล่ะประเภทโรงงานจะใชเ้งนิลงทนุแตกตา่ง
กัน ไปตามขนาดของระบบทีต่อ้งการ ดังนี้ 

โรงงานปาลม์ ผลติน ้าเสยีวนัละประมาณ 300 ลกูบาศกเ์มตรตอ่โรงงาน น ามาผลติกา๊ซชวีภาพได ้2,400 
ลกูบาศกเ์มตตอ่วนั สามารถใชท้ดแทนน ้ามันเตาได ้3.6 ลา้นลติรตอ่ปี ตอ้งใชเ้งนิลงทนุในการสรา้งระบบ
ประมาณ 6,980 บาทตอ่ลกูบาศกเ์มตร มรีะยะเวลาคนืทนุ 6.5 ปี โดยกองทนุฯ จะใหเ้งนิสนับสนุนการสรา้ง
ระบบจ านวน 1,785 บาทตอ่ลกูบาศกต์อ่เมตร 

โรงงานแป้งมนัส าปะหลงั ผลติน ้าเสยีประมาณวนัละ 2,500 ลกูบาศกเ์มตรตอ่โรงงาน สามารถผลติกา๊ซ
ชวีภาพได ้18,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิทดแทนน ้ามันเตาได ้3.6 ลา้นลติรตอ่ปี ตอ้งการระบบ
ผลติกา๊ซชวีภาพขนาด 10,000 ลกูบาศกเ์มตร ใชเ้งนิลงทนุ ในการสรา้งระบบประมาณ 3,352 บาทตอ่ลกูบาศก์
เมตร ระยะเวลาคนืทนุ 5 ปี โดยกองทนุฯ จะใหเ้งนิสนับสนุนการสรา้งระบบจ านวน 692 บาทตอ่ลกูบาศกเ์มตร 

โรงงานอตุสาหกรรมอาหาร ผลติน ้าเสยีประมาณวนัละ 2,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่ โรงงาน สามารถผลติกา๊ซ
ชวีภาพได ้12,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิทดแทน น ้ามันเตาได ้2.4 ลา้นลติรตอ่ปี จงึตอ้งการ
ระบบผลติกา๊ซชวีภาพขนาด 10,000 ลกูบาศกเ์มตร ตอ้งใชเ้งนิลงทนุในการสรา้งระบบประมาณ 3,400 บาทตอ่
ลกูบาศกเ์มตร ระยะเวลาคนืทนุ 6 ปี โดยกองทนุฯ จะใหเ้งนิสนับสนุนการสรา้งระบบจ านวน 700 บาทตอ่
ลกูบาศกเ์มตร 

โรงฆา่สตัว ์ผลติน ้าเสยีวนัละ 250 ลกูบาศกเ์มตรตอ่โรง สามารถผลติกา๊ซชวีภาพได ้600 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั 
จงึตอ้งการระบบผลติกา๊ซชวีภาพขนาด 1,000 ลกูบาศกเ์มตร ตอ้งใชเ้งนิลงทนุในการสรา้งระบบประมาณ 



2,000 บาทตอ่ลกูบาศกเ์มตร ระยะเวลาคนืทนุ 6 ปี โดยกองทนุฯ จะใหเ้งนิสนับสนุนการสรา้งระบบจ านวน 800 
บาทตอ่ลกูบาศกเ์มตร 

โดยสรปุแลว้การแปรรปูชวีมวลเพือ่ใชผ้ลติพลังงานไมว่า่จะผา่นทางกระบวนการ ความรอ้น หรอืกระบวนการ
ทางชวีวทิยา นับเป็นการน าวสัดเุหลอืใชแ้ละของเสยีมาใชใ้หเ้ป็นประโยชนเ์พือ่ทดแทนพลังงาน ทีต่อ้งน าเขา้
จากตา่งประเทศโดยเฉพาะน ้ามัน และยังเป็นการชว่ยบ าบัดของเสยีจากโรงงานและฟารม์เลีย้งสตัวอ์ยา่งถกูวธิ ี
ชวีมวลเป็นพลังงานหมนุเวยีนทีเ่มือ่ใชแ้ลว้สามารถปลกูขึน้มาทดแทนใหมไ่ด ้โดยเฉพาะการปลกูไมโ้ตเร็วจะใช ้

ระยะเวลาประมาณ 5 ปี และในการเตบิโตของตน้ไมต้อ้งอาศัยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ การเผา
ไหมช้วีมวลจงึปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดใ์นปรมิาณสทุธทิีน่อ้ย ดังนัน้ จงึควรมกีารสง่เสรมิและสนับสนุน
การใชช้วีมวลเป็นเชือ้เพลงิใหม้ากขึน้ รวมถงึการพัฒนาเทคโนโลยกีารใชช้วีมวลเป็นเชือ้เพลงิทีม่ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ และใหเ้ป็นไปอยา่งแพรห่ลาย 

 

2. การใชน้ า้มนัและแอลกอฮอลจ์ากพชืเป็นเชือ้เพลงิ 

การใชน้ ้ามันและแอลกอฮอลจ์ากพชืเป็นเชือ้เพลงิเป็นการแปรรปูชวีมวล โดยกระบวนการทางชวีวทิยาทีไ่ดจ้าก
กระบวนการหมักพชืจ าพวกน ้าตาลและแป้ง มาผลติเป็นแอลกอฮอลท์ีเ่รยีกวา่ เอทธลิแอลกอฮอล ์ซึง่มี
ประโยชนส์ าหรับการผลติสรุาและเครือ่งดืม่ผสมแอลกอฮอล ์และอตุสาหกรรมยาเป็นสว่นใหญ ่ปัจจบุันใน
ตา่งประเทศ เชน่ บราซลิ สหรัฐอเมรกิา ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด ์ไดม้กีารศกึษาวจัิยการใชแ้อลกอฮอล์
ดังกลา่วผสมกับน ้ามันเบนซนิอยา่งกวา้ง ขวาง จนสามารถผลติน ้ามันเชือ้เพลงิผสมนีอ้อกจ าหน่ายไดแ้ลว้ 

ประเทศไทยเริม่สนใจการศกึษาและวจัิยน ้ามันเบนซนิผสมแอลกอฮอลเ์มือ่ประมาณ กลางปี พ.ศ. 2520 
เนือ่งจากการเกดิวกิฤตการณ์น ้ามันระหวา่งปี พ.ศ. 2517 - 2522 และรัฐบาลไดก้ าหนดมาตรการประหยัดการใช ้

พลังงานและน ้ามันเชือ้เพลงิ และใหม้กีารศกึษาความเหมาะสมในการพัฒนาเอทธลิแอลกอฮอลจ์ากออ้ยมา
ผสมในน ้ามัน เบนซนิ โดยกระทรวงอตุสาหกรรมไดจั้ดตัง้ "คณะกรรมการโครงการผลติแอลกอฮอลจ์ากออ้ย" 
ขึน้เมือ่วนัที ่16 สงิหาคม 2520 ตอ่มาไดเ้ปลีย่นเป็น "คณะกรรมการพจิารณาการผลติแอลกอฮอลจ์ากวสัดุ
เกษตร" เมือ่วนัที ่20 มนีาคม 2522 เนือ่งจากไดเ้ปลีย่นวตัถปุระสงคจ์ากเดมิ ซึง่อาศัยออ้ยเป็นวตัถดุบิมาเป็น
วตัถดุบิเกษตรอืน่ๆ เชน่ มันส าปะหลัง ขา้วโพด ขา้วฟ่าง เป็นตน้ 

คณะกรรมการชดุนีป้ระกอบดว้ยผูแ้ทนจากหน่วยราชการตา่งๆ เชน่ ผูแ้ทนจากกระทรวง อตุสาหกรรม กระทรวง
พาณชิย ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิเป็นตน้ 
คณะกรรมการชดุนีไ้ดม้กีารพจิารณาและเสนอความเห็นตอ่รัฐบาลวา่ควรก าหนดเป็น นโยบายใหผ้สม
แอลกอฮอลใ์นน ้ามันเบนซนิเพือ่ประหยัดน ้ามัน ถงึแมใ้นระยะแรกตน้ทนุการผลติแอลกอฮอลจ์ะยังสงูกวา่ตน้ทนุ
การผลติน ้ามัน เบนซนิ แตก็่ควรสนับสนุนใหม้กีารผลติแอลกอฮอล ์เพือ่ชว่ยบรรเทาการขาดแคลนเชือ้เพลงิ 
และเพิม่ความมั่นคงดา้นพลังงานใหแ้กป่ระเทศในอนาคต โดยไดเ้สนอมาตรการตา่งๆ ตอ่รัฐบาลดังนี ้

1) ใหย้กเวน้ภาษีสรรพสามติแกผู่ผ้ลติแอลกอฮอลเ์พือ่วตัถปุระสงคส์ าหรับใชเ้ป็น พลังงาน 

2) ใหรั้ฐบาลโดยการปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (ปัจจบุันคอื บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน)) รว่มกับ
บรษัิทผูผ้ลติน ้ามันในประเทศรับซือ้แอลกอฮอลท์ีผ่ลติได ้แลว้ผลติเชือ้เพลงิผสมออกจ าหน่ายใหเ้พยีงพอแก่
ความตอ้งการ 

3) ใหก้ารผลติเอทธลิแอลกอฮอลบ์รสิทุธิเ์ป็นกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ โดยก าหนดเงือ่นไขดังนี ้

3.1) มขีนาดก าลังการผลติไมต่ า่กวา่ 20 ลา้นลติรตอ่ปี 
3.2) ตอ้งผลติเพือ่สนองความตอ้งการใชภ้ายในประเทศใหเ้พยีงพอ ถา้หากเกนิความตอ้งการแลว้จงึอนุญาตให ้
สง่ออกได ้
3.3) จะตอ้งใชอ้อ้ยและ/หรอืมันส าปะหลัง และ/หรอืวสัดเุกษตรอืน่ๆ เพือ่เป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติ 
3.4) จะตอ้งผลติแอลกอฮอลท์ีม่คีวามบรสิทุธิไ์มต่ า่กวา่ 99.5% 



4) ส าหรับรายทีไ่มต่อ้งการรับการสง่เสรมิการลงทนุ หรอืมไิดรั้บการสง่เสรมิฯ เนือ่งจากก าลังการผลตินอ้ยกวา่
ทีก่ าหนดหรอืสาเหตอุยา่งอืน่ กระทรวงอตุสาหกรรมก็อาจจะอนุญาตใหท้ าการผลติได ้แตต่อ้งปฏบิัตติาม
เงือ่นไขในขอ้ 3.2 และ 3.3 

กระทรวงอตุสาหกรรมไดด้ าเนนิการศกึษาและวจัิยการใชแ้อลกอฮอลผ์สมเบนซนิ โดยใชก้ับรถยนตข์อง
กระทรวงอตุสาหกรรม เป็นเวลาประมาณ 8 เดอืน (ตลุาคม 2521 - มถินุายน 2522) ใชร้ถยนตย์ีห่อ้ตา่งๆ 
จ านวน 9 คัน ทดสอบในทกุสถานภาพการจราจรทัง้ในกรงุเทพฯ และตา่งจังหวดั ครอบคลมุพืน้ทีท่กุภาคในทกุ
สภาพอากาศ รวมระยะทางทัง้ส ิน้ประมาณ 100,000 กโิลเมตร ปรากฏผลสรปุไดด้ังนี ้

1) ตามสภาพการณ์ของประเทศไทย สามารถใชเ้อทธลิแอลกอฮอลร์อ้ยละ 25 โดยปรมิาตรผสมกับน ้ามัน
เบนซนิเป็นเชือ้เพลงิในเครือ่งยนตไ์ด ้โดยไมต่อ้งปรับปรงุหรอืดัดแปลงเครือ่งยนตแ์ตป่ระการใด 

2) เชือ้เพลงิผสมระหวา่งน ้ามันเบนซนิธรรมดากับเอทธลิแอลกอฮอลร์อ้ยละ 20 โดยปรมิาตรสามารถใชก้ับ
รถยนตท์ีใ่ชน้ ้ามันเบนซนิพเิศษเป็นเชือ้เพลงิขบั เคลือ่น โดยไมต่อ้งปรับปรงุหรอืดัดแปลงเครือ่งยนตแ์ละให ้
สมรรถนะทีเ่ทา่เทยีมกัน 

ตารางที ่1 
สรปุผลการทดสอบการใชแ้อลกอฮอลผ์สมน า้มนัเบนซนิใชก้บัรถยนต ์

สดัสว่นเอทธลิแอลกอฮอล์
บรสิทุธิ ์95% ทีใ่ชผ้สม 

ผลการทดสอบ 

ผสมกบัเบนซนิธรรมดา ผสมกบัเบนซนิพเิศษ 

รอ้ยละ 12 ตดิเครือ่งยนตไ์ดต้ามปกต ิและใช ้

งานไดต้ามปกต ิแต ่คณุภาพออก
เทนดอ้ยกวา่น ้ามันเบนซนิธรรมดา 

เครือ่งยนตต์ดิงา่ยและใชง้านได ้
เป็นปกต ิ

รอ้ยละ 15 การตดิเครือ่งยนตเ์ป็นปกต ิและใช ้

งานไดต้ามปกต ิอัตราเรง่และ
ก าลังเครือ่งยนตใ์กลเ้คยีงกับเมือ่
ใชเ้บนซนิพเิศษ คณุภาพออกเท
นสงูกวา่น ้ามันเบนซนิธรรมดา แต่
ดอ้ยกวา่ น ้ามันเบนซนิพเิศษ 

เครือ่งยนตต์ดิงา่ย อัตราเรง่และ
การใชง้านเป็นปกต ิคณุภาพ
ออกเทนสงูกวา่เบนซนิพเิศษ 

รอ้ยละ 20 เครือ่งยนตต์ดิงา่ย อัตราเรง่และ
ก าลังเครือ่งยนตพ์อๆ กับเมือ่ใช ้

น ้ามันเบนซนิพเิศษ การใชง้านเป็น
ปกต ิเครือ่งยนตไ์มร่อ้นเมือ่เดนิ
ทางไกล 

การตดิเครือ่งยนตแ์ละการ ใช ้

งานเป็นปกต ิเมือ่เดนิทางไกล
ดว้ยความเร็วสงู อณุหภมูนิ ้าหลอ่
เครือ่งยนตอ์ยูใ่นเกณฑเ์ย็น 

รอ้ยละ 25 เครือ่งยนตต์ดิงา่ย การใชง้านเป็น
ปกต ิแตใ่ชเ้วลาอุน่เครือ่งนานกวา่
การใชน้ ้ามันเบนซนิพเิศษ 
คณุภาพออกเทนสงูกวา่น ้ามัน
เบนซนิพเิศษ เมือ่เดนิทางไกล 
อณุหภมูขิองน ้าหลอ่เครือ่งยนตอ์ยู่
ในเกณฑเ์ย็น อัตราเรง่ในชว่ง
ความเร็วสงู (80 - 100 ก.ม./
ชัว่โมง) ต า่กวา่เมือ่ใชเ้บนซนิ
พเิศษ 

เครือ่งยนตต์ดิงา่ยและการ ใช ้

งานเป็นปกต ิ

นอกจากนี ้ไดม้กีารศกึษาวจัิยการใชอ้อ้ยในการผลติแอลกอฮอลพ์บวา่ออ้ย 1 ตัน สามารถผลติแอลกอฮอล์
บรสิทุธิ ์95.5% ได ้65 ลติร และใหก้ากน ้าตาลประมาณ 40 - 48 กโิลกรัม ซึง่น าไปผลติแอลกอฮอลบ์รสิทุธิ ์
95.5% ไดป้ระมาณ 12 ลติร และกากน ้าตาล 1 ตัน สามารถผลติแอลกอฮอลไ์ด ้258 ลติร ส าหรับมันส าปะหลัง 
1 ตัน สามารถผลติแอลกอฮอลไ์ดป้ระมาณ 180 ลติร ในการผลติแอลกอฮอลจ์ากวตัถดุบิตา่งๆ ทีม่มีลูคา่เทา่ๆ 
กัน ควรพจิารณาชว่งเวลาจากอดตีถงึปัจจบุัน และการพยากรณ์ไปในอนาคต ทัง้นีเ้พราะราคาพชืผลทางเกษตร
มคีวามผันผวนไมแ่น่นอน วตัถดุบิชนดิหนึง่อาจจะใหผ้ลผลติแอลกอฮอลม์ากกวา่วตัถดุบิชนดิอืน่ทีร่าคา เทา่กัน 



แตเ่มือ่เวลาผา่นไปราคาวัตถดุบิตา่งๆ จะเปลีย่นแปลงไป ซึง่ท าใหค้วามเหมาะสมในการเลอืกวตัถดุบิเปลีย่นไป
ดว้ย นอกจากนีย้ังขึน้อยูก่บัสถานการณ์ของวตัถดุบิเหลา่นัน้ทีม่อียูใ่นประเทศไทย วา่จะเอือ้อ านวยตอ่การน ามา
ผลติแอลกอฮอลม์ากนอ้ยเพยีงไร 

ตอ่มารัฐบาลไดส้นับสนุนการจัดตัง้โรงงานอตุสาหกรรมผลติแอลกอฮอลจ์ากการ แปรรปูออ้ยและมันส าปะหลัง
ขึน้เพือ่ทดแทนน ้ามันเบนซนิ ซึง่มรีาคาเพิม่สงูขึน้ในขณะนัน้ อันเป็นผลมาจากการประกาศขึน้ราคาน ้ามันครัง้
ใหญข่องกลุม่โอเปคในปี พ.ศ. 2516 สง่ผลใหป้ระเทศไทยเขา้สูย่คุน ้ามันแพงจนถงึปี พ.ศ. 2524 จงึไดม้กีาร
จัดท าโครงการพัฒนาอตุสาหกรรมแอลกอฮอลเ์พือ่บรรจไุวใ้นแผนพัฒนา เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่
5 (พ.ศ. 2525 - 2529) โดยมเีป้าหมายทีจ่ะผลติแอลกอฮอลท์ีใ่ชผ้สมกับน ้ามันเบนซนิปีละประมาณ 482 ลา้น
ลติรภายใน ปี 2529 และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับแผนพัฒนาอตุสาหกรรมแอลกอฮอลเ์พือ่เป็นพลังงานทดแทน 
น ้ามัน รัฐบาลโดยกระทรวงอตุสาหกรรมจงึไดก้ าหนดนโยบายการผลติเอทธลิแอลกอฮอลส์ าหรับ พจิารณา
อนุญาตใหต้ัง้และขยายโรงงานโดยมหีลักเกณฑด์ังนี้ 

1) ใหต้ัง้หรอืขยายโรงงานเฉพาะรายทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุแหง่
ประเทศไทยแลว้ 

2) ใหต้ัง้หรอืขยายโรงงานส าหรับรายทีไ่มข่อรับการสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการฯ โดยมขีอ้ก าหนดดังนี ้

2.1) ในการผลติตอ้งใชอ้อ้ย มันส าปะหลัง หรอืวตัถดุบิทีก่ระทรวงอตุสาหกรรมเห็นชอบเป็นวตัถดุบิของโรงงาน 

2.2) ตัง้โรงงานในทอ้งทีจั่งหวดัทีก่ระทรวงเกษตรฯ ก าหนดเป็นเขตการผลติพชืเกษตร เป็นวตัถดุบิหรอือยูใ่กล ้
สถานผีสมน ้ามัน คลังน ้ามัน ทีจ่ะท าการผสมน ้ามันกับเอทธลิแอลกอฮอลห์รอืในทอ้งทีท่ีก่ระทรวงอตุสาหกรรม 
เห็นชอบ 

2.3) ตอ้งใช ้หรอืจ าหน่ายเอทธลิแอลกอฮอลเ์พือ่กจิการอตุสาหกรรมภายในประเทศเป็นอันดับแรก การผลติ
หรอืจ าหน่ายในกจิการอืน่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงอตุสาหกรรม 

2.4) ตอ้งใชว้สัดเุหลอืใชห้รอืผลพลอยได ้วสัดพุลงังานทีไ่มใ่ชผ่ลติภัณฑจ์ากปิโตรเลยีมใหม้ากทีส่ดุ 

2.5) ตอ้งเสนอรายละเอยีดของโครงการตัง้หรอืขยายโรงงาน วตัถดุบิ กรรมวธิกีารผลติเครือ่งจักรและอปุกรณ์ 
การเก็บผลพลอยได ้การก าจัดของเสยี การใชเ้ชือ้เพลงิ และการตลาดใหก้ระทรวงอตุสาหกรรม 

อยา่งไรก็ตาม การพัฒนาอตุสาหกรรมแอลกอฮอลเ์พือ่ใชท้ดแทนน ้ามันก็ยังไมเ่ป็นทีแ่พรห่ลาย และพัฒนาไปสู่

เชงิพาณชิยไ์ด ้จนกระท่ังเกดิวกิฤตการณ์น ้ามันในปี พ.ศ. 2524 อันเป็นผลมาจากความรว่มมอืในการลด
ปรมิาณการผลติน ้ามันของกลุม่โอเปค สง่ผลใหร้าคาน ้ามันปรับตัวสงูขึน้จาก 10 - 11 เหรยีญสหรัฐฯตอ่บารเ์รล 
ในชว่งปลายปี พ.ศ. 2541 มาอยูท่ี ่24 - 26 เหรยีญสหรัฐฯตอ่บารเ์รล ในชว่งปลายปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลจงึได ้
ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน ้ามันทีเ่พิม่สงูขึน้ และใหเ้รง่สง่เสรมิการพัฒนาพลังงานหมนุเวยีนมา
ใชป้ระโยชนใ์หเ้ห็นผลเป็น รปูธรรมมากขึน้ 

ตอ่มากระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม ไดจั้ดท าโครงการผลติแอลกอฮอลจ์ากพชืเพือ่ใชเ้ป็น
เชือ้เพลงิ เสนอคณะรัฐมนตรใีหค้วามเห็นชอบในหลักการเมือ่วนัที ่19 กันยายน 2543 โดยเสนอใหก้ระทรวง
อตุสาหกรรมรับไปด าเนนิการแตง่ตัง้คณะกรรมการเอทานอลแหง่ ชาตขิึน้ เพือ่ตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการ
น าแอลกอฮอลจ์ากพชืมาผสมหรอืใชแ้ทนน ้ามัน เชือ้เพลงิ โดยเฉพาะหากราคาพชืเปลีย่นแปลงไป (ภาคผนวก
ที ่2) 

คณะกรรมการเอทานอลแหง่ชาตไิดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่16 ตลุาคม 2543 (ภาคผนวกที ่3) ไดศ้กึษา
ความเป็นไปไดใ้นเรือ่งดังกลา่วขา้งตน้ และไดจั้ดท าขอ้เสนอโครงการใหค้ณะรัฐมนตรพีจิารณาเมือ่วนัที ่26 
ธันวาคม 2543 ซึง่สรปุสาระส าคัญของโครงการไดด้ังนี ้

1) ขนาดโรงงานทีม่ตีน้ทนุต า่สดุ ควรมกี าลังการผลติเอทานอลที ่500,000 ลติรตอ่วนั ใชเ้งนิลงทนุประมาณ 
2,700 ลา้นบาท วตัถดุบิทีเ่หมาะสม ไดแ้ก ่หัวมันสดซึง่มกี าลังการผลติ 916,667 ตันตอ่ปี และออ้ย/
กากน ้าตาล ซึง่มกี าลังการผลติ 1,071,429 ตันตอ่ปี 



2) ราคาจ าหน่ายเอทานอลทีคุ่ม้ทนุตอ้งไมต่ า่กวา่ 11 บาทตอ่ลติร โดยหัวมันสด และออ้ย/กากน ้าตาล จะไดรั้บ
ผลตอบแทนในอตัรารอ้ยละ 6.5 และ 7.6 ตามล าดับ 

3) รัฐจ าเป็นตอ้งใหก้ารสนับสนุนเพือ่ใหโ้ครงการสามารถด าเนนิการได ้โดยมมีาตรการดังนี้ 

3.1) ก าหนดแผนการผลติพชืเกษตรเพือ่รองรับการผลติเอทานอล 
3.2) ลดหยอ่นภาษีสรรพสามติ 
3.3) ยกเวน้การเก็บเงนิเขา้กองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิและกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 
3.4) ใหร้ถราชการใชน้ ้ามันแกส๊โซฮอลเ์ป็นโครงการน ารอ่งและใชม้าตรการประชาสมัพันธก์ับประชาชน 
3.5) ตัง้กองทนุเพือ่รักษาเสถยีรภาพราคาเอทานอล 
3.6) ผลักดันใหใ้ชเ้อทานอลทดแทนการใชส้ารเตมิแตง่ MTBE (Methyl Tertiary Buthyl Ether) ทีใ่ชเ้ตมิใน
น ้ามันเบนซนิ 

คณะรัฐมนตรไีดเ้ห็นชอบตามขอ้เสนอดังกลา่วขา้งตน้ และไดม้อบหมายใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรับไป
ด าเนนิการ แตเ่นือ่งจากการด าเนนิการแตล่ะเรือ่งเกีย่วขอ้งกับหลายหน่วยงานจงึจ าเป็น ตอ้งมศีนูยก์ลาง
ประสานงานในเรือ่งดังกลา่ว คณะรัฐมนตรจีงึไดม้มีตเิมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 2544 มอบหมายให ้
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาตเิป็นศนูยก์ลางในการประสานงานและ พจิารณาประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกอ่น
น าเสนอคณะรัฐมนตร ีผลการด าเนนิงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามคบืหนา้ดังนี้ 

1) การจดัท าแผนการผลติออ้ยและมนัส าปะหลงั 

จากการศกึษาสถานภาพของวตัถดุบิทีน่ ามาใชผ้ลติเอทานอลเพือ่ผสมในน ้ามัน เบนซนิและผลติเป็นน ้ามันแกส๊
โซฮอล ์ซึง่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิประกอบกับแผนยทุธศาสตรม์ันส าปะหลังและ
แผนพัฒนาการผลติออ้ย ปี 2545 - 2549 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดข้อ้สรปุในดา้นวตัถดุบิส าหรับ
ผลติเอทานอล ดังนี ้

 พชืทีเ่หมาะสมส าหรับการน ามาใชเ้ป็นวตัถดุบิผลติเอทานอลมากทีส่ดุ คอื มันส าปะหลัง ทัง้นี้
เพราะพืน้ทีก่ารเพาะปลกูมันส าปะหลังไมส่ามารถลดลงนอ้ยกวา่ 6.5 ลา้นไร่ได ้ประมาณการวา่
ผลผลติมันส าปะหลังของประเทศในชว่ง 5 ปีขา้งหนา้ จะมปีระมาณ 20 ลา้นตันตอ่ปี ขณะที่
ความตอ้งการบรโิภคทัง้ภายในประเทศและสง่ออกตา่งประเทศคาดวา่จะอยูท่ี ่ประมาณ 16 ลา้น
ตันตอ่ปี ท าใหเ้กดิสว่นเกนิของตลาดประมาณ 4 ลา้นตันตอ่ปี ซึง่ปรมิาณนีเ้พยีงพอทีจ่ะผลติเอ
ทานอลไดป้ระมาณ 2 ลา้นลติรตอ่วนั 

 การใชอ้อ้ยเป็นวตัถดุบิส าหรับผลติเอทานอลไมเ่หมาะสม เพราะปรมิาณการผลติออ้ยยังไม่
เพยีงพอกับความตอ้งการของอตุสาหกรรมน ้าตาล โดยในปัจจบุันผลผลติออ้ยท่ัวประเทศอยูท่ี่
ประมาณ 53 ลา้นตันตอ่ปี ขณะทีโ่รงงานน ้าตาลมคีวามสามารถทีจ่ะหบีออ้ย ไดถ้งึ 75 ลา้นตัน
ตอ่ปี จงึเกดิปัญหาการแยง่วตัถดุบิระหวา่งโรงงานน ้าตาลอยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากนี ้ยังมี
พระราชบัญญัตอิอ้ยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ควบคมุในเรือ่งการแบง่ปันผลประโยชน์
ระหวา่งชาวไรอ่อ้ยกับโรงงานน ้าตาลอกี ดว้ย 

 กากน ้าตาลสามารถน ามาใชเ้ป็นวตัถดุบิในการผลติเอทานอลไดเ้ฉพาะสว่นที ่เหลอืจากการ
บรโิภคภายในประเทศ ซึง่มปีระมาณ 0.8 ลา้นตันตอ่ปี หรอืผลติเอทานอลไดป้ระมาณ 600,000 
ลติรตอ่วนั 

จากขอ้มลูดังกลา่วขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยมศีกัยภาพในดา้นวตัถ ุดบิอยา่งเพยีงพอทีจ่ะสามารผลติ
เอทานอลไดเ้กอืบ 3 ลา้นลติรตอ่วนั โดยไมม่กีารขยายพืน้ที ่เพาะปลกู ซึง่มากเกนิกวา่ความตอ้งการใชเ้อทา
นอลในระยะแรกทีค่าดวา่จะมไีมเ่กนิ 1 ลา้นลติรตอ่วนั เพือ่น าเอาไปผสมในน ้ามันเบนซนิแทนการใชส้าร MTBE 
ส าหรับผลติเป็นน ้ามันเบนซนิออกเทน 95 

2) การลดหยอ่นภาษสีรรพสามติ 

กระทรวงการคลังไดด้ าเนนิการออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงการคลงัแลว้เมือ่วนัที ่24 ตลุาคม 2544 
ประกอบดว้ย 



 กฎกระทรวงวา่ดว้ยการงดเวน้ไมเ่รยีกเก็บภาษีสรุากลั่นชนดิสรุาสามทับ ทีน่ าไปผสมกับน ้ามัน
เชือ้เพลงิเพือ่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2544 

 กฎกระทรวง ฉบับที ่119 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัตสิรุา พ.ศ. 2493 
ก าหนดใหส้รุากลั่นชนดิสรุาสามทับ ทีน่ าไปใชใ้นการแพทย ์เภสชักรรม และ วทิยาศาสตรต์อ้ง
เสยีภาษีสรุา 

 ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง ลดอัตราภาษีสรรพสามติ (ฉบับที ่64) ก าหนดใหล้ดภาษี
สรรพสามติน ้ามันแกส๊โซฮอล ์ทีม่เีอทานอลผสมอยูไ่มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 

3) การยกเวน้การเก็บเงนิเขา้กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิและกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิ(ปัจจบุันคอื ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน) ไดอ้อก
ประกาศใหม้กีารลดหยอ่นอัตราเงนิสง่เขา้กองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิและกอง ทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังาน
ส าหรับน ้ามันแกส๊โซฮอลใ์นหลักการเดยีว กับการยกเวน้ภาษีสรรพสามติ ดังนี้ 

 ออกประกาศคณะกรรมการพจิารณานโยบายพลังงาน ลงวนัที ่24 กันยายน 2545 ยกเวน้อัตรา
เงนิสง่เขา้กองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิในสว่นของเอทานอลรอ้ยละ 10 และลดอตัราเงนิสง่เขา้
กองทนุฯ เหลอื 30 สตางคต์อ่ลติร ในสว่นของน ้ามันเบนซนิรอ้ยละ 90 เพือ่ใหร้าคาขายปลกี
น ้ามันแกส๊โซฮอลต์ า่กวา่น ้ามันเบนซนิออกเทน 95 ในระดับ 50 - 70 สตางค ์ตอ่ลติร โดยอตัรา
เงนิสง่เขา้กองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิจะเทา่กับ 27 สตางคต์อ่ลติร (ภาคผนวกที ่5) 

 ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิลงวนัที ่18 พฤศจกิายน 2545 ยกเวน้
อัตราเงนิสง่เขา้กองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงานในสว่นของเอทา นอลรอ้ยละ 10 โดย
อัตราเงนิสง่เขา้กองทนุฯ ส าหรับน ้ามันแกส๊โซฮอลจ์ะเทา่กับ 36 สตางค/์ลติร (ภาคผนวกที ่6) 

4) การก าหนดคณุภาพน า้มนัแกส๊โซฮอล ์

กรมทะเบยีนการคา้ไดอ้อกประกาศกรมทะเบยีนการคา้ รวม 3 ฉบับคอื เรือ่ง ก าหนดลักษณะและคณุภาพของ
น ้ามันแกส๊โซฮอลท์ีผู่ค้า้น ้ามันมไีวเ้พือ่จ าหน่าย เรือ่งก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการขอความ
เห็นชอบการเตมิสารเตมิแตง่ในน ้ามันแกส๊โซฮอล ์และเรือ่งก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการขอ
ความเห็นชอบลักษณะและคณุภาพของน ้ามันแกส๊โซฮอลเ์ฉพาะสว่น ทีไ่มเ่ป็นไปตามทีก่รมทะเบยีนการคา้
ก าหนด โดยออกประกาศเมือ่วนัที ่13 กันยายน 2545 และใหม้ผีลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่21 ตลุาคม 2545 เป็น
ตน้มา (ภาคผนวกที ่7) 

5) การจดัต ัง้โรงงานและจ าหนา่ยเอทานอลเป็นเชือ้เพลงิ 

ในการขออนุญาตจัดตัง้โรงงานผลติและจ าหน่ายเอทานอลเป็นเชือ้เพลงิตอ้งได ้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเอทานอลแหง่ชาตกิอ่น โดยเมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม 2544 คณะกรรมการฯ ไดอ้อกประกาศเชญิ
ชวนใหม้กีารยืน่ขอ้เสนอจัดตัง้โรงงานผลติและจ าหน่าย เอทานอลเพือ่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ (ภาคผนวกที ่8) และ
แตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองการอนุญาตตัง้โรงงานผลติเอทานอลเพือ่ ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิดังกลา่ว ซึง่
ปรากฏวา่มผีูย้ ืน่ขอ้เสนอรวม 8 ราย ดังนี ้

5.1) บรษัิท พรวไิล อนิเตอรเ์นชัน่แนล กรุ๊ป เทรดดิง้ จ ากัด 

1. ทีอ่ยู ่อ าเภอทา่เรอื จังหวดัพระนครศรอียธุยา 
2. เป็นโรงงานทีม่กีารผลติแอลกอฮอล ์(สรุาสามทับ) อยูเ่ดมิ เพือ่น าไปใชเ้ป็นวัตถดุบิในการผลติ

กรดอะซตีกิ โดยบรษัิทฯ จะท าการตดิตัง้หน่วยผลติเพิม่เตมิเพือ่เพิม่ความบรสิทุธิข์อง
แอลกอฮอลจ์าก 95% เป็น 99.5% 

3. บรษัิทฯ เลอืกใชเ้ทคโนโลย ีMolecular Seive ของ PRAJ Industries Ltd. จากประเทศอนิเดยี 
หรอื EC Chemical Technologies (Thailand) Co. Ltd. จากประเทศเยอรมนั 

4. ผลติเอทานอลวนัละประมาณ 25,000 ลติร 
5. ใชก้ากน ้าตาลประมาณ 30,000 ตันตอ่ปี หรอืมันส าปะหลังประมาณ 48,000 ตันตอ่ปี เป็น

วตัถดุบิ กรณีทีก่ากน ้าตาลมรีาคาสงูมาก 
6. คาดวา่จะสามารถเริม่ผลติและจ าหน่ายเอทานอลไดภ้ายใน 1 ปี โดยบรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะ

จ าหน่ายเอทานอลทีผ่ลติไดทั้ง้หมดใหก้ับบรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) 



5.2) บรษัิท ท.ีเอส.บ ีเทรดดิง้ จ ากัด (บรษัิท ไทยอะโกร เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด) 

 ตัง้อยูบ่รเิวณโรงงานน ้าตาลเกษตรไทย อ าเภอตาคล ีจังหวดันครสวรรค ์โดยอยูห่า่งจากแมน่ ้า
เจา้พระยาประมาณ 14 กโิลเมตร 

 เป็นโรงงานตัง้ใหมเ่พือ่ผลติเอทานอลทีม่คีวามบรสิทุธิข์องแอลกอฮอล ์99.5% 
 บรษัิทฯ จะเลอืกใชเ้ทคโนโลยขีองบรษัิท Compagnie De Fives - Lille and Babcock (FCB) 

ประเทศฝร่ังเศส 
 ขนาดก าลังการผลติประมาณวนัละ 150,000 ลติร 
 ใชก้ากน ้าตาลประมาณ 191,000 ตันตอ่ปีเป็นวตัถดุบิ 
 คาดวา่จะสามารถเริม่ผลติและจ าหน่ายเอทานอลไดภ้ายใน 18 เดอืน 
 บรษัิทฯ จะเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรชาวไรแ่ละบคุคลท่ัวไปเขา้ร่วมถอืหุน้ ของบรษัิทฯ และมี

นโยบายทีจ่ะจัดตัง้เป็นบรษัิทมหาชนตอ่ไป 

5.3) บรษัิท อนิเตอรเ์นชัน่แนล แกส๊โซฮอล ์คอรป์อเรชัน่ จ ากัด 

 ตัง้อยูใ่นเขตชมุชนอตุสาหกรรมนครนิทร ์- อนิดสัเตรยีลปารค์ อ าเภอบา้นคา่ย จังหวดัระยอง 
โดยใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณโรงงานผลนิน ้าตาลแลคโตส และกลโูคสทีม่อียูเ่ดมิ 

 เป็นโรงงานตัง้ใหมเ่พือ่ผลติเอทานอลทีม่คีวามบรสิทุธิข์องแอลกอฮอล ์99.5% 
 บรษัิทฯ จะเลอืกใชเ้ทคโนโลยขีองบรษัิท Chemcord Ltd. จากประเทศแคนาดา 
 ขนาดก าลังการผลติไมเ่กนิ 500,000 ลติรตอ่วนั 
 ใชม้ันส าปะหลังเป็นวตัถดุบิ ประมาณ 916,700 ตันตอ่ปี 
 ก าหนดเวลาแลว้เสร็จในแตล่ะขัน้ตอน ดังนี้ 

o ขัน้ตอนที ่1 ขนาดก าลังการผลติ 100,000 ลติรตอ่วนั ภายในระยะเวลา 9 เดอืน 
o ขัน้ตอนที ่2 ขนาดก าลังการผลติ 250,000 ลติรตอ่วนั ภายในระยะเวลา 12 เดอืน 
o ขัน้ตอนที ่3 ขนาดก าลังการผลติ 500,000 ลติรตอ่วนั ภายในระยะเวลา 17 เดอืน 

 เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรชาวไรเ่ขา้มามสีว่นรว่มโดยการถอืหุน้ในสดัสว่น ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 

5.4) บรษัิท แสงโสม จ ากัด 

 ตัง้อยูบ่รเิวณโรงงานสรุาแสง อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 
 เป็นโรงงานทีม่กีารผลติแอลกอฮอล ์(สรุาสามทับ) อยูเ่ดมิ เพือ่น าไปใชเ้ป็นวัตถดุบิในการผลติ

สรุา โดยบรษัิทฯ จะท าการตดิตัง้หน่วยเพิม่เตมิ เพือ่เพิม่ความบรสิทุธข์องแอลกอฮอลจ์าก 
95% เป็น 99.5% 

 ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติเอทานอล 99.5% ระบบ Molecular Sieve ของบรษัิท Vogelbusch จา
ประเทศออสเตรยี หรอืบรษัิท Plana Cool จากประเทศบราซลิ หรอืบรษัิท Kreb - Speichim 
จากประเทศฝร่ังเศส 

 ขนาดก าลังการผลติไมเ่กนิ 100,000 ลติรตอ่วนั 
 ใชก้ากน ้าตาลเป็นวตัถดุบิตัง้ตน้ ประมาณ 127,050 ตันตอ่ปี 
 ก าหนดเวลาแลว้เสร็จภายใน 1 ปี 

5.5) บรษัิท ไทยงว้น เมทัล จ ากัด (บรษัิท ไทยงว้น เอทานอล จ ากัด) 

 บรษัิทฯ อยูร่ะหวา่งการเจรจาจัดซือ้ทีด่นิเพือ่สรา้งโรงงานจากเกษตรกร ในจังหวดัชยัภมูแิละ
ขอนแกน่ 

 เป็นโรงงานตัง้ใหมเ่พือ่ผลติเอทานอลทีม่คีวามบรสิทุธิข์องแอลกอฮอล ์99.5% ในนาม บรษัิท 
ไทยงว้น เอทานอล จ ากัด 

 บรษัิทฯ จะเลอืกใชเ้ทคโนโลยขีองประเทศจนี ซึง่เป็นผูผ้ลติเอทานอล รายใหญข่องเอเชยี โดย
มจีดุเดน่ของเทคโนโลยคีอื สามารถน าน ้าเสยี กลับมา Recycle ใชไ้ดใ้หมป่ระมาณ 50 - 55% 
เป็นระบบเครือ่งกลั่น 2 ขัน้ตอน (2 Steps Pressure - Different Distillation) ผา่นการแยกน ้า
ดว้ย Molecular Sieve มกีระบวนการผลติกา๊ซชวีภาพจากน ้าเสยี และมกีระบวนการผลติปุ๋ ย
อนิทรยีจ์ากกากของเสยีและกากวตัถดุบิ 

 ขนาดก าลังการผลติไมเ่กนิ 130,000 ลติรตอ่วนั 
 ใชม้ันส าปะหลังเป็นวตัถดุบิ ประมาณ 231,000 ตันตอ่ปี 



 ก าหนดเวลาแลว้เสร็จภายใน 2 ปี 
 เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรชาวไรเ่ขา้มามสีว่นรว่มโดยการถอืหุน้ในสดัสว่น ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 

โดยมเีงือ่นไขวา่กลุม่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ไทยงว้น เอทานอล จ ากดั จะตอ้งเป็นกลุม่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ของ บรษัิท ไทยงว้น เมทัล จ ากัด 

5.6) บรษัิท น ้าตาลขอนแกน่ จ ากัด 

 ตัง้อยูอ่ าเภอน ้าพอง จังหวดัขอนแกน่ ซึง่เป็นพืน้ทีข่องบรษัิทฯ ขนาดเนือ้ทีป่ระมาณ 500 ไร ่อยู่
หา่งจากโรงงานน ้าตาลขอนแกน่ 5 กโิลเมตร 

 เป็นโรงงานตัง้ใหมเ่พือ่ผลติเอทานอลทีม่คีวามบรสิทุธิข์องแอลกอฮอล ์99.5% 
 บรษัิทฯ จะเลอืกใชเ้ทคโนโลย ีMolecular Sieve ของ DELTA - T สหรัฐอเมรกิา เพือ่ผลติเอทา

นอล ความบรสิทุธิป์ระมาณ 99.70% 
 ขนาดก าลังการผลติไมเ่กนิ 85,000 ลติรตอ่วนั 
 ใชก้ากน ้าตาลประมาณ 98,100 ตันตอ่ปี หรอืมันส าปะหลังเป็นวตัถดุบิในกรณีกากน ้าตาลไม่

เพยีงพอ 
 ก าหนดเวลาแลว้เสร็จภายใน 2 ปี 
 เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรชาวไรเ่ขา้มามสีว่นรว่มโดยการถอืหุน้ในสดัสว่นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 

5.7) บรษัิท อัลฟ่า เอ็นเนอรจ์ ีจ ากดั 

 ทีอ่ยูบ่รษัิทฯ ไดล้งนามในหนังสอืสญัญาซือ้ขายทีด่นิจ านวน 809 ไรไ่วแ้ลว้ตัง้แต ่4 กมุภาพันธ ์
2545 ทีอ่ าเภอไพศาล ีจังหวดันครสวรรค ์

 เป็นโรงงานตัง้ใหมเ่พือ่ผลติเอทานอลทีม่คีวามบรสิทุธิข์องแอลกอฮอล ์99.5% 
 บรษัิทฯ จะเลอืกใชเ้ทคโนโลยขีองบรษัิท Guangdong Huazheng Bioequipment จาก

ประเทศจนี โดยจะสามารถผลติแอลกอฮอลท์ีม่คีวามบรสิทุธิป์ระมาณ 99.50 - 99.70% ดว้ย
กรรมวธิแีบบ Molecular Sieve 

 ขนาดก าลังผลติไมเ่กนิวนัละ 212,000 ลติรตอ่วนั 
 ใชม้ันส าปะหลังเป็นวตัถดุบิประมาณ 354,000 ตันตอ่ปี 
 ก าหนดเวลาแลว้เสร็จภายใน 2 ปี 
 เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรชาวไรเ่ขา้มามสีว่นรว่มในการถอืหุน้ในสดัสว่น ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 

และอยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการชว่ยเหลอืเกษตรกรในพืน้ทีด่ว้ยการ วา่จา้งให ้
เขา้ท างานในโครงการตลอดจนมาตรการในการรับซือ้และประกันราคามัน ส าปะหลัง 

5.8) บรษัิท ไทยเนชัน่แนล พาวเวอร ์จ ากัด 

 บรษัิทฯ จะใชพ้ืน้ทีป่ระมาณ 127 ไร ่หา่งจากโรงงานผลติไฟฟ้าความรอ้นรว่ม (Co - 
generation Plant) ประมาณ 300 เมตร ภายในนคิมอตุสาหกรรมสยามอสีเทอรน์ อนิดัสเตรยีล
ปารค์ (Siam Eastern Industrial Park : SEIP) อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง 

 เป็นโรงงานตัง้ใหมเ่พือ่ผลติเอทานอลทีม่คีวามบรสิทุธิข์องแอลกอฮอล ์99.5% 
 บรษัิทฯ จะใชร้ะบบการผลติเอทานอลไรน้ ้า (Molecular Sieve Dehydration Technology) 

ของบรษัิท Delta - T Corporation (สหรัฐอเมรกิา) โดยใชร้ะบบการหมักและกลั่นของ PRAJ 
Industry ประเทศอนิเดยี (PRAJ Hiferm NM - Technology, PRAJ Econfine - MPR) และ
ท าการศกึษา และออกแบบรายละเอยีดทางวศิวกรรมโดยบรษัิท เอทานอลไทย จ ากัด 

 ขนาดก าลังการผลติไมเ่กนิ 300,000 ลติรตอ่วนั 
 ใชม้ันส าปะหลังเป็นวตัถดุบิประมาณ 231,000 ตันตอ่ปี และมันเสน้ ประมาณ 165,000 ตันตอ่ปี  
 ก าหนดเวลาแลว้เสร็จภายใน 1 ปี 6 เดอืน 
 เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรชาวไรเ่ขา้มามสีว่นรว่มโดยการถอืหุน้ในสดัสว่น ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 

นอกจากนีค้ณะกรรมการเอทานอลแหง่ชาต ิไดม้อบหมายใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก ากับดแูลและตรวจสอบ
ระบบการจัดการน ้า เสยีทีป่ลอ่ยจากโรงงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอยา่งเครง่ครัดเพือ่ป้องกันไมใ่ห ้เกดิปัญหา
สิง่แวดลอ้ม และตรวจสอบการเก็บรักษาและจัดจ าหน่ายเอทานอลเป็นเชือ้เพลงิใหเ้ป็นไปตาม กฎหมายอยา่ง
เครง่ครัดเพือ่ป้องกันไมใ่หเ้กดิการลกัลอบน าเอาเอทานอลไปใช ้เพือ่การอืน่ทีไ่มใ่ชเ่ชือ้เพลงิ 



6) การประชาสมัพนัธใ์หม้กีารใชเ้อทานอลเป็นเชือ้เพลงิ 

ในปีงบประมาณ 2545 กระทรวงอตุสาหกรรมไดรั้บเงนิสนับสนุนจากรัฐบาลจ านวน 3 ลา้นบาท เพือ่เป็น
คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพันธต์ามโครงการสง่เสรมิและพัฒนา การใชแ้อลกอฮอลจ์ากพชืเป็นเชือ้เพลงิ 

7) การยกเลกิการใชส้าร MTBE และการจดัต ัง้กองทนุรกัษาระดบัราคาเอทานอล 

คณะกรรมการเอทานอลแหง่ชาตไิดม้กีารประชมุเมือ่วนัที ่24 ธันวาคม 2544 และวนัที ่18 กมุภาพันธ ์2545 มี
มตใิหเ้รง่ด าเนนิการใหม้กีารน าเอาเอทานอลมาผสมในน ้ามันเบนซนิแทนการใชส้าร MTBE เพือ่ผลติเป็นน ้ามัน
เบนซนิออกเทน 95 ไปกอ่น โดยในขณะนี้ ยังไมต่อ้งมกีารจัดตัง้กองทนุรักษาระดับราคาเอทานอล เนือ่งจากได ้
มกีารก าหนดนโยบายดา้นราคาจ าหน่ายน ้ามันแกส๊โซฮอลใ์หต้ า่กวา่ น ้ามันเบนซนิออกเทน 95 ประมาณลติรละ 
50 - 70 สตางค ์ไวอ้ยูแ่ลว้ ซึง่จะชว่ยใหม้ตีลาดเอทานอลเกดิขึน้ได ้ขณะเดยีวกันตลาด MTBE ก็จะหายจาก
ตลาดไปโดยอัตโนมัตโิดยกลไกตลาด 

คณะกรรมการเอทานอลแหง่ชาตไิดก้ าหนดเป้าหมายใหใ้ชเ้อทานอลทดแทนสาร MTBE ในน ้ามันเบนซนิออก
เทน 91 และ 95 รวม 2 ลา้นลติรตอ่วนั ในชว่งปี พ.ศ. 2545 - 2549 ซึง่จะใชม้ันส าปะหลังไมเ่กนิ 4 ลา้นตันตอ่
ปี ดังนัน้ในแผนยทุธศาสตรก์ารอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2545 - 2554 จงึไดก้ าหนดใหม้กีารศกึษาวจัิยเพือ่เพิม่
อัตราผลผลติมันส าปะหลงัตอ่ไร ่และเพิม่อตัราการผลติเอทานอลจากมันส าปะหลัง โดยมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่
อัตราการผลติมันส าปะหลงั ในปี พ.ศ. 2554 ใหไ้ด ้1.5 เทา่ของปี 2544 ซึง่จะท าใหป้ระเทศไทยสามารถผลติ
มันส าปะหลังไดเ้พิม่ขึน้จาก 18 ลา้นตันตอ่ปี ในปี พ.ศ. 2544 เป็น 27 ลา้นตันตอ่ปี ในจ านวนนีใ้ชบ้รโิภค 
ภายในประเทศ 5 ลา้นตันตอ่ปี และอกี 22 ลา้นตันตอ่ปี น ามาผลติเอทานอลใชภ้ายในประเทศ 

นอกจากการผลติเอทานอลจากพชืเพือ่ใชผ้สมในน ้ามันเบนซนิดังกลา่วแลว้ ประเทศไทยยังสามารถผลติน ้ามัน
จากพชืเพือ่น าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในเครือ่ง ยนตด์เีซล หรอืทีเ่รยีกวา่ ไบโอดเีซล ซึง่เป็นการน าน ้ามันจากพชืมา
ผา่นกระบวนการผลติดว้ยกรรมวธิทีางเคม ีหรอืวธิกีารอืน่ๆ เพือ่ท าใหน้ ้ามันพชืมคีณุสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะ
น าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในเครือ่ง ยนตด์เีซล โดยอาจน าไปใชก้ับเครือ่งยนตโ์ดยตรงหรอืผสมกับน ้ามันดเีซลใน
อัตราสว่นตา่งๆ กัน ทัง้นีเ้ครือ่งยนตด์เีซลจะตอ้งมกีารปรับปรงุและดัดแปลงใหม้คีวามเหมาะสม เนือ่งจากน ้ามัน
พชืมคีณุสมบตัเิป็นไขหรอืแข็งตัวทีอ่ณุหภมูติ า่ และจะหลอมละลายหรอืมคีวามใสเมือ่อณุหภมู ิสงูขึน้ รวมทัง้ 
ยังมกีรด ยางเหนยีว น ้าและสิง่เจอืปนผสมอยู ่จงึกอ่ใหเ้กดิปัญหาเมือ่น าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในเครือ่งยนตด์เีซล 
เชน่ การอดุตันของไสก้รองน ้ามัน หรอืหัวฉีด การอดุตันในระบบทอ่สง่น ้ามันเชือ้เพลงิเมือ่หยดุใชง้าน
เครือ่งยนตเ์ป็นเวลา นานๆ 

อยา่งไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2543 รัฐบาลไดส้ง่เสรมิการใชน้ ้ามันปาลม์แทนน ้ามันดเีซลเพือ่สนองพระราชด ารัส
ของ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว และเพือ่แกไ้ขปัญหาปาลม์น ้ามันและน ้ามันมะพรา้วซึง่มรีาคาตกต า่ โดย
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิไดจั้ดท าแนวทางการสง่เสรมิซึง่ไดจ้ากการประชมุหารอืกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่ว ขอ้งน าเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาตแิละคณะรัฐมนตรพีจิารณาใหค้วาม 
เห็นชอบเมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2544 และวนัที ่10 กรกฎาคม 2544 ตามล าดบั ซึง่สรปุสาระส าคัญไดด้งันี ้

1) ก าหนดชือ่สว่นผสมของน ้ามันพชืทีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิในเครือ่งยนตด์เีซลเพือ่ใหม้กีารสือ่สารทีต่รงกันดังนี ้

 ไบโอดเีซล คอื Methyl หรอื Ethyl ester 
 ดเีซลปาลม์ดบิ/ดเีซลมะพรา้วดบิ คอื น ้ามันปาลม์ดบิ/น ้ามันมะพรา้วดบิผสม หรอื ไมผ่สมน ้ามัน

ปิโตรเลยีมแลว้ใชใ้นเครือ่งยนตด์เีซล 
 ดเีซลปาลม์บรสิทุธิ/์ดเีซลมะพรา้วบรสิทุธิ ์คอื น ้ามันปาลม์/น ้ามันมะพรา้วทีก่ลั่นบรสิทุธิ ์ผสม 

หรอื ไมผ่สมน ้ามันปิโตรเลยีม แลว้ใชใ้นเครือ่งยนตด์เีซล 

2) ก าหนดมาตรการระยะสัน้เพือ่ป้องกันและแกไ้ขปัญหาทีอ่าจเกดิกับเครือ่งยนตโ์ดยใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ด าเนนิการดังนี ้

2.1) ใหก้ารปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (ปตท.) เรง่ท าการวจัิยเพือ่หาสว่นผสมดเีซลปาลม์บรสิทุธิ ์และดเีซล
มะพรา้วบรสิทุธิ ์ทีม่คีณุภาพไมต่ า่กวา่มาตรฐานคณุภาพน ้ามันดเีซลหมนุเร็ว ทีก่ระทรวงพาณชิยป์ระกาศก าหนด 
ทัง้ทีใ่ชก้ับรถยนตข์องสว่นราชการและรัฐวสิาหกจิ และทีใ่ชก้ับเรอืประมง แลว้ผลติเพือ่ขาย 



2.2) ให ้ปตท. สถาบันวจัิย และสถาบันการศกึษา ทีม่ผีลการวจัิยเกีย่วกับการน าน ้ามันพชืมาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ 
และผูป้ระกอบการรถยนต ์เรง่ประชาสมัพันธร์ว่มกับ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิใน
ประเด็นตา่งๆ ดังนี ้

 การใชด้เีซลมะพรา้วดบิและดเีซลปาลม์ดบิในเครือ่งยนตด์เีซลหมนุเร็ว อาจมปัีญหาตอ่
เครือ่งยนตไ์ด ้

 ดเีซลมะพรา้วดบิและดเีซลปาลม์ดบิเหมาะสมทีจ่ะใชใ้นเครือ่งยนตด์เีซลความ เร็วรอบต า่ ทีใ่ช ้

กับจักรกลการเกษตร เรอืประมง และเรอืขนสง่สนิคา้อืน่ๆ 
 ชีแ้จง และแนะน าใหค้วามรูเ้กีย่วกับการดแูลรักษาเครือ่งยนต ์การตอ่เตมิหรอืปรับแตง่

เครือ่งยนต ์และขอ้ควรระวงัในการใชด้เีซลปาลม์ดบิและดเีซลมะพรา้วดบิ 
 ดเีซลปาลม์บรสิทุธิแ์ละดเีซลมะพรา้วบรสิทุธิท์ีผ่ลติโดย ปตท. มมีาตรฐานคณุภาพเดยีวกับ

น ้ามันดเีซลทีใ่ชท่ั้วประเทศ จงึสามารถใชใ้นเครือ่งยนตด์เีซลท่ัวไปได ้
 ประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนท่ัวไปทราบถงึนโยบายของรัฐ ตอ่การใชน้ ้ามันพชืในเครือ่งยนต์

ดเีซล 

2.3) ใหก้ระทรวงการคลังยกเวน้ภาษีสรรพสามติน ้ามันในสว่นของน ้ามันพชื หรอื Ester ทีผ่ลติจากน ้ามันพชื ใน
อัตราสว่นทีผ่สมในน ้ามันดเีซล โดยเรยีกเก็บภาษีสรรพสามติเฉพาะในสว่นของน ้ามันดเีซลเทา่นัน้ 

2.4) ใหย้กเวน้เงนิเก็บเขา้กองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิ และเงนิเก็บเขา้กองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน ใน
สว่นของน ้ามันพชื หรอื Ester ทีผ่ลติจากน ้ามันพชืในอัตราสว่นทีผ่สมในน ้ามันดเีซล 

3) ก าหนดมาตรการระยะยาวเพือ่ใหเ้กดิการผลติและใชน้ ้ามันพชืในเครือ่งยนตด์เีซล ใหม้ากขึน้ โดยใหม้กีาร
ศกึษาวจัิยเพิม่เตมิและใชง้บประมาณจากกองทนุเพือ่สง่เสรมิการ อนุรักษ์พลังงานในเรือ่งตอ่ไปนี้ 

3.1) วจัิยเพือ่พัฒนาเครือ่งยนตด์เีซลทีใ่ชก้ับจักรกลการเกษตรและเครือ่งยนต ์ดเีซลหมนุชา้เพือ่ใหใ้ชด้เีซล
มะพรา้วดบิและดเีซลปาลม์ดบิ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.2) วจัิยเพือ่ก าหนดมาตรฐานคณุภาพดเีซลปาลม์บรสิทุธิแ์ละดเีซลมะพรา้วบรสิทุธิ ์ทีไ่มม่ผีลเสยีตอ่
เครือ่งยนต ์และใหม้ลพษิไมม่ากกวา่การใชน้ ้ามันดเีซล 

3.3) ศกึษาผลกระทบทีม่ตีอ่ส ิง่แวดลอ้มจากเครือ่งยนตท์ีใ่ชด้เีซลปาลม์ และดเีซลมะพรา้ว ทัง้ชนดิบรสิทุธิแ์ละ
ดบิ และไบโอดเีซล 

3.4) ศกึษาวจัิยเพือ่ก าหนดมาตรฐานของไทยส าหรับไบโอดเีซล 

3.5) วจัิยเพือ่หาวธิกีารบ ารงุรักษา ตอ่เตมิหรอืปรับแตง่เครือ่งยนตใ์หส้ามารถใชด้เีซลปาลม์ดบิและดเีซล
มะพรา้ว ดบิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและลดผลกระทบทีม่ตีอ่ส ิง่แวดลอ้ม 

3.6) ศกึษาวจัิยเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยตลอดขัน้ตอนการผลติ ตัง้แตก่ารปลกูและผลติน ้ามันจากพชื ไปจนถงึการผลติ
ดเีซลปาลม์บรสิทุธิ ์ดเีซลมะพรา้วบรสิทุธิ ์และไบโอดเีซล 

3.7) ศกึษาวจัิยเพือ่หาพชืน ้ามันชนดิอืน่ทีป่ระชาชนไมใ่ชบ้รโิภค เชน่ สบูด่ า และน ้ามันพชืใชแ้ลว้ มาใชเ้ป็น
เชือ้เพลงิ 

3.8) ศกึษาวจัิยเพือ่ก าหนดนโยบายการใชน้ ้ามันพชืเป็นเชือ้เพลงิ ซึง่ตอ้งครอบคลมุถงึ ผลกระทบทัง้ทางดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

ความพยายามในการพัฒนาน ้ามันและแอลกอฮอลจ์ากพชืเพือ่ใชท้ดแทนน ้ามันเชือ้ เพลงิในปัจจบุัน นับวา่
ประสบผลส าเร็จพอสมควรหลังจากทีม่คีวามพยายามมาเป็นระยะเวลาหลายปี วกิฤตการณ์น ้ามันทีเ่กดิขึน้หลาย
ครัง้เป็นปัจจัยเรง่ใหภ้าครัฐสนับสนุนการ ศกึษาวจัิย และหาแนวทางในการพัฒนาน ้ามันและแอลกอฮอลจ์ากพชื
มาใชป้ระโยชนไ์ดใ้นทาง ปฏบิัต ิถงึแมใ้นระยะแรกจะใชผ้สมในน ้ามันเบนซนิเพยีงรอ้ยละ 10 แตห่ากมกีาร
สนับสนุนสง่เสรมิใหม้กีารศกึษาวจัิยตอ่ไปในระยะยาวก็คาดวา่จะ สามารถน ามาใชท้ดแทนน ้ามันไดใ้นอัตราสว่น



ทีเ่พิม่ข ึน้ เนือ่งจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จงึมศีกัยภาพในการผลติพชืผลทีจ่ะน ามาใชป้ระโยชน์
ไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

 

3. พลงังานแสงอาทติย ์

โลกไดรั้บพลังงานสว่นใหญจ่ากแสงอาทติย ์โดยเมือ่คดิตามภาคตัดขวางในแนวเสน้ผา่ศนูยก์ลางของโลกจะมี
พลังงานแสงอาทติย ์ตกกระทบโลกโดยเฉลีย่ประมาณ 178,000 ลา้นลา้นวตัต ์และจะสะทอ้นกลับสูอ่วกาศรอ้ย
ละ 35 โดยบรรยากาศโลกจะดดูกลนืพลังงานแสงอาทติยไ์วป้ระมาณรอ้ยละ 43 และจะแผค่นืกลับสูบ่รรยากาศ
ประมาณรอ้ยละ 22 ของพลังงานแสงอาทติย ์ประเทศไทยตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีม่พีลังงานแสงอาทติยต์กกระทบ
มคีา่ความเขม้ของ รังสเีฉลีย่รายวนัประมาณ 4.7 กโิลวตัต ์- ชัว่โมงตอ่ตารางเมตร หรอืประมาณ 16.92 เมกะ
จลูตอ่ตารางเมตร ซึง่สามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งไมม่วีนัหมดโดยอาศยัอปุกรณ์แปรรปู พลังงานแบบ
ตา่งๆ ทัง้ในรปูของความรอ้นและการใชเ้ซลลแ์สงอาทติย ์ดังนี ้

3.1 การใชพ้ลงังานแสงอาทติยใ์นรปูของความรอ้น สามารถน ามาใชไ้ด ้8 รปูแบบ คอื 1) การท าน ้ารอ้น 
2) การอบแหง้ 3) การกลัน่น ้า 4) การประกอบอาหาร 5) การผลติ ไฟฟ้า 6) การท าความเย็นและการปรับ
อากาศ 7) การสบูน ้า และ 8) สระแสงอาทติย ์โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

1) การท าน า้รอ้นหรอืของเหลว 

การใชพ้ลังงานแสงอาทติยใ์นการผลติน ้ารอ้น เพือ่ใชต้ามอาคารบา้นเรอืนและอตุสาหกรรมบางประเภททีใ่ชน้ ้า
รอ้นซึง่ม ีอณุหภมูติ า่กวา่จดุเดอืด ปัจจบุันไดก้า้วหนา้จนมคีวามคุม้คา่ทางเศรษฐกจิ ในหลายประเทศไดม้กีาร
ผลติเครือ่งท ารอ้นจากพลงังานแสงอาทติยข์ ึน้เอง รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย 

ในประเทศทีก่ าลังพัฒนาแผงรับแสงอาทติยท์ีผ่ลติขึน้ สว่นมากจะมแีผน่ดดูแสงเป็นทอ่ทองแดงทีม่คีรบี
ทองแดง หรอือะลมูเินยีมใชก้ารเคลอืบผวิเลอืกรังสอียา่งงา่ย มฝีาปิดเป็นกระจกชัน้เดยีวทีม่เีหล็กเจอืปน แต่
คณุภาพของเครือ่งท าน ้ารอ้นดว้ยแสงอาทติยท์ีผ่ลติในประเทศทีก่ าลังพัฒนา มักขาดความแน่นอน เนือ่งจากยัง
ไมม่มีาตรฐานอตุสาหกรรมควบคมุ 

แผงรับแสงอาทติยท์ีผ่ลติในประเทศทีก่า้วหนา้ทางอตุสาหกรรมจะม ีประสทิธภิาพสงูและนานทนทานกวา่ 
เพราะผลติไดต้ามมาตรฐาน มกีารใชผ้วิเลอืกรังสทีีด่ ีอาท ิโครมด า (Black Chrome) เคลอืบแผน่ดดูแสง 
บางครัง้ผูผ้ลติใชแ้ผน่ดดูแสงทีท่ าดว้ยพลาสตกิด าซึง่สงัเคราะหข์ ึน้เป็น พเิศษ เพือ่ใหส้ามารถดดูแสงไดด้ ีและ
มคีวามทนทานสงู ฝาปิดแผงรับ แสงอาทติยท์ีท่ าดว้ยกระจกขาวใส และไมแ่ตกทีอ่ณุหภูมสิงูก็หาไดไ้มย่าก 
นอกจากนีย้ังมฝีาปิดทีเ่ป็นพลาสตกิใสซึง่พัฒนาขึน้เพือ่ใหท้นตอ่แสงอาทติย ์ใหเ้ลอืกดว้ย โดยผูผ้ลติหลาย
รายไดใ้ชก้ระจกใสสองชัน้เป็นฝาปิดเพือ่ใชใ้นงานทีต่อ้งการ อณุหภมูสิงูกวา่ 70 องศาเซลเซยีส 

การพัฒนาอปุกรณ์รับแสงอาทติย ์ปัจจบุันสว่นใหญมุ่ง่ทีจ่ะผลติความรอ้นทีอ่ณุหภมูสิงูกวา่ 100 องศาเซลเซยีส 
ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ เพือ่ทีจ่ะน าไปใชใ้นอตุสาหกรรมหลายประเภท เชน่ การผลติอาหาร อตุสาหกรรมสิง่
ทอ ส ีเป็นตน้ 

2) การอบแหง้ 

การอบแหง้กลางแจง้ดว้ยแสงอาทติยไ์ดใ้ชก้ันนานนับพันปี แตใ่นปัจจบุันไดม้กีารพัฒนาเป็นเครือ่งอบแหง้ซึง่
ท าใหค้ณุภาพของผลผลติสงู ขึน้ และมปีระสทิธภิาพในการท างานสงูขึน้ดว้ย โดยอาจแบง่เครือ่งอบแหง้ออก
ไดต้ามลักษณะการหมนุเวยีนของอากาศ คอื การพาแบบธรรมชาต ิและการพาแบบบังคับ หรอือาจแบง่ตาม
ลักษณะการใชง้านของเครือ่ง เชน่ อบแหง้พชืเศรษฐกจิ อบแหง้ปลา อบแหง้เมล็ดพชื และไม ้เป็นตน้ 

เครือ่งอบแหง้ส าหรับพชืเศรษฐกจิตา่งๆ และปลาทีพั่ฒนาแลว้ม ี3 ประเภท คอื ประเภทกลอ่ง เตน๊ท ์และแบบตู ้
ทีม่แีผงรับแสงแยกสว่น ในสองประเภทแรกจะมรีาคาตน้ทนุต า่และประสทิธภิาพคอ่นขา้งต า่ ประเภทหลังจะ
บรรจวุสัดทุีอ่บแหง้ไดม้ากกวา่และมปีระสทิธภิาพสงู แตม่รีาคาตน้ทนุสงูกวา่สองแบบแรก 



การอบแหง้ใบยาสบูดว้ยแสงอาทติยเ์ป็นงานทีล่ะเอยีดออ่น เพราะจะตอ้งมกีารควบคมุอณุหภมูแิละความชืน้
คอ่นขา้งละเอยีด ถงึแมว้า่การพัฒนาเครือ่งอบแหง้ใบยาสบูดว้ยแสงอาทติยโ์ดยใหอ้ากาศผา่นแบบ บังคับ
พรอ้มดว้ยตัวชว่ยใหค้วามรอ้นไดท้ ากันมาบา้งแลว้ แตก็่ยังตอ้งท าการวจัิยและพัฒนาอกีมาก เพือ่ใหก้าร
อบแหง้ใบยาสบูดว้ยแสงอาทติยส์ามารถใชง้านไดม้ปีระสทิธภิาพ 

นอกจากนีย้ังมเีครือ่งอบแหง้เมล็ดพชืขนาดเล็กแบบใหอ้ากาศไหลผา่นเครือ่ง ทัง้โดยวธิธีรรมชาตแิละวธิบีังคับ 
ซึง่ไดรั้บการพัฒนามาแลว้ในหลายประเทศ บางประเทศไดพั้ฒนาฉางอบแหง้เมล็ดพชืดว้ยแสงอาทติยข์นาด
ใหญ ่ในปัจจบุันการอบแหง้ดว้ยแสงอาทติย ์มศีักยภาพสงู โดยเฉพาะประเทศเกษตรกรรมไดม้กีารศกึษาและ
พัฒนากันอยา่งกวา้งขวางขึน้ 

3) การกล ัน่น า้ 

เครือ่งกลั่นน ้าดว้ยแสงอาทติยแ์บบอา่ง ไดรั้บการพัฒนาเป็นเวลากวา่ 100 ปีแลว้ ขนาดใหญท่ีส่ดุทีส่รา้งมาแลว้
มพีืน้ทีก่วา่ 9,000 ตารางเมตร ปัจจบุันไดม้กีารออกแบบและใชว้สัดตุา่งๆ กัน ซึง่ข ึน้อยูก่ับสภาพการใชง้าน เชน่ 
ใชแ้ผน่กระจกใสเป็นฝาปิดทีม่ ีประสทิธภิาพสงูแตแ่ตกงา่ย หรอืใชแ้ผน่พลาสตกิใสซึง่มคีวามเหนยีวกวา่ แต่
อัตราการกลั่นตัวของหยดน ้าต า่กวา่ เนือ่งจากความตงึผวิระหวา่งแผน่พลาสตกิกับหยดน ้ามคีา่สงู หรอือาจใช ้

เป็นยางแอสฟัลทจ์ะท าใหม้กีารดดูแสงไดด้แีตน่ ้าทีก่ลั่นไดจ้ะม ีกลิน่ 

ประสทิธภิาพของเครือ่งกลั่นน ้าดว้ยแสงอาทติยแ์บบอา่ง ปกตแิลว้จะถกูจ ากดัดว้ยอัตราการสญูเสยีความรอ้น 
เนือ่งจากการกลั่นตัวของไอน ้าในเครือ่ง ปัจจบุันไดม้กีารวจัิยและพัฒนาเครือ่งกลั่นดว้ยการน าความรอ้นจากการ
กลั่นมา ใหค้วามรอ้นแกน่ ้าดบิกอ่นเขา้เครือ่งกลั่น เครือ่งกลั่นน ้าแบบอา่งมขีอ้ดอ้ย คอื ใชพ้ืน้ทีม่าก ปัจจบุันไดม้ี
การวจัิยและพัฒนาเครือ่งกลั่นทีม่ผีวิดดูแสงในแนวดิง่ เพือ่แกไ้ขปัญหาดังกลา่ว 

4) การประกอบอาหาร 

เตาประกอบอาหารดว้ยแสงอาทติยแ์บง่ไดเ้ป็น 3 ประเภท ประเภทแรกมตีัวรับแสงแผน่ราบเป็นกระจกสองชัน้
เพือ่ผลติไอน ้าหรอืของเหลวรอ้น โดยจะใหอ้ณุหภมูสิงูพอส าหรับการตม้และนึง่เทา่นัน้ เตาประเภทนีไ้มต่อ้งมี
อปุกรณ์เคลือ่นทีต่ามดวงอาทติยจ์งึไมต่อ้งดแูลอยู ่ตลอดเวลา และอาจน าความรอ้นมาใชใ้นการหงุตม้ไดด้ว้ย 
เตาประเภททีส่อง จะมแีผน่กระจกราบสะทอ้นแสงเพือ่เพิม่อตัราสว่นการรวมแสง จงึใหอ้ณุหภมูสิงูกวา่ประเภท
แรก สามารถใชใ้นการตม้นึง่ หรอือบอาหารได ้โดยจะตอ้งปรับต าแหน่งของกระจกเป็นครัง้คราวระหวา่งการใช ้

งาน เตาประเภทสดุทา้ยจะมกีารรวมแสงเป็นจดุโดยใชผ้วิสะทอ้นแสงรปูทรงโคง้แบบพารา โบลคิ จงึสามารถ
ใหอ้ณุหภมูสิงูมากกวา่ 300 องศาเซลเซยีส ซึง่จะตอ้งมอีปุกรณ์เคลือ่นทีต่ามดวงอาทติยต์ลอดเวลา 

ขอ้ดอ้ยของเตาประกอบอาหารทัง้สามประเภทก็คอื ไมส่ามารถประกอบอาหารในชว่งเวลาทีม่แีสงอาทติยอ์อ่นๆ 
ได ้เชน่ ในตอนเชา้และตอนเย็น จงึตอ้งมกีารพัฒนาระบบสะสมความรอ้นทีม่ปีระสทิธภิาพ และเหมาะสมกับ
การน าไปใชง้านตอ่ไป 

5) การผลติไฟฟ้า 

ระบบผลติพลังงานไฟฟ้าดว้ยแสงอาทติย ์โดยใชก้ระบวนการความรอ้น แบง่ได ้เป็น 2 ประเภท คอื ระบบ
กระจายตัวรับแสง และระบบหอคอยกลาง จากการศกึษาเปรยีบเทยีบพบวา่ถา้ตอ้งการก าลังการผลติระหวา่ง 
10 กโิลวตัต ์ถงึ 10 เมกะวตัต ์ระบบกระจายตัวรับแสงจะมคีวามเหมาะสมกวา่ระบบเซลลแ์สงอาทติย ์และระบบ
หอคอยกลาง แตถ่า้ตอ้งการก าลังการผลติเกนิกวา่คา่ดังกลา่วระบบหอคอยกลางจะมคีวามเหมาะ สมมากกวา่ 

ระบบผลติไฟฟ้าแบบกระจายตัวรับแสง มหีลายแบบดว้ยกัน ไดแ้ก ่แบบรางและแบบจานพาราโบลคิซึง่
เคลือ่นทีไ่ด ้ผวิสะทอ้นแสงอาจเป็นกระจก อะลมูเินยีม หรอืโลหะ ไรส้นมิ การผลติกระจกโคง้ทีม่สีภาพการ
สะทอ้นแสงสงูและทนทานตอ่สภาพแวดลอ้มนัน้ตอ้ง ใชเ้ทคโนโลยทีีส่งู สว่นการผลติอะลมูเินยีม หรอืโลหะไร ้
สนมิผวิโคง้อาจท าไดไ้มย่าก แตส่ภาพการสะทอ้นแสงของผวิต า่กวา่กระจกทีม่ลีักษณะเป็นเบา้รวมแสงซึง่
เคลอืบ ดว้ยผวิเลอืกรังส ีการผลติไฟฟ้าจากระบบกระจายตัวรับแสงเหมาะกับระบบไฟฟ้าชนบท ซึง่ไมต่อ้งใช ้

เทคโนโลยทีีส่งูมากนัก 

ระบบผลติไฟฟ้าแบบหอคอยกลาง จะใชฮ้ลีโิอสแตทจ านวนมากสะทอ้นแสงมาเขา้เบา้รับแสง ซึง่ตัง้อยูบ่น
หอคอยสงู การเคลือ่นทีข่องฮลีโิอสแตทตอ้งการความเทีย่งตรงมาก จงึจ าเป็นตอ้งควบคมุดว้ยระบบ



คอมพวิเตอร ์เนือ่งจากอณุหภมูขิองระบบสงูเกนิกวา่ 500 องศาเซลเซยีส จงึมปัีญหาเกีย่วกับวสัดทุีท่ าเบา้รับ
แสงอยูม่าก ในปัจจบุันระบบนีย้ังอยูร่ะหวา่งการพัฒนา 

6) การท าความเย็นและการปรบัอากาศ 

เนือ่งจากการเปลีย่นพลังงานแสงอาทติยใ์หเ้ป็นพลังงานความรอ้นท าไดอ้ยา่ง มปีระสทิธภิาพมากกวา่การผลติ
พลังงานไฟฟ้าหรอืพลังงานกล ระบบท าความเย็นแบบระเหยและแบบดดูซมึจงึเหมาะสมส าหรับการท าความ
เย็นดว้ยแสง อาทติยม์ากกวา่ระบบท า ความเย็นดว้ยการอัดเชงิกล 

เครือ่งท าความเย็นแบบระเหย ประกอบดว้ยภาชนะทีหุ่ม้ดว้ยผา้ ตอนลา่งของภาชนะจะถกูจุม่อยูใ่นอา่งน ้า ใน
บรรยากาศทีร่อ้นและแหง้การระเหยของน ้าจากผา้ชืน้รอบๆ ภาชนะจะท าใหอ้ณุหภมูภิายในภาชนะลดต า่ลงกวา่
อณุหภมูแิวดลอ้มมาก เครือ่งท าความเย็นแบบนีเ้หมาะส าหรับเก็บรักษาอาหารจ านวนไมม่ากนัก จากหลกัการ
เดยีวกันนีส้ามารถน ามาใชป้รับอากาศภายในอาคารไดโ้ดยการฉีดน ้าเป็น ฝอยบนหลังคา เมือ่น ้าระเหย ก็จะท า
ใหอ้ณุหภมูใินหอ้งลดลง จดุออ่นของระบบประเภทนี ้คอื ประสทิธภิาพในการใชง้านต า่ไมค่อ่ยจะไดผ้ลนักถา้
ความชืน้ในบรรยากาศสงู 

สว่นระบบท าความเย็นแบบดดูซมึจะใชต้ัวดดูซมึ เครือ่งก าเนดิไฟฟ้า และเครือ่งสบูแทนเครือ่งอัดกา๊ซ ตูเ้ย็น
ขนาดเล็กทีท่ างานดว้ยหลักการนีโ้ดยใชแ้สงอาทติยใ์หค้วามรอ้นจะมคีวาม เหมาะสมส าหรับการใชง้านใน
ชนบทเพือ่เก็บรักษาอาหาร ระบบปรับอากาศแบบดดูซมึทีท่ างานตอ่เนือ่งทีเ่หมาะสมส าหรับการใชง้านในเมอืง 
นัน้ประกอบดว้ย ตัวดดูซมึ เครือ่งก าเนดิไฟฟ้า ตัวระบายความรอ้น และตัวดดูความชืน้ ระบบนีไ้ดรั้บการ
ออกแบบผลติออกสูท่อ้งตลาดแลว้ แตม่รีาคาสงู และระบบนีย้ังตอ้งการตัวใหค้วามรอ้นส ารองและก าลังงาน
จากภายนอกเพือ่ขบั เครือ่งสบู สารทีน่ ามาใชไ้ดด้ใีนปัจจบุันส าหรับระบบปิดมสีองชนดิ คอื ของผสม
แอมโมเนยีกับน ้า และน ้ากับลเิธยีมโบรไมด ์

ส าหรับระบบเปิดใชห้ลักการปรับอากาศดว้ยการระเหยรว่มกับการลดความชืน้ และการเพิม่ความชืน้ของอากาศ 
การลดความชืน้ซึง่ส าคัญส าหรับอากาศรอ้นนัน้สามารถท า ไดง้า่ยกวา่การลดอณุหภมูอิากาศดว้ยสารดดู
ความชืน้ เชน่ ซลิกิาเจล และลเิธยีมคลอไรด ์การท าใหอ้ากาศภายในอาคารบา้นเรอืนเย็นอาจท าไดโ้ดยใชว้สัดุ
ผวิด าแผรั่งสคีวาม รอ้นออกจากตัวบา้นใหแ้กบ่รรยากาศในเวลากลางคนื 

7) การสบูน า้ 

การสบูน ้าไมจ่ าเป็นตอ้งใชพ้ลังงานอยา่งตอ่เนือ่ง ในปัจจบุันหากสบูน ้าดว้ยพลังงานแสงอาทติยท์ีใ่ชก้ าลังงาน
ต า่กวา่ 10 กโิลวตัตแ์ลว้ การใชเ้ซลลแ์สงอาทติยจ์ะคุม้คา่กวา่การใชก้ระบวนการความรอ้น การสบูน ้าดว้ย
แสงอาทติยอ์าจแบง่ประเภทตามชว่งอณุหภมูทิีใ่ชง้าน คอื อณุหภมูติ า่ ปานกลาง และสงู หรอือาจแบง่ตาม
สถานะของสารท างานไดแ้ก ่สถานะของเหลว ไอ และกา๊ซ 

ในระบบทีม่อีณุหภมูสิงูใชต้ัวรวมแสงประเภทจานรปูโคง้หรอืพาราโบลคิ มไีอน ้าหรอือากาศเป็นสารท างานอาจ
ใหป้ระสทิธภิาพสงูถงึรอ้ยละ 20 แตต่อ้งใชเ้ทคโนโลยทีีส่งูและมรีาคาตน้ทนุสงู เนือ่งจากตอ้งมรีะบบตดิตาม
ดวงอาทติยอ์ยา่งเทีย่งตรง ระบบทีม่อีณุหภมูปิานกลางจะใชต้ัวรวมแสงแบบพาราโบลคิซึง่จะใหป้ระสทิธภิาพ 
ประมาณรอ้ยละ 6 - 10 โดยทีส่ารท างานจะมอีณุหภมูสิงูประมาณ 300 องศาเซลเซยีส 

ในระบบทีม่อีณุหภมูติ า่ ใชต้ัวรับแสงแผน่ราบจะใหก้ าลังการผลติ 10 - 30 กโิลวตัต ์มปีระสทิธภิาพคอ่นขา้งต า่
ประมาณรอ้ยละ 2 - 3 แตเ่นือ่งจากใชเ้ทคโนโลยไีมส่งูนักจงึมคีวามเหมาะสมกับประเทศทีก่ าลังพัฒนา 
โดยเฉพาะถา้มรัีงสกีระจายในอัตราคอ่นขา้งสงู 

ระบบสบูน ้าทีก่ าลังไดรั้บการศกึษาอกีลักษณะหนึง่ คอื การอาศัยความ แตกตา่งของปรมิาตรจ าเพาะของสาร
ท างานเมือ่เปลีย่นสถานะระหวา่งของเหลวและไอ ระบบลักษณะเชน่นีม้ ี2 ประเภท คอื หลอ่เย็นดว้ยอากาศ 
และหลอ่เย็นดว้ยน ้า เมือ่สารท างานชัน้ ทีส่องถกูเปลีย่นสถานะในแตล่ะวฏัจักร ปรมิาณน ้าทีส่บูไดจ้ะมคีา่เทา่กับ
ความแตกตา่งของปรมิาตร ซึง่เกดิจากการเปลีย่นสถานะ การสบูน ้าดว้ยแสงอาทติยม์ศีักยภาพสงูโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในประเทศเกษตรกรรม แตก็่ยังตอ้งไดรั้บการพัฒนาและวจัิยอยูอ่กีมาก 

8) สระแสงอาทติย ์



สระหรอืบอ่ทีม่นี ้าเกลอืเขม้ขน้อยูท่ีก่น้บอ่ลกึประมาณ 1 - 2 เมตร อาจรับแสงอาทติยแ์ละผลติอณุหภมูนิ ้าเกลอื
บรเิวณกน้บอ่ไดก้วา่ 70 องศาเซลเซยีส ทัง้นีเ้กลอืทีใ่ชจ้ะตอ้งละลายน ้าไดด้ขี ึน้เมือ่อณุหภมูเิกลอืสงูขึน้ เชน่ 
เกลอืแกง (Sodium chloride) สารสขีาว ดดูความชืน้ (Calcium chloride) เกลอืผลกึสขีาว (Potassium 
nitrate) เป็นตน้ สระแสงอาทติยท์ีด่จีะตอ้งมคีวามเขม้ขน้สงูสดุทีก่น้บอ่ เนือ่งจากไมม่กีารพาความรอ้นในสระ
น ้าเกลอืเจอืจางตอนบนจงึท าหนา้ทีเ่ป็นฉนวน ความรอ้น ถงึแมว้า่สระแสงอาทติยม์แีนวโนม้ทีจ่ะคุม้คา่มากกวา่
ระบบรับแสงอาทติย ์ประเภทอืน่ในชว่งอณุหภมูใิชง้านเดยีวกัน เพราะสระแสงอาทติยท์ าหนา้ทีเ่ป็นตัวรับแสง
และตัวสะสมพลังงานความรอ้น แตก็่ยังมปัีญหาอกีหลายประการ เชน่ การสญูเสยีความแตกตา่งของความ
เขม้ขน้ของสระ เนือ่งจากกระแสลม ฝน การเปลีย่นทศิทางของแสง เป็นตน้ ในปัจจบุันมสีระแสงอาทติย์
ทดลองผลติกระแสไฟฟ้าขนาด 150 กโิลวตัต ์ในประเทศอสิราเอลโดยใชก้ารกัน้สว่นหนึง่ของทะเลเดดชเีป็น
สระแสงอาทติย ์แลว้น าความรอ้นจากสระ ไปผลติไอสารอนิทรยีส์ าหรับหมนุกังหัน 

3.2) การใชพ้ลงังานในรปูของเซลลแ์สงอาทติย ์

เซลลแ์สงอาทติยเ์ป็นแหลง่ผลติพลังงานไฟฟ้าทีส่ าคัญจะอยูใ่นรปูของแรงดนั ไฟฟ้าซึง่สามารถจา่ย
กระแสไฟฟ้าใหแ้กอ่ปุกรณ์ไฟฟ้า โดยสว่นใหญแ่ลว้เซลลแ์สงอาทติยจ์ะผลติจากแวน่ผลกึเดีย่วของซลิคิอน 
โดยใชเ้ทคโนโลยซีลิคิอนในการผลติชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิสแ์ละวงจรรว่ม การใชเ้ทคโนโลยดีังกลา่วจงึท าให ้
เซลลม์รีาคาแพงและสามารถผลติไดใ้นประเทศที ่มเีทคโนโลยซีลิคิอนเทา่นัน้ เนือ่งจากเซลลม์รีาคาสงูการใช ้

งานจงึมจี ากัด สว่นใหญม่กีารใชร้ะบบแผงเซลลแ์สงอาทติยซ์ ึง่มขีนาดก าลังผลติกระแสไฟฟ้าไม ่มากนัก 
ส าหรับระบบโทรคมนาคมในสถานทีห่า่งไกลจากระบบสายสง่ก าลังไฟฟ้าการใชแ้ผงเซลล ์แสงอาทติยใ์น
บรเิวณเสน้ศนูยส์ตูรพบวา่ความรอ้นและความชืน้ท าใหว้สัดทุีใ่ช ้เคลอืบเซลลเ์สือ่มสภาพลงและการท างานของ
เซลลม์ ีประสทิธภิาพลดลง 

ถงึแมจ้ะมกีารใชเ้ทคโนโลยซีลิคิอนเพือ่ผลติเซลลแ์สงอาทติยแ์ตร่าคาของ เซลลก็์ยังลดลงไมม่าก วธิกีารหนึง่
ทีจ่ะลดราคาของเซลลล์งไดก็้คอืเริม่กระบวนการผลติเซลล ์โดย สัง่แวน่ผลกึซลิคิอนจากประเทศอตุสาหกรรม
และด าเนนิกระบวนการผลติในล าดับตอ่มา ตลอดจนประกอบแผงเซลลแ์ละสรา้งระบบไฟฟ้าอืน่ๆ 
ภายในประเทศเอง นอกจากเซลลท์ีผ่ลติจากแวน่ผลกึเดีย่วซลิคิอนนีเ้ซลลร์ุน่ใหมซ่ ึง่สรา้งจาก แวน่ผลกึยอ่ย
และแวน่ผลกึรปูเหลีย่มจะ ท าใหร้าคาต า่ลงได ้เนือ่งจากไมม่กีารสญูเสยีเนือ้ผลกึจากการตัด 

การพัฒนาเซลลแ์สงอาทติยม์คีวามกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว ดว้ยการใชเ้ซลลแ์สงอาทติยป์ระสทิธภิาพสงูกับระบบ
รวมแสง การพัฒนาเซลลช์นดิโครงสรา้งพเิศษและชนดิแผน่ราคาถกู รวมทัง้การพัฒนาเซลลท์ีส่ามารถดงึเอา
พลังงานความรอ้นออกมาใชไ้ด ้ปัจจบุันไดม้กีารผลติเซลลแ์สงอาทติยจ์ากแวน่ผลกึเดีย่วของซลิคิอน และของ
แกลเลยีมอารเ์ซไนด ์(โลหะ สขีาวคลา้ยเงนิ) และมกีารใชเ้ซลลแ์สงอาทติยเ์ป็นแหลง่ก าเนดิพลังงานทีส่ าคัญ
อกีดว้ย 

ประเทศไทยมกีารประดษิฐเ์ครือ่งท าน ้ารอ้นดว้ยแสงอาทติยเ์ป็นผลส าเร็จเมือ่ ปี พ.ศ. 2509 โดยศาสตราจารย์
พงศศ์ักดิ ์วรสนุทโรสถ อดตีอธกิารบดสีถาบันเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้ธนบรุ ีและอดตีอธบิดกีรมอาชวีวทิยา 
นับเป็นบคุคลแรกทีไ่ดใ้ชห้ลักวชิาการของวทิยาศาสตรป์ระดษิฐเ์ครือ่งท าน ้า รอ้นดว้ยแสงอาทติย ์สามารถผลติ
น ้ารอ้นทีอ่ณุหภมู ิ70 - 75 องศาเซลเซยีส เป็นปรมิาณ 80 ลติรตอ่วนั หลังจากนัน้ไดส้รา้งเครือ่งมอืตน้แบบ
ส าหรับกลั่นน ้าดว้ยแสงอาทติย ์แตเ่นือ่งจากเทคโนโลยใีนการน าแสงอาทติยม์าใชป้ระโยชนใ์นขณะนัน้มรีาคา
แพงมาก เมือ่เปรยีบเทยีบกับน ้ามัน และกา๊ซธรรมชาต ิดังนัน้ ความพยายามในการพัฒนา พลังงานจาก
แสงอาทติยม์าใชป้ระโยชน ์จงึไมไ่ดรั้บความสนใจเทา่ทีค่วร 

ในปี พ.ศ. 2513 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ วทิยาเขตธนบรุ ี(ปัจจบุันคอื มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบรุ)ี ไดเ้ริม่งานวจัิยและพัฒนาพลังงานแสงอาทติย ์อกีครัง้ ประกอบกับการเกดิวกิฤตการณ์น ้ามัน
ในปี พ.ศ. 2516 ท าใหร้าคาน ้ามันเพิม่สงูขึน้ แนวคดิในการทีจ่ะน าพลังงานแสงอาทติยม์าใชป้ระโยชนจ์งึไดรั้บ
ความสนใจจากทัง้ ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศกึษาหลายแหง่ อยา่งไรก็ตาม ในการพัฒนาพลังงาน
แสงอาทติยม์าใชป้ระโยชนจ์ าเป็นตอ้งมกีารพัฒนาระบบขอ้มลู ดา้นพลังงานแสงอาทติยใ์หม้คีวามน่าเชือ่ถอื 
เพือ่น าไปสูก่ารวเิคราะหข์อ้มลูอยา่งเป็นระบบ ซึง่จะเป็นประโยชนต์อ่การออกแบบอปุกรณ์รับพลังงาน
แสงอาทติย ์

จากการวจัิยและพัฒนาพลังงานแสงอาทติยเ์ทา่ทีม่กีารด าเนนิการแลว้ในประเทศ ไทย ยังคงอยูใ่นวงจ ากัด มี
เพยีงเครือ่งท าน ้ารอ้นดว้ยแสงอาทติยท์ีแ่พรห่ลายในเชงิพาณชิย ์สว่นเครือ่งอบแหง้แสงอาทติยม์กีารใชง้านอยู่



ในระดับหนึง่ ส าหรับเทคโนโลยเีซลลแ์สงอาทติยม์กีารใชง้านอยูใ่นวงจ ากัดมากเนือ่งจากตน้ทนุ ยังสงูอยู ่กวา่
รอ้ยละ 80 ของการใชง้านอยูใ่นสว่น ราชการและรัฐวสิาหกจิ โดยมกีารใชง้านใน 3 ลักษณะคอื 

1) การใชใ้นระบบสญัญาณ โดยการตดิตัง้เซลลแ์สงอาทติยเ์พือ่ใชใ้นสถานทีวนสญัญาณขององคก์ารโทรศัพท ์
แหง่ประเทศไทย ซึง่มสีถานตีัง้อยูบ่นยอดเขาเพือ่ใชก้ับวทิยสุือ่สาร นอกจากนี ้ยังใชก้ับสญัญาณเตอืนของ 
กฟผ. เพือ่บอกเขตหวงหา้มบรเิวณอา่งเก็บน ้า และเสาไฟฟ้าแรงสงู 

2) การใชเ้พือ่ประโยชนข์องประชาชน โดยการจัดตัง้สถานปีระจแุบตเตอรี ่เพือ่ผลติไฟฟ้าใชใ้นหมูบ่า้นทีอ่ยู่
หา่งไกล และใชส้บูน ้า 

3) การใชเ้พือ่ผลติไฟฟ้าของ กฟผ. จ าหน่ายเขา้ระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) ไดแ้ก ่

 สถานเีซลลแ์สงอาทติยท์ีจั่งหวดัภเูก็ตใชผ้ลติไฟฟ้า 8 กโิลวตัต ์และใชร้ว่มกบักังหันลมผลติ
ไฟฟ้า 42 กโิลวตัต ์

 สถานเีซลลแ์สงอาทติยท์ีค่ลองชอ่งก า่ อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแกว้ใชผ้ลติไฟฟ้า 20 
กโิลวตัต ์และใชร้ว่มกับพลังน ้าผลติไฟฟ้า 20 กโิลวตัต ์

 สถานเีซลลแ์สงอาทติยท์ีอ่ าเภอสนัก าแพง จังหวดัเชยีงใหม ่ใชผ้ลติไฟฟ้า 14 กโิลวตัต ์

เมือ่มกีารจัดตัง้กองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน เมือ่ปี พ.ศ. 2535 และมกีารจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงาน
ตัง้แตปี่งบประมาณ 2538 เป็นตน้มา การพัฒนาและใชป้ระโยชนจ์ากพลังงานแสงอาทติยก็์มคีวามกา้วหนา้มาก
ยิง่ขึน้ เนือ่งจากกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์ พลังงานจะใหเ้งนิสนับสนุนแกโ่ครงการศกึษาวจัิย และ
โครงการสาธติทีเ่กีย่วกับพลังงานแสงอาทติย ์เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิอตุสาหกรรมการผลติระบบเซลลแ์สงอาทติย์
ในประเทศไทย โดยมโีครงการ ทีไ่ดรั้บการสนับสนุนใหด้ าเนนิการแลว้หลายโครงการ ไดแ้ก ่

1) โครงการสาธติระบบผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติยบ์นหลงัคาบา้น โดย กฟผ. ไดรั้บการ
สนับสนุนใหเ้ป็นผูด้ าเนนิการคัดเลอืกเทคโนโลยแีละผูเ้ขา้รว่ม โครงการเพือ่ด าเนนิการตดิตัง้เซลลแ์สงอาทติย์
ใหแ้กบ่า้นอยูอ่าศัยจ านวน 10 หลัง ในจ านวนนี้ใชเ้ทคโนโลยเีซลลแ์สงอาทติยแ์บบผลกึเดีย่วขนาด 2.2 
กโิลวตัต ์แกบ่า้นอยูอ่าศยั 8 หลัง และอกี 2 หลัง ใชเ้ซลลแ์สงอาทติยแ์บบอะมอรฟั์ส (Amorphous) ขนาด 
2.88 กโิลวตัต ์สามารถผลติไฟฟ้าไดร้วมประมาณปีละ 30,940 - 35,350 กโิลวตัต ์- ชัว่โมง คาดวา่จะชว่ยลด
การน าเขา้น ้ามัน เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าไดป้ระมาณ 10,500 - 12,000 ลติรตอ่ปี 

2) โครงการสาธติระบบผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติยบ์นหลงัคาอาคารศาลา กลางจังหวดั โดย 
กฟผ. ไดรั้บการสนับสนุนใหด้ าเนนิการตดิตัง้ระบบเซลลแ์สงอาทติยแ์บบผลกึเดีย่วขนาด 4.2 กโิลวตัต ์ใหแ้ก่
ศาลากลางจังหวดัทีช่นะการประกวดตาม โครงการประหยัดพลังงานในปีรณรงคเ์พือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์
พลังงาน และตดิตัง้ใหแ้กส่ถาบันการศกึษาดว้ย หลังจากการตดิตัง้ไดม้กีารฝึกอบรมใหค้วามรูท้างวชิาการแก่
หน่วยงาน เพือ่การเผยแพรโ่ครงการตอ่ไป 

3) โครงการระบบผลติไฟฟ้าแบบผสมผสานดว้ยพลังงานสะอาดส าหรับอทุยานแหง่ชาตแิละเขต รักษาพันธุ์
สตัวป่์า โดยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุไีดรั้บการสนับสนุนใหด้ าเนนิการ ศกึษาและออกแบบ
ระบบผลติไฟฟ้าทีใ่ชพ้ลังงานแสงอาทติยแ์ละ พลังงานลม เพือ่ตดิตัง้ใหแ้กท่ีท่ าการอทุยานแหง่ชาตติะรเุตา 
ศนูยบ์รกิารทอ่งเทีย่วบนยอด ภกูระดงึ และเขตรักษาพันธุส์ตัวป่์าหว้ยขาแขง้ 

4) โครงการพัฒนาเพือ่แพรข่ยายการใชร้ะบบเครือ่งท าน ้ารอ้นจากแสงอาทติยใ์นประเทศ ไทย เพือ่เป็นการ
ขยายการใชร้ะบบท าน ้ารอ้นพลังงานแสงอาทติยใ์หก้วา้งขวางขึน้ มหาวทิยาลัยนเรศวรไดรั้บการสนับสนุนจาก
กองทนุฯ ใหเ้งนิสนับสนุนเพือ่ด าเนนิการแกค่รัวเรอืนทีป่ระสงคจ์ะเขา้รว่มโครงการใน การตดิตัง้ระบบเครือ่งท า
น ้ารอ้นจ านวน 10 เครือ่ง ราคาประมาณเครือ่งละ 40,000 บาท โดยกองทนุฯ ชว่ยออกเงนิใหไ้มเ่กนิ 7,877 
บาท/ราย เมือ่ตดิตัง้ครบ 100 เครือ่ง คาดวา่จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได ้180,000 กโิลวตัต ์- ชัว่โมง
ตอ่ปี 

5) โครงการสาธติเครือ่งสกัดสารป้องกันศัตรพูชืโดยใชพ้ลังงานแสงอาทติย ์โดย กฟผ. ไดรั้บการสนับสนุนจาก
กองทนุฯ ในการด าเนนิการสาธติเครือ่งสกัดสารป้องกันศัตรพูชื จ านวน 220 ชดุ ใหแ้กเ่กษตรกรผูส้นใจเขา้รว่ม
โครงการกระจายไปในพืน้ทีต่า่งๆ และทีม่กีารเพาะปลกูพชืแตกตา่งกัน เพือ่สง่เสรมิการใชพ้ลังงานแสงอาทติย์
และพชืสมนุไพรเป็นสารก าจัดศัตรพูชืแทน การใชส้ารเคม ี



6) โครงการศกึษาและวจัิยการใชพ้ลังงานแสงอาทติยใ์นอตุสาหกรรมอบแหง้ผัก โดยมหาวทิยาลัยนเรศวร
ไดรั้บการสนับสนุนจากกองทนุฯ ในการพัฒนาเครือ่งอบแหง้ผักพลังงานแสงอาทติย ์และท าการทดสอบสาธติ
ทีบ่รษัิทอตุสาหกรรมการเกษตรเขาคอ้ จ ากัด จังหวดัเพชรบรูณ์ ซึง่เป็นโรงงานอบแหง้ผักในโครงการ
พระราชด าร ิเพือ่เป็นโครงการสาธติตน้แบบ และเพือ่ใหม้กีารแพรข่ยายการใชเ้ทคโนโลยนีีใ้นอตุสาหกรรม
อบแหง้ตอ่ไป 

7) โครงการวจัิยและพัฒนาเซลลแ์สงอาทติยท์ีเ่หมาะกับภมูอิากาศเขตรอ้นชืน้ โดยส านักงานพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ไดรั้บการสนับสนุนจาก กองทนุฯ ใหด้ าเนนิการวจัิยและพัฒนา
ตน้แบบเซลลท์ีเ่หมาะสมกับการใชง้านในประเทศไทย โดยใชเ้ทคโนโลยขีองตนเองได ้และใหม้กีารถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารประกอบแผงเซลลใ์หแ้กบ่รษัิทเอกชนทีเ่ขา้รว่ม โครงการ เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิอตุสาหกรรมการ
ผลติ การจ าหน่าย และ สง่ออกเซลลแ์สงอาทติย ์

ในระยะตอ่ไปจะมกีารสนับสนุนการพัฒนาและใชป้ระโยชนจ์ากพลังงานแสงอาทติย ์เพิม่ข ึน้ โดยแผน
ยทุธศาสตรก์ารอนุรักษ์พลังงาน ปี พ.ศ. 2545 - 2554 ไดก้ าหนดเป้าหมายการตดิตัง้ระบบพลังงานแสงอาทติย์
ในรปูการผลติไฟฟ้า โดยตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าดว้ยแสงอาทติยใ์หแ้กช่มุชนในพืน้ทีห่า่งไกลรวม 8.15 เมกะ
วตัต ์และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทีจั่งหวดัแมฮ่อ่งสอน และโรงไฟฟ้าเอกชนรวม 9.25 เมกะวตัต ์ภายในปี พ.ศ. 
2549 และการตดิตัง้ ใหอ้าคารของรัฐ โรงงาน และหลังคาบา้นอยูอ่าศัย รวม 138.5 เมกะวตัต ์ภายในปี พ.ศ. 
2554 นอกจากนี ้ยังมเีป้าหมายการตดิตัง้ระบบพลังงานแสงอาทติยใ์นรปูความรอ้นไดแ้ก ่เครือ่งท า น ้ารอ้น 
เครือ่งสกดัสารก าจัดศัตรพูชื และเครือ่งอบแหง้ผัก ซึง่จะท าใหก้ารใชป้ระโยชนจ์าก พลังงานแสงอาทติยแ์พร่
ขยายมากยิง่ขึน้ในอนาคต 

 

4. พลงังานลม 

พลังงานลมเป็นพลังงานทีม่ตีน้ก าเนดิจากพลังงานแสงอาทติยโ์ดยออ้ม ซึง่เกดิจาก แสงอาทติยท์ีส่อ่งกระทบ
ผวิโลกในลักษณะภมูปิระเทศทีแ่ตกตา่งกัน ท าใหอ้ณุหภมูบินผวิโลกแตกตา่งกัน สว่นทีร่อ้นมคีวามหนาแน่น
นอ้ยจะลอยสงูขึน้ ท าใหอ้ากาศสว่นทีเ่ย็นมคีวาม หนาแน่นมากกวา่ไหลเขา้มาแทนทีเ่กดิเป็นการเคลือ่นทีข่อง
อากาศขึน้ ตราบใดทีย่ังมแีสงอาทติยส์อ่งมายังโลกก็จะมลีมเกดิขึน้ตลอดเวลา ในการน าพลังงานจากลม
ออกมาใชนั้น้จ าเป็นตอ้งลดความเร็วของมวลอากาศใหล้ดต า่ลง เพือ่ใหล้มเกดิการสญูเสยีพลังงาน และจัดหา
อปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืมารับเอาพลังงานทีเ่สยีไปนัน้มาใชป้ระโยชน ์อปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืดังกลา่ว ก็คอื กังหัน
ลม (Wind Mill) 

การใชก้ังหันลมเปลีย่นพลังงานจลนจ์ากลมเป็นพลงังานกลโดยตรง ถกูน ามาใชป้ระโยชนเ์ป็นเวลานานแลว้ 
โดยใชป้ระกอบกับเครือ่งจักรอืน่ๆ เชน่ เครือ่งสขีา้วโพด เครือ่งสขีา้ว ระหัด วดิน ้า เป็นตน้ ปัจจบุันประเทศไทย
ไดม้กีารศกึษาพัฒนารปูแบบและวธิกีารเปลีย่นแปลง พลังงานลมใหเ้ป็นพลังงานในรปูแบบตา่งๆ ดว้ยการสรา้ง
และพัฒนากังหันลมทีม่กีารใชก้ันมาแตด่ัง้เดมิ เชน่ กังหันลมแบบเสือ่ร าแพนซึง่ตดิตัง้บรเิวณชายทะเลเพือ่ใช ้

ในการท านาเกลอื กังหันลมแบบใบพัดท าดว้ยไมเ้พือ่การสบูน ้าในนาขา้ว กังหันลมแบบในพัดท าดว้ยโลหะเพือ่
ใชใ้นการสบูน ้าขึน้ในทีส่งู เป็นตน้ การพัฒนากังหันลมเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้ยังคงมกีารพัฒนาอยา่งตอ่ 
เนือ่ง โดยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุไีดศ้กึษาและพัฒนากังหันลมแบบตา่งๆ เพือ่ใชใ้นการ
ผลติไฟฟ้าตัง้แตปี่ พ.ศ. 2518 จนถงึปัจจบุันไดม้กีารศกึษาเพือ่พัฒนากังหันลมแกนหมนุแนวดิง่แบบใบพัดหัก 
เหลีย่มและสามารถผลติไฟฟ้าไดข้นาด 1 กโิลวตัต ์

นอกจากนี ้กฟผ. ไดม้กีารพัฒนาตดิตัง้กังหันลมเพือ่ผลติไฟฟ้าทีแ่หลมพรหมเทพ จังหวดัภเูก็ต รวม 4 ชดุ เป็น
กังหันลมขนาด 830 วตัต ์1 กโิลวตัต ์2 กโิลวตัต ์และ 18.5 กโิลวตัต ์เพือ่ใชส้าธติ และตอ่มาเมือ่เดอืน
สงิหาคม 2533 ไดน้ ากังหันลมขนาด 18.5 กโิลวตัต ์ตอ่เขา้ระบบของ กฟภ. เพือ่จา่ยไฟฟ้าทีผ่ลติไดไ้ปใชใ้น
ทอ้งถิน่ และเมือ่เดอืนมนีาคม 2535 ไดด้ัดแปลงกงัหันลมทีเ่หลอือกี 3 ชดุ จา่ยเขา้ระบบของ กฟภ. ดว้ย ตอ่มา
ไดต้ดิตัง้กังหันลมเพิม่เตมิอกี 2 ชดุ ขนาดก าลังผลติชดุละ 10 กโิลวตัต ์จา่ยเขา้ระบบตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2536 
และไดม้กีารพัฒนากังหันลมทีม่ปีระสทิธภิาพขึน้อกี 1 ชดุ ขนาดก าลังผลติ 150 กโิลวตัต ์จา่ยเขา้ระบบเมือ่
เดอืนกรกฎาคม 2539 รวมก าลังการผลติไฟฟ้าจากกังหันลมของ กฟผ. ทัง้หมด 192 กโิลวตัต ์



เมือ่มกีารจัดตัง้กองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน ไดม้กีารสนับสนุนเงนิจาก กองทนุฯ ใหแ้กห่น่วยงาน
ตา่งๆ เพือ่พัฒนาการใชพ้ลังงานจากลมใหเ้ป็นประโยชน ์ไดแ้ก ่

1) โครงการจัดท าแผนทีศ่ักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย โดยกรมพัฒนาและ สง่เสรมิพลังงาน (ปัจจบุัน
คอื กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) ไดรั้บการสนับสนุนจากกองทนุฯ ใหด้ าเนนิการศกึษา
ประเมนิแหลง่พลังงานลมของประเทศไทยดว้ยเทคนคิการวเิคราะห ์สมัยใหม ่เชน่ ระบบสารสนเทศทาง
ภมูศิาสตร ์(Geographic Information System : GIS) โดยใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากเครือ่งมอืตรวจวดัทีต่ดิตัง้
ภาคพืน้ดนิ เครือ่งมอืวดัทีต่ดิตัง้บนเรอืทะเล และบนบอลลนูรว่มกับขอ้มลูจากดาวเทยีม เพือ่จัดท าแผนทีแ่หลง่
พลังงานลม ซึง่มรีายละเอยีดเกีย่วกับการกระจายตัวของแหลง่พลังงานลม ความเร็วลม และทศิทางของลม
บรเิวณตา่งๆ ท่ัวประเทศ ซึง่จะเป็นขอ้มลูในการคัดเลอืกบรเิวณแหลง่พลังงานลมทีม่ศีกัยภาพเหมาะสมที ่จะ
น ามาใชป้ระโยชนต์อ่ไป 

2) โครงการศกึษาศักยภาพของทรัพยากรลมในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคใต ้โดย กฟภ. ไดรั้บการสนับสนุนจาก
กองทนุฯ ในการศกึษาศักยภาพของทรัพยากรลมและความเป็นไปไดใ้นการตดิตัง้กังหันลมใน 4 พืน้ที ่คอื 
แหลมตะลมุพกุ อ าเภอปากพนัง จังหวดันครศรธีรรมราช ชายหาดอ าเภอสทงิพระ จังหวดัสงขลา แหลมปะการัง
อ าเภอตะกั่วป่า จังหวดัพังงา และ ชายหาดบา้นราไวเหนอื อ าเภอทุง่หวา้ จังหวดัสตลู โดยระบบทีต่ดิตัง้จะวดั
ความเร็วทีร่ะดับความสงู 20 30 และ 40 เมตร เพือ่เปรยีบเทยีบความสงูในแตล่ะระดับ และน าขอ้มลูทีไ่ดใ้ชเ้ป็น
ฐานขอ้มลูในการออกแบบตดิตัง้กังหันลมเพือ่ผลติ ไฟฟ้าในพืน้ทีท่ีม่ศีักยภาพลมเพยีงพอ 

ในระยะ 10 ปีขา้งหนา้ แผนยทุธศาสตรก์ารอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2545 - 2554 ไดก้ าหนดเป้าหมายใหม้กีาร
สง่เสรมิการใชก้ังหันลมสบูน ้ารวม 139 ระบบ และการผลติไฟฟ้าดว้ยพลังงานลมขนาด 6.2 เมกะวตัต ์ภายในปี 
พ.ศ. 2549 และการตดิตัง้กังหันสบูน ้า 300 ระบบ และการผลติไฟฟ้าดว้ยพลังงานลมขนาด 20 เมกะวตัต ์
ภายในปี พ.ศ. 2554 อยา่งไรก็ตาม ในการใชป้ระโยชนจ์ากพลังงานลมตอ้งค านงึถงึปัจจัยตา่งๆ ประกอบ เชน่ 
การออกแบบกังหันลม การเลอืกสถานทีต่ดิตัง้เพือ่ใหไ้ดพ้ลังงานทีม่คีา่สงูเพยีงพอและมคีวามตอ่ เนือ่ง 
ศักยภาพการใชพ้ลังงานลมในประเทศไทยมอียูจ่ ากดัในเฉพาะบางพืน้ที ่ส าหรับศักยภาพพลังงานลมทีใ่ชใ้น
การผลติไฟฟ้าควรมคีวามเร็วลมเฉลีย่อยูท่ี ่4 เมตรตอ่วนิาท ีสว่นพลังงานเพือ่การสบูน ้าควรมคีวามเร็วลมเฉลีย่
รายปีระหวา่ง 2.8 - 3.6 เมตรตอ่วนิาท ี

 

5. พลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ 

พลังงานความรอ้นใตพ้ภิพคอื พลังงานความรอ้นทีถ่กูกกัเก็บอยูภ่ายใตผ้วิโลก โดยอณุหภมูใิตผ้วิดนิจะยิง่สงูขึน้
เมือ่มคีวามลกึมากขึน้ ณ ความลกึประมาณ 25 - 30 กโิลเมตร อณุหภมูจิะอยูใ่นเกณฑเ์ฉลีย่ประมาณ 550 - 
1,000 องศาเซลเซยีส และบรเิวณใจกลางโลก จะมอีณุหภมูสิงูถงึ 3,500 - 4,000 องศาเซลเซยีส ในพืน้ทีบ่าง
แหง่ทีแ่หลง่ความรอ้นอยูล่กึจากพืน้ดนิไมม่ากนัก จงึท าใหเ้กดิบอ่น ้ารอ้น น ้าพรุอ้น โคลนเดอืด หรอืมไีอน ้าพุง่
ข ึน้มาจากพืน้ดนิ 

ในการพัฒนาพลังงานความรอ้นใตพ้ภิพมาใชป้ระโยชนจ์ าเป็นตอ้งศกึษาหาขอ้มลู เกีย่วกับสภาพของธรณีวทิยา
ของแหลง่น ้าพรุอ้น คณุสมบัตทิางธรณีเคมขีองตัวอยา่งน ้าและหนิ สภาพธรณีฟิสกิสข์องบรเิวณน ้าพุ และอทุก
ธรณีเพือ่หาปรมิาณน ้ารอ้น อยา่งไรก็ตาม การพัฒนาใหไ้ดพ้ลังงานขึน้มาใชง้านอาจมปัีญหาบางประการ ไดแ้ก ่
ปัญหาการก าจัดน ้าเสยีซึง่อาจมแีรธ่าตปุนมากับน ้ารอ้นจากใตด้นิและอาจมกีา๊ซ ไฮโดรเจนซลัไฟดป์นมากับน ้า
รอ้นซึง่มกีลิน่เหม็น ความรอ้นทีเ่หลอืจากการใชง้านอาจท าใหพ้ชืหรอืสตัวบ์รเิวณใกลเ้คยีงตายได ้และหากมี
การดดูน ้ารอ้นขึน้มาใชง้านมากๆ อาจท าใหเ้กดิการทรุดตัวของแหลง่ทีด่ดูน ้ารอ้นขึน้มาใช ้ดังนัน้ จงึควรมกีาร
ป้องกันและแกไ้ขปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการพัฒนาขึน้มาใช ้ประโยชน ์

ประเทศไทยมแีหลง่พลังงานความรอ้นใตพ้ภิพระดับปานกลางประมาณ 175 - 200 องศาเซลเซยีส กระจายอยู่
ท่ัวไปในรปูของแหลง่น ้าพรุอ้นซึง่พบมากกวา่ 60 แหลง่ท่ัวประเทศ โดยเฉพาะบรเิวณภาคเหนอื ซึง่สามารถ
น ามาใชป้ระโยชนไ์ด ้เชน่ ใชใ้นการผลติไฟฟ้า อตุสาหกรรม การเกษตร สขุภาพบ าบัด การทอ่งเทีย่ว และอืน่ๆ 
จากการส ารวจของภาควชิาธรณีวทิยา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่พบแหลง่น ้าพุรอ้นอยู ่5 แหง่ คอื ทีอ่ าเภอฝาง 
ป่าแป๋ สนัก าแพง แมแ่จม่ และแมจั่น ในจังหวดัเชยีงใหมแ่ละเชยีงราย 



ในระหวา่งปี พ.ศ. 2524 - 2530 กฟผ. ไดด้ าเนนิการศกึษาความเป็นไปไดเ้บือ้งตน้ของแหลง่พลังงานความ
รอ้นใตพ้ภิพทาง ภาคเหนอืพบวา่ทีอ่ าเภอสนัก าแพง จังหวดัเชยีงใหม ่มพีลังงานความรอ้นใตพ้ภิพทีม่ศีักยภาพ
ในการผลติไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวตัต ์และทีอ่ าเภอฝาง จังหวดัเชยีงใหม ่สามารถตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลัง
ความรอ้นใตพ้ภิพขนาด 300 กโิลวตัต ์โดย กฟผ. ไดด้ าเนนิการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้า 2 วงจร ในปี พ.ศ. 
2532 ซึง่นับเป็นประเทศแรก ในภมูภิาคเอเชยีทีน่ าเอาพลังงานความรอ้นใตพ้ภิพมาใชผ้ลติกระแสไฟฟ้าระบบ 
2 วงจร ปัจจบุัน กฟผ. มโีครงการรว่มกับกรมป่าไมใ้นการด าเนนิการวเิคราะหค์ณุสมบัตทิางเคมขีอง น ้ารอ้นใน
แหลง่น ้าพรุอ้น 22 แหลง่ เพือ่เป็นขอ้มลูในการพัฒนาน ามาใชป้ระโยชนต์อ่ไป 

ในอนาคตกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงานมเีป้าหมายทีจ่ะสง่เสรมิ การพัฒนาและใชป้ระโยชนจ์าก
แหลง่พลังงานความรอ้นใตพ้ภิพ โดย กฟผ. จะไดรั้บการสนับสนุนจาก กองทนุฯ ในการด าเนนิการส ารวจ
ศักยภาพแหลง่พลังงานความรอ้นใตพ้ภิพในจังหวดัแมฮ่อ่งสอน จ านวน 7 แหลง่ และน าผลส ารวจมาออกแบบ
ระบบผลติไฟฟ้า ซึง่คาดวา่จะเป็นขนาด 0.5 เมกะวตัต ์จ านวน 1 แหง่ ภายในปี พ.ศ. 2546 เพือ่เป็นตน้แบบ
สาธติและประเมนิผลการใชง้าน และในชว่งปี พ.ศ. 2547 - 2549 กฟผ. ไดรั้บการสนับสนุนใหก้อ่สรา้งระบบ
ผลติไฟฟ้าจาก พลังงานความรอ้นใตพ้ภิพอกี 1 แหง่ ขนาด 0.5 เมกะวตัต ์นอกจากนี ้กฟผ. ยังไดรั้บการ
สนับสนุนใหก้อ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นใตพ้ภิพทีอ่ าเภอสนั ก าแพง ขนาด 5 เมกะวตัต ์ตามทีไ่ดเ้คยมี
การศกึษาความเป็นไปไดไ้วแ้ลว้ รวมทัง้ จะมกีารขยายผลการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าขนาด 0.5 เมกะวตัต ์ทีแ่หลง่
น ้าพรุอ้นอกี 4 แหง่ ภายในปี พ.ศ. 2554 

 

6. พลงัน า้ 

พลังน ้าเป็นพลังงานทีไ่ดม้าจากแรงอัดดันของน ้าทีป่ลอ่ยจากอา่งเก็บน ้า เหนอืเขือ่น น ้าทีป่ลอ่ยไปนีจ้ะไดรั้บ
การทดแทนทกุปีโดยฝนหรอืการละลายของหมิะ ในการกอ่สรา้งอา่งเก็บน ้าตอ้งใชพ้ืน้ทีเ่ป็นจ านวนมากในการ
เก็บกักน ้า ท าใหส้ญูเสยีพืน้ทีบ่รเิวณกวา้งซึง่อาจเป็นพืน้ที ่ป่าไม ้พืน้ทีเ่พาะปลกู และพืน้ทีอ่ยูอ่าศัยของราษฎร 
จงึตอ้งมกีารอพยพราษฎรทีอ่าศัยอยูบ่รเิวณนัน้ รวมทัง้การอพยพสตัวป่์า สง่ผลใหช้วีติความเป็นอยูแ่ละ
สภาพแวดลอ้มบรเิวณ ดังกลา่วเปลีย่นแปลงไป 

การรเิริม่น าพลังน ้ามาใชผ้ลติไฟฟ้าในประเทศไทย เกดิขึน้จากปัญหาการขาดแคลน ไฟฟ้าในกรงุเทพฯ 
ภายหลังการสิน้สดุสงครามโลกครัง้ทีส่อง รัฐบาลจงึมนีโยบายใหส้ ารวจและพัฒนาโครงการผลติไฟฟ้าจากพลัง
น ้าขึน้ที ่จังหวดัตาก เรยีกวา่ โครงการเขือ่นยันฮ ีโดยกูเ้งนิจากธนาคารโลกมาใชใ้นการกอ่สรา้ง และไดเ้ริม่
กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2499 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2507 ตอ่มาไดรั้บพระราชทานนามวา่ "เขือ่นภมูพิล" ซึง่ใน
ระยะแรกมกี าลังการผลติรวม 140,000 กโิลวตัต ์หลังจากนัน้ ไดม้กีารเรง่ส ารวจโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้าขึน้
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื โดยไดรั้บความรว่มมอืจากคณะกรรมการประสานงานส ารวจโครงการพัฒนาลุม่
แมน่ ้าโขง ตอนลา่ง ท าการส ารวจวางแผนกอ่สรา้งโครงการน ้าพอง จังหวดัขอนแกน่ และโครงการน ้าพงุ 
จังหวดัสกลนคร 

ในปี พ.ศ. 2516 ไดเ้กดิวกิฤตการณ์น ้ามันสง่ผลใหร้าคาน ้ามันเพิม่สงูขึน้ตอ่เนือ่งมาจนถงึปี พ.ศ. 2524 รัฐบาล
จงึมนีโยบายใหม้กีารกระจายชนดิของเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าเพือ่ลดการ ใชน้ ้ามันลง โดยใหม้กีารใช ้

ลกิไนต ์และพลังน ้าเพิม่ข ึน้ ในสว่นของการพัฒนาพลังน ้าเพือ่ผลติไฟฟ้าในชว่งของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สงัคม แหง่ชาต ิฉบับที ่5 (พ.ศ. 2525 - 2529) และแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่6 (พ.ศ. 2530 - 2534) ไดก้ าหนด
มาตรการให ้กฟผ. เรง่รัดการส ารวจและพัฒนาแหลง่น ้าเพือ่ประโยชนใ์นการผลติพลังงานไฟฟ้าใหม้าก ขึน้ 
และใหร้ว่มกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจัดท าแผนงานและวธิแีกไ้ขผลกระทบทางดา้น สิง่แวดลอ้มอันเกดิจากการ
พัฒนาแหลง่น ้า รวมทัง้ สนับสนุนใหม้กีารด าเนนิการส ารวจและพัฒนาแหลง่น ้าขนาดเล็กทีม่คีวามเหมาะสม 
ทางเศรษฐกจิเพือ่ผลติพลังงานไฟฟ้า 

ตอ่มาเมือ่วนัที ่17 มนีาคม 2535 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตใิหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกันจัดท าแผนหลักการ
พัฒนา โรงไฟฟ้าพลังน ้าขนาดเล็กและเล็กมาก เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการพจิารณารายละเอยีดของโครงการตา่งๆ 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของโครงการ ซึง่ตอ้งมผีลตอบแทนทางเศรษฐกจิอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 8 
และโครงการจะตอ้งไมอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีต่อ้งสงวนรักษาไว ้โครงการทีไ่ดรั้บการคดัเลอืกใหบ้รรจไุวใ้นแผนหลักมี
ทัง้หมด 19 โครงการ เป็นโครงการของ กฟผ. 1 โครงการ กฟภ. 3 โครงการ และของกรมพัฒนาและสง่เสรมิ
พลังงาน 15 โครงการ รวมก าลังผลติตดิตัง้ 49,985 กโิลวตัต ์วงเงนิลงทนุรวมทัง้ 1,939 ลา้นบาท 



การผลติไฟฟ้าจากพลังน ้าไดเ้พิม่ขึน้จาก 4,159 กกิะวตัต ์- ชัว่โมง ในปี พ.ศ. 2535 เป็น 7,215 กกิะวตัต ์- 
ชัว่โมง ในปี พ.ศ. 2539 ซึง่ส ิน้สดุแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่7 อยา่งไรก็ตาม การพัฒนาแหลง่น ้าขนาดใหญเ่พือ่ผลติ
ไฟฟ้าในระยะหลังไดรั้บการตอ่ตา้นจาก ประชาชนทีไ่ดรั้บผลกระทบและองคก์รเอกชนทีไ่มมุ่ง่หวงัก าไร หรอื 
กลุม่ NGO (Non - governmental Organization) เป็นอยา่งมาก จงึท าใหก้ารพัฒนาเป็นไปไดย้าก ยกเวน้การ
พัฒนาแหลง่น ้าขนาดเล็กซึง่ยังคงมคีวามเป็นไปได ้และเพือ่เป็นการเสรมิระบบการผลติไฟฟ้าใหม้คีวามมั่นคง 
รัฐบาลจงึมนีโยบายรับซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพือ่นบา้น ซึง่สว่นใหญเ่ป็นโครงการผลติไฟฟ้า จากพลังน ้า ไดแ้ก ่
สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สหภาพพมา่ และ สาธารณรัฐประชาชนจนี โดยไดม้กีารลง
นามในบันทกึความเขา้ใจรับซือ้ไฟฟ้าจาก สปป.ลาว เมือ่วนัที ่19 มถินุายน 2539 จ านวน 3,000 เมกะวตัต ์ซึง่
มโีครงการทีจ่า่ยไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟผ. แลว้ 2 โครงการ คอื โครงการน ้าเทนิ - หนิบนุ และโครงการหว้ย
เฮาะ การลงนามบันทกึความเขา้ใจรับซือ้ไฟฟ้าจากสหภาพพมา่เมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม 2540 จ านวน 1,500 เม
กะวตัต ์และการลงนามบันทกึความเขา้ใจรับซือ้ไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจนี เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 
2541 จ านวน 3,000 เมกะวตัต ์

นอกจากนี ้ยังมโีครงการผลติไฟฟ้าพลังน ้าระดับหมูบ่า้นของกรมพัฒนาและสง่เสรมิพลังงาน (ปัจจบุันคอื กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) ซึง่ด าเนนิการมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2526 ในเขตจังหวดัเชยีงใหม ่
เชยีงราย ล าปาง แมฮ่อ่งสอน ตาก ประจวบครีขีนัธ ์และกาญจนบรุ ีรวมทัง้ส ิน้ 59 โครงการ รวมก าลังการผลติ 
1,963 กโิลวตัต ์ปัจจบุันมกีารใชง้านเพยีงรอ้ยละ 50 ของโครงการทัง้หมด เนือ่งจากบางโครงการมปัีญหาเรือ่ง
แรงดันไฟฟ้า และบางโครงการขาดการบ ารงุรักษา ในปีงบประมาณ 2544 กรมพัฒนาและสง่เสรมิพลงังานได ้
สรา้งโรงไฟฟ้าพลังงานน ้าระดับหมูบ่า้นเพิม่ เตมิอกี 2 โครงการ คอื โครงการหลวงหว้ยแกว้ อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวดัเชยีงใหม ่และโครงการหลวงเบิง่เคงิ อ าเภออุม้ผาง จังหวดัตาก รวม 125 กโิลวตัต ์

ในชว่งปีงบประมาณ 2545 - 2549 กรมพัฒนาและสง่เสรมิพลังงานมแีผนจะสรา้ง โรงไฟฟ้าพลังงานเพิม่เตมิ
รวม 25.4 เมกะวตัต ์และอกี 18.7 เมกะวตัต ์ในชว่งปีงบประมาณ 2550 - 2554 รวมทัง้ กฟผ. จะสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลังน ้าขนาดเล็กจ านวน 3 โครงการ ในปีงบประมาณ 2547 รวมปรมิาณการผลติ 32 เมกะวตัต ์โดย
จะกอ่สรา้งทีเ่ขือ่นป่าสกัชลสทิธิข์นาด 8 เมกะวตัต ์เขือ่นคลองทา่ดา่นขนาด 10 เมกะวตัต ์และเขือ่นเจา้พระยา
ขนาด 14 เมกะวตัต ์โครงการของ กฟผ. ทัง้ 3 โครงการดังกลา่วจะไดรั้บการสนับสนุนจากกองทนุเพือ่สง่เสรมิ
การอนุรักษ์ พลังงานในการด าเนนิการ 

 

7. เซลลเ์ชือ้เพลงิ 

เซลลเ์ชือ้เพลงิ (Fuel Cell) เป็นอปุกรณ์ชนดิหนึง่ทีเ่ปลีย่นพลังงานเคมใีหเ้ป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมพีลังงาน
ความรอ้นเกดิขึน้ดว้ย ปฏกิริยิาทางเคมใีนกระบวนการเกดิขึน้เมือ่ไฮโดรเจนและออกซเิจนรวมตัวกันจะ ไดน้ ้า 
และจะมปีระจอุเิล็กตรอนเกดิขึน้ในกระบวนการดว้ยซึง่จัดเป็นพลังงานไฟฟ้า ในระหวา่งทีเ่กดิปฏกิริยิาดังกลา่ว
จะมคีวามรอ้นเกดิขึน้ดว้ยซึง่สามารถน าไป ใชป้ระโยชนไ์ด ้ปัจจบุันมกีารพัฒนาเซลลเ์ชือ้เพลงิใชก้ับกา๊ซอืน่
นอกจากไฮโดรเจนและออกซเิจน รวมไปถงึการพัฒนาอเิล็กโทรด และสารตัวกลางในเซลลเ์ชือ้เพลงิ เพือ่ท า
ใหร้าคา ถกูลงและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

พลังงานชนดินีอ้ยูใ่นระหวา่งการวจัิยและพัฒนาเป็นสว่นใหญย่ังไมม่กีารใช ้อยา่งแพรห่ลายในประเทศไทย 
โดยมกีารใชเ้ซลลเ์ชือ้เพลงิกับกา๊ซธรรมชาตทิีโ่รงไฟฟ้าบางปะกง จังหวดัฉะเชงิเทราเทา่นัน้ ซึง่เป็นโครงการ
สาธติของ กฟผ. ขนาดก าลังผลติ 50 กโิลวตัต ์แตใ่นอนาคตจะมกีารสง่เสรมิโครงการสาธติการใชเ้ซลล์
เชือ้เพลงิมากขึน้ โดยกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงานไดใ้หก้ารสนับสนุนใหม้กีารน าเขา้ เซลล์
เชือ้เพลงิขนาดเล็ก เพือ่ท าการศกึษาวจัิยและน าไปสูก่ารผลติเซลลเ์ชือ้เพลงิในระยะตอ่ไป รวมทัง้ การพัฒนา
บคุลากรเพือ่รองรับการใชง้านในอนาคต และภายในปี พ.ศ. 2548 จะสง่เสรมิใหม้กีารใชเ้ซลลเ์ชือ้เพลงิส าหรับ
รถยนตข์นาด 30 กโิลวตัต ์และส าหรับใชผ้ลติไฟฟ้าในพืน้ทีห่า่งไกลขนาด 200 กโิลวตัต ์รวมถงึการทดลอง
ประยกุตใ์ชเ้ซลลเ์ชือ้เพลงิกับกา๊ซชวีภาพในฟารม์เลีย้งสตัว ์นอกจากนี ้จะสนับสนุนใหม้กีาร น าเขา้รถยนตท์ีใ่ช ้

เซลลเ์ชือ้เพลงิขนาด 30 กโิลวตัต ์จ านวน 5 คัน และการพัฒนาระบบเซลลเ์ชือ้เพลงิเพือ่ใชง้านกับกา๊ซชวีภาพ
หรอืกา๊ซธรรมชาต ิขนาดรวม 40 กโิลวตัต ์ภายในปี พ.ศ. 2554 

 



8. บทสรปุ 

พลังงานหมนุเวยีนเป็นพลังงานทีใ่ชแ้ลว้สามารถผลติขึน้ทดแทนได ้บางชนดิเป็นพลังงานทีม่กีารใชง้านมาแต่
ดัง้เดมิ เชน่ พลังงานจากชวีมวลทีไ่ดจ้ากไมห้รอืวสัดกุารเกษตร แตเ่มือ่เทคโนโลยมีคีวามกา้วหนา้ขึน้ก็สามารถ
พัฒนาพลังงานจากชวีมวลทีไ่ด ้จากของเสยี เชน่ มลูสตัว ์น ้าเสยี ขยะ มาใชใ้หเ้ป็นประโยชนไ์ดพ้รอ้มทัง้เป็น
การบ าบัดของเสยีทีถ่กูสขุลักษณะ นอกจากนี ้ยังมพีลังงานจากแสงอาทติย ์และลมทีม่กีารใชง้านอยา่งงา่ยๆ 
ในครัวเรอืน และในชนบท ซึง่ยังไมม่เีทคโนโลยทีีซ่บัซอ้น เมือ่สงัคมเจรญิขึน้จงึมกีารศกึษาวจัิยในการพัฒนา
เทคโนโลยเีพือ่น าพลังงาน เหลา่นีม้าใชป้ระโยชนม์ากขึน้ 

ปัจจบุันเทคโนโลยพีลังงานหมนุเวยีนมคีวามกา้วหนา้ไปมาก แตย่ังคงมตีน้ทนุการผลติทีส่งูอยูเ่มือ่เทยีบกับ
พลังงานเชงิพาณชิย ์เชน่ น ้ามัน และกา๊ซธรรมชาต ิซึง่มกีารพัฒนาเทคโนโลยมีานานกวา่ ดังนัน้ ในการพัฒนา
เทคโนโลยเีพือ่น าพลังงานหมนุเวยีนมาใชป้ระโยชนใ์หก้วา้งขวางขึน้ จ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐ
ในการศกึษาวจัิยและพัฒนา รวมทัง้ การสาธติการใชพ้ลังงานหมนุเวยีนใหแ้พรห่ลายมากขึน้ เพือ่เป็นการสรา้ง
ตลาดพลังงานหมนุเวยีนใหเ้กดิขึน้ และมจี านวนมากเพยีงพอทีจ่ะชว่ยใหต้น้ทนุการผลติต า่ลง ซึง่จะสง่เสรมิให ้
มกีารใชพ้ลังงานหมนุเวยีนเพือ่ทดแทนการใชพ้ลังงานจาก น ้ามันและกา๊ซธรรมชาตไิดม้ากขึน้ 

ประเทศไทยมกีารพัฒนาพลังงานหมนุเวยีนขึน้มาใชป้ระโยชนม์าเป็นเวลานานพอ สมควร แตเ่นือ่งจากตน้ทนุ
การผลติพลังงานหมนุเวยีนบางชนดิยังมรีาคาสงูอยู ่จงึท าใหก้ารใชง้านยังไมแ่พรห่ลาย ส าหรับพลังงาน
หมนุเวยีนบางชนดิ เชน่ กา๊ซชวีภาพถงึแมจ้ะมเีทคโนโลยทีีไ่ม ่ซบัซอ้น แตม่คีวามจ าเป็นตอ้งมกีารสาธติและ
ใหก้ารอดุหนุนจากภาครัฐในการสนับสนุนให ้เกษตรกรมกีารใชเ้ทคโนโลยดีังกลา่วเพือ่ใหเ้กดิการใชอ้ยา่ง
แพรห่ลาย กองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงานทีไ่ดม้กีารจัดตัง้ข ึน้นับวา่มสีว่น ชว่ยสนับสนุนใหม้กีาร
ศกึษาวจัิยพัฒนาและสาธติการใชเ้ทคโนโลยพีลังงานหมนุ เวยีนในประเทศไทยเพิม่มากขึน้ 

 

บรรณานกุรม 

จริวรรณ เตยีรถส์วุรรณ วารณีุ เตยี และนันทน ์ถาวรังกรู ความรูเ้รือ่งพลังงาน โครงการรุง่อรณุ คูม่อืครรูะดับ
ประถมศกึษาและมัธยมศกึษา พมิพค์รัง้ที ่1 มนีาคม 2543 

ประชมุ เวศมว์บิลูย ์ปัญหาพลังงานกับการพัฒนาพลังงานหมนุเวยีน เอกสารวจัิยสว่นบคุคล วทิยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร นักศกึษาวทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ที ่23 ประจ าปีการศกึษา 2523 - 2524 

สนุทร บญุญาธกิาร และคณะ พลังงานใกลต้ัว พมิพค์รัง้ที ่1 กรงุเทพฯ พ.ศ. 2545 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิส านักนายกรัฐมนตร ีแผน อนุรักษ์พลังงานและแนวทาง 
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และล าดับความส าคัญการใชจ้า่ยเงนิของกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน ในชว่ง
ปีงบประมาณ 2543 - 2547 

_____________ แผนยทุธศาสตรก์ารอนุรักษ์พลงังานของประเทศไทยในชว่งปี พ.ศ. 2545 - 2554 มนีาคม 
2545 

_____________ การสง่เสรมิและสนับสนุนการน าเอทานอลมาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ ระเบยีบวาระและรายงานการ
ประชมุคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิครัง้ที ่6/2544 (ครัง้ที ่87) เมือ่วนัที ่26 พฤศจกิายน 2544 

_____________ แนวทางการสง่เสรมิและสนับสนุนการใชเ้อทานอลเป็นเชือ้เพลงิ ระเบยีบวาระและรายงาน
การประชมุคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิครัง้ที ่1/2545 (ครัง้ที ่88) เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2545 

_____________ การพจิารณาอนุญาตตัง้โรงงานผลติและจ าหน่ายเอทานอลเพือ่ ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ และการ
ลดหยอ่นอัตราเงนิสง่เขา้กองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิและกองทนุเพือ่สง่ เสรมิการอนุรักษ์พลังงานส าหรับน ้ามันแกส๊
โซฮอล ์ระเบยีบวาระและรายงานการประชมุคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิครัง้ที ่2/2545 (ครัง้ที ่
89) เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม 2545 



ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิส านักนายกรัฐมนตร ีแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่5 พ.ศ. 2525 - 2529 ปี 2524 

_____________ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่6 พ.ศ. 2530 - 2534 ปี 2529 

ส านักงานนโยบายและแผนสิง่แวดลอ้ม กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม รายงาน
สถานการณ์คณุภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2537 ISBN : 974 - 7978 - 95 - 4 

โครงการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่ชนบทและการพัฒนาทีย่ั่งยนื ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิพลังงานความรอ้นและพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์หนังสอืชดุพลังงานยั่งยนื 
เลม่ 2 กันยายน 2544 

____________ พลังงานลม หนังสอืชดุพลังงานยั่งยนื เลม่ 5 มนีาคม 2545 

อนุตร จ าลองกลุ พลังงานหมนุเวยีน สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล พมิพค์รัง้ที ่1 กรงุเทพฯ พ.ศ. 2545 

อรุะ สนทิวงศ ์ณ อยธุยา พลังงานทดแทนกับความมั่นคงทางเศรษฐกจิ เอกสารวจัิยสว่นบคุคล ในลักษณะวชิา
เศรษฐกจิ วทิยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร นักศกึษาวทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ที ่22 ปีการศกึษา 2522 - 
2523 

 

ภาคผนวก 
(ไมร่วมอยูใ่นฉบับอนิเทอรเ์นทนี)้ 

ภาคผนวกที ่1 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่2 พฤษภาคม 2532 เรือ่ง แนวทางและหลักเกณฑก์ารใหเ้อกชนเขา้มา
มบีทบาทในการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

ภาคผนวกที ่2 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่19 กันยายน 2543 เรือ่ง โครงการผลติแอลกอฮอล ์จากพชืเพือ่ใชเ้ป็น
เชือ้เพลงิ 

ภาคผนวกที ่3 ค าสัง่กระทรวงอตุสาหกรรม ที ่341/2543 ลงวนัที ่16 ตลุาคม 2543 เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการ
เอทานอลแหง่ชาต ิและค าสัง่กระทรวงอตุสาหกรรม ที ่363/2543 ลงวนัที ่6 พฤศจกิายน 2543 เรือ่ง แตง่ตัง้
คณะกรรมการเอทานอลแหง่ชาต ิ

ภาคผนวกที ่4 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่26 ธันวาคม 2543 เรือ่ง แนวทางการสง่เสรมิและสนับสนุนการผลติ
และการใชเ้อทานอลเป็นเชือ้เพลงิ 

ภาคผนวกที ่5 ประกาศคณะกรรมการพจิารณานโยบายพลังงาน ฉบับที ่39 พ.ศ. 2545 ลงวนัที ่24 กนัยายน 
2545 เรือ่ง การก าหนดอตัราเงนิสง่เขา้กองทนุ และอัตราเงนิชดเชยส าหรับน ้ามันเชือ้เพลงิทีท่ าใน
ราชอาณาจักร น าเขา้มาเพือ่ใชใ้นราชอาณาจักร การก าหนดอัตราเงนิคนืกองทนุ และอัตราเงนิกองทนุ ส าหรับ
น ้ามันเชือ้เพลงิทีข่ายหรอืจ าหน่ายใหแ้กเ่รอืเพือ่ใชส้ าหรับเดนิ ทางออกนอกราชอาณาจักร 

ภาคผนวกที ่6 ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิฉบับที ่2 พ.ศ. 2545 ลงวนัที ่18 พฤศจกิายน 
เรือ่ง การก าหนดอัตราเงนิสง่เขา้กองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงานส าหรับ น ้ามันเชือ้เพลงิทีท่ าใน
ราชอาณาจักร และน าเขา้มาเพือ่ใชใ้นราชอาณาจักร 

ภาคผนวกที ่7 ประกาศกรมทะเบยีนการคา้ เรือ่ง ก าหนดลักษณะและคณุภาพของน ้ามันแกส๊โซฮอล ์พ.ศ. 
2545 ประกาศกรมทะเบยีนการคา้ เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการขอความเห็นชอบการ
เตมิสารเตมิแตง่ในน ้ามันแกส๊โซฮอล ์พ.ศ. 2545 และประกาศกรมทะเบยีนการคา้ เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑ ์
วธิกีาร และเงือ่นไขในการขอความเห็นชอบลักษณะและคณุภาพ ของน ้ามันแกส๊โซฮอลเ์ฉพาะสว่นทีไ่มเ่ป็นไป
ตามทีก่รมทะเบยีนการคา้ก าหนด พ.ศ. 2545 ประกาศ ณ วันที ่13 กันยายน 2545 



ภาคผนวกที ่8 ประกาศคณะกรรมการเอทานอลแหง่ชาต ิลงวนัที ่20 กรกฎาคม 2544 เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละ
เงือ่นไขในการพจิารณาอนุญาตตัง้โรงงานผลติเอทานอล เพือ่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ 

ภาคผนวกที ่9 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2544 เรือ่ง มตคิณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิ
ครัง้ที ่3/2544 (ครัง้ที ่84) 

 

  

  

 


