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บทคัดย่อ 
 บทความนีนํ้าเสนอการวิเคราะห์ศกัยภาพและมาตรการเชิงนโยบายเพ่ือสง่เสริมการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชือ้เพลิงปฐม
ภมิูได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูขึน้ โดยอาศยัระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนหรือความเย็นร่วมกนั (Combined Cooling, 
Heating, and Power: CCHP) ผลจากการศกึษานําไปสูแ่นวทางการกําหนดสดัสว่นกําลงัการผลิตจากระบบ CCHP ท่ี
เหมาะสมในแผนพฒันากําลงัผลิตของประเทศไทย สอดคล้องกบัตวัเลขคาดหวงัในการประหยดัพลงังานปฐมภูมิท่ีใช้ใน
การผลติไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ 
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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 ้นําเสนอสรุปผลการศกึษาศกัยภาพและมาตรการสง่เสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ

ผลิตไฟฟ้าและความร้อนหรือความเย็นร่วมกนั (Combined Cooling, Heating, and Power: CCHP) พร้อมทัง้เสนอแนว
ทางการกําหนดสดัสว่นระบบ CCHP ท่ีเหมาะสมในแผนการจดัหาไฟฟ้า การศกึษาประกอบด้วย 4 สว่นหลกั คือ 

ส่วนท่ี 1: ประมวลความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี สถิติการใช้งาน พร้อมทัง้ตวัอย่างการประยุกต์ระบบ CCHP 
สําหรับสถานประกอบการลักษณะต่างๆ โดยการสํารวจข้อมูลในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ  
เยอรมนั จีน และญ่ีปุ่ น  โดยสมรรถนะเชิงเทคนิคของการทํางานของระบบ CCHP ท่ีนําเสนอแบ่งออกเป็น  4  เทคโนโลยี
หลกั ได้แก่ เคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน กงัหนัแก๊ส กงัหนัแก๊สขนาดเลก็ และเซลล์เชือ้เพลงิ 

สว่นท่ี 2: นําเสนอผลการศกึษาวิเคราะห์เก่ียวกบันโยบายสง่เสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ CCHP รวมถึงสง่เสริม
การใช้งานระบบ CCHP ในสถานประกอบการของผู้ ใช้ไฟ โดยเปรียบเทียบนโยบายท่ีได้เคยดําเนินการมาหรือใช้อยู่ใน
ปัจจบุนัของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมนันี ญ่ีปุ่ น องักฤษ และสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นประเทศผู้ นําทางด้านเทคโนโลยี
และการใช้งานระบบ CCHP กบันโยบายของประเทศไทยท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั  

ส่วนท่ี 3: รวบรวมและนําเสนอสถานะปัจจุบนัของการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ CCHP ในประเทศไทย โดยแบ่ง
ออกเป็นสถานะของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producers: SPP) และสถานะของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 
(Very Small Power Producers: VSPP) ประเภท Cogeneration ตามลําดบั โดยอาศยัข้อมลูจากสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบักิจการพลงังาน สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 
เป็นหลกั 

ส่วนท่ี 4: วิเคราะห์ สรุปผล และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัมาตรการสนับสนนุและส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยระบบ CCHP เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงานด้านนโยบายสําหรับประเทศไทย พร้อมทัง้เสนอแนวคิดใน
การกําหนดสดัสว่นกําลงัการผลติด้วยระบบ CCHP ท่ีเหมาะสม 
 จากผลการศกึษาตามขอบเขตข้างต้น นํามาวิเคราะห์และสรุปผลการศกึษาศกัยภาพและมาตรการสง่เสริมการผลิต
ไฟฟ้าอยา่งมีประสทิธิภาพด้วยระบบผลติไฟฟ้าพลงังานร่วม CCHP ทัง้ 4  ได้ดงันี ้
 

2. การวเิคราะห์และสรุปผลการศกึษาประสทิธิภาพของระบบ 
 ผลจากการประมวลความก้าวหน้าเชิงสมรรถนะของเทคโนโลยีสําหรับระบบผลิตพลงังานร่วม CCHP [1-4] ทัง้ 4 
ประเภทหลัก ได้แก่ เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน กังหันแก๊ส  กังหันแก๊สขนาดเล็ก และเซลล์เชือ้เพลิง ท่ีมีใช้งานอย่าง
แพร่หลาย ในปัจจุบัน โดยเฉพาะค่าประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า และประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ เม่ือคํานึงถึง
ความสามารถในการนําความร้อนเหลือทิง้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทัง้ในรูปของ ไอนํา้ นํา้ร้อน ก๊าซร้อน รวมถึงการผลิตนํา้
เย็นเพ่ือใช้ในระบบปรับอากาศ ด้วยแล้ว ผลท่ีได้แสดงเป็นค่าพิสยัโดยเฉล่ีย ดงัตารางท่ี 1 นอกจากนี ้หากพิจารณาความ
ยืดหยุ่นในการปรับตัง้อตัราส่วนระหว่างผลลพัธ์การผลิตไฟฟ้าต่อการผลิตความร้อนไปใช้ประโยชน์ (Power to Heat 
Ratio) ของแตล่ะเทคโนโลยี โดยทัว่ไป มีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.5-1.0 
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ตารางท่ี 1 คา่ประสทิธิภาพโดยเฉล่ียของระบบ CCHP จําแนกตามเทคโนโลยี [1-4] 
 เคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน กงัหนัแก๊ส กงัหนัแก๊สขนาดเลก็ เซลล์เชือ้เพลงิ 

ประสทิธิภาพเชิงไฟฟ้า (%) 29 - 39 21 - 37 22 - 26 40 - 60 
ประสทิธิภาพโดยรวม (%) 70 - 80 65 - 70 64 - 70 60 - 80 
 สําหรับประเทศไทย ผลการประเมินคณุลกัษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ SPP ประเภทสญัญา Firm ประจําปี 
พ.ศ. 2552 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ให้ SPP ระบบ 
Cogeneration จะต้องมีสดัสว่นของพลงังานความร้อน ท่ีจะนําไปใช้ในกระบวนการอณุหภาพนอกจากการผลิตไฟฟ้า ต่อ
การผลิตพลงังานทัง้หมดไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 และมีสดัสว่นของผลรวมระหว่างพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได้และคร่ึงหนึ่งของ
พลงังานความร้อนท่ีจะนําไปใช้ในกระบวนการอณุหภาพ ต่อพลงังานความร้อนจากนํา้มนัและ/หรือก๊าซธรรมชาติ (โดยคิด
จากค่าความร้อนต่ํา) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 45 โดยคิดเฉล่ียในแต่ละปีนัน้ ผลการประเมินพบว่า SPP ระบบ Cogeneration ท่ี
ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือนํา้มนัเป็นเชือ้เพลิง  จากจํานวนทัง้หมด 20 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์สดัส่วนพลงังานความร้อนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 10 อยู ่3 ราย และไมผ่า่นเกณฑ์ประสทิธิภาพไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 45 อยู ่3 ราย เช่นกนั  
 สําหรับการประเมินค่าการประหยดัพลงังานปฐมภมิู (Primary Energy Saving: PES) ของ SPP หรือ VSPP ตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการ จึงยังไม่มีผลวิเคราะห์สมรรถนะในส่วนนี ้ ในประเทศไทย  สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน (สกพ.) เป็นผู้ รับขึน้ทะเบียนหน่วยงานท่ีจะสามารถทําการประเมินคา่ PES ดงักลา่ว  

หากวิเคราะห์สมรรถนะการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังานปฐมภูมิในการผลิตไฟฟ้าของทัง้ประเทศ ด้วยการ
สง่เสริมกําลงัการผลิตระบบ CCHP โดยอาศยัข้อมลูปริมาณการใช้เชือ้เพลิงในโรงไฟฟ้าความร้อนทัว่ไปและในโรงไฟฟ้า
ระบบ Cogeneration (ใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชือ้เพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้า) เปรียบเทียบกบัปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิต
ได้จริงจากโรงไฟฟ้าทัง้สองกลุ่ม ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2552 รวมกับประมาณการปริมาณความร้อนเหลือทิง้จาก
กระบวนการ CCHP ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ จะสามารถประเมินค่าประสิทธิภาพการใช้พลงังานปฐมภมิูโดยรวมได้
จากสมการท่ี 1 โดยมีสมมติุฐานความร้อนเหลือทิง้จากกระบวนการ CCHP ( CCHPHeat ) ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ คํานวณได้
จากสมการท่ี 2 
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โดยท่ี  

CCHPEE  คือ พลงังานไฟฟ้าท่ีผลติโดยเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าประเภท CCHP (ktoe) 

non CHPEE   คือ พลงังานไฟฟ้าท่ีผลติโดยเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าประเภทท่ีไมใ่ช่ CCHP (ktoe) 

CCHPF   คือ ปริมาณเชือ้เพลงิของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าพลงัความร้อน CCHP (ktoe) 

non CCHPF   คือ ปริมาณเชือ้เพลงิของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าพลงัความร้อนท่ีไมใ่ช่ CCHP (ktoe) 

CCHPHeat  คือ พลงังานความร้อนท่ีผลติโดยเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าประเภท CCHP (ktoe) 

total   คือ ประสทิธิภาพการใช้พลงังานปฐมภมิูโดยรวม (ร้อยละ)   
 CCHP   คือ ประสทิธิภาพโดยรวมของระบบ CCHP (ร้อยละ) 
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ในท่ีนี ้ทําการเปรียบเทียบกรณีท่ีค่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ CCHP ( CCHP )อยู่ท่ีร้อยละ 45 (ประมาณ
เท่ากบัประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวโดยเฉล่ีย), 50 และ 60 ตามลําดบั จะได้ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้
พลงังานปฐมภมิู (ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน)โดยรวมของทัง้ประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2552  เป็นดงัแสดงในรูปท่ี 1 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่านโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานปฐมภูมิด้วยการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ 
Cogeneration ในช่วงท่ีผา่นมาของประเทศไทยน่าจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานปฐมภมิูของทัง้ประเทศ
ได้ร้อยละ 0.5 – 1.5  
 
 

 
รูปท่ี 1 ประสทิธิภาพโดยรวมของการใช้พลงังานปฐมภมิูในการผลติไฟฟ้าของประเทศไทยระหวา่งปี พ.ศ. 2542-2552 
(ท่ีสมมติุฐานประสทิธิภาพของระบบ Cogeneration ร้อยละ 45, 50 และ 60 ตามลําดบั)  

 
 

3. การวเิคราะห์และสรุปผลการศกึษาเชงิการประยุกต์ใช้งาน 
 ผลการสํารวจตวัอย่างการประยกุต์ระบบ CCHP สําหรับสถานประกอบการในลกัษณะต่างๆ [4-6] เพ่ือใช้เป็น
แนวคิดในการนํามากําหนดเป็นนโยบายการส่งเสริมการใช้งานระบบ CCHP ในประเทศไทยในระยะต่อไป โดยทําการ
สํารวจข้อมลูในตา่งประเทศ ท่ีสําคญัได้แก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ เยอรมนั จีน และญ่ีปุ่ น ผลท่ีได้สรุปไว้ในตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 

ประสทิธิภาพโดยรวมของการใช้พลงังานปฐมภูมเิพือ่ผลติไฟฟ้า
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ตารางท่ี 2 การประยกุต์ระบบ CCHP ในสถานประกอบการตา่งๆ ในตา่งประเทศ 
                                      ประเทศ 
สถานประกอบการ 

สหรัฐอเมริกา องักฤษ เยอรมนั จีน ญ่ีปุ่ น 

บ้านพกัอาศยั      
สํานกังาน      
โรงพยาบาล      
โรงแรม      

โรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลยั      
ศนูย์กีฬา/ศนูย์เยาวชน      
เขตพืน้ท่ีธุรกิจหรือศนูย์กลางเมือง      
โรงงานอตุสาหกรรม      
โรงไฟฟ้าพลงังานร่วม      

  
 จากตารางท่ี 2 จะเห็นว่า ในประเทศผู้ นําทางด้านเทคโนโลยีและการใช้งานระบบ CCHP นัน้ นอกเหนือจากการ
สง่เสริมการใช้งานระบบ CCHP ในรูปแบบของโรงไฟฟ้าพลงังานร่วม และใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม ซึง่เป็นแนวคิดดัง้เดิม
แล้ว ยงัส่งเสริมการประยกุต์ใช้ในสถานประกอบการภาคพาณิชย์กรรม ตลอดจนถึงบ้านพกัอาศยั โดยเฉพาะทกุประเทศ 
ให้ความสําคญัและส่งเสิรมการประยกุต์ระบบ CCHP กบัเขตพืน้ท่ีธุรกิจหรือศนูย์กลางเมือง เพ่ือผลิตไฟฟ้า พร้อมกบัทํา
ความร้อนหรือปรับอากาศในรูปแบบโครงข่ายพลงังานท้องถ่ิน (District Energy for Heating and Cooling) ซึ่งอาจ
เรียกช่ือยอ่ได้หลายแบบ อาทิเช่น DHC  DCH  DE  DEH หรือ DEHC  ทัง้นี ้สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวงัในการสง่เสริม
การใช้เทคโนโลยี CCHP เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการใช้พลงังานปฐมภมิูให้ได้เป็นผลสําเร็จอยา่งจริงจงั 
 ในขณะท่ีนโยบายและมาตรการเพ่ือส่งเสริมการประยกุต์ระบบ CCHP ในประเทศไทย จนถึงปัจจบุนั ยงัมีเพียงใน
รูปแบบของโรงไฟฟ้าพลงังานร่วม (SPP หรือ VSPP Cogeneration) ซึง่สว่นใหญ่ดําเนินธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าขายเป็น
หลกั และมีการใช้ประโยชน์จากไอนํา้เหลือจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าเฉพาะในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านัน้  ใน
อนาคต จึงควรพิจารณานโยบายส่งเสริมให้ครอบคลมุลกัษณะการประกอบการท่ีกว้างขวางขึน้ โดยเฉพาะรูปแบบการนํา
ความร้อนเหลือทิง้จากระบบ CCHP ไปใช้กบัระบบปรับอากาศแบบท้องถ่ินสําหรับเขตพืน้ท่ีธุรกิจหรือศนูย์กลางเมือง โดย
ให้มีการศกึษาความเหมาะสมและความคุ้มคา่ในเชิงเศรษฐศาสตร์อยา่งเป็นรูปธรรม 
 
 

4. การวเิคราะห์สถานะการส่งเสริมระบบ CCHP ในประเทศไทย 
 สรุปเป้าหมายเชิงนโยบายในการสง่เสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ CCHP [7]  ผ่านโครงการการรับซือ้ไฟฟ้าจาก 
SPP ระบบ Cogeneration ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจบุนั สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะเวลา คือ ระยะท่ี 1 ระหว่าง 
พ.ศ. 2538-2557 รับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP Cogeneration รวมทัง้สิน้ 49 ราย ปริมาณพลงัไฟฟ้าขายเข้าระบบตามสญัญา 
จํานวนรวมประมาณ 3,600 เมกะวตัต์ และระยะท่ี 2 พ.ศ. 2558-2564 รับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP Cogeneration เพิ่มอีก
ประมาณ 3,500 เมกะวตัต์ ซึง่คาดว่าจะทําให้กําลงัผลิตสะสมของ SPP Cogeneration คิดเป็นประมาณร้อยละ 18 ของ
ความต้องการพลงัไฟฟ้าสูงสุด ณ เวลานัน้  ส่วนนโยบายการรับซือ้ไฟฟ้าจาก VSPP Cogeneration ยังไม่มีการ
ตัง้เป้าหมายในเชิงนโยบายของกําลงัการผลติโดยรวม และยงัไมมี่การจํากดัปริมาณการรับซือ้รวมจาก VSPP ด้วยเช่นกนั 



 
40 วารสารวิจยัพลงังาน  ปีท่ี10  ฉบบัท่ี1 (มกราคม – เมษายน) 2556 

 ตารางท่ี 3 แสดงสรุปกรอบนโยบายเก่ียวกับปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP และ VSPP ทัง้ประเภท 
Cogeneration และประเภทพลงังานหมนุเวียน จากปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจบุนั และต่อไปยงัอนาคต ตามแผนพฒันา
กําลงัผลติไฟฟ้า 2010 (PDP 2010) [7] 
 
 

ตารางท่ี 3 สรุปเป้าหมายเชิงนโยบายปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP และ VSPP 
ปี พ.ศ. เป้าหมายปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP 
2535 กําหนดการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP รวมจํานวน 300 เมกะวตัต์ 
2539 ขยายปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP เพิ่มเป็น 3,200 เมกะวตัต์ 
2549 ขยายปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP เพิ่มเป็น 4,000 เมกะวตัต์ 

2538-2557 กําหนดการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP รวมจํานวนประมาณ 4,000 เมกะวตัต์ 
2558-2564* กําหนดการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP-Cogeneration เพิ่มอีก 3,500 เมกะวตัต์ 
2565-2573** กําหนดการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP-Cogeneration เพิ่มอีกปีละ 360 เมกะวตัต์ 

ปี พ.ศ. เป้าหมายปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าจาก VSPP 
2545 กําหนดการรับซือ้ไฟฟ้าจาก VSPP ไมเ่กิน 1 เมกะวตัต์ 
2549 กําหนดการรับซือ้ไฟฟ้าจาก VSPP-Cogeneration ไมเ่กิน 10 เมกะวตัต์ 

* เดิมกําหนดไว้ท่ี 2,000 เมกะวตัต์ ตอ่มาภายหลงัประกาศรับซือ้เพ่ิมเติมอีก 1,500 เมกะวตัต์             ** ประมาณการตามแผน PDP 2010 [7] 
 

  ข้อมูลจาก สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) แสดงสถานะของ SPP ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 
พบว่ามีผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ประเภท Cogeneration ท่ีขายไฟเข้าระบบแล้ว (COD) 
จํานวน 24 ราย คิดเป็นปริมาณพลงัไฟฟ้าท่ีเสนอขายรวม 1782.5 เมกะวตัต์ และรายท่ีลงนามข้อตกลงการซือ้ขายไฟฟ้า 
(PPA) แล้ว อยู่ระหว่างรอ COD อีกจํานวน 18 ราย ปริมาณพลงัไฟฟ้าเสนอขายรวม 1,604 เมกะวตัต์  สว่นผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer: VSPP) ประเภท Cogeneration ท่ีขายไฟเข้าระบบแล้ว (COD) จํานวน
เพียง 2 ราย มีปริมาณพลงัไฟฟ้าท่ีเสนอขายรวม 6 เมกะวตัต์ 
 หากวิเคราะห์สมัฤทธิผลของการส่งเสริมการใช้งานระบบ CCHP ผ่านการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP และ VSPP 
ประเภท Cogeneration ในเชิงปริมาณ พบว่าในส่วนของ SPP Cogeneration บรรลตุามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ แต่หาก
วิเคราะห์ในเชิงคณุภาพ โดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานของประเทศ พบว่า ระเบียบและเกณฑ์
การตรวจวัดท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังไม่สะท้อนประโยชน์ในเชิงประสิทธิภาพการใช้พลังงานปฐมภูมิได้อย่างชัดเจน 
ผู้ประกอบการ SPP สว่นใหญ่ ยงัคงมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นหลกั ยกเว้นเฉพาะ SPP รายท่ีผลิตไฟฟ้าสว่น
หนึ่งเพ่ือใช้เองในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี ้หากพิจารณาตําแหน่งท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้า SPP ส่วนใหญ่ จะ
พบวา่กระจกุตวัอยูเ่ฉพาะในบางพืน้ท่ี และขึน้กบัแนวทอ่ก๊าซธรรมชาติท่ีไปถงึ เป็นสําคญั 

ในส่วนของ VSPP Cogeneration ในเชิงปริมาณ ยงัถือว่าเร็วเกินไปท่ีจะวิเคราะห์ผลสําเร็จ เน่ืองจากจํานวนท่ี
เช่ือมต่อเข้ามาในระบบจําหน่ายไฟฟ้าแล้ว ยงัคงมีน้อยอยู่ และในเชิงคุณภาพ ยังไม่มีการตรวจวัดเพ่ือประเมินค่าการ
ประหยดัพลงังานปฐมภมิู (PES) ท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้นี ้เน่ืองจากยงัอยูใ่นระยะเร่ิมต้นนโยบายสง่เสริมการผลติไฟฟ้าประเภทนี ้

สว่นประเด็นในด้านการบริหารจดัการ พบว่า ท่ีผ่านมามีโครงการเสนอขายไฟฟ้า SPP Cogeneration จํานวนกว่า 
30 ราย ท่ีต้องยติุการดําเนินการไป ทัง้นี ้ด้วยสาเหตหุลกั คือ ผู้ประกอบการท่ีจะเสนอขายไฟฟ้าไม่ย่ืนหลกัทรัพย์คํา้ประกนั 



 
41 วารสารวิจยัพลงังาน  ปีท่ี10  ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – เมษายน) 2556 

รวมถงึสาเหตอ่ืุนๆ ซึง่สาเหตเุหลา่นี ้อาจสง่ผลทําให้ปริมาณพลงัไฟฟ้าเสนอขายสะสมไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนท่ีได้
วางไว้ นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัไมมี่นโยบายการสนบัสนนุหรือสง่เสริมระบบ CCHP สําหรับภาคพาณิชย์กรรม 
 
 

5. แนวทางการประเมินศักยภาพและกําหนดสัดส่วนกําลังการผลิต
ระบบ CCHP สาํหรับประเทศไทย 
 จากท่ีกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าระบบ CCHP สามารถนํามาประยกุต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ทัง้ในโรงงานผลิตไฟฟ้า 
สถานประกอบการภาคอตุสาหกรรม ภาคพาณิชย์กรรม ตลอดจนภาคท่ีอยู่อาศยั ดงันัน้ การประเมินศกัยภาพของกําลงั
ผลติไฟฟ้าด้วยระบบ CCHP จึงอาจทําได้โดยใช้ข้อมลูขนาดกําลงัผลิตติดตัง้ท่ีนิยมใช้ในสถานประกอบการกลุม่ต่างๆ และ
ประมาณการจํานวนสถานประกอบการในแต่ละกลุ่มนัน้ๆ ท่ีมีศกัยภาพและความเป็นไปได้ในการนําระบบ CCHP มา
ประยกุต์ใช้ โดยประเมินศกัยภาพ หรือการกําหนดค่าเป้าหมาย คํานวณได้จาก การหาผลรวมของค่าผลคณูระหว่างขนาด
กําลงัการผลิตติดตัง้เฉล่ียท่ีนิยมใช้สําหรับสถานประกอบการแต่ละกลุ่มกบัจํานวนสถานประกอบการของกลุม่นัน้ รวมทกุ
กลุ่มท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุน ซึ่งกลุ่มต่างๆ ท่ีกล่าวถึง อาจประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลงังานร่วม (CCHP 
Power Plant) โรงงานอตุสาหกรรม โรงพยาบาล สถานศกึษา โรงแรม ศนูย์การค้า ศนูย์กีฬา อาคารสํานกังาน ระบบปรับ
อากาศแบบศนูย์ท้องถ่ินสําหรับเขตพืน้ท่ีธุรกิจหรือศนูย์กลางเมือง เป็นต้น 
 การกําหนดสดัสว่นกําลงัผลิต CCHP ท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยนัน้ ควรพิจารณาจากปัจจยัสําคญั ได้แก่ การ
ประเมินศักยภาพตามท่ีกล่าวข้างต้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และข้อมูลสถิติการเพิ่มขึน้ของการใช้งานใน
ต่างประเทศ จากนัน้นํามากําหนดเป้าหมายในเชิงนโยบายเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลงังานปฐมภมิูของประเทศตอ่ไป  
 จากผลการศกึษาสดัสว่นกําลงัการผลิต CCHP ในต่างประเทศ ถึงแม้จะพบว่า ปัจจบุนั ยงัมีสดัสว่นอยู่ท่ีประมาณ
ร้อยละ 5-20 ของกําลงัผลิตโดยรวมของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนทัง้หมด อย่างไรก็ดี จะเห็นว่าในช่วง 15 ปีย้อนหลงัมานี ้
(ตัง้แต่ ค.ศ. 1996-2010) ปริมาณการติดตัง้ใช้งานกําลงัผลิตแบบ CCHP เพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเน่ืองและรวดเร็วในทุก
ประเทศท่ีสํารวจ โดยอตัราการเพิ่มขึน้ดงักลา่ว อาจมีคา่สงูขึน้เป็น 1-3 เทา่ตวัได้ ภายในระยะเวลาไมถ่งึ 10 ปี 
 สําหรับ ประเทศไทย เม่ือพิจารณาจากข้อมลู ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2538-2552 จะเห็นว่ากําลงัผลิตจากระบบ CCHP (SPP 
Cogeneration) มีปริมาณเพิ่มสงูขึน้ไม่มากนกั เม่ือเทียบกบักําลงัผลิตโดยรวมจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน ตามท่ีแสดงใน
รูปท่ี 2 โดยอตัราการเพิ่มขึน้ของกําลงัผลิต CCHP ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา จนถึงปัจจบุนั เกือบจะคงท่ี และคิดเป็น
สดัสว่นร้อยโดยเฉลี่ยอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 10 ของกําลงัผลติจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนโดยรวมของทัง้ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
42 วารสารวิจยัพลงังาน  ปีท่ี10  ฉบบัท่ี1 (มกราคม – เมษายน) 2556 

  

 
 

รูปท่ี 2 กําลงัผลติ SPP Cogeneration เทียบกบักําลงัผลิตโดยรวมจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนในประเทศไทยระหว่าง
ปี พ.ศ. 2538 - 2552 

 
อย่างไรก็ดี หากใช้ข้อมลูของปี พ.ศ. 2552 (สถานะปัจจบุนั) เป็นค่าฐาน และทดลองปรับสดัสว่นกําลงัผลิต CCHP 

เพิ่มขึน้จนถงึร้อยละ 100 เทียบกบักําลงัผลติของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนโดยรวม จะเห็นว่า ปริมาณกําลงัผลิต CCHP จะมี
ค่าแสดงดงัรูปท่ี 3 จากปริมาณกําลงัผลิต CCHP ดงักลา่ว เม่ือพิจารณาค่าประสิทธิภาพการใช้พลงังานปฐมภมิูโดยรวม
ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนของทัง้ประเทศ โดยใช้สมมุติฐานประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ CCHP ( CCHP ) 
เปรียบเทียบค่าท่ีร้อยละ 60 (ต่ํา), 70 (ปานกลาง) และ 80 (สงู) ตามลําดบั ซึ่งเป็นค่าท่ีอ้างอิงจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในปัจจบุนั ตามท่ีแสดงไว้ในตารางท่ี 1 ก่อนหน้านีแ้ล้ว และหากคํานวณปริมาณเชือ้เพลิงท่ีใช้โดยเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟ้าประเภท CCHP และไม่ใช่ประเภท CCHP แปรตามสดัส่วนกําลงัผลิต CCHP ดงัสมการท่ี 3 และ 4  จะพบว่า ค่า
ประสิทธิภาพการใช้พลงังานปฐมภูมิโดยรวมของทัง้ประเทศ (คิดเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน/พลงัความ
ร้อนร่วม กล่าวคือ คิดท่ี  0non CCHPHeat   ) ดงันิยามตามสมการท่ี 1 ข้างต้น สามารถเพิ่มสงูขึน้ได้ตามสดัสว่นของการ
ใช้งานระบบ CCHP ท่ีเพิ่มขึน้ แสดงได้ดงัในรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 3 ปริมาณกําลงัผลติ CCHP ในปี พ.ศ. 2552 หากปรับสดัสว่นกําลงัผลิต CCHP เพิ่มขึน้จนถงึร้อยละ 100 
 
 
 
 ( )CCHP CCHP non CCHP CCHP

CCHP
CCHP

R EE EE Heat
F


  

  (3) 

  
(1 ) ( )CCHP CCHP non CCHP non CCHP

non CCHP
EE Heat

R EE EE Heat
F

 
 



  
   

 
(4) 

 
โดยท่ี  

CCHPEE  คือ พลงังานไฟฟ้าท่ีผลติโดยเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าประเภท CCHP (ktoe) 

non CCHPEE   คือ พลงังานไฟฟ้าท่ีผลติโดยเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าประเภทท่ีไมใ่ช่ CCHP (ktoe) 

CCHPF   คือ ปริมาณเชือ้เพลงิของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าพลงัความร้อน CCHP (ktoe) 

non CCHPF   คือ ปริมาณเชือ้เพลงิรวมของการผลติไฟฟ้ากบัผลติความร้อนแยกจากกนั (ktoe) 

CCHPHeat  คือ พลงังานความร้อนท่ีผลติโดยเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าประเภท CCHP (ktoe) 

non CCHPHeat   คือ พลงังานความร้อนท่ีไมไ่ด้ผลติโดยเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าประเภท CCHP (ktoe) 

CCHPR   คือ สดัสว่นกําลงัผลติ CCHP (0 – 1) 

CCHP   คือ ประสทิธิภาพโดยรวมของระบบ CCHP (ร้อยละ) 

EE   คือ ประสทิธิภาพโดยเฉล่ียของการผลติไฟฟ้าแบบแยกผลติ (ร้อยละ) 
 Heat   คือ ประสทิธิภาพโดยเฉล่ียของการผลติความร้อนแบบแยกผลิต (ร้อยละ) 
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รูปท่ี 4 ประมาณการประสิทธิภาพการใช้พลงังานปฐมภูมิโดยรวมของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนของประเทศไทย ในปี 
พ.ศ. 2552 หากปรับสดัสว่นกําลงัผลติ CCHP เพิ่มขึน้จนถงึร้อยละ 100 

 
 

 

 
 

รูปท่ี 5 ประมาณการปริมาณเชือ้เพลงิปฐมภมิูท่ีสามารถประหยดัได้ ในหน่วย ktoe อ้างอิงข้อมลูปี พ.ศ. 2552 
(สถานะปัจจบุนั) หากปรับสดัสว่นกําลงัผลติ CCHP เพิ่มขึน้จนถึงร้อยละ 100 
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นอกจากนี ้จากรูปท่ี 4 เม่ือนํามาประมาณการความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณเชือ้เพลิงปฐมภมิูท่ีสามารถประหยดัได้
ในหน่วย ktoe ตามสมการท่ี 5 กบัสดัสว่นกําลงัผลิต CCHP ท่ีเพิ่มขึน้ โดยให้ผลรวมปริมาณความร้อนท่ีนําไปใช้ประโยชน์
ในทกุกรณีเป็นค่าคงท่ี ณ ปีฐาน (พ.ศ. 2552) และใช้สมมติุฐานประสิทธิภาพโดยเฉล่ียของการผลิตความร้อนแบบแยก
ผลติ ( Heat ) อยูท่ี่ร้อยละ 85 นัน้ ก็จะสามารถแสดงปริมาณเชือ้เพลงิปฐมภมิูท่ีประหยดัลงได้ ดงัแสดงในรูปท่ี 5 

 
 , ( ) ( )saving R CCHP non CCHP Basecase CCHP non CCHP RF F F F F      (5) 

 
หากพิจารณาต่อไปในอนาคต ประเทศไทยควรสนับสนนุให้ระบบผลิตไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง เป็น

ระบบผลิตพลงังานร่วมหรือ CCHP เกือบทัง้หมด ก็น่าจะมีสดัสว่นกําลงัผลิต CCHP เพิ่มสงูขึน้ได้ถึงประมาณร้อยละ 40-
50 ของความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุของประเทศ ณ ปีนัน้ๆ  
 อย่างไรก็ดี หากในอนาคต ยงัคงยึดถือสดัส่วนปริมาณกําลงัการผลิตจาก CCHP ตามท่ีได้กําหนดไว้แล้วในแผน 
PDP 2010 ฉบบัปัจจบุนั [7] เม่ือนํามาคํานวณประมาณการปริมาณเชือ้เพลิงปฐมภมิูท่ีสามารถประหยดัได้ ในหน่วย ktoe 
โดยมีสมมติุฐานเพิ่มเติมให้ค่าประสิทธิภาพโดยเฉล่ียของการผลิตความร้อนแบบแยกผลิต ( Heat ) ประมาณเท่ากบัค่า
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ CCHP ( CCHP ) จะสามารถแสดงประมาณการปริมาณเชือ้เพลิงปฐมภมิูท่ีคาดหวงัว่าจะ
ประหยดัได้ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2552 – 2573 ดงัแสดงในรูปท่ี 6 
 
 

 

 
 

รูปท่ี 6 ประมาณการปริมาณเชือ้เพลงิปฐมภมิูท่ีสามารถประหยดัได้ ในหน่วย ktoe อ้างอิงตามข้อมลูสดัสว่นกําลงั
ผลติ CCHP ท่ีกําหนดไว้ในแผน PDP 2010 
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รูปท่ี 7 ประมาณการปริมาณเชือ้เพลงิปฐมภมิูท่ีสามารถประหยดัได้ ในหน่วย ktoe อ้างอิงข้อมลูปี พ.ศ. 2563 
(สถานะอนาคต) หากปรับสดัสว่นกําลงัผลติ CCHP เพิ่มขึน้จนถึงร้อยละ 100 

 
นอกจากนี ้หากใช้ข้อมลูของปี พ.ศ. 2563 (สถานะในอนาคต) เป็นค่าฐาน และทดลองปรับสดัส่วนกําลงัผลิต 

CCHP เพิ่มขึน้จนถงึร้อยละ 100 เทียบกบักําลงัผลติของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนโดยรวม เพ่ือประมาณค่าปริมาณเชือ้เพลิง
ปฐมภมิูท่ีสามารถประหยดัได้ ในหน่วย ktoe แปรตามสดัส่วนของการใช้งานระบบ CCHP ท่ีเพิ่มขึน้ โดยมีสมมติุฐานค่า
ประสิทธิภาพโดยเฉล่ียของการผลิตความร้อนแบบแยกผลิต ( Heat ) ประมาณเท่ากบัค่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ 
CCHP ( CCHP ) และเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ CCHP ท่ีร้อยละ 60 (ต่ํา), 70 (ปานกลาง) และ 80 
(สงู) ตามลําดบั จะพบวา่ ศกัยภาพของปริมาณเชือ้เพลงิปฐมภมิูท่ีสามารถประหยดัได้ สําหรับการประมาณการ ณ ปี พ.ศ. 
2563 มีค่าดงัแสดงในรูปท่ี 7 โดยเม่ือคิดท่ีสดัสว่น CCHP ร้อยละ 50 จะสามารถประหยดัเชือ้เพลิงได้ประมาณ 14,000 
ktoe ต่อปี ท่ีค่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ CCHP ร้อยละ 70 (ปานกลาง) และศกัยภาพประหยดัเชือ้เพลิงได้สงูสดุ 
33,000 ktoe ต่อปี ท่ีค่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ CCHP ร้อยละ 80 (สงู) และสดัส่วน CCHP ร้อยละ 100 
ตามลําดบั 
 

6. ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการส่งเสริม 
 ตามแผน PDP 2010 กําหนดนโยบายส่งเสริมกําลงัผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ CCHP หรือ Cogeneration โดยมี
เป้าหมายหลกั แบง่ออกได้เป็น 6 ข้อ [7] ดงันี ้
1) สามารถนําความร้อนเหลือทิง้ในรูปไอนํา้ หรือนํา้ร้อน ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการทางอตุสาหกรรม รวมถึง

นําไปใช้ทําความเยน็ในโรงงาน หรือ อาคาร 
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2) ช่วยลดพลงังานสญูเสียในระบบส่งและระบบจําหน่าย รวมถึงลดปัญหาไฟตก ไฟดบัของโรงงานอตุสาหกรรมท่ี
ต้องการระบบไฟฟ้าท่ีมีความเช่ือถือได้สงู 

3) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานปฐมภมิู ให้มีประสิทธิภาพโดยรวมได้สงูถึงร้อยละ 50-80 เม่ือเปรียบเทียบกบั
ประสทิธิภาพของระบบผลติไฟฟ้าเพียงอยา่งเดียวท่ีมีคา่ประมาณร้อยละ 32-35 

4) ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองได้ยืดหยุ่นกว่าการลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึง่
ต้องรอให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสงูขึน้ในระดบัหนึ่งก่อน และการลงทนุระบบ CCHP ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภาพรวม 

5) ช่วยลดความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุ  
6) ช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

 จากการสํารวจนโยบายและมาตรการสนบัสนนุการใช้งานระบบ CCHP ในต่างประเทศตามท่ีสรุปไว้ในตารางท่ี 4 
สามารถนํามาประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรการสนบัสนนุท่ีใช้อยู่ในประเทศไทย ให้มีความหลากหลายและ
มีประสิทธิผลในการสนบัสนนุดีย่ิงขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบ CCHP อย่างแพร่หลายในวงกว้างมากขึน้ 
และเกิดสัมฤทธิผลในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างแท้จริง         
จากการสํารวจพบวา่มาตรการสง่เสริมและสนบัสนนุท่ีน่าสนใจในการนํามาปรับใช้ในประเทศไทย ตวัอยา่งเช่น 
1) กําหนดอตัราส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า ท่ีจํากดัตามจํานวนชัว่โมงเดินเคร่ือง หรือวงเงินสนบัสนนุต่อรายสงูสดุ

ด้วย นอกเหนือจากระยะเวลา และชนิดของเทคโนโลยีท่ีใช้งาน ทัง้นี ้เพ่ือจํากดัความเส่ียงและภาระด้านราคาค่า
ไฟฟ้าของประชาชน 

2) การนําปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลติใช้เองมาคิดรวมกบัปริมาณท่ีผลติจําหน่ายให้กบัการไฟฟ้า เพ่ือใช้คิดสว่นเพิ่ม
ราคารับซือ้ไฟฟ้า ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการจงูใจให้ใช้งานอยา่งแพร่หลาย 

3) สนบัสนนุเงินลงทนุ หรือมาตรการหกัลดหยอ่นภาษีสงูสดุ สําหรับ CCHP เทคโนโลยีใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพสงู เพ่ือ
ใช้ทดแทนระบบ CCHP เดิม 

4) สนบัสนนุเงินกู้ดอกเบีย้ต่ําสําหรับการลงทนุในระบบพลงังานท้องถ่ิน (District Energy) 
5) สนบัสนนุการติดตัง้ระบบ CCHP ขนาดเล็ก เพ่ือใช้งานในภาคพาณิชกรรม นอกเหนือจาก การประยกุต์ใช้ใน

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม และในโรงงานอตุสาหกรรม ท่ีแพร่หลายมาก่อนหน้านีแ้ล้ว 
6) สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์หรือบริการท่ีเก่ียวข้อง  
7) สนบัสนนุโครงการสาธิต โดยอาจใช้สถานท่ีราชการ ซึง่สามารถติดตัง้อปุกรณ์ได้สะดวก  และเปิดให้ผู้ ท่ีสนใจเข้า

ไปเย่ียมชมศกึษาได้ เพ่ือเป็นตวัอยา่งแก่ผู้ประกอบกิจการท่ีสนใจ 
8) กําหนดเป้าหมายปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาครัฐ จะต้องมาจาก CCHP ไมต่ํ่ากวา่ร้อยละเทา่ใด 
9) ปรับปรุงลําดับขัน้ตอนการดําเนินการในเชิงบริหารจัดการเพ่ือเช่ือมต่อระบบ CCHP เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า 

โดยเฉพาะการเช่ือมตอ่ระบบ CCHP ขนาดเลก็ เพ่ือให้สะดวก และไมเ่พิ่มภาระด้านการเงินของผู้ประกอบการ 
10) จัดตัง้หน่วยงานอิสระเพ่ือกําหนดเกณฑ์มาตรฐานและออกใบรับรองการประเมินเทคโนโลยี CCHP ท่ีมี

ประสทิธิภาพสงู สมควรได้รับการสนบัสนนุ 
11) สนับสนุนให้มีหน่วยงานท่ีให้คําแนะนําและเป็นท่ีปรึกษาในการจัดทําแผนพัฒนาการใช้พลังงานของชุมชน

ท้องถ่ิน รวมถึงการเลือกเทคโนโลยีและการออกแบบระบบเพ่ือใช้งานให้สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน
นัน้ๆ อยา่งแท้จริง 
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 นอกจากนี ้ประเทศไทยควรมีการกําหนดนโยบายด้านพลงังานในเชิงบูรณาการท่ีให้ความสําคญัและสอดคล้อง
สัมพันธ์กับนโยบายในมิติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องดังเช่นในต่างประเทศ เช่น พลังงานและสิ่งแวดล้อม พลังงานและสภาพ
ภมิูอากาศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับบริบทของประเทศไทย ควรกําหนดนโยบายการพฒันาด้านพลงังานท่ีสอดคล้องกบั
การพฒันาด้านสงัคม ทัง้นี ้เน่ืองจาก ปัจจุบนัและต่อไปในอนาคต การพฒันาด้านพลงังานจะมีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ือง
อยา่งมากกบัการพฒันาทัง้ในด้าน เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม และสงัคม อยา่งแยกกนัมิได้ 
 

7. สรุปผล 
ผลการศกึษาวิเคราะห์ศกัยภาพและมาตรการสง่เสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและ

ความร้อนหรือความเย็นร่วมกนั  พบว่าการกําหนดนโยบายด้านพลงังานในเชิงบรูณาการ ท่ีให้ความสําคญัและสอดคล้อง
สมัพันธ์กับนโยบายในมิติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องนัน้ จะเป็นปัจจัยหลกัในการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบ CCHP อย่าง
แพร่หลายในวงกว้างมากขึน้ ส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานปฐมภมิูของประเทศให้เป็นไปตามแผนพฒันา
กําลงัผลติของประเทศไทย สอดคล้องกบัตวัเลขคาดหวงัในการประหยดัพลงังานปฐมภมิูท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าโดยรวมของ
ประเทศได้อยา่งแท้จริง 
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