วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่10 ฉบับที่1 (มกราคม – เมษายน) 2556

34

นโยบายการส่ งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าและ
ความร้ อน-ความเย็นร่ วมสําหรั บประเทศไทย
แนบบุญ หุนเจริญ1, คเณศ ว่ องวิษณุพงศ์ 1, กุลยศ อุดมวงศ์ เสรี1
และ รั กษนัย นิธิฤทธิไกร2
1

ภาควิ ชาวิ ศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
2
สถาบันวิ จยั พลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
1
naebboon.h@chula.ac.th
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บทความนี ้นําเสนอการวิเคราะห์ศกั ยภาพและมาตรการเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ เชื ้อเพลิงปฐม
ภูมิได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ ้น โดยอาศัยระบบผลิตไฟฟ้าและความร้ อนหรื อความเย็นร่ วมกัน (Combined Cooling,
Heating, and Power: CCHP) ผลจากการศึกษานําไปสูแ่ นวทางการกําหนดสัดส่วนกําลังการผลิตจากระบบ CCHP ที่
เหมาะสมในแผนพัฒนากําลังผลิตของประเทศไทย สอดคล้ องกับตัวเลขคาดหวังในการประหยัดพลังงานปฐมภูมิที่ใช้ ใน
การผลิตไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ
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ABSTRACT
This article presents the analyses of potentials and proposed policies for promoting
power generation employing Combined Cooling, Heating, and Power (CCHP) technologies to
achieve higher efficiency in primary energy use. In turn, the article suggests how to determine
proper proportion of power capacity generated by CCHP, in the Thailand’s Power
Development Plan (PDP) in accordance with the expected primary energy savings for
producing power to serve the whole country.
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1. บทนํา
บทความนี ้ นําเสนอสรุปผลการศึกษาศักยภาพและมาตรการส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้ วยระบบ
ผลิตไฟฟ้าและความร้ อนหรื อความเย็นร่วมกัน (Combined Cooling, Heating, and Power: CCHP) พร้ อมทังเสนอแนว
้
ทางการกําหนดสัดส่วนระบบ CCHP ที่เหมาะสมในแผนการจัดหาไฟฟ้า การศึกษาประกอบด้ วย 4 ส่วนหลัก คือ
้ วอย่างการประยุกต์ระบบ CCHP
ส่วนที่ 1: ประมวลความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยี สถิติการใช้ งาน พร้ อมทังตั
สํา หรั บ สถานประกอบการลัก ษณะต่า งๆ โดยการสํา รวจข้ อ มูลในต่า งประเทศ ได้ แ ก่ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า อัง กฤษ
เยอรมัน จีน และญี่ปนุ่ โดยสมรรถนะเชิงเทคนิคของการทํางานของระบบ CCHP ที่นําเสนอแบ่งออกเป็ น 4 เทคโนโลยี
หลัก ได้ แก่ เครื่ องยนต์สนั ดาปภายใน กังหันแก๊ ส กังหันแก๊ สขนาดเล็ก และเซลล์เชื ้อเพลิง
ส่วนที่ 2: นําเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าด้ วยระบบ CCHP รวมถึงส่งเสริ ม
การใช้ งานระบบ CCHP ในสถานประกอบการของผู้ใช้ ไฟ โดยเปรี ยบเทียบนโยบายที่ได้ เคยดําเนินการมาหรื อใช้ อยู่ใน
ปั จจุบนั ของต่างประเทศ ได้ แก่ ประเทศเยอรมันนี ญี่ปนุ่ อังกฤษ และสหรัฐอเมริ กา ซึง่ เป็ นประเทศผู้นําทางด้ านเทคโนโลยี
และการใช้ งานระบบ CCHP กับนโยบายของประเทศไทยที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั
ส่วนที่ 3: รวบรวมและนําเสนอสถานะปั จจุบนั ของการผลิตไฟฟ้าด้ วยระบบ CCHP ในประเทศไทย โดยแบ่ง
ออกเป็ นสถานะของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producers: SPP) และสถานะของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
(Very Small Power Producers: VSPP) ประเภท Cogeneration ตามลําดับ โดยอาศัยข้ อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เป็ นหลัก
ส่วนที่ 4: วิเคราะห์ สรุ ปผล และให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนและส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพด้ วยระบบ CCHP เพื่อเป็ นแนวทางการดําเนินงานด้ านนโยบายสําหรับประเทศไทย พร้ อมทังเสนอแนวคิ
้
ดใน
การกําหนดสัดส่วนกําลังการผลิตด้ วยระบบ CCHP ที่เหมาะสม
จากผลการศึกษาตามขอบเขตข้ างต้ น นํามาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาศักยภาพและมาตรการส่งเสริ มการผลิต
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้ วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วม CCHP ทัง้ 4 ได้ ดงั นี ้

2. การวิเคราะห์ และสรุ ปผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบ
ผลจากการประมวลความก้ าวหน้ าเชิงสมรรถนะของเทคโนโลยีสําหรับระบบผลิตพลังงานร่ วม CCHP [1-4] ทัง้ 4
ประเภทหลัก ได้ แ ก่ เครื่ อ งยนต์ สันดาปภายใน กัง หัน แก๊ ส กัง หัน แก๊ สขนาดเล็ก และเซลล์ เชื อ้ เพลิง ที่ มีใ ช้ ง านอย่า ง
แพร่ หลาย ในปั จจุบัน โดยเฉพาะค่าประสิทธิ ภาพในการผลิตไฟฟ้า และประสิทธิ ภาพโดยรวมของระบบ เมื่อคํานึงถึง
ความสามารถในการนําความร้ อนเหลือทิ ้ง ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ทังในรู
้ ปของ ไอนํ ้า นํ ้าร้ อน ก๊ าซร้ อน รวมถึงการผลิตนํ ้า
เย็นเพื่อใช้ ในระบบปรับอากาศ ด้ วยแล้ ว ผลที่ได้ แสดงเป็ นค่าพิสยั โดยเฉลี่ย ดังตารางที่ 1 นอกจากนี ้ หากพิจารณาความ
ยืดหยุ่นในการปรับตังอั
้ ตราส่วนระหว่างผลลัพธ์ การผลิตไฟฟ้าต่อการผลิตความร้ อนไปใช้ ประโยชน์ (Power to Heat
Ratio) ของแต่ละเทคโนโลยี โดยทัว่ ไป มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.5-1.0
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ตารางที่ 1 ค่าประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของระบบ CCHP จําแนกตามเทคโนโลยี [1-4]
เครื่ องยนต์สนั ดาปภายใน
กังหันแก๊ ส
กังหันแก๊ สขนาดเล็ก
เซลล์เชื ้อเพลิง
ประสิทธิภาพเชิงไฟฟ้า (%)
29 - 39
21 - 37
22 - 26
40 - 60
ประสิทธิภาพโดยรวม (%)
70 - 80
65 - 70
64 - 70
60 - 80
สําหรับประเทศไทย ผลการประเมินคุณลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ SPP ประเภทสัญญา Firm ประจําปี
พ.ศ. 2552 โดยการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า ให้ SPP ระบบ
Cogeneration จะต้ องมีสดั ส่วนของพลังงานความร้ อน ที่จะนําไปใช้ ในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิตไฟฟ้า ต่อ
ตํ่ากว่าร้ อยละ 10 และมีสดั ส่วนของผลรวมระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ และครึ่งหนึ่งของ
การผลิตพลังงานทังหมดไม่
้
พลังงานความร้ อนที่จะนําไปใช้ ในกระบวนการอุณหภาพ ต่อพลังงานความร้ อนจากนํ ้ามันและ/หรื อก๊ าซธรรมชาติ (โดยคิด
จากค่าความร้ อนตํ่า) ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 45 โดยคิดเฉลี่ยในแต่ละปี นัน้ ผลการประเมินพบว่า SPP ระบบ Cogeneration ที่
ใช้ ก๊าซธรรมชาติหรื อนํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิง จากจํานวนทังหมด
้
20 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์สดั ส่วนพลังงานความร้ อนไม่ตํ่ากว่า
ร้ อยละ 10 อยู่ 3 ราย และไม่ผา่ นเกณฑ์ประสิทธิภาพไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 45 อยู่ 3 ราย เช่นกัน
สําหรับการประเมินค่าการประหยัดพลังงานปฐมภูมิ (Primary Energy Saving: PES) ของ SPP หรื อ VSPP ตาม
หลักเกณฑ์ ใหม่ยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็ นทางการ จึงยังไม่มีผลวิเคราะห์ สมรรถนะในส่วนนี ้ ในประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) เป็ นผู้รับขึ ้นทะเบียนหน่วยงานที่จะสามารถทําการประเมินค่า PES ดังกล่าว
หากวิเคราะห์ สมรรถนะการเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้ พลังงานปฐมภูมิในการผลิตไฟฟ้าของทัง้ ประเทศ ด้ วยการ
ส่งเสริ มกําลังการผลิตระบบ CCHP โดยอาศัยข้ อมูลปริ มาณการใช้ เชื ้อเพลิงในโรงไฟฟ้าความร้ อนทัว่ ไปและในโรงไฟฟ้า
ระบบ Cogeneration (ใช้ ก๊าซธรรมชาติ เป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า) เปรี ยบเทียบกับปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
ได้ จ ริ ง จากโรงไฟฟ้ าทัง้ สองกลุ่ม ระหว่ า งปี พ.ศ. 2542-2552 รวมกับ ประมาณการปริ ม าณความร้ อนเหลื อ ทิ ง้ จาก
กระบวนการ CCHP ที่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ จะสามารถประเมินค่าประสิทธิภาพการใช้ พลังงานปฐมภูมิโดยรวมได้
จากสมการที่ 1 โดยมีสมมุติฐานความร้ อนเหลือทิ ้งจากกระบวนการ CCHP ( HeatCCHP ) ที่นําไปใช้ ประโยชน์ คํานวณได้
จากสมการที่ 2
total 

EEnon CCHP  EECCHP  HeatCCHP
 100
Fnon CCHP  FCCHP

HeatCCHP  CCHP FCCHP  EECCHP

โดยที่
EECCHP
EEnon CHP
FCCHP
Fnon CCHP
HeatCCHP

total
CCHP

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าประเภท CCHP (ktoe)
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าประเภทที่ไม่ใช่ CCHP (ktoe)
ปริมาณเชื ้อเพลิงของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าพลังความร้ อน CCHP (ktoe)
ปริ มาณเชื ้อเพลิงของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าพลังความร้ อนที่ไม่ใช่ CCHP (ktoe)
พลังงานความร้ อนที่ผลิตโดยเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าประเภท CCHP (ktoe)
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานปฐมภูมิโดยรวม (ร้ อยละ)
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ CCHP (ร้ อยละ)

(1)

(2)
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ในที่นี ้ ทําการเปรี ยบเทียบกรณีที่ค่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ CCHP ( CCHP )อยู่ที่ร้อยละ 45 (ประมาณ
เท่ากับประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวโดยเฉลี่ย), 50 และ 60 ตามลําดับ จะได้ ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้
พลังงานปฐมภูมิ (ก๊ าซธรรมชาติ และถ่านหิน)โดยรวมของทังประเทศ
้
ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2552 เป็ นดังแสดงในรู ปที่ 1
ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นโยบายการเพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพการใช้ พ ลัง งานปฐมภูมิ ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ไฟฟ้ าด้ ว ยระบบ
Cogeneration ในช่วงที่ผา่ นมาของประเทศไทยน่าจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานปฐมภูมิของทังประเทศ
้
ได้ ร้อยละ 0.5 – 1.5

ิ ธิภาพโดยรวมของการใช้พล ังงานปฐมภูมเิ พือ
ประสท
่ ผลิตไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2542-2552
44
43
42
ิ ธิภาพ
ร้อยละประสท

38

Eff CCHP =
45%
Eff CCHP =
50%
Eff CCHP =
60%

41
40
39
38
37
36
35
34
2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

รูปที่ 1 ประสิทธิภาพโดยรวมของการใช้ พลังงานปฐมภูมิในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2542-2552
(ที่สมมุติฐานประสิทธิภาพของระบบ Cogeneration ร้ อยละ 45, 50 และ 60 ตามลําดับ)

3. การวิเคราะห์ และสรุ ปผลการศึกษาเชิงการประยุกต์ ใช้ งาน
ผลการสํารวจตัวอย่างการประยุกต์ระบบ CCHP สําหรับสถานประกอบการในลักษณะต่างๆ [4-6] เพื่อใช้ เป็ น
แนวคิดในการนํามากําหนดเป็ นนโยบายการส่งเสริ มการใช้ งานระบบ CCHP ในประเทศไทยในระยะต่อไป โดยทําการ
สํารวจข้ อมูลในต่างประเทศ ที่สําคัญได้ แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน จีน และญี่ปนุ่ ผลที่ได้ สรุปไว้ ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การประยุกต์ระบบ CCHP ในสถานประกอบการต่างๆ ในต่างประเทศ
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ
เยอรมัน
สถานประกอบการ
บ้ านพักอาศัย

สํานักงาน



โรงพยาบาล



โรงแรม


โรงเรี ยน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย


ศูนย์กีฬา/ศูนย์เยาวชน


เขตพื ้นที่ธุรกิจหรื อศูนย์กลางเมือง



โรงงานอุตสาหกรรม



โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม




จีน

ญี่ปนุ่


















จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า ในประเทศผู้นําทางด้ านเทคโนโลยีและการใช้ งานระบบ CCHP นัน้ นอกเหนือจากการ
ส่งเสริ มการใช้ งานระบบ CCHP ในรูปแบบของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม และใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ เป็ นแนวคิดดังเดิ
้ ม
แล้ ว ยังส่งเสริ มการประยุกต์ใช้ ในสถานประกอบการภาคพาณิชย์กรรม ตลอดจนถึงบ้ านพักอาศัย โดยเฉพาะทุกประเทศ
ให้ ความสําคัญและส่งเสิรมการประยุกต์ระบบ CCHP กับเขตพื ้นที่ธุรกิจหรื อศูนย์กลางเมือง เพื่อผลิตไฟฟ้า พร้ อมกับทํา
ความร้ อนหรื อปรับอากาศในรู ปแบบโครงข่ายพลังงานท้ องถิ่น (District Energy for Heating and Cooling) ซึ่งอาจ
เรี ยกชื่อย่อได้ หลายแบบ อาทิเช่น DHC DCH DE DEH หรื อ DEHC ทังนี
้ ้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความคาดหวังในการส่งเสริ ม
การใช้ เทคโนโลยี CCHP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานปฐมภูมิให้ ได้ เป็ นผลสําเร็จอย่างจริงจัง
ในขณะที่นโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริ มการประยุกต์ระบบ CCHP ในประเทศไทย จนถึงปั จจุบนั ยังมีเพียงใน
รูปแบบของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม (SPP หรื อ VSPP Cogeneration) ซึง่ ส่วนใหญ่ดําเนินธุรกิจด้ านการผลิตไฟฟ้าขายเป็ น
หลัก และมีการใช้ ประโยชน์จากไอนํ ้าเหลือจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านัน้ ใน
อนาคต จึงควรพิจารณานโยบายส่งเสริ มให้ ครอบคลุมลักษณะการประกอบการที่กว้ างขวางขึ ้น โดยเฉพาะรู ปแบบการนํา
ความร้ อนเหลือทิ ้งจากระบบ CCHP ไปใช้ กบั ระบบปรับอากาศแบบท้ องถิ่นสําหรับเขตพื ้นที่ธุรกิจหรื อศูนย์กลางเมือง โดย
ให้ มีการศึกษาความเหมาะสมและความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ อย่างเป็ นรูปธรรม

4. การวิเคราะห์ สถานะการส่ งเสริมระบบ CCHP ในประเทศไทย
สรุ ปเป้าหมายเชิงนโยบายในการส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าด้ วยระบบ CCHP [7] ผ่านโครงการการรับซื ้อไฟฟ้าจาก
SPP ระบบ Cogeneration ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปั จจุบนั สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ระยะเวลา คือ ระยะที่ 1 ระหว่าง
พ.ศ. 2538-2557 รับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP Cogeneration รวมทังสิ
้ ้น 49 ราย ปริ มาณพลังไฟฟ้าขายเข้ าระบบตามสัญญา
จํานวนรวมประมาณ 3,600 เมกะวัตต์ และระยะที่ 2 พ.ศ. 2558-2564 รับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP Cogeneration เพิ่มอีก
ประมาณ 3,500 เมกะวัตต์ ซึง่ คาดว่าจะทําให้ กําลังผลิตสะสมของ SPP Cogeneration คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 18 ของ
ความต้ องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ณ เวลานัน้ ส่วนนโยบายการรับซือ้ ไฟฟ้าจาก VSPP Cogeneration ยังไม่มีการ
ตังเป
้ ้ าหมายในเชิงนโยบายของกําลังการผลิตโดยรวม และยังไม่มีการจํากัดปริมาณการรับซื ้อรวมจาก VSPP ด้ วยเช่นกัน

39

40
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ตารางที่ 3 แสดงสรุ ปกรอบนโยบายเกี่ยวกับปริ มาณการรับซือ้ ไฟฟ้าจาก SPP และ VSPP ทัง้ ประเภท
Cogeneration และประเภทพลังงานหมุนเวียน จากปี พ.ศ. 2535 จนถึงปั จจุบนั และต่อไปยังอนาคต ตามแผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟ้า 2010 (PDP 2010) [7]
ตารางที่ 3 สรุปเป้าหมายเชิงนโยบายปริมาณการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP และ VSPP
ปี พ.ศ.
เป้าหมายปริมาณการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP
2535
กําหนดการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP รวมจํานวน 300 เมกะวัตต์
2539
ขยายปริมาณการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP เพิ่มเป็ น 3,200 เมกะวัตต์
2549
ขยายปริมาณการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP เพิ่มเป็ น 4,000 เมกะวัตต์
2538-2557
กําหนดการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP รวมจํานวนประมาณ 4,000 เมกะวัตต์
2558-2564*
กําหนดการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP-Cogeneration เพิ่มอีก 3,500 เมกะวัตต์
2565-2573**
กําหนดการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP-Cogeneration เพิ่มอีกปี ละ 360 เมกะวัตต์
ปี พ.ศ.
เป้าหมายปริมาณการรับซื ้อไฟฟ้าจาก VSPP
2545
กําหนดการรับซื ้อไฟฟ้าจาก VSPP ไม่เกิน 1 เมกะวัตต์
2549
กําหนดการรับซื ้อไฟฟ้าจาก VSPP-Cogeneration ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์
* เดิมกําหนดไว้ ที่ 2,000 เมกะวัตต์ ต่อมาภายหลังประกาศรับซื ้อเพิ่มเติมอีก 1,500 เมกะวัตต์

** ประมาณการตามแผน PDP 2010 [7]

ข้ อมูลจาก สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) แสดงสถานะของ SPP ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553
พบว่ามีผ้ ผู ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ประเภท Cogeneration ที่ขายไฟเข้ าระบบแล้ ว (COD)
จํานวน 24 ราย คิดเป็ นปริ มาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขายรวม 1782.5 เมกะวัตต์ และรายที่ลงนามข้ อตกลงการซื ้อขายไฟฟ้า
(PPA) แล้ ว อยู่ระหว่างรอ COD อีกจํานวน 18 ราย ปริ มาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 1,604 เมกะวัตต์ ส่วนผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) ประเภท Cogeneration ที่ขายไฟเข้ าระบบแล้ ว (COD) จํานวน
เพียง 2 ราย มีปริมาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขายรวม 6 เมกะวัตต์
หากวิเคราะห์สมั ฤทธิ ผลของการส่งเสริ มการใช้ งานระบบ CCHP ผ่านการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP และ VSPP
ประเภท Cogeneration ในเชิงปริ มาณ พบว่าในส่วนของ SPP Cogeneration บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ แต่หาก
วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของประเทศ พบว่า ระเบียบและเกณฑ์
การตรวจวัด ที่ ใ ช้ อ ยู่ใ นปั จ จุบัน ยัง ไม่ ส ะท้ อ นประโยชน์ ใ นเชิ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลัง งานปฐมภูมิ ไ ด้ อ ย่ า งชัด เจน
ผู้ประกอบการ SPP ส่วนใหญ่ ยังคงมุ่งเน้ นการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็ นหลัก ยกเว้ นเฉพาะ SPP รายที่ผลิตไฟฟ้าส่วน
หนึ่งเพื่อใช้ เองในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี ้ หากพิจารณาตําแหน่งที่ตงของโรงไฟฟ
ั้
้ า SPP ส่วนใหญ่ จะ
พบว่ากระจุกตัวอยูเ่ ฉพาะในบางพื ้นที่ และขึ ้นกับแนวท่อก๊ าซธรรมชาติที่ไปถึง เป็ นสําคัญ
ในส่วนของ VSPP Cogeneration ในเชิงปริ มาณ ยังถือว่าเร็ วเกินไปที่จะวิเคราะห์ผลสําเร็ จ เนื่องจากจํานวนที่
เชื่ อมต่อเข้ ามาในระบบจําหน่ายไฟฟ้าแล้ ว ยังคงมีน้อยอยู่ และในเชิงคุณภาพ ยังไม่มีการตรวจวัดเพื่อประเมินค่าการ
ประหยัดพลังงานปฐมภูมิ (PES) ที่เกิดขึ ้นจริง ทังนี
้ ้ เนื่องจากยังอยูใ่ นระยะเริ่มต้ นนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าประเภทนี ้
ส่วนประเด็นในด้ านการบริ หารจัดการ พบว่า ที่ผ่านมามีโครงการเสนอขายไฟฟ้า SPP Cogeneration จํานวนกว่า
้ ้ ด้ วยสาเหตุหลัก คือ ผู้ประกอบการที่จะเสนอขายไฟฟ้าไม่ยื่นหลักทรัพย์คํ ้าประกัน
30 ราย ที่ต้องยุติการดําเนินการไป ทังนี
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รวมถึงสาเหตุอื่นๆ ซึง่ สาเหตุเหล่านี ้ อาจส่งผลทําให้ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายสะสมไม่เป็ นไปตามเป้าหมายหรื อแผนที่ได้
วางไว้ นอกจากนี ้ ประเทศไทยยังไม่มีนโยบายการสนับสนุนหรื อส่งเสริ มระบบ CCHP สําหรับภาคพาณิชย์กรรม

5. แนวทางการประเมินศักยภาพและกําหนดสัดส่ วนกําลังการผลิต
ระบบ CCHP สําหรับประเทศไทย
จากที่กล่าวข้ างต้ น จะเห็นว่าระบบ CCHP สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ได้ อย่างกว้ างขวาง ทังในโรงงานผลิ
้
ตไฟฟ้า
สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชย์กรรม ตลอดจนภาคที่อยู่อาศัย ดังนัน้ การประเมินศักยภาพของกําลัง
้ ่นิยมใช้ ในสถานประกอบการกลุม่ ต่างๆ และ
ผลิตไฟฟ้าด้ วยระบบ CCHP จึงอาจทําได้ โดยใช้ ข้อมูลขนาดกําลังผลิตติดตังที
ประมาณการจํานวนสถานประกอบการในแต่ละกลุ่มนันๆ
้ ที่มีศกั ยภาพและความเป็ นไปได้ ในการนําระบบ CCHP มา
ประยุกต์ใช้ โดยประเมินศักยภาพ หรื อการกําหนดค่าเป้าหมาย คํานวณได้ จาก การหาผลรวมของค่าผลคูณระหว่างขนาด
กําลังการผลิตติดตังเฉลี
้ ่ยที่นิยมใช้ สําหรับสถานประกอบการแต่ละกลุ่มกับจํานวนสถานประกอบการของกลุม่ นัน้ รวมทุก
กลุ่มที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริ มและสนับสนุน ซึ่งกลุ่มต่างๆ ที่กล่าวถึง อาจประกอบด้ วย โรงไฟฟ้าพลังงานร่ วม (CCHP
Power Plant) โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถานศึกษา โรงแรม ศูนย์การค้ า ศูนย์กีฬา อาคารสํานักงาน ระบบปรับ
อากาศแบบศูนย์ท้องถิ่นสําหรับเขตพื ้นที่ธุรกิจหรื อศูนย์กลางเมือง เป็ นต้ น
การกําหนดสัดส่วนกําลังผลิต CCHP ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยนัน้ ควรพิจารณาจากปั จจัยสําคัญ ได้ แก่ การ
ประเมิ น ศัก ยภาพตามที่ ก ล่า วข้ า งต้ น ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี และข้ อ มูล สถิ ติ ก ารเพิ่ ม ขึ น้ ของการใช้ ง านใน
ต่างประเทศ จากนัน้ นํามากําหนดเป้าหมายในเชิงนโยบายเพื่อให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้
พลังงานปฐมภูมิของประเทศต่อไป
จากผลการศึกษาสัดส่วนกําลังการผลิต CCHP ในต่างประเทศ ถึงแม้ จะพบว่า ปั จจุบนั ยังมีสดั ส่วนอยู่ที่ประมาณ
ร้ อยละ 5-20 ของกําลังผลิตโดยรวมของโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนทังหมด
้
อย่างไรก็ดี จะเห็นว่าในช่วง 15 ปี ย้ อนหลังมานี ้
(ตังแต่
้ ค.ศ. 1996-2010) ปริ มาณการติดตังใช้
้ งานกําลังผลิตแบบ CCHP เพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ วในทุก
ประเทศที่สํารวจ โดยอัตราการเพิ่มขึ ้นดังกล่าว อาจมีคา่ สูงขึ ้นเป็ น 1-3 เท่าตัวได้ ภายในระยะเวลาไม่ถงึ 10 ปี
สําหรับ ประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากข้ อมูล ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2538-2552 จะเห็นว่ากําลังผลิตจากระบบ CCHP (SPP
Cogeneration) มีปริ มาณเพิ่มสูงขึ ้นไม่มากนัก เมื่อเทียบกับกําลังผลิตโดยรวมจากโรงไฟฟ้าพลังความร้ อน ตามที่แสดงใน
รู ปที่ 2 โดยอัตราการเพิ่มขึ ้นของกําลังผลิต CCHP ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2543 เป็ นต้ นมา จนถึงปั จจุบนั เกือบจะคงที่ และคิดเป็ น
้
สัดส่วนร้ อยโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 10 ของกําลังผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนโดยรวมของทังประเทศ
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รูปที่ 2 กําลังผลิต SPP Cogeneration เทียบกับกําลังผลิตโดยรวมจากโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนในประเทศไทยระหว่าง
ปี พ.ศ. 2538 - 2552
อย่างไรก็ดี หากใช้ ข้อมูลของปี พ.ศ. 2552 (สถานะปั จจุบนั ) เป็ นค่าฐาน และทดลองปรับสัดส่วนกําลังผลิต CCHP
เพิ่มขึ ้นจนถึงร้ อยละ 100 เทียบกับกําลังผลิตของโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนโดยรวม จะเห็นว่า ปริ มาณกําลังผลิต CCHP จะมี
ค่าแสดงดังรู ปที่ 3 จากปริ มาณกําลังผลิต CCHP ดังกล่าว เมื่อพิจารณาค่าประสิทธิภาพการใช้ พลังงานปฐมภูมิโดยรวม
ของโรงไฟฟ้ าพลัง ความร้ อนของทัง้ ประเทศ โดยใช้ สมมุติฐ านประสิท ธิ ภ าพโดยรวมของระบบ CCHP ( CCHP )
เปรี ยบเทียบค่าที่ร้อยละ 60 (ตํ่า), 70 (ปานกลาง) และ 80 (สูง) ตามลําดับ ซึ่งเป็ นค่าที่อ้างอิงจากความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีในปั จจุบนั ตามที่แสดงไว้ ในตารางที่ 1 ก่อนหน้ านี ้แล้ ว และหากคํานวณปริ มาณเชื ้อเพลิงที่ใช้ โดยเครื่ องกําเนิด
ไฟฟ้าประเภท CCHP และไม่ใช่ประเภท CCHP แปรตามสัดส่วนกําลังผลิต CCHP ดังสมการที่ 3 และ 4 จะพบว่า ค่า
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานปฐมภูมิโดยรวมของทังประเทศ
้
(คิดเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับโรงไฟฟ้าพลังความร้ อน/พลังความ
ร้ อนร่ วม กล่าวคือ คิดที่ Heatnon CCHP  0 ) ดังนิยามตามสมการที่ 1 ข้ างต้ น สามารถเพิ่มสูงขึ ้นได้ ตามสัดส่วนของการ
ใช้ งานระบบ CCHP ที่เพิ่มขึ ้น แสดงได้ ดงั ในรูปที่ 4
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รูปที่ 3 ปริ มาณกําลังผลิต CCHP ในปี พ.ศ. 2552 หากปรับสัดส่วนกําลังผลิต CCHP เพิ่มขึ ้นจนถึงร้ อยละ 100

FCCHP 

Fnon CCHP 

RCCHP  ( EECCHP  EEnon CCHP )  HeatCCHP

CCHP

(1  RCCHP )  ( EECCHP  EEnon CCHP )

 EE



Heatnon CCHP

 Heat

โดยที่
EECCHP
EEnon CCHP
FCCHP
Fnon CCHP
HeatCCHP
Heatnon CCHP
RCCHP

CCHP
 EE
 Heat

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าประเภท CCHP (ktoe)
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าประเภทที่ไม่ใช่ CCHP (ktoe)
ปริมาณเชื ้อเพลิงของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าพลังความร้ อน CCHP (ktoe)
ปริ มาณเชื ้อเพลิงรวมของการผลิตไฟฟ้ากับผลิตความร้ อนแยกจากกัน (ktoe)
พลังงานความร้ อนที่ผลิตโดยเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าประเภท CCHP (ktoe)
พลังงานความร้ อนที่ไม่ได้ ผลิตโดยเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าประเภท CCHP (ktoe)
สัดส่วนกําลังผลิต CCHP (0 – 1)
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ CCHP (ร้ อยละ)
ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของการผลิตไฟฟ้าแบบแยกผลิต (ร้ อยละ)
ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของการผลิตความร้ อนแบบแยกผลิต (ร้ อยละ)

(3)

(4)
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รู ปที่ 4 ประมาณการประสิทธิภาพการใช้ พลังงานปฐมภูมิโดยรวมของโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนของประเทศไทย ในปี
พ.ศ. 2552 หากปรับสัดส่วนกําลังผลิต CCHP เพิ่มขึ ้นจนถึงร้ อยละ 100

รูปที่ 5 ประมาณการปริมาณเชื ้อเพลิงปฐมภูมิที่สามารถประหยัดได้ ในหน่วย ktoe อ้ างอิงข้ อมูลปี พ.ศ. 2552
(สถานะปั จจุบนั ) หากปรับสัดส่วนกําลังผลิต CCHP เพิ่มขึ ้นจนถึงร้ อยละ 100
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นอกจากนี ้ จากรูปที่ 4 เมื่อนํามาประมาณการความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณเชื ้อเพลิงปฐมภูมิที่สามารถประหยัดได้
ในหน่วย ktoe ตามสมการที่ 5 กับสัดส่วนกําลังผลิต CCHP ที่เพิ่มขึ ้น โดยให้ ผลรวมปริ มาณความร้ อนที่นําไปใช้ ประโยชน์
ในทุกกรณี เป็ นค่าคงที่ ณ ปี ฐาน (พ.ศ. 2552) และใช้ สมมุติฐานประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของการผลิตความร้ อนแบบแยก
ผลิต ( Heat ) อยูท่ ี่ร้อยละ 85 นัน้ ก็จะสามารถแสดงปริมาณเชื ้อเพลิงปฐมภูมิที่ประหยัดลงได้ ดังแสดงในรูปที่ 5
Fsaving , R  ( FCCHP  Fnon CCHP ) Basecase  ( FCCHP  Fnon CCHP ) R

(5)

หากพิจารณาต่อไปในอนาคต ประเทศไทยควรสนับสนุนให้ ระบบผลิตไฟฟ้าที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง เป็ น
ระบบผลิตพลังงานร่วมหรื อ CCHP เกือบทังหมด
้
ก็น่าจะมีสดั ส่วนกําลังผลิต CCHP เพิ่มสูงขึ ้นได้ ถึงประมาณร้ อยละ 40้
50 ของความต้ องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ ณ ปี นันๆ
อย่างไรก็ดี หากในอนาคต ยังคงยึดถือสัดส่วนปริ มาณกําลังการผลิตจาก CCHP ตามที่ได้ กําหนดไว้ แล้ วในแผน
PDP 2010 ฉบับปั จจุบนั [7] เมื่อนํามาคํานวณประมาณการปริ มาณเชื ้อเพลิงปฐมภูมิที่สามารถประหยัดได้ ในหน่วย ktoe
โดยมีสมมุติฐานเพิ่มเติมให้ ค่าประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของการผลิตความร้ อนแบบแยกผลิต ( Heat ) ประมาณเท่ากับค่า
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ CCHP (CCHP ) จะสามารถแสดงประมาณการปริ มาณเชื ้อเพลิงปฐมภูมิที่คาดหวังว่าจะ
ประหยัดได้ ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2573 ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6 ประมาณการปริมาณเชื ้อเพลิงปฐมภูมิที่สามารถประหยัดได้ ในหน่วย ktoe อ้ างอิงตามข้ อมูลสัดส่วนกําลัง
ผลิต CCHP ที่กําหนดไว้ ในแผน PDP 2010
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รูปที่ 7 ประมาณการปริมาณเชื ้อเพลิงปฐมภูมิที่สามารถประหยัดได้ ในหน่วย ktoe อ้ างอิงข้ อมูลปี พ.ศ. 2563
(สถานะอนาคต) หากปรับสัดส่วนกําลังผลิต CCHP เพิ่มขึ ้นจนถึงร้ อยละ 100
นอกจากนี ้ หากใช้ ข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 (สถานะในอนาคต) เป็ นค่าฐาน และทดลองปรับสัดส่วนกําลังผลิต
CCHP เพิ่มขึ ้นจนถึงร้ อยละ 100 เทียบกับกําลังผลิตของโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนโดยรวม เพื่อประมาณค่าปริ มาณเชื ้อเพลิง
ปฐมภูมิที่สามารถประหยัดได้ ในหน่วย ktoe แปรตามสัดส่วนของการใช้ งานระบบ CCHP ที่เพิ่มขึ ้น โดยมีสมมุติฐานค่า
ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของการผลิตความร้ อนแบบแยกผลิต ( Heat ) ประมาณเท่ากับค่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ
CCHP (CCHP ) และเปรี ยบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ CCHP ที่ร้อยละ 60 (ตํ่า), 70 (ปานกลาง) และ 80
(สูง) ตามลําดับ จะพบว่า ศักยภาพของปริมาณเชื ้อเพลิงปฐมภูมิที่สามารถประหยัดได้ สําหรับการประมาณการ ณ ปี พ.ศ.
2563 มีค่าดังแสดงในรู ปที่ 7 โดยเมื่อคิดที่สดั ส่วน CCHP ร้ อยละ 50 จะสามารถประหยัดเชื ้อเพลิงได้ ประมาณ 14,000
ktoe ต่อปี ที่ค่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ CCHP ร้ อยละ 70 (ปานกลาง) และศักยภาพประหยัดเชื ้อเพลิงได้ สงู สุด
33,000 ktoe ต่อปี ที่ค่าประสิทธิ ภาพโดยรวมของระบบ CCHP ร้ อยละ 80 (สูง) และสัดส่วน CCHP ร้ อยละ 100
ตามลําดับ

6. ข้ อเสนอแนะด้ านนโยบายและมาตรการส่ งเสริม
ตามแผน PDP 2010 กําหนดนโยบายส่งเสริ มกําลังผลิตไฟฟ้าด้ วยระบบ CCHP หรื อ Cogeneration โดยมี
เป้าหมายหลัก แบ่งออกได้ เป็ น 6 ข้ อ [7] ดังนี ้
1) สามารถนําความร้ อนเหลือทิ ้งในรู ปไอนํ ้า หรื อนํ ้าร้ อน ไปใช้ ประโยชน์ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม รวมถึง
นําไปใช้ ทําความเย็นในโรงงาน หรื อ อาคาร
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2) ช่วยลดพลังงานสูญเสียในระบบส่งและระบบจําหน่าย รวมถึงลดปั ญหาไฟตก ไฟดับของโรงงานอุตสาหกรรมที่
ต้ องการระบบไฟฟ้าที่มีความเชื่อถือได้ สงู
3) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานปฐมภูมิ ให้ มีประสิทธิภาพโดยรวมได้ สงู ถึงร้ อยละ 50-80 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวที่มีคา่ ประมาณร้ อยละ 32-35
4) ตอบสนองความต้ องการใช้ ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องได้ ยืดหยุ่นกว่าการลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึง่
ต้ องรอให้ มีความต้ องการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ ้นในระดับหนึ่งก่อน และการลงทุนระบบ CCHP ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภาพรวม
5) ช่วยลดความต้ องการพลังไฟฟ้าสูงสุด
6) ช่วยลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
จากการสํารวจนโยบายและมาตรการสนับสนุนการใช้ งานระบบ CCHP ในต่างประเทศตามที่สรุปไว้ ในตารางที่ 4
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงมาตรการสนับสนุนที่ใช้ อยู่ในประเทศไทย ให้ มีความหลากหลายและ
มีประสิทธิผลในการสนับสนุนดียิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการใช้ งานระบบ CCHP อย่างแพร่หลายในวงกว้ างมากขึ ้น
และเกิ ดสัมฤทธิ ผ ลในการช่ ว ยเพิ่มประสิท ธิ ภ าพการใช้ พ ลัง งานของประเทศให้ เ ป็ นไปตามเป้ าหมายได้ อ ย่า งแท้ จริ ง
จากการสํารวจพบว่ามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนที่น่าสนใจในการนํามาปรับใช้ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น
1) กําหนดอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า ที่จํากัดตามจํานวนชัว่ โมงเดินเครื่ อง หรื อวงเงินสนับสนุนต่อรายสูงสุด
ด้ วย นอกเหนือจากระยะเวลา และชนิดของเทคโนโลยีที่ใช้ งาน ทังนี
้ ้ เพื่อจํากัดความเสี่ยงและภาระด้ านราคาค่า
ไฟฟ้าของประชาชน
2) การนําปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตใช้ เองมาคิดรวมกับปริมาณที่ผลิตจําหน่ายให้ กบั การไฟฟ้า เพื่อใช้ คิดส่วนเพิ่ม
ราคารับซื ้อไฟฟ้า ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการจูงใจให้ ใช้ งานอย่างแพร่หลาย
3) สนับสนุนเงินลงทุน หรื อมาตรการหักลดหย่อนภาษี สงู สุด สําหรับ CCHP เทคโนโลยีใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อ
ใช้ ทดแทนระบบ CCHP เดิม
4) สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี ้ยตํ่าสําหรับการลงทุนในระบบพลังงานท้ องถิ่น (District Energy)
5) สนับสนุนการติดตังระบบ
้
CCHP ขนาดเล็ก เพื่อใช้ งานในภาคพาณิชกรรม นอกเหนือจาก การประยุกต์ใช้ ใน
โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วม และในโรงงานอุตสาหกรรม ที่แพร่หลายมาก่อนหน้ านี ้แล้ ว
6) สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อบริการที่เกี่ยวข้ อง
7) สนับสนุนโครงการสาธิต โดยอาจใช้ สถานที่ราชการ ซึง่ สามารถติดตังอุ
้ ปกรณ์ได้ สะดวก และเปิ ดให้ ผ้ ทู ี่สนใจเข้ า
ไปเยี่ยมชมศึกษาได้ เพื่อเป็ นตัวอย่างแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการที่สนใจ
8) กําหนดเป้าหมายปริมาณการใช้ ไฟฟ้าของภาครัฐ จะต้ องมาจาก CCHP ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละเท่าใด
9) ปรับปรุ งลําดับขัน้ ตอนการดําเนินการในเชิงบริ หารจัดการเพื่อเชื่อมต่อระบบ CCHP เข้ ากับโครงข่ายไฟฟ้า
โดยเฉพาะการเชื่อมต่อระบบ CCHP ขนาดเล็ก เพื่อให้ สะดวก และไม่เพิ่มภาระด้ านการเงินของผู้ประกอบการ
10) จัดตัง้ หน่วยงานอิสระเพื่ อกํ าหนดเกณฑ์ มาตรฐานและออกใบรั บรองการประเมินเทคโนโลยี CCHP ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง สมควรได้ รับการสนับสนุน
11) สนับ สนุนให้ มีหน่วยงานที่ ใ ห้ คําแนะนํ าและเป็ นที่ปรึ กษาในการจัดทํ าแผนพัฒนาการใช้ พ ลังงานของชุมชน
ท้ องถิ่น รวมถึงการเลือกเทคโนโลยีและการออกแบบระบบเพื่อใช้ งานให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน
นันๆ
้ อย่างแท้ จริง
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นอกจากนี ้ ประเทศไทยควรมีการกําหนดนโยบายด้ านพลังงานในเชิงบูรณาการที่ให้ ความสําคัญและสอดคล้ อง
สัม พัน ธ์ กับ นโยบายในมิ ติ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งดัง เช่ น ในต่า งประเทศ เช่ น พลัง งานและสิ่ง แวดล้ อ ม พลัง งานและสภาพ
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับบริ บทของประเทศไทย ควรกําหนดนโยบายการพัฒนาด้ านพลังงานที่สอดคล้ องกับ
การพัฒนาด้ านสังคม ทังนี
้ ้ เนื่องจาก ปั จจุบนั และต่อไปในอนาคต การพัฒนาด้ านพลังงานจะมีความสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่อง
อย่างมากกับการพัฒนาทังในด้
้ าน เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้ อม และสังคม อย่างแยกกันมิได้

7. สรุ ปผล
ผลการศึกษาวิเคราะห์ศกั ยภาพและมาตรการส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้ วยระบบผลิตไฟฟ้าและ
ความร้ อนหรื อความเย็นร่ วมกัน พบว่าการกําหนดนโยบายด้ านพลังงานในเชิงบูรณาการ ที่ให้ ความสําคัญและสอดคล้ อง
สัมพันธ์ กับนโยบายในมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องนัน้ จะเป็ นปั จจัยหลักในการส่งเสริ มให้ เกิดการใช้ งานระบบ CCHP อย่าง
แพร่ หลายในวงกว้ างมากขึ ้น ส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานปฐมภูมิของประเทศให้ เป็ นไปตามแผนพัฒนา
กําลังผลิตของประเทศไทย สอดคล้ องกับตัวเลขคาดหวังในการประหยัดพลังงานปฐมภูมิที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้าโดยรวมของ
ประเทศได้ อย่างแท้ จริง
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