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บทท่ี 1บทน า 
 
 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 4จัดท าข้ึนเพ่ือ รวบรวมเน้ือหาของรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1-3 ซึ่งประกอบด้วย 
รายละเอียดของเทคโนโลยี Energy storage, รายละเอียดการน าเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาประยุกต์ ใช้ร่วมกับ เทคโนโลยี 
Energy storage และระบบ Smart grid, สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
และเทคโนโลยี Energy Storageของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีและประเทศอังกฤษ 
และข้อเสนอแนะในการต่อยอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี Energy storage ที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
ประเทศ  
 
 เน้ือหาของรายงานแบ่งเป็น 6ส่วน ได้แก่ 1) รายละเอียดของเทคโนโลยี Energy Storage จ าแนกตามประเภท 
คุณสมบัติ และรูปแบบการน าไปใช้งาน และผลการประเมินสถานภาพการวิจัยพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี Energy 
storage ของประเทศ 2) รายละเอียดการน าเทคโนโลยี Energy Storage ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบผลิตพลังงานจากแหล่ง
พลังงานทดแทน รวมทั้งโครงการหรืองานวิจัยพัฒนาท่ีได้ด าเนินการแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลการศึกษา 
ระบบ Smart grid และการใช้ Energy Storage ในระบบ Smart grid 3) รายละเอียดเทคโนโลยี Energy storage ประเภท
แบตเตอรี่ ส าหรับใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานในภาคคมนาคมขนส่ง  4) รายละเอียดและสาระส าคัญขององค์ประกอบ
เทคโนโลยี Energy Storageและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบผลิตพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  5) สรุปการวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเทคโนโล ยีEnergy Storageของ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีและประเทศอังกฤษ 6) ข้อเสนอแนะในการต่อยอด
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีEnergy storage ที่เหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ  
 
  
ขอบข่ายการด าเนินงานของร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 เน้ือหาของรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1-3 

 ปรับปรุงเน้ือหาในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1-3 ให้ทันสมัย 

 รายละเอียด และวิธีด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง แผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
พัฒนาพลังงานทดแทน 
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บัณฑิตวิทยาลัยรํวมด๎านพลังงานและสิ่งแวดล๎อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี 2-1 

บทท่ี 2 เทคโนโลยี Energy storage 

 เทคโนโลยี Energy Storage เป็น ระบบเก็บสะสมพลังงาน คือ การเก็บสะสมพลังงานสํวนเกินจากท่ีผลิตได๎ แล๎ว

นํามาใช๎ในยามจําเป็น เพ่ือรักษาสมดุลของการผลิตกับการบริโภคพลังงาน (Energy consumption) ที่เกิดข้ึน ณ ชํวงเวลา

หน่ึง รูปแบบเทคโนโลยีของระบบการเก็บสะสมพลังงานน้ันมีหลากหลายรูปแบบข้ึนอยํูกั บแหลํงพลังงานต้ังต๎นกับการนําไป

ประยุกต์ใช๎ แตํเมื่อจําแนกตามลักษณะรูปแบบของพลังงานที่ใช๎กันอยํูในชีวิตประจําวันสามารถแบํงออกเป็น 2 ประเภทใหญํๆ 

คือ พลังงานไฟฟูาและพลังงานความร๎อน (Electricity and Thermal) สําหรับแหลํงพลังงานที่เรานํามาใช๎เพ่ือผลิตพลังงานทั้ง 

2 รูปแบบน้ี มาจากแหลํงพลังงานฟอสซิล (Primary energy sources) และแหลํงพลังงานหมุนเวียน (Secondary energy 

sources) โดยระบบเก็บสะสมพลังงานน้ีจะมีหน๎าท่ีสําคัญในการเสริมสร๎างเสถียรภาพให๎แกํระบบการผลิตพลังงาน ณ 

ชํวงเวลาตํางๆ ซึ่งมีอัตราการบริโภคพลังงานที่เปลี่ยนแป ลงอยํูตลอดเวลา โดยรูปแบบของเทคโนโลยีในการเก็บสะสมพลังงาน

ที่มีแนวโน๎มตํอการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดของเทคโนโลยีตํางๆ ดังตํอไปน้ี   

2.1 เทคโนโลยีแบตเตอร่ี (Battery) 

แบตเตอรี่ (Battery) คือ อุปกรณ์ที่ทําหน๎าท่ีจัดเก็บพลังงานเพ่ือไว๎ใช๎ตํอไป ถือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถแปลงพลังงาน

เคมีให๎เป็นไฟฟูาได๎โดยตรงด๎วยการใช๎เซลล์กัลวานิก (Galvanic cell) ที่ประกอบด๎วยข้ัวบวกและข้ัวลบ พร๎อมกับสารละลายอิ

เล็กโทรไลท์ (Electrolyte solution) แบตเตอรี่อาจประกอบด๎วยเซลล์กัลวานิกเพียง 1 เซลล์หรือมากกวําก็ได๎ ดังรูปที่ 2.1 [1] 

 
รูปที่ 2.1 องค์ประกอบพ้ืนฐาน และหลักการทํางานของแบตเตอรี่ 

การเก็บสะสมพลังงานไฟฟูาในแบตเตอรี่แบบตํางๆ จะมีเกณฑ์การกําหนดทางเลือกการเก็บสะสมที่สําคัญ คือ ขนาด

ความจุ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) ความหนาแนํนการเก็บสะสม (Storage density) (กิโลวัตต์ชั่วโมงตํอปริมาตร) นอกจากน้ี ยังมีปัจจัย

อื่นที่ต๎องคํานึงถึงด๎วย ได๎แกํ ประสิทธิภาพ (เน่ืองจากมีการสูญเสียระหวํางการประจุ การเก็บสะสม และการคายประจุ เพราะ

แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สําหรับจัดเก็บไฟฟูา ที่สามารถประจุไฟฟูาเข๎าไปใหมํ (Recharge) ได๎หลายครั้ง และประสิทธิภาพจะไมํ
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เต็ม 100% จะอยํูที่ประมาณ 80% เพราะมีการสูญเสียพลังงานบางสํวนไปในรูปความร๎อนและปฏิกิริยาเคมีจากการประจุ/

คายประจุ) [2, 3, 4] ความหนาแนํนเชิงพลังงาน ความหนาแนํนเชิงกําลังไฟฟูา อายุการใช๎งาน และต๎นทุน เป็นต๎น  

 ทั้งน้ีแบตเตอรี่มีด๎วยกันหลากหลายประเภท ท้ังประเภทระบบเปิดและประเภทระบบปิด นอกจากน้ี อายุการใช๎งาน

และประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ดังกลําวก็มีความแตกตํางกันไปตาม ราคาและการใช๎งาน  เชํน การใช๎แบตเตอรี่ลิเธียม- ไอออน 

(Li-ion) และ แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ (Li-Po) กับรถยนต์ไฮบริด และปลั๊กอินไฮบริด (plug-in hybrid) ซึ่งต๎นทุนการผลิต

ของแบตเตอรี่ยังมีราคาคํอนข๎างสูง และในอนาคตจะมีการพัฒนาแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญํข้ึน เชํน แบตเตอรี่แบบโซเดียม

ซัลเฟอร์ (NaS) และแบบไหล (Flow batteries) ซึ่งรวมแบตเตอรี่ประเภท Redox flow และ นิเกิ ล-แคดเมียม (Ni-Cd) ด๎วย 

แบตเตอรี่จัดเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพงและเสียหายได๎งํายหากดูแลรักษาไมํดีเพียงพอหรือใช๎งานผิดวิธี รวมถึงอายุการใช๎งาน

ของแบตเตอรี่แตํละชนิดจะแตกตํางกันไป เน่ืองด๎วยวิธีการใช๎ , การบํารุงรักษา , การประจุและอุณหภูมิ ฯลฯ [5, 6, 7] ดังน้ัน

ปัจจุบันหลายประเทศได๎มีการลงทุนวิจัยและพัฒนาด๎านแบตเตอรี่อยํางจริงจัง เพ่ือผลิตแบตเตอรี่ยุคใหมํที่มีความหนาแนํนเชิง

พลังงานและเชิงกําลังไฟฟูาสูงมีนํ้าหนักเบา มีความปลอดภัยการใช๎งานและความเชื่อถือได๎สูง และต๎นทุนตํ่า ซึ่งจะเหมาะกับ

การใช๎ในรถยนต์ไฟฟูาในอนาคต แบตเตอรี่ที่มีการใช๎ในเชิงพาณิชย์หลักๆ แล๎วมีสามชนิดด๎วยกัน คือ แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด 

Lead-acid, แบตเตอรี่ในกลุํมของนิกเกิล ( Nickel-based), และ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ( Lithium-ion)[3] ซึ่งแตํละชนิดมี

รายละเอียด ดังน้ี  

2.1.1 แบตเตอรี่ตะกั่วกรด (Lead-acid battery)  

แบตเตอรี่ตะกั่วกรดเป็นอุปกรณ์จัดเก็บไฟฟูาท่ีใช๎ปฏิกิริยาทางเคมีที่ผันกลับได๎ในการจัดเก็บพลังงานที่เกําแกํที่สุดใน

บรรดาแบตเตอรี่ ด๎วยกันประดิษฐ์ข้ึนมา เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟเข๎าไปใหมํได๎ชนิดแรกที่ทําออกมาเพ่ือการค๎า และใน

ปัจจุบันยังมีการใช๎งานกันอยํูอยํางแพรํหลาย โดยมีสํวนแบํงในตลาดของสหรัฐอเมริกาถึง 79% (ปี 2008) และในประเทศจีน

แบตเตอรี่ชนิดน้ีถูกนํามาใช๎กับระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ photovoltaic กวํา 75% นอกจากน้ันแบตเตอรี่ตะกั่วกรดถูก

นํามาใช๎กับรถยนต์ 70% ระบบการสื่อสาร 21% และในระบบอื่นๆอีก 4% โดยมักจะทําเป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุ (Capacity) 

สูง ๆ ท่ีให๎กระแสได๎มาก เน่ืองจากมีต๎นทุนในการเก็บพลังงานถูกกวําแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟเข๎าไปใหมํได๎ชนิดอื่นๆ 

แบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีต๎นทุนตํ่า ($300-$600/kW) [8] แตํถ๎าเป็นแบบที่ต๎องเติมนํ้ากลั่นก็จะมีคําใช๎จํายในการดูแลรักษาเพ่ิม

ข้ึนมา  คือต๎องคอยตรวจสอบระดับของนํ้ากรด (อิเล็กโทรไลท์)  เพ่ือเติมนํ้ากลั่นเมื่อระดับของนํ้ากรดตํ่าเกินไปและต๎องหมั่น

ทําความสะอาดคราบตําง ๆ   ที่อาจจะเกิดเน่ืองจากการกัดกรํอนของกรด  อีกท้ังยังต๎องระวังในเรื่องสถานที่ต้ังของแบตเตอรี่

ด๎วย  ไมํควรต้ังไว๎ใกล๎แหลํงความร๎อนหรือประกายไฟเพราะในขณะอัดประจุไฟฟูา (charge) จะเกิดก๏าชไฮโดรเจนข้ึนอาจทํา

ให๎ระเบิดได๎ นิยมใช๎กันในรถยนต์และยานพาหนะตําง ๆ (Vehicle), รถยกไฟฟูา (Fork Lift), รถเข็น (Wheel Chair), สกู๏ต

เตอร์  (Scooter), รถกอล์ฟ  (Golf Car), ระบบสํารองไฟฟูา (UPS) และระบบไฟแสงสวํางฉุกเฉิน (Emergency Light) 
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2.1.1.1 ส่วนประกอบและหลักการท างาน 

- ส่วนประกอบ 

แบตเตอรี่ตะกั่วกรดประกอบด๎วยแผํนข้ัวบวก และแผํนข้ัวลบวางสลับกันจุํมอยํูในอิเล็กโทรไลท์ที่ทําจากสารละลาย

กรดซัลฟุริก โดยแผํนเพลทจะวางสลับกัน  เพ่ือจะได๎มีพ้ืนที่ผิวสัมผัสกับอิเล็กโทรไลท์ได๎มาก   ในขณะที่รักษาปริมาตรให๎น๎อย

ที่สุดเทําท่ีจะเป็นได๎  สารที่มีพ้ืนที่ผิวสัมผัสระหวํางแผํนอิเล็กโทรด  และอิเล็กโทรไลท์มากเทําไร  ปฏิกิริยาเคมีก็จะเกิดข้ึนมาก

เทําน้ัน  นอกจากน้ีคําความต๎านทานภายในเซลล์จะย่ิงมีคําน๎อยลงด๎วย  ดังน้ันในการค๎นคว๎าจึงมุํงทางด๎านเพ่ิมที่ผิวสัมผัส  วิธีที่

นิยมใช๎กันก็คือใช๎แผํนเพลทบางๆ  คั่นด๎วยฉนวนแบบมีรูพรุน 

อิเล็กโทรดเป็น ข้ัวลบจะสร๎างข้ึนมาจากตะกั่วบริสุทธ์ิ   ในขณะที่ ข้ัวบวกจะสร๎างจากสํวนผสมของตะกั่วและตะกั่ว

เปอร์ออกไซด์  ในขณะที่เซลล์คายประจุ (Discharge) ให๎กระแสไฟฟูาออกมาน้ัน  อะตอมของตะกั่วจากแผํน ข้ัวลบจะแตกตัว

เป็นไอออนที่มีประจุบวกเข๎าไปอยํูในอิเล็กโทรไลท์และทิ้งอิเล็กตรอนให๎ไหลเข๎าสูํวงจรที่นํามาตํอภายนอก ดังแสดงในรูปที่ 2.2 

 
รูปที ่2.2 โครงสร๎างของเซลแบบตะกั่ว–กรด แผํนข้ัวลบและข้ัวบวกจะวางสลับกัน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ผิวระหวํางกัน [9] 

 - หลักการท างาน 

ที่คาโทคตะกั่วเปอร์ออกไซด์จะแตกตัวเป็นไอออนของตะกั่ว   ซึ่งมีประจุบวกสูง   และเป็นไอออนที่มีประจุลบ

สูง  ไอออนของตะกั่วที่มีประจุบวกสูงจะดึงเอาอิเล็กตรอนจากวงจรที่ตํออยํูภายนอก   เพ่ือรวมตัวกลายเป็นไอออนตะกั่วที่มี

ประจุบวก   ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับ ข้ัวลบทําให๎เกิดกระแสไหลจาก ข้ัวบวกผํานไปยังวงจรภายนอกไอออนของตะกั่วจากแผํน

อิเล็กโทรดทั้งสองจะทําปฏิกิริยากับกรดกํามะถัน (กรดซัลฟุริก ) ซึ่ งเป็นอิเล็กโทรไลท์กลายเป็นตะกั่ วซัลเฟต

(Lead sulphate)  (ซึ่งจะเห็นเป็นตะกอนสีขาวเกาะอยํูที่อิเล็กโทรดทั้งสอง)  และก๏าซไฮโดรเจน (รวมกับไอออนของออกซิเจน

จากข้ัวบวกกลายเป็นนํ้า) เราสามารถจะเขียนสูตรสําหรับปฏิกิริยาเคมีที่เกิดข้ึนได๎ดังน้ี 
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ปฏิกิริยาท่ีข้ัวทั้งสองได๎แกํ 

ข้ัวบวก : 2

2 4 4 2( ) ( ) 4 2 ( ) 2 ( )PbO s SO aq H e PbSO s H O l        

ข้ัวลบ : 2

4 4( ) ( ) ( ) 2Pb s SO aq PbSO s e     

       เน่ืองจากปฏิกิริยาท่ีผันกลับได๎  ดังน้ันจึงสามารถที่จะประจุไฟฟูาในเซลล์ใหมํโดยการตํอวงจร   ซึ่งจะขับอิเล็กตรอน

ให๎ไหลจาก ข้ัวบวกไปสูํ ข้ัวลบ   จากสูตรทางเคมีแสดงให๎เห็นวําสารละลายอิเล็กโทรไลท์จะเจือจางลงโดยโมเลกุลของนํ้าท่ี

เกิดข้ึน  ซึ่งเป็นขณะเดียวกับที่เซลล์คายประจุ   ทําให๎เราสามารถใช๎เป็นวิธีการหาสถานะอัดประจุและคายประจุของเซลล์ได๎

โดยการวัดความถํวงจําเพาะ  (specific  gravity)  ของสารละลายอิเล็กโทรไลท์ซึ่งจะบอกวําเซลล์ใกล๎จะถึงสถานะคายประจุ

หมดหรือยังเพ่ือจะได๎ประจุไฟฟูากลับเข๎าไปใหมํ  โดยคําความถํวงจําเพาะของเซลล์ที่ประจุมาเต็มที่จะมี

คําประมาณ  1.25  และคําความถํวงจําเพาะของเซลล์ที่คายประจุหมดจะมีคําระบุไว๎ประมาณ  1.2  เราใช๎ไฮโดรมิเตอร์ในการ

วัด  แรงดันของเซลล์โดยปกติจะมีคําเทํากับ  2  โวลต์ [10] 

2.1.1.2 คุณสมบัติของแบตเตอรี่ 

แบตเตอรี่ชนิดน้ีมีประสิทธิภาพสูง (ระหวําง 85-90%) [3 ,4] อีกท้ังมีอัตราการคายประจุด๎วยตัวเองหรือ self-

discharge rate ตํ่า (ประมาณ 2% ของความจุตํอเดือน) แตํอยํางไรก็ตามก็ยังมีข๎อจํากัดหลายอยํางในการจะนําไปใช๎กักเก็บ

พลังงานในระบบที่ใหญํมากข้ึน เพราะมีอายุการใช๎งานคํอนข๎างสั้น (ประมาณ 5-15 ปี) ความหนาแนํนของพลังงาน (energy 

density)ตํอนํ้าหนักแบตเตอรี่ตํ่า (30-50 Wh/kg) ถ๎าเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ที่อัดประจุได๎ชนิด ใหมํ ๆ แล๎วที่นํ้าหนักเทํา 

ๆ  กันแบตเตอรี่ตะกั่วกรดจะมีความสามารถในการเก็บประจุ (storage)ได๎น๎อยกวํา   จึงไมํเหมาะที่จะนํามาทําเป็นแบตเตอรี่

สําหรับอุปกรณ์พกพาซึ่งต๎องการแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กและนํ้าหนักเบา เพราะจะทําให๎กําลังไฟได๎น๎อย ทําให๎ต๎องนําแบตเตอรี่

มาอัดประจุใหมํ บํอยจนเกินไป หรือทําให๎อุปกรณ์มีนํ้าหนักมากจนเกินไป    แตํเน่ืองจากราคาต๎นทุนตํอพลังงานที่ได๎ตํ่ากวํา

แบตเตอรี่อัดประจุได๎ชนิดอื่นจึงนิยมนํามาทําแบตเตอรี่ขนาดใหญํท่ีมีความจุมาก หนํวยความจุของแบตเตอรี่  ตะกั่วกรด

โดยทั่วไปจะวัดเป็นแอมป์ชั่วโมง (Amp-Hour or  Ah) ในขณะที่แบตเตอรี่ที่อัดประจุได๎แบบอื่นสํวนมากจะใช๎หนํวยเป็นมิลลิ

แอมป์ชั่วโมง (mAh) เน่ืองจากเป็นแบตเตอรี่ ขนาดเล็กมีขนาดความจุน๎อยกวําแบตเตอรี่ ตะกั่วกรดน่ันเอง [3, 11-15, 16,17] 

ข้อดี 

 -  ราคาถูกกวําแบตเตอรี่ ชนิดอื่นและสามารถผลิตได๎งําย 

 -  มีการพัฒนามานานแล๎ว จึงมีความเชื่อถือได๎และหาข๎อมูลได๎งําย 

 -  ถ๎าใช๎อยํางถูกต๎องจะทนทานมาก 

 -  การคายประจุโดยตัวมันเอง (Self Discharge) น๎อย 

 -  ไมํต๎องการการบํารุงรักษามากนักโดยเฉพาะแบตเตอรี่ แบบแห๎ง 

 -  ไมํเกิดการจดจํา (No Memory Effect) 

 -  สามารถให๎กระแสดิสชาร์จได๎มาก 
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ข้อด้อย 

 -  ความจุของพลังงานตํอนํ้าหนักตํ่าทําให๎มีนํ้าหนักมาก 

 -  ไมํสามารถเก็บไว๎ได๎โดยแบตเตอรี่ ไมํมีประจุ เพราะจําทําให๎แบตเตอรี่ เสื่อมสภาพเร็ว 

 -  ตะกั่วและกรดซึ่งเป็นสํวนประกอบหลักเป็นพิษกับสิ่งแวดล๎อม 

 -  มีระเบียบที่เข๎มงวดในการขนสํงโดยเฉพาะแบตเตอรี่ แบบเปี ยก เพราะอาจเกิดการหกหรือซึมของกรดออกจาก

เปลือก แบตเตอรี่ได๎  

2.1.1.3 ประเภทของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 

 แบตเตอรี่ตะกั่วกรดสามารถแบํงได๎เป็นสองประเภทใหญํๆ คือ แบตเตอรี่แบบเปียก และแบตเตอรี่แบบแห๎ง  โดยแตํ

ละชนิดมีรายละเอียด ดังตํอไปน้ี  

 แบตเตอรี่แบบปียก (Flooded Type หรือ Wet Type) 

ในตอนแรก แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ผลิตออกมาจําหนํายมีเฉพาะที่เป็น แบตเตอรี่แบบเปียก  ซึ่งในปัจจุบัน

แบตเตอรี่แบบเปียกยังคงเป็นที่นิยมใช๎ในรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล เน่ืองจากมีราคาตํ่ากวําแบตเตอรี่ที่พัฒนาข้ึนมา

ใหมํ อยํางแบตเตอรี่แบบแห๎ง ซึ่งจะกลําวในหัวข๎อถัดไป โดยแบตเตอรี่ประเภทน้ีจะมีสารละลายอิเล็กโทรไลท์เป็น

ของเหลว ซึ่งจะต๎องคอยเติมนํ้ากลั่น เพ่ือรักษาไมํให๎แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วเกินไป 

แบตเตอรี่แบบเปียกสามารถแบํงยํอยได๎อีก 2 แบบ คือ แบบที่ต๎องเติม และ ดูแลนํ้ากลั่นบํอยๆ อยํางน๎อย

สัปดาห์ละครั้ง และแบบที่ไมํต๎องดูแลบํอย (Maintenance Free) ซึ่งแบบน้ีจะเปลืองนํ้ากลั่นน๎อยกวําแบบแรกมาก 

โดยทั้ง 2 แบบน้ีจะมีฝาปิด- เปิดสําหรับเติมนํ้ากลั่น ในแบบแรกน้ีจะมีอายุการใช๎งานโดยประมาณ 1.5-2 ปี แตํไมํ

ควรเกิน 3 ปี ทั้งน้ีก็ข้ึนอยํูกับสภาพการใช๎งาน และการดูแลรั กษา ถ๎ามีการดูแลรักษาอยํูสม่ําเสมอก็จะทําให๎

แบตเตอรี่รถยนต์มีอายุการใช๎งานที่ยาวนานข้ึน  

โดยทั่วไปแบตเตอรี่ตะกั่วกรดจะมีการปลํอยไฮโดรเจนและออกซิเจนขณะอัดประจุ ซึ่งก๏าซเหลําน้ี เป็นผล

มาจากกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสของนํ้าในแบตเตอรี่ ซึ่งจะทําให๎อิเล็กโทรไลท์ลดลงจนแบตเตอรี่แห๎ง และจะทําให๎

ประสิทธิภาพลดลง ในแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบเดิมน้ันไมํมีระบบที่จะตรวจวัดระดับของอิเล็กโทรไลท์ในแบตเตอรี่ 

แตํสามารถตรวจพบได๎โดยการวัดคําความต๎านทานภายใน (Internal resistance) คําการนํากระแสไฟฟูา หรือความ

ต๎านทาน impedance ของเซลล์ การตรวจวัดระดับน้ันจําเป็นต๎องทําเป็นประจํา และจะต๎องเติมนํ้าเข๎าไปทดแทนที่

ถูกใช๎ไป การเติมนํ้าน้ันจะต๎องดําเนินการบํอยครั้งพอที่จะหลีกเลี่ยงการแห๎งของแบตเตอรี่ ซึ่งก๏าซเหลําน้ีจะทําให๎เกิด

อันตราย เน่ืองจากก๏าซออกซิเจนและไฮโดรเจนที่ปลํอยออกมาจากเซลล์สามารถทําให๎เกิดการระเบิด  ห๎องแบตเตอรี่

จึงต๎องมีการระบายอากาศ  และการระเบิดจะทําให๎สารละลายอิเล็กโทรไลท์กระจายออกมานอกเซลล์แบตเตอรี่ได๎ 

ซึ่งทําให๎เกิดอันตรายได๎ เน่ืองจากสารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ใช๎เป็นกรดซัลฟุริกรดซัลฟุริก นอกจากน้ันสารละลาย 

http://www.klangbattery.com/
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อิเล็กโทรไลท์จะกระจายออกมาสะสมบนตัวนํา สํงผลให๎เกิดการกัดกรํอนในแบตเตอรี่ ทําให๎แบตเตอรี่เสื่อมเร็วกวําท่ี

ควรจะเป็น 

 ดังน้ันจึงมีการพัฒนาแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเพ่ือลดข้ันตอนในการบํารุงรักษา ลดต๎นทุนของแบตเตอรี่ และ

เพ่ือให๎การใช๎งานแบตเตอรี่มีความปลอดภัยมากข้ึน โดยทําให๎สารละลายอิเล็กโทรไลท์อยํูในสภาวะกึ่งของแข็ง  หรือ

ที่เรียกวํา แบตเตอรี่แบบแห๎ง 

 แบตเตอรี่แบบแห๎ง 

แบตเตอรี่แบบแห๎งเป็นแบตเตอรี่ที่พัฒนาข้ึนเพ่ือให๎แบตเตอรี่มีความปลอดภัย ข้ึน โดยอิเล็กโทรไลท์ที่ใช๎

จะอยํูในลักษณะกึ่งของแข็ง หรือเจล จึงไมํสามารถรั่วไหลออกจากแบตเตอรี่ได๎  อีกท้ังยังมํจําเป็นต๎องตรวจสอบและ

เติมนํ้าอยํูตลอดเวลา หรือที่เรียกวํา "maintenance free" การพัฒนาแบตเตอรี่แห๎ง น้ี คือการปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช๎

ในการผลิต และลดต๎นทุนการบริหารจัดการแบตเตอรี่ทั้งหมด  โดยแบํงได๎เป็น 2 ประเภท คือแบบปิดผนึกหรือ  SLA 

(Sealed Lead Acid) และแบบปิดผนึกที่มีวาล์วระบายแรงดันหรือ VRLA (Valve Regulator Lead Acid) โดย

แบตเตอรี่ทั้งสองมีลักษณะโครงสร๎างคล๎ายกัน เพียงแตํแบตเตอรี่แบบ VRLA น้ีจะมี การติดต้ั ง pressure-release 

valve เพ่ือใช๎ระบายก๏าชในกรณีที่ความดันภายในเซลล์สูงเกินไปเพ่ือปูองกันแบตเตอรี่เสียหาย  นอกจากน้ีการรักษา

ความดันของแบตเตอรี่จะสามารถลดการสูญเสียอิเล็กโทรไลท์ได๎  เน่ืองจากอิเล็กโทรไลท์ที่ใช๎ยังมีของเหลวเป็น

สํวนประกอบอยํูบ๎าง การอั ดประจุจะทําให๎เกิดก๏าซและสูญเสีย อิเล็กโทรไลท์ ดังที่ได๎กลําวในแบตเตอรี่แบบเปียก 

ดังน้ันการติดต้ัง pressure-release valve จะชํวยให๎เกิดการรวมออกซิเจนและไฮโดรเจนกลับไปในนํ้าภายใน

แบตเตอรี่ ทําให๎ไมํจําเป็นต๎องเติมนํ้าในแบตเตอรี่ ซึ่งหลักการ recombination น้ีสามารถใช๎ได๎อยํางกว๎างขวางแล๎ว

ในปัจจุบัน  หลักการน้ีได๎นํามาใช๎ออกแบบแบตเตอรี่ซึ่งเรียกวํา  valve-regulated หรือเรียกอีกอยํางหน่ึงวํา  

recombination-type battery  

นอกจากน้ัน การอัดประจุไฟฟูาแบตเตอรี่ทั้ง 2 ประเภท คือ SLA and VRLA จะต๎องไมํประจุเร็วหรือมาก

จนเกินไป เพ่ือปูองกันไมํให๎เกิดก๏าชในขณะที่ประจุไฟมากนัก  การอัดประจุไฟมากหรือเร็วเกินไปจะทําให๎ปฏิกิริยา

เคมีภายในเซลล์ดูดซับก๏าชที่เกิดข้ึนไมํทัน  ความดันภายในแบตเตอรี่จะสูงข้ึนเป็นสาเหตุให๎เกิดการสูญเสียก๏าชและ

นํ้าออกไปจากตัวแบตเตอรี่ ซึ่งเทํากับวําแบตเตอรี่ได๎สูญเสียอิเล็กโทรไลท์ออกไปจากระบบ  

อุณหภูมิยังสํงผลตํออายุการใช๎งานของแบตเตอรี่ โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช๎งานอยํูที่ 25 องศา (77 

ฟาเรนไฮต์)  อุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึนทุก ๆ 8 องศา (15 ฟาเรนไฮต์)  จะทําให๎อายุการใช๎งานของแบตเตอรี่ลดลงครึ่งหน่ึง 

เชํน แบตเตอรี่แบบ VRLA จะมีอายุถึง 10 ปีที่อุณหภูมิ 25 องศา แตํจะลดลงเหลือ 5 ปี ที่อุณหภูมิ 33  องศา (95 

ฟาเรนไฮต์ ) และอายุเหลือไมํถึง 1 ปีที่อุณหภูมิ 42 องศา (107 ฟาเรนไฮต์ )  นอกจากน้ีมันยังทํางานได๎ไมํดีในที่

อุณหภูมิตํ่าอีกด๎วยอุณหภูมิที่ลดตํ่าลงจะทําให๎แบตเตอรี่เก็บประจุได๎น๎อยลง ความจุของแบตเตอรี่จะลดลง 50 % 

ทุกๆ อุณหภูมิที่ตํ่าลง 12 องศา  (22 ฟาเรนไฮต์)  [18] 
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- ประโยชน์ของแบตเตอรี่ชนิดน้ี [19] 

 ไมํจําเป็นต๎องมีนํ้าเติมตลอดอายุการใช๎งาน 

 ไมํเกิดการกัดกรํอน จึงไมํจําเป็นต๎องมีอุปกรณ์ปูองกันกรดจากแบตเตอรี่เป็นพิเศษ 

 การออกแบบให๎วางซ๎อนกันได๎ชํวยลดพ้ืนที่ที่ต๎องใช๎เพ่ือติดต้ัง 

 อายุการใช๎งานยาวนาน 

 มีการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงสําหรับการใช๎งานประเภทตํางๆ 

 เป็นระบบที่ปลอดภัยจากการระเบิด, ปูองกันการรั่วไหล และทําจากวัสดุทนไฟ   

 ติดต้ังงําย 

- ชนิดของแบตเตอรี่ VRLA มี ดังนี ้

แบตเตอรี่แบบ VRLA แบํงยํอยได๎อีกสองประเภท คือประเภทที่ใช๎เจลเป็นวัสดุดูดซับกรดเรียกวํา แบตเตอรี่แบบเจล 

(Gel Battery or Gel Cell) และประเภทที่ใช๎แผํนซิลิกาไฟเบอร์เป็นตัวดูดซึม เรียกวํา แบตเตอรี่แบบ  Absorbed Glass Mat 

(AGM Battery) ซึ่งลักษณะการแบํงประเภทแบบน้ีเป็นการแบํงตามลักษณะโครงสร๎างทางกายภาพ ของแบตเตอรี่  นอกจากน้ี 

การแบํงประเภทของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดยังแบํงได๎อีกลักษณะหน่ึงคือ การแบํงประเภทตามลักษณะการใช๎งาน โดยจะแบํงเป็น

แบตเตอรี่แบบใช๎งานทั่วไป หรือแบบที่ใช๎สําหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ แบบคายประจุลึกและแบบลูกผสม [4] 

o Gel Electrolyte 

 แบตเตอรี่เจล (หรือที่เรียกวําเป็น "เจลเซลล์")  คือ แบตเตอรี่แบบ VRLA ที่มีอิเล็กโทรไลท์เป็นเจล ซึ่ง ประกอบด๎วย

กรดกํามะถันและซิลิกา หลังจากท่ีเจลถูกเพ่ิมไปยังเซลล์แบตเตอรี่น้ันจะแข็งตัวในลักษณะที่คล๎ายคลึงกับเจลาตินซึ่งไมํสามารถ

เคลื่อนที่ได๎  เมื่อเจลคํ อยๆ แห๎งก็จะเริ่มแตกและเกิดรอย แยกขนาดเล็ก โดยรอยแตกน้ีทําหน๎าท่ีเป็นชํองทางในการกระจาย

ออกซิเจนจากข้ัวบวกไปยังข้ัวลบ แบตเตอรี่เจลน้ีจะลด การระเหย การหกล๎นของสารละลายอิเล็กโทรไลท์ ซึ่งจะเป็นการลด

ปัญหาการกัดกรํอนจากกรดที่ล๎นออกมา ท่ีเกิดในแบตเตอรี่ ตะกั่วกรดแบบเปียก นอกจากน้ันยังมีความทนทานตํออุณหภูมิสูง 

และการสั่นสะเทือนได๎เป็นอยํางดี สารเคมีสํวนใหญํท่ีใช๎จะเป็นชนิดเดี ยวกันกับที่ใช๎ในเซลล์แบตเตอรี่แบบเปียก ยกเว๎นพลวง

ในแผํนตะกั่วซึ่งจะถูกแทนที่ด๎วยแคลเซียม [20,21] 

o Absorbed Glass Mat Batteries (AGM) 

แบตเตอรี่ชนิดน้ีออกแบบให๎มีการใช๎ซิลิกาไฟเบอร์เป็นตัวดูดซึมระหวํางข้ัวแทนการใช๎สารอิเล็กโทรไลท์ที่เป็น

เจลหรือของเหลว ซึ่งทําให๎สามารถทนตํอแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได๎อยํางมาก เน่ืองจากสารอิเล็กโทรไลท์จะถูกบรรจุ

อยํูใน glass mats ซึ่งจะไมํสามารถหกล๎นออกมาได๎แม๎กระทั่งแบตเตอรี่แตกก็ตาม จึงไมํเป็นอันตรายในแบตเตอรี่ AGM น้ีจะ

ใช๎ชั้นของรูพรุนใน glass mat เป็นตัวแยกสารอิเล็กโทร ไลท์จากข้ัวแบตเตอรี่ และเติมอิเล็กโทรไลท์มากพอที่จะทําให๎ข้ัว

แบตเตอรี่เปียกและทําให๎ตัวคั่น (separator) เปียกบางสํวน ซึ่งจะทําให๎ตัวคั่นอยํูในสภาวะที่ต๎องการอิเล็กโทรไลท์ การที่ตัวคั่น
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น้ันไมํได๎ดูดซึมอิเล็กโทรไลท์อยํางสมบูรณ์ เป็นผลให๎ออกซิเจนจากข้ัวบวกแพรํผํ านไปยังข้ัวลบได๎ แบตเตอรี่ชนิดน้ีมี

แรงดันไฟฟูาในการอัดประจุเชํนเดียวกันกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดชนิดอื่นๆ แม๎จะอยํูในภาวะที่มีการอัดประจุเกิน (overcharge) 

และไฮโดรเจนที่ปลํอยออกมาตํ่ากวํา 4% ที่กําหนดไว๎สําหรับทําอากาศยานและพ้ืนที่ปิด   AGMs  มีอัตราการคายประจุด๎ วย

ตัวเองตํ่ามาก ประมาณ 1% ถึง 3% ตํอเดือน เป็นผลให๎สามารถเก็บพลังงานโดยไมํต๎องอัดประจุซ้ําได๎ยาวนานกวําแบตเตอรี่

ทั่วไป  

อยํางไรก็ตามแบตเตอรี่น้ีมีต๎นทุนสูงกวําแบตเตอรี่แบบอื่นประมาณสองถึงสามเทําในขนาดความจุที่เทํากัน แตํ

เน่ืองจากแบตเตอรี่ AGM มีความทนทานมาก ทําให๎เยอรมันนํา AGM ไปใช๎กับรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง และในยุโรปก็มีแผน

ที่จะเป็นผู๎นําแบตเตอรี่ AGM ในอีกห๎าปีถัดไป ในขณะที่สํวนแบํงตลาด ของแบตเตอรี่ชนิดน้ีจะลดลง แตํยุโรปก็จะยังคงเป็น

ตลาดที่ใหญํที่สุดในอนาคตอันใกล๎น้ีซึ่งคาดวํารายได๎จากการซื้อ ขายจะเพ่ิมข้ึนจาก  250 ดอลลาร์ ในปี 2010 ถึง1.6 พันล๎าน

ดอลลาร์ในปี 2015 โดยมีผู๎จําหนําย เชํน Johnson Controls, Exide, and Banner Batterien [22] 

- ความแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่แบบเจลและแบบ AGM  

คือแบตเตอรี่แบบเจลจะเป็นแบตเตอรี่ที่แห๎งกวําแบบ AGM ถ๎าเปลือกนอกของมันแตกจะไมํมีนํ้ากรดไหลหรือซึม

ออกมา แตํสําหรับแบบ  AGM จะซับนํ้ากรดได๎ประมาณ 95% ดังน้ันถ๎าเปลือกของมันแตกแม๎นํ้ากรดจะไหลออกมา  แตํก็

อาจจะมีการซึมออกมาได๎บ๎างเล็กน๎อย 

ในปัจจุบันจะนิยมใช๎แบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบ AGM มากกวําแบบเจล สํวนแบบเจลมีการใช๎น๎อยลงเน่ืองจากมีข๎อเสีย 

คือ   เจลมักจะละลายเมื่ออยํูในสภาพอากาศที่ร๎อน และถ๎าเกิดการ overcharge ข้ึน เจลอาจจะเปลี่ยนรูปเป็นสารเหนียว ๆ ที่

เรียกวํา วอยด์ (Void) ไปเกาะติดแนํนอยํูที่แผํนธาตุขัดขวางการแลกเปลี่ยนประจุระหวํางอิเล็กโทรไลท์  และแผํนธาตุ   ทําให๎

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง  แผํนธาตุของแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจากปัจจัยตําง ๆ เชํน  จากการใช๎งานมาเป็นเวลานาน 

หรือการบํารุงรักษาการใช๎งานที่ไมํถูกต๎องแบตเตอรี่ จะแสดงพฤติกรรมเหมือนกับแบตเตอรี่ ท่ียังดีอยํู คือยังดูเหมือนวํามีประจุ

อยํูเต็มแตํในความเป็นจริงความจุของมันจะลดลง แบตเตอรี่ยังสามารถทํางานได๎อยํูแตํประจุจะหมดเร็วข้ึนหรืออาจจะจําย

กระแสได๎ไมํเพียงพอกับความต๎องการของอุปกรณ์ 

 การเพ่ิมอายุการใช๎งานของแผํนธาตุในบางครั้งจะมีการเติมสารตัวอื่นเข๎าไปในแผํนธาตุด๎ วย เชํนแบบ AGM อาจจะ

ใช๎แผํนธาตุที่เป็นตะกั่วแคลเซี่ยม (Lead Calcium) หรือแบตเตอรี่ แบบคายประจุได๎ลึก (deep discharge) ที่ใช๎ในโรงงาน

อุตสาหกรรม หรือในรถยกไฟฟูาจะใช๎แผํนธาตุชนิดตะกั่วพลวง ซึ่งสารที่ใช๎ทําแผํนธาตุมักจะเขียนบอกอยํูที่เปลือกของ

แบตเตอรี่สําหรับแบตเตอรี่ ท่ีใช๎แผํนธาตุชนิดตะกั่วพลวงนอกจากจะทําให๎อายุการใช๎งานของแผํนธาตุมากข้ึนแล๎ว แผํนธาตุยัง

มีความแข็งแรงทางกลเพ่ิมข้ึนอีกด๎วยเหมาะกับการใช๎งานในรถยกไฟฟูา หรืออุปกรณ์ที่ต๎องการเคลื่อนที่อยํูตลอดเวลา แตํก็มี

ข๎อเสีย คือ แบตเตอรี่แบบตะกั่วพลวงน้ีจะมีอัตรา คายประจุด๎วยตัวมันเองมาก  และมีการสูญเสียนํ้าและก๏าชมาก ทําให๎ต๎อง

ตรวจสอบระดับของนํ้ากรดและเพ่ิมเติมนํ้ากลั่นบํอยกวําแบตเตอรี่ที่ใช๎แผํนธาตุเป็นตะกั่วหรือตะกั่วแคลเซียม [18,23] 
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แบตเตอรี่ Valve-regulated นิยมใช๎งานกันอยํางแพรํหลายสําหรับการสํารองพลังงานขนาดใหญํ แล ะการให๎

พลังงานในอุปกรณ์เคลื่อนที่ สํวนใหญํแล๎วระบบที่ใช๎แบตเตอรี่ชนิดน้ีในการสํารองพลังงาน ได๎แกํ  ระบบโทรศัพท์ ระบบไฟ

สํารอง สัญญาณเตือนภัย (ขโมยและไฟ ) และไฟฉุกเฉิน สําหรับการให๎พลังงานในอุปกรณ์เคลื่อนที่น้ัน ปัจจุบันนําไปใช๎ใน

รถเข็น (wheelchairs) 

2.1.1.4 การพัฒนาแบตเตอรี่ตะกั่วกรด [24, 25] 

แบตเตอรี่กรดตะกั่วยังคงถือเป็นผู๎นําในตลาดแบตเตอรี่ ท้ังสํวนที่ใช๎ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ อยํางรถยนต์ และที่ติดต้ังอยํู

กับที่ (Stationary) แตํความท่ีแบตเตอรี่ชนิดน้ีมีความอันตรายจากสารที่ใช๎ผลิต จึงมีการเรียกร๎องให๎ผู๎ผลิตพัฒนาวิธีการผลิตให๎

ดีข้ึน ซึ่งผู๎ผลิตเองก็มีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ และลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 

การพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ตะกั่วกรดน้ัน จะเน๎นไปที่การพัฒนาวัสดุที่จะนํามาเป็นสํวนประกอบตํางๆ ใน

แบตเตอรี่ โดยเฉพาะข้ัวแบตเตอรี่ และสารละลายอิเล็กโทรไลท์ เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติด๎านพลังงาน อายุการใช๎งาน ความ

คงทน และความปลอดภัย ซึ่งเทคโนโลยีแบตเตอรี่ตะกั่วกรดข้ันสูง (Advance Pd-acid battery) ได๎รับการพัฒนาและมีการ

นํามาใช๎งานรํวมกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในบางแหํง Advance Pd-acid battery ที่ได๎รับการพัฒนาจากบางบริษัทมี

คุณสมบัติคล๎าย supercapacitor คือ สามารถตอบสนองความต๎องการใช๎งานได๎อยํางรวดเร็ว คล๎ายกับเทคโนโลยี flywheel 

และ supercapacitor หลายๆบริษัทที่เป็นผู๎พัฒนาระบบ Advance Pd-acid battery มีความคาดหวังวําเทคโนโลยีน้ีจะ

สามารถนํามาใช๎งานได๎จริงในเชิงพาณิชย์ในระยะเวลาอันใกล๎น้ี ตัวอยํางของบริษัทที่พัฒนาแบตเตอรี่มีดังน้ี 

 บริษัท Firefly Energy พัฒนาวัสดุที่นํามาใช๎ในการผลิต  โดยวัสดุจะมีนํ้าหนัก เบา อายุการใช๎งาน

ยาวนาน และวัสดุที่ใช๎จะมีความแอคทีฟสูงกวําแบตเตอรี่ตะกั่วกรดในปัจจุบัน  แบตเตอรี่ประกอบด๎วยโฟมอิเล็กโทรดสําหรับ

แผํนข้ัวลบ ซึ่งให๎ประสิทธิภาพเทียบได๎กับ NiMH และมีต๎นทุนการผลิตที่ตํ่ากวําด๎วย แตํข๎อที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบคือ

การอุดตัน เน่ืองจากการเกิดผลึกข้ึนในสภาวะที่มีพลังงานตํ่า ซึ่งผลึกน้ีจะมีการขยายตัวและทําให๎พื้นที่ผิวสัมผัสของข้ัวลดลง 

เป็นผลให๎ความจุพลังงานและอายุการใช๎งานลดลง แบตเตอรี่ชนิดน้ีมีราคาคํอนข๎างสูง ประมาณ 450 ดอลลาร์ ซึ่งตํางจาก

แบตเตอรี่ตะกั่วกรดธรรมดาท่ีราคาเพียง 150 ดอลลาร์  

 Altraverda Bipolar แบตเตอรี่ตะกั่วกรดในการพัฒนาของ Altraverda น้ัน มีโครงสร๎างที่ทําจากเซรา

มิกไทเทเนียมซับออกไซด์ ท่ีเรียกวํา Ebonex® และเป็นแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบ AGM ซึ่งในเมทริกซ์พอลิเมอร์จะบรรจุ

อนุภาคของ Ebonex®  ซึ่งมี lead alloy foil บางๆ บนพ้ืนผิวภายนอก แบตเตอรี่น้ีพลังงาน 50–60Wh/kg ซึ่งมากกวํา

แบตเตอรี่ตะกั่วกรดปกติ และแบตเตอรี่ NiCd ประมาณหน่ึงในสามเทํา แบตเตอรี่ชนิดน้ีเหมาะสําหรับการประยุกต์ใช๎ในงานที่

มีแรงดันไฟฟูาสูง  

 Axion Power พัฒนา The Axion Power e3 Supercell ซึ่งเป็นไฮบริดแบ ตเตอรี่หรืออัลตราคาปาซิ

เตอร์ที่ข้ัวบวกประกอบด๎วยตะกั่วออกไซด์ และข้ัวลบเป็นถํานกัมมันต์ (activated carbon) ซึ่งข้ันตอนการประกอบจะคล๎าย

กับกระบวนการของตะกั่วกรดทั่วไป แบตเตอรี่ชนิดน้ีจะประจุไฟฟูาเข๎าไปใหมํได๎เร็วกวําและมีอายุการใช๎งานยาวนานกวํา
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ตะกั่วกรดปกติ แบตเตอรี่ตะกั่ว-คาร์บอนน้ีเป็นการลดปริมาณตะกั่วที่ใช๎ในข้ัวลบ จึงทําให๎นํ้าหนักของแบตเตอรี่ลดลงประมาณ 

30% เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดทั่วไป แตํพลังงานที่ให๎ก็ลดลงไปด๎วยโดยให๎พลังงานเพียง 15-25Wh/kg 

 CSIRO Ultrabattery  เป็นการรวมข๎อดีของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดและอัลตาคาปาซิเตอร์ไว๎ด๎วยกันในหน่ึง

เซลล์ โดยไมํต๎องมีระบบ  extra electronic control  ตัวเก็บประจุ (capacitor) จะเพ่ิมพลังงานและอายุการใช๎งานของ

แบตเตอรี่โดยทําหน๎าท่ีเป็นบัฟเฟอร์ขณะมีอัตราการอัดประจุสูงและคายประจุในการเบรก หรือเรํงเครื่องยนต์ ซึ่งสามารถยืด

อายุการใช๎งานของแบตเตอรี่รวมทั้งให๎พลังงานเพ่ิมข้ึน 50% นอกจากน้ันต๎นทุนยังถูกกวําแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์ไฮบริดถึง 

70% แบตเตอรี่ชนิดน้ีพัฒนาโดย CSIRO ในออสเตรเลีย โดยได๎ เงินทุนจาก ALABC และได๎รับการ ผลิตโดยฟูรูกาวาแบตเตอรี่ 

จํากัด ในประเทศญ่ีปุุน การเพ่ิมประสิทธิภาพในข้ันตอนแรกคือแนวโน๎มที่จะลดนํ้าหนักแบตเตอรี่ให๎ได๎ 47.5 กก. นอกจากน้ี  

UltraBattery ทํางานได๎ดีที่อุณหภูมิต่ํา และไมํจําเป็นต๎องมีแรงดันไฟฟูา 12 V CSIRO แบตเตอรี่ได๎มีการทดลองในรถ Honda 

Insight HEV  

 สําหรับประเทศญ่ีปุุนซึ่งถือวําเป็นผู๎นําทางเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่น้ันได๎คิดค๎น พัฒนาให๎แบตเตอรี่

สามารถทําความสะอาดตัวเองได๎ เน่ืองจากในความเป็นจริงแล๎วแบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่มีคุณภาพสูง และสามารถใช๎งานได๎นาน

เป็นสิบปีคํอนข๎างหายาก ตัวอยํางเชํน แบตเตอรี่ที่ใช๎ในรถยนต์สามารถใช๎งานได๎นานสุดประมาณ 6 -7 ปี สํวนแบตเตอรี่ที่ใช๎ใน

รถยก (fork-lift) ใช๎งานได๎นานสุดก็ประมาณ 8 – 9 ปีเทําน้ัน หรืออันที่จริงแล๎วควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกๆ สองถึงสามปีเป็น

อยํางน๎อย เหตุผลที่แบตเตอรี่มีอายุการใช๎งานน๎อยน้ันเกิดจากองค์ประกอบในแผํนเพลทที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะแสดงดังรูปที่ 2.3 

ดังน้ัน จึงมีการคิดค๎นวิธีที่จะทําให๎แบตเตอรี่มีอายุการใช๎งานยาวนานข้ึน และประสิทธิภาพยังคงเหมือนเดิม โดยการ

ใช๎ Pulse technology ในการแก๎ปัญหาที่เกิดจาก Sulfation โดยรูปที่ 2.4 แสดงกระบวนการทํางานของ pulse 

technology 

New element plate Old element plate 

 
แผํนเพลทที่ยังไมํมีการใช๎งานน้ันจะมีลักษณะเหมือนฟองนํ้า 
มีพ้ืนที่สําหรับการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจํานวนมาก ซึ่ง
ทําให๎ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนดําเนินไปได๎อยํางตํอเน่ือง ทําให๎
แบตเตอรี่ใหมํมีคุณสมบัติ  

 ประสิทธิภาพการอัดและคายประจุสูง 

 แบตเตอรี่สามารถเก็บรักษาพลังงานได๎เต็มที่ 
เน่ืองจากอัตราการคายประจุด๎วยตัวเองตํ่า 

 

จากรูปเป็นลักษณะของแผํนเพลทในแบตเตอรี่ซึ่งผํานการใช๎
งานมาแล๎ว จะพบวํามีผลึกเกาะอยํูบนแผํนเพลท โดยผลึกน้ี
คือ lead sulfate (PbSO4) หรือที่เรียก วํา Sulfation โดย
ผลึกที่เกิดข้ึนจะทําให๎เกิดความต๎านทานไฟฟูาสูง อีกทั้ง
ปฏิกิริยาเคมีไมํสามารดําเนินไปได๎อยํางตํอเน่ือง สํงผลให๎
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง พลังงานที่ได๎จากแบตเตอรี่
ตํ่าอีกทั้ง อายุการใช๎งานของแบตเตอรี่สั้นลง 

รูปที่ 2.3 แผํนเพลทของแบตเตอรี่ ตะกั่วกรดแบบที่ยังไมํผํานการใช๎งานและผํานการใช๎งานแล๎ว [26] 
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การกําจัด Sulfation ในแบตเตอรี่น้ันทําได๎โดยใช๎เทคโนโลยีที่เรียกวํา Nanopulser ซึ่งจะปลํอย pulse wave ที่มี

ความถ่ี 10,000Hz สูํแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ทําให๎ sulfation (PbSO4) แตกตัวกลายเป็น Pb และ SO4 ไอออน ซึ่งจะละลายลง

ในของเหลวที่อยํูแบตเตอรี่ และเมื่อประจุไฟอีกครั้งตะกั่วไอออนจะกลับคืนสูํแผํนเพลท สํวน SO4 ไอออนก็จะละลายลงใน

ของเหลวที่อยํูในแบตเตอรี่ เป็นกรดซัลฟุริก หลังจากน้ันความหนาแนํนของกรดและแรงดันไฟฟูาจะคํอยๆ เพ่ิมข้ึน และ

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ก็ จะเพ่ิมข้ึนเทําเดิม โดยความหนาแนํนของกรดน้ันหมายถึงความหนาแนํนของของเหลวใน

แบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่ใหมํน้ีจะมีความหนาแนํนของกรดเป็น 1.28  

 เทคโนโลยีน้ีจะทําให๎แผํนเพลทใหมํอยํูเสมอ และทําให๎แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช๎งานได๎นาน ดังน้ัน

แบตเตอรี่ตะกั่วกรดสามารถทํางานได๎นาน โดยที่พลังงานที่จํายออกมามีความคงที่ [26] 

Before 
   

After 

 

⇒ 

 

 

⇒ 

 

[Old battery] 

The battery power is low.  

[Output the pulse wave 

into the battery] 

Resolve the sulfation 
 

[Revive the battery] 

The battery revives and 

prolongs the lifetime. 

รูปที่ 2.4 กระบวนการทํางานของ pulse technology [26] 

2.1.1.5 โครงการแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 

จากคุณสมบัติตํางๆ รวมถึงต๎นทุนที่ตํ่ากวําแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ ทําให๎หลายโครงการเลือกที่จะใช๎แบตเตอรี่ชนิดน้ีใน

การเก็บสํารองไฟฟูา เชํน โครงการของ  BEWAG ในกรุงเบอร์ลินมีการใช๎แบตเตอรี่ชนิดน้ีในการสํารองพลังงานไฟฟูา 17 

MW/14 MWh ต้ังแตํปี 1988 to 1997 [27, 28] นอกจากน้ันยังมีโครงการอื่น ดังตัวอยํางโครงการในรูปที่ 2.5 และ 2.6  

 

รูปที่ 2.5 ระบบกักเก็บพลังงานโดยใช๎เทคโนโลยีแบตเตอรี่ตะกั่วกรดขนาด 1 MW/1.5 MWh ที่ Metlakalta, Alaska [29] 
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รูปที่ 2.6 Advance Pd-acid ขนาด 1.5 MW/1 MWh ระบบสํารองพลังงานในทุํงกังหันลม พัฒนาโดย Xtreme Power [29] 

2.1.2 แบตเตอรี่ในกลุ่มนิกเกิล (Nickel-based batteries)  

แบตเตอรี่ในกลุํมน้ีมีหลักๆ อยํูสามชนิดคือ แบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล- แคดเมียม (Nickel-Cadmium Battery: Ni-Cd), 

แบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล- เมทัลไฮไดรด์  (Nickel-Metal hydride: Ni-MH), และ แบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล- ซิงค์ (Nickel-Zinc: Ni-

Zn) แบตเตอรี่ทั้งสามชนิดน้ันมีการใช๎นิกเกิลทําเป็นข้ัวบวก และใช๎สารอิเล็กโทรไลท์ที่ ทําจากนิกเกิลไฮดรอกไซด์ (nickel 

hydroxide) ในสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับลิเธียมไฮดรอกไซด์ โดยข้ัวลบของแบตเตอรี่จะแตกตํางกันไปตามชนิด

ของแบตเตอรี่ [3] ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

2.1.2.1 แบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล-แคดเมียม (Nickel-Cadmium Battery: Ni-Cd) 

แบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล- แคดเมียม มีสํวนประกอบสําคัญคือนิกเกิลไฮดรอกไซด์ (Ni(OH)2) ซึ่งทําหน๎าท่ีเป็นข้ัวบวก 

และแคดเมียมซึ่งทําหน๎าท่ีเป็นข้ัวลบ อิเล็กโทรดจุํมอยํูในสารละลายอิเล็กโทรไลท์คือสารละลายโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ เป็น

แบตเตอรี่ที่อาจเรียกได๎วําพัฒนาไปคํอนข๎างเต็มที่แล๎ว และถูกใช๎อยํางกว๎างขวาง  มีขนาดต้ังแตํขนาดเล็กเชํน แบตเตอรี่ขนาด 

AAA จนถึงขนาดใหญํหลายเมกะวัตต์ซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบที่ไมํสามารถพกพาได๎ (Stationary) 

 

รูปที่ 2.7 โครงสร๎างแบตเตอรี่นิกเกิล-แคดเมียม 
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ปฏิกิริยาท่ีข้ัวทั้งสองได๎แกํ 

 ข้ัวบวก  : 2 2( )Ni OH OH NiOOH H O e    
 

 ข้ัวลบ : 2( ) 2 2Cd OH e Cd OH   
 

ข๎อดี สามารถดําเนินงานในสภาวะอุณหภูมิสูงหรือตํ่ากวําปกติได๎ดี มีความหนาแนํนพลังงานและ

จํานวนวัฏจักรการอัดประจุ (charge) และคายประจุ (discharge) สูงกวําแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว -

กรด 

ข๎อเสีย ให๎ความหนาแนํน และพลังงานหรือคําพลังงานตํอนํ้าหนักตํ่า มีข๎อจํากัดทางเทคนิคอีกมาก 

โดยเฉพาะอยํางย่ิงคือการเกิด “Memory Effect” ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเกิดผลึกของแคดเมียม 

(Cadmium needles) ซึ่งทําให๎เกิดการลัดวงจรภายในข้ึนได๎ และมีผลตํอประสิทธิภาพได๎ โดย

ประสิทธิภาพที่ลดลงดังกลําว อาจทําให๎ดีข้ึนได๎บ๎างด๎วยการประจุให๎เต็มและคายประจุให๎หมด 

แตํมักต๎องทําโดยผู๎ชํานาญ อีกทั้งราคาก็คํอนข๎างสูง  

ตัวอยํางการใช๎งาน งานด๎านการขนสํง โดยจะใช๎ในชํวงการเริ่มต๎น (Engine starting) ของรถไฟและเครื่องบิน  ใช๎

สําหรับให๎พลังงานในการขับเคลื่อนพาหนะที่เคลื่อนที่โดยใช๎ไฟฟูา 

2.1.2.2 แบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์ (Nickel-Metal hydride : Ni-MH) 

แบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์ มีสํวนประกอบที่สําคัญคือ ข้ัวอิเล็กโทรดทั้งสองได๎แกํ นิกเกิลและเมทัลไฮไดรด์ 

โดยพลังงานทางเคมีถูกเก็บอยํูในรูปพลังงานระหวํางพันธะของไฮโดรเจนและออกซิเจนในนํ้า แบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล-เมทัลไฮ

ไดรด์ เป็นแบตเตอรี่ที่เข๎ามาแก๎ปัญหาในแบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล-แคดเมียม แตํก็ยังมีความจําเป็นที่จะต๎องทําการคายประจุของ

แบตเตอรี่ให๎หมดกํอนการอัดประจุไฟใหมํบ๎าง (อยํางน๎อย 2 สัปดาห์ตํอครั้ง) นอกจากน้ีสารเคมีที่บรรจุในแบตเตอรี่ชนิดน้ียังไมํ

เป็นอันตรายตํอสิ่งแวดล๎อมและงํายตํอการกําจัด 

ปฏิกิริยาท่ีข้ัวทั้งสองได๎แกํ 

 ข้ัวบวก  : 2 2( )Ni OH OH NiOOH H O e      
 ข้ัวลบ : 2 xM H O e MH OH      

ข๎อดี มีความหนาแนํนพลังงานหรือคําพลังงานตํอนํ้าหนักสูง อายุการใช๎งานนาน มีจํานวนวัฏจักรการ

อัดประจุ (charge) และคายประจุ (discharge) สูง ไมํคํอยพบปัญหาเรื่องความไมํคงที่หรือ

สม่ําเสมอของการคายประจ ุ

ข๎อเสีย ราคาแพงมากหากเป็นการใช๎งานในขนาดใหญํหลายเมกะวัตต์ 

ตัวอยํางการใช๎งาน  การใช๎งานประเภทอุปกรณ์เคลื่อนที่เชํน โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอรโ์น๎ตบุ๏ก และเริ่มมี

การใช๎งานในรถไฟฟูา  
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2.1.2.3 แบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล-ซิงค์ (Nickel-Zinc : Ni-Zn) 

แบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล-ซิงค ์มีสํวนประกอบที่สําคัญคือ ข้ัวอิเล็กโทรดทั้งสองได๎แกํ นิกเกิลและสังกะสี โดยในปัจจุบัน 

แบตเตอรี่ชนิดน้ีอยํูระหวํางการพัฒนาในเชิงพาณิชย์โดยบริษัทตํางๆ เชํน Powergenix [30], Xellerion [31] ซึ่งทาง 

Powergenix กลําววํา แบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล-ซิงค์น้ีมีความหนาแนํนของพลังงานสูงกวําแบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล-แคดเมียมถึง 

1/3 เทํา และยังมีราคาตํ่ากวํา 

ปฏิกิริยาท่ีข้ัวทั้งสองได๎แกํ 

ข้ัวลบ  : 2 2( )Ni OH OH NiOOH H O e      
 ข้ัวบวก : Zn(OH)2 + 2e-  Zn + 2 OH- 

ข๎อดี มีความหนาแนํนพลังงานหรือคําพลังงานตํอนํ้าหนักสูง อายุการใช๎งานนาน มีจํานวนวัฏจักรการ

อัดประจุ (charge) และคายประจุ (discharge) สูง ข้ัวอิเลคโทรดทั้งสองสามารถรีไซเคิลได๎งําย 

ข๎อเสีย สํวนใหญํยังอยํูในระหวํางการพัฒนา 

ตัวอยํางการใช๎งาน  การใช๎งานประเภทอุปกรณ์เคลื่อนที่เชํน รถสกูตเตอร์ อุปกรณ์ทางการทหาร รถไฟฟูา 

ปัจจุบันแบตเตอรี่แบบ นิคเกิล เมทัล ไฮไดรด์ (NiMH) ยังคงเป็นแบตเตอรี่มาตรฐานที่ได๎รับความนิยมในหลาย

อุตสาหกรรม และมีประสิทธิภาพของต๎นทุนตํอหนํวยที่ดี โดยรถยนต์ไฮบริดรุํนพริอุสที่เปิดตัวในปี 2010 ของโตโยต๎าก็ยังคงใช๎

แบตเตอรีประเภทน้ี 

2.1.3 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Advanced Li-Ion battery)  

ลิเธียมเป็นองค์ประกอบในการผลิตแบตเตอรี่ที่สําคัญและได๎รับความนิยมในปัจจุบัน  เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่

ด๎วยลิเธียมมีจุดเริ่มต๎นจากการวิจัยในชํวงปี 1970 ซึ่งในขณะน้ันเป็นชนิดใช๎ครั้งเดียวทิ้ง หรือ Primary Cell คุณสมบัติที่ดีของ

ลิเธียม คือเป็นโลหะที่เบา ให๎แรงดันไฟฟูาสูง  และยังมีความหนา แนํนเชิงกําลังไฟฟูา (Power density) สูงที่สุด ในนํ้าหนักที่

เทํากัน ปัญหาของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม ในระยะแรกคือเรื่องความปลอดภัย กลําวคือในระหวํางอัดประจุไฟมีแนวโน๎มที่จะเกิด

ความไมํเสถียรทําให๎ระเบิดได๎งําย งานวิจัยในระยะตํอมาจึงได๎มีการทดลองเปลี่ยนจากการใช๎ลิเธี ยมในรูปของโลหะ  (Lithium 

metal) มาเป็นรูปของไอออน (Lithium ion) ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกวํามากถึงแม๎จะให๎พลังงานที่น๎อยกวํา  แบตเตอรี่ชนิดลิ

เธียมไอออนแบบประจุไฟใหมํได๎ (Secondary Cell) ออกสูํตลาดในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกในปี 1991 โดยบริษัท Sony 

Corporation จากน้ันก็ได๎มีการผลิตลิเธียมไอออนแบตเตอรี่เพ่ือตอบสนองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายประเภท  และ

เป็นกลุํมแบตเตอรี่ที่มีความนิยมในการใช๎งานสูงที่สุด [32] 
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2.1.3.1 ส่วนประกอบและหลักการท างาน 

- ส่วนประกอบ 

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีสํวนประกอบหลักสามสํวนเหมือนแบตเตอรี่ทั่วไป ซึ่งก็คือ ข้ัวลบ ข้ัวบวก และสารละลายอิ

เล็กโทรไลท์ โดยสํวนใหญํแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช๎จะมีข้ัวบวก ท่ีทํามาจากลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ (LiCoO2) และข้ัวลบที่

ทํามาจากคาร์บอนหรือกราไฟต์ สํวนสารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ใช๎ คือ เกลือลิเธียมในสารละลายออแกนิก (lithium salt in 

an organic solvent) โดยสํวนประกอบของแบตเตอรี่แสดงดังรูป 2.8 และ 2.9   

 - หลักการท างาน 

ในระหวํางการประจุไฟ(รูปที่ 3.8) ลิเทียมไอออนจะเคลื่อนที่จากข้ัวบวกผํานอิเล็กโทรไลท์ไปยังข้ัวลบและเกาะติดกับ

ข้ัวคาร์บอน และในระหวํางการจํายไฟ (รูปที่ 3.9) ลิเทียมไอออนจะเคลื่อนที่กลับไปยังข้ัวลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์  (โดย

ปฏิกิริยาท่ีเกิดบนข้ัวทั้งสองแสดงได๎ดังสมการด๎านลําง   

ปฏิกิริยาท่ีข้ัวทั้งสองได๎แกํ 

 ข้ัวบวก  : 
2 1 2xLiCoO Li CoO xLi xe 

    
 ข้ัวลบ : 

xC xLi xe CLi     

รูปที่ 2.8 กลไกการอัดประจุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน [33]         รูปที่ 2.9 กลไกการคายประจุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน [33] 

2.1.3.2 คุณสมบัติของแบตเตอรี่ 
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แบตเตอรี่ชนิดน้ีได๎รับความนิยมในการนํามาใช๎กักเก็บพลังงาน โดยเฉพาะในอุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดพกพาทุก

ประเภท เน่ืองจากมีคุณสมบัติเดํน ดังน้ี 

- มีความสามารถในการจุพลังงานได๎อยํางดีเย่ียม (มีประสิทธิภาพ ~85%) [34, 35] ในขนาดที่เล็กและมีนํ้าหนักเบา  

- มีอายุการใช๎งานยาวนาน  

- อัตราการคายประจุด๎วยตัวเอง (Self discharge) ตํ่า (0.03 – 0.1% ตํอวัน) [36]  

- คําใช๎จํายในการบํารุงรักษาน๎อย ซึ่งแบตเตอรี่ 

 แตํอยํางไรก็ตาม แบตเตอรี่ลิเธียมก็มีข๎อจํากัด คือ  

- มีการเสื่อมอายุตามเวลาแม๎ไมํมีการใช๎งาน 

- เสียหายได๎งําย  ถ๎าใช๎งานไมํถูกวิธี จึงจําเป็นต๎องมีวงจรปูองกันประกอบอยํูในแพคแบตเตอรี่  เพ่ือให๎แบตเตอรี่

ทํางานอยํูในชํวงที่ปลอดภัย โดยวงจรปูองกันจะจํากัดแรงดันสูงสุดของเซลล์ขณะอัดประจุ รวมทั้งปูองกันไมํให๎มีการใช๎งานจน

แรงดันตํ่าลงจนเกินไป และปูองกันการลัดวงจร แรงดันที่ตํ่าหรือสูงเกินไปและกระแสไหลที่สูงผิดปกติ เชํนการลัดวงจร  ทําให๎

เซลล์ลิเธียมสูญเสียความจุ หรือเสียหายเป็นการถาวร  

- อุณหภูมิมีผลตํออายุการใช๎งาน โดยอุณหภูมิสูงจะทําให๎แบตเตอรี่เสื่อมได๎งําย จึงต๎องมีการวัดอุณหภูมิ  เพ่ือปูองกัน

ไมํให๎มีการใช๎งานที่อุณหภูมิสูงหรือตํ่าผิดปกติ   แตํถ๎าต๎องเก็บแบตเตอรี่เป็นเวลานาน  การเก็บในที่เย็นจะชะลอการเสื่อมของ

แบตเตอรี่ทุกชนิดลงได๎ โดยอุณหภูมิการเก็บรักษาแบตเตอรี่ลิเธียมที่ดีอยํู ที่ 15 องศาเซลเซียส  และควรมีไฟประจุอยํูใน

แบตเตอรี่ 40 % [32] 

- ราคาคํอนข๎างสูง จึงไมํนิยมผลิตเพ่ือสํารองพลังงานขนาดใหญํ แตํก็ยังได๎รับความสนใจในการนํามาเก็บพลังงานที่

ใช๎กับรถยนต์ไฟฟูา ซึ่งต๎องมีการพัฒนาด๎านวัสดุ และเน๎นที่การลดต๎นทุนในการผลิต เน่ืองจาก ในปัจจุบันต๎นทุนการผลิตของ

แบตเตอรี่ชนิดน้ีที่ใช๎ในโรงไฟฟูาขนาด 10 MW และเก็บเป็นเวลา 4 ชั่วโมง อยํูที่ 2,000 ถึง 6,500 ยูโรตํอกิโลวัตต์ [34, 35 

37] 

- อิเล็กโทรไลท์ที่ใช๎ เป็นของเหลว ซึ่ง มีคุณสมบัติสามารถจุดติดไฟได๎  และอาจทําให๎เกิดการระเบิดได๎ งําย จึง เป็น

อันตรายอยํางย่ิงถ๎ามีการรั่วไหล และเกิดความร๎อนสูง  ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนเราเรียกขานกันวํา thermal runaway และ

ถือเป็นหน่ึงในความกังวลในอันดับต๎นๆ สําหรับผู๎ผลิตโน๎ตบุ๏กเลยทีเดียว  เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2006  Dell ได๎ประสบปัญหา

จากแบตเตอรี่ที่คาดวําอาจจะเกิดความร๎อนสูงจนอาจกํอให๎เกิดอันตรายจากไฟไหม๎ได๎ จึงต๎องเรียกคืนแบตเตอรี่โน๎ตบุ๏กจํานวน

สี่ล๎านก๎อน  ขณะที่ในปี 2009 HP ก็ต๎องประกาศเรียกคืนสินค๎าเชํนเดียวกัน  เมื่อพบวําแบตเตอรี่กวํา  70,000 ก๎อนมีความไมํ

ปลอดภัย ขณะเดียวกันในปัจจุบันน้ี รถยนต์ที่ใช๎พลังงานไฟฟูาก็เริ่มเข๎ามามีบทบาทมากกวําการใช๎นํ้ามันเป็นตัว ขับเคลื่อนแล๎ว 

แตํอยํางไรก็ดี แนวความคิดดังกลําวก็ยังคงถูกจํากัดด๎วยนํ้าหนักที่มากเกินไป และคําใช๎จํายจากแบตเตอรี่หลายๆ ก๎อน  บวกกับ

คุณลักษณะด๎านความปลอดภัยที่ต๎องมีการปูองกันความร๎อนสูง 

2.1.3.3 ประเภทของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 

ในกลุํมของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนน้ันมีประเภทของแบตเตอรี่อยํูหลายกลุํม ข้ึนอยํูกับลักษณะองค์ประกอบทางเคมี

ที่นําไปใช๎ในการทําให๎เกิดพลังงานไฟฟูา ทําให๎เกิดประสิทธิภาพ รูปรําง นํ้าหนัก ฯลฯ ตามต๎องการ ตัวอยํางเชํน 
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 ลิเธียมไออนโพลิเมอร์ (Li-ion polymer)  

ตํางจากลิเธียมไอออนธรรมดาท่ีชนิดของสารละลายอิเล็กโทรไลท์ (สารที่เป็นตัวนําไฟฟูา) เป็นของแข็ง ผลิตจากโพลิ

เมอร์และไมํนําไฟฟูา แตํยอมให๎มีการแลกเปลี่ยนไอออน  ข้ัวลบคือลิเทียมซึ่งเป็นธาตุที่มีคําศักย์ไฟฟูารีดักชันมาตรฐานตํ่าท่ีสุด  

มีความสามารถในการให๎อิเล็กตรอนได๎ดีที่สุด  สํวนข้ัวบวกใช๎สารที่เรียกวําสารประกอบแทรกชั้น (Insertion Compound) 

ได๎แกํ TiS2 หรือ V6O13  ลิเธียมโพลิเมอร์ใช๎ฟิล์มคล๎ายพลาสติกรํวมกับอิเล็กโทรไลท์ชนิดเจล  เป็นตัวสํงผํานไอออน ทําให๎งําย

ตํอการผลิต มีความแข็งแรง ปลอดภั ย และสามารถทําให๎มีความบางได๎น๎อยกวํา 1 มิลลิเมตร จึงสามารถผลิตให๎เป็นรูปทรง

ตํางๆ ได๎ตามความต๎องการของการใช๎งานได๎หลากหลาย ตอบสนองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตํางๆ  ที่แนวโน๎มมีขนาดเล็กลง มี

การผลิตลิเธียมไออนโพลิเมอร์ในเชิงการค๎านับแตํปี 1999 แตํยังไมํมีการนําไปใช๎แพรํหลายนัก เน่ืองจากต๎นทุนการผลิตที่ยังสูง

อยํู  

โดยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์น้ีสามารถแก๎ปัญหาความไมํปลอดภัยที่อาจเกิดจากการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลท์

เป็นของเหลวดังที่ได๎กลําวไว๎เบื้องต๎น  ทําให๎นักวิทยาศาสตร์พยายามวิจัย พัฒนาแบตเตอรี่ชนิดน้ีเพ่ือให๎สามาร ถนํามาใช๎ในเชิง

พาณิชย์ได๎มากข้ึน ซึ่งกลุํมนักวิทยาศาสตร์จาก University of Leeds คิดค๎นโพลิเมอร์เจลชนิดใหมํที่สามารถนําไปใช๎ผลิต

ลิเทียมแบตเตอรี่ที่มีราคาถูกกวําโดยไมํทําให๎สูญเสียประสิทธิการทํางานของแบตเตอรี่   เทคโนโลยีน้ีถูกพัฒนาโดย Professor 

Ian Ward ซึ่งได๎รับการสนับสนุนจากบริษัท Polystor Energy Corporation ของสหรัฐอเมริกาให๎ทําการทดลองเชิงพาณิชย์

ในการนําโพลิเมอร์เจลมาใช๎ผลิตแบตเตอรี่สําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา  โพลิเมอร์เจล ดังกลําวจะทําให๎แบตเตอรี่

มีขนาดบาง  ฟิล์มที่ได๎มีความยืดหยุํน  ทําการผลิตได๎อยํางรว ดเร็ว มีประสิทธิภาพการทํางานสูง และราคาถูก  รูปรํางของ

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเดิมข้ึนอยํูกับจํานวนเซลล์ที่ใช๎ซึ่งจะบรรจุสารเคมีที่เป็นของเหลวและตัวกั้นเซลล์ที่เป็นฟิล์มโพลิ

เมอร์ซึ่งมีรูพรุน (Film Separator) ลิเทียมไอออนจะทําให๎ประจุไฟฟูาเคลื่อนที่ระหวํางข้ัวแบตเตอรี่ทั้งสองดังน้ันการใช๎ฟิล์มโพ

ลิเมอร์เป็นตัวกั้นเซลล์ (separator) จะชํวยไมํให๎เกิดไฟฟูาลัดวงจร 

ทีมนักวิจัยได๎ทําการพัฒนากระบวนการผลิตเจลจนได๎รับสิทธิบัตรซึ่งกระบวนการผลิตโพลิเมอร์เจลดังกลําวได๎แกํ 

กระบวนการหลอมอัดรีด (Extrusion) และการทําฟิล์มเป็นชั้นซ๎อนกัน (Lamination) การผลิตเจลมีลักษณะเป็นแซนวิชซึ่งมี

เจลอยํูตรงกลางระหวํางข้ันบวกและลบ โดยใช๎อัตราการผลิต 10 เมตรตํอนาทีเพ่ือผลิตแถบนําไฟฟูาท่ีมีความหนาระดับนาโน

เมตร โพลิเมอร์เจลฟิล์มที่ผลิตข้ึนจะสามารถนํามาตัดเป็นขนาดใดก็ได๎ตามต๎องการและกระบวนการ  Lamination จะทําให๎ข้ัว

ของแบตเตอรี่ถูกผนึกแนํน  

โพลิเมอร์เจลมีลักษณะเหมือนฟิล์มแข็งโดยมีสารละลายนําไฟฟูาเป็นสํวนประกอบประมาณ  70% การทําเจลใช๎

เทคนิคพ้ืนฐานเหมือนการทําว๎ุน โดยเติมนํ้าร๎อนผสมกับโพลิเมอร์หรือเจลาติน เมื่อโพลิเมอร์เย็นตัวลงจะมีลักษณะเป็นของแข็ง

ที่มีความยืดหยุํนสูง การใช๎ฟิล์มชนิดน้ีทําให๎แบตเตอรี่มีความทนทานในการใช๎งาน มีความยืดหยุํนสามารถข้ึนรูปได๎หลากหลาย

ตามการออกแบบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  งานวิจัยน้ีได๎รับเงินทุนสนับสนุนจาก  Engineering and Physical Sciences 
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Research Council and Yorkshire Concept [38-40] นอกจากน้ี นักวิจัยจากญ่ีปุุนเองก็มีการวิจัย พัฒนาแบตเตอรี่ชนิดน้ี

เชํนกัน โดยในปี 2010 นักวิจัยญ่ีปุุนจาก  Advanced Materials Innovation Center (AMIC) ระบุวํา  สามารถพัฒนาลิเธียม

ไอออนโพลิเมอร์ ซึ่งใช๎เทคโนโลยีการพิมพ์  โดยในเดือน มีนาคม  2010 ที่ผํานมา  มีการผลิตตัวต๎นแบบออกมาแล๎วถึง 2 แบบ

คือแบบ 2 V และ 4 V [41,42]  

ปัจจุบันมีการวิจัย พัฒนาแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไออนโพลิเมอร์โดยใช๎โพลิเมอร์ที่สกัดจากสาหรํายสีนํ้าตาล ซึ่งมีชื่อ

เรียกวํา Alginate 

 Alginate มีโครงสร๎างเป็นหมูํคาร์บอกซิลที่เรียงตัวกันเป็นระเบียบ สามารถสกัดได๎จากสาหรํายทะเลโดยใช๎โซดาไฟ  

(Na2CO3) โดย alginate เป็นสารที่นํามาใช๎ในการปรุงแตํงอาหาร อุตสาหกรรมยา  กระดาษและอุตสาหกรรมด๎านอื่น  ซึ่งหาก

นํามาใช๎ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะได๎ ข้ัวลบที่ไมํสํงผลเสียตํอสิ่งแวดล๎อม สาหรํายทะเลชนิดน้ีเจริญเติบโตได๎ดีใน

ระบบนิเวศน์ปุาในมหาสมุทรและสามารถเพาะเลี้ยงได๎ในบํอบําบัดนํ้าเสีย  งานวิจัยน้ีเป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์จาก

มหาวิทยาลัย  Clemson University และสถาบัน Georgia Institute of Technology ซึ่งได๎รับการสนับสนุนจาก  Honda 

Initiation Grant และองค์การ NASA จากการวิจัยพบวําพลังงานแบตเตอรี่จากสาหรํายทะเลน้ีสามารถใช๎ได๎นาน  ประหยัด

คําใช๎จํายและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม สามารถนําไปประยุกต์ใช๎ได๎กับโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๎ตบุ๏ก ) 

อีกท้ังสาหรํายสีนํ้าตาลน้ันมี alginate ปริมาณสูงและเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได๎รวดเร็ว  การค๎นพบน้ีได๎ประโยชน์หลาย

ด๎าน เพราะนอกจากจะชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพแบตเตอรี่แล๎วยังเป็นพืชโตเร็ว ประหยัดคําใช๎จํายในการผลิต และยังปลอดภัยตํอ

สิ่งแวดล๎อมมากกวําสารที่ใช๎กันอยํูในปัจจุบัน    ขณะน้ีนักวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ ให๎เห็นแล๎ววํา alginate สามารถนํามา

พัฒนาเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟใหมํได๎และมีประสิทธิภาพม ากกวําแบตเตอรี่ที่ทํามาจากกราไฟ ท์บริสุทธ์ิถึงแปดเทํา  

นอกจากน้ันข้ัว ข้ัวลบที่สร๎างข้ึนยังมีประสิทธิภาพคูลอมบ์  (coulombic efficiency) เกือบ 100  เปอร์เซ็นต์  และสามารถนํา

กลับมาประจุไฟฟูาใหมํได๎อีกกวํา 1000 ครั้ง 

นอกจากน้ี  ศาสตราจารย์ Luzinov จาก Clemson's School of Materials Science and Engineering กําลังหา

วัสดุใหมํ ๆ จากธรรมชาติ เชํน พืชนํ้าเค็ม  เน่ืองจากข้ัวไฟฟูาอิเล็กโทรดในแบตเตอรี่ต๎องแชํอยํูในสารละลายอิเล็กโทรไลท์

ตลอดเวลา ทีมวิจัยจึงคิดวําพืชนํ้าเค็มซึ่งต๎องทนกับสภาวะนํ้าท่ีมีไอออนความเข๎มข๎นสูงอยํางนํ้าเค็มนําจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึง

ที่นําสนใจ 

 ลิเธียมไอรอนฟอสเฟส (Lithium iron phosphate -LiFePO4)  

คิดค๎นโดยกลุํมคณะวิจัย John Goodenough's ของมหาวิทยาลัย Texas ในปี 1996 และมีการนําออกสูํการตลาด

ในปี 2004 มีลักษณะโครงสร๎างทางเคมีเชํนเดียวกับแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วไป แตํมีการเปลี่ยนวัสดุที่ใช๎จาก LiCoO2 มาเป็นโลหะ 

LiFePO4 ที่ทนทานมากข้ึนทําให๎ปลอดจากปฏิกิริยาเคมีที่ทําให๎เกิดความร๎อน และจะไมํสามารถติดไฟหรือเกิดการเผาไม๎แม๎จะ

ถูกใช๎งานอยํางหนัก  ในขณะเดียวกัน  LiFePO4 ยังมีอัตราการคายประจุที่สูงกวํา (higher discharge rate) ไมํเป็นพิษ 

(nontoxic) และมีอายุการใช๎งานที่มากกวําแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนแบบเดิมมากคือ  มีอายุสูงถึง 2000 รอบการประจุไฟ ใน
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เรื่องระยะเวลาในการอัดประจุก็จะใช๎เวลาน๎อยกวําแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ ด๎วย  ทําให๎มีแนวโน๎มจะประยุกต์ใช๎ได๎ในอุปกรณ์ที่

หลากหลาย ข๎อด๎อยของแบตเตอรี่ชนิดน้ีคือมี ความหนาแนํนของพลังงาน (energy density) ตํ่ากวําลิเธียมแบตเตอรี่ที่ทําจาก

โคบอลต์ หรือ แมงกานีส  โดยมีความจุ อยํูราวๆ 40% น่ันหมายความวํา ถ๎าขนาดเทํากันลิเธียมไอรอนฟอสเฟตจะมีประจุไฟ

น๎อยกวํา หรือถ๎าจะทําให๎มีความจุเทํากันลิเธียมไอรอนฟอสเฟตก็ต๎องมีขนาดใหญํกวําลิเธียมไอออน และด๎วยสาเหตุน้ีจึงทําให๎ลิ

เธียมไอรอนฟอสเฟตจึงไมํได๎รับความนิยมในการนํามาใช๎กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพานัก ข๎อเสียอีกอยํางของลิเธียมไอ

รอนฟอสเฟตคือ แรงดันเฉลี่ย 3.2 V ซึ่งตํ่ากวํา ลิเธียมไอออน ท่ี 3.7 V ทําให๎ต๎องออกแบบวงจรไฟฟูาใหมํเพราะไมํสามารถ

ทํางานกับระบบเดิมได๎ ความยํุงยากน้ีก็เป็นอีกเหตุผลหน่ึงซึ่งผู๎ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือผู๎พัฒนาเทคโนโลยีตํางๆไมํนิยม

ใช๎ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต   สํวนใหญํลิเธียมไอรอนฟอสเฟตจะได๎รับความสนใจในงานที่มีขนาดใหญํข้ึน เชํน รถยนต์ไฟฟูา 

จักรยานไฟฟูา และ อุปกรณ์งานชํางตํางๆ เชํน สวํานไฟฟูา ไขควงไฟฟูา เพ่ือทดแทนกา รใช๎งานแบตเตอรี่ตะกั่วกรด  ในสํวน

ของรถยนต์น้ัน รถยนต์ Chevrolet Volt ของบริษัท General Motors เป็นรถไฟฟูาคันแรกๆของโลก ท่ีใช๎แบตเตอรี่ชนิดลิ

เธียมไอรอนฟอสเฟต [42-44] 

2.1.3.4 การพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 

การค๎นหาวัสดุที่เหมาะสมสําหรับการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนน้ันเป็นข้ันตอนที่สําคัญอยํางย่ิงเน่ืองจากจะชํวย

พัฒนาประสิทธิภาพการนําไปใช๎ตํอในรถยนต์หรือโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ที่ดีจะต๎องมีนํ้าหนักเบาและมีประสิทธิภาพในการ

ถํายโอนประจุลิเธียมให๎แกํข้ัวไฟฟูาท้ังสองข้ัว ย่ิงแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพเทําไหรํ  ลิเธียมไอออนก็จะสามารถเข๎าสูํข้ัวไฟฟูาท้ัง

สองข้ัวระหวํางรอบการชาร์จแตํละครั้งได๎มากข้ึน 

ปัจจุบันแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนใช๎กราไฟต์ ซึ่งพัฒนามาจากคาร์บอนมาทําเป็น ข้ัวลบ  แตํเดิมน้ันนิยมใช๎ ข้ัว

ลบที่ทํามาจากซิลิกอนมากกวําเน่ืองจากมีความจุไฟฟูามากกวําประเภทที่ทําจากกราไฟต์ถึง  10 เทํา อยํางไรก็ตาม ข้ัวลบที่ทํา

จากกราไฟต์ก็มีความเสถียรมากกวํา [45] 

ถึงแม๎แบตเตอรี่ลิเธียมจะได๎รับความนิยมใช๎กับอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ แตํอายุการใช๎ก็ยังน๎อยเกินไป โดยปัญหา

การเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนน้ันมาจากสํวนประกอบหลักๆคือ ข้ัวลบ (anode) โดยในแตํละรอบการประจุไฟ

ใหมํน้ัน ข้ัวลบจะมีการพองและยุบตัวสลับกันไปมา เมื่อมีการพองและยุบตัวจากรอบการประจุหลายๆครั้ง ก็จะเกิดรอยแตก

ข้ึนที่ตัวข้ัวลบ จนกระทั้งรอยแตกน่ันขยายใหญํจนแยกออกจากกัน ทําให๎กระแสไฟฟูาไมํสามารถไหลผํานได๎  

Scott White นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Illinois ในสหรัฐอเมริกา ได๎มีการนําเสนอโครงการวิจัยที่จะทําให๎แบตเตอรี่

ลิเธียมไอออนสามารถซํอมแซมตัวเองได๎  เมื่อข้ัว ข้ัวลบ เกิดการแตกร๎าว วิธีการก็คือ การนําเม็ดพลาสติกขนาดเล็ก หรือที่

เรียกวํา microsphere ที่มีการผลิตข้ึนมาเป็นพิเศษน้ัน  ใสํเข๎าไปในชั้นกราไฟต์ของข้ัว ข้ัวลบในระหวํางข้ันตอนการผลิต  

หลังจากน้ันเมื่อแบตเตอรี่ลิเธียมก๎อนดังกลําวมีการใช๎งานไปจนถึงระยะเวลาท่ีข้ัว ลบจะเกิดรอยแตก  ชั้นเคลือบพลาสติก

ดังกลําวก็จะแตกออก และโลหะที่เป็นอัลลอยเหลวก็จะไหลออกมาประสานชํองวํางที่เกิดข้ึนบนรอยแต กของข้ัวลบ  ทําหน๎าท่ี

เป็นเสมือนสะพานให๎กระแสไฟฟูาสามารถข๎ามผํานไปได๎ นอกจากน้ี Scott White ยังมีการนําเสนอวิธีการชํวยบรรเทาอาการ
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แบตเตอรี่ระเบิดอันเกิดจากการลัดวงจรอีกด๎วย  วิธีการก็คือใช๎เม็ดพลาสติกที่ทําจากโพลีเอทธีลีน (polyethylene) โดยจะมี

การฝังไว๎ทั้งในสํวนของข้ัวแบตเตอรี่และภายในวงจรของแบตเตอรี่  เมื่อแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร จนกระทั่งมีความร๎อนสะสม

ถึงระดับ 105 องศาเซลเซียส ตัวเม็ดโพลีเอทธีลีนที่ฝังอยํูก็จะละลายไปเคลือบในสํวนของแผงวงจร  ทําให๎ไฟฟูาไมํสามารถไหล

เข๎าสูํแผงวงจรได๎ น่ันก็ทําให๎ไมํเกิดความร๎อนสะสม และชํวยระงับการเกิดระเบิดของตัวแบตเตอรี่ได๎น่ันเอง[46] 

บริษัท Leyden Energy ได๎พัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดใหมํที่มีความหนาแนํนของพลังงาน  225 วัตต์-ชั่วโมง

ตํอกิโลกรัม หรือเกือบสองเทําของแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช๎อยํูในปัจจุบันซึ่งมักจะมีความหนาแนํนพลังงานน๎อยกวํา 120 วัตต์-

ชั่วโมงตํอกิโลกรัม แบตเตอรี่ชนิดน้ีใช๎กราไฟต์เป็นตัวเก็บกระแสไฟฟูา และมีโซเดียมไอไมด์ในอิเล็กโทรไลท์ เหตุผลที่ใช๎กรา

ไฟต์เป็นตัวเก็บกระ แสไฟฟูาเน่ืองจากการเก็บกระแสไฟฟูาแบบเดิมน้ัน อะลูมิเนียมจะถูกกัดกรํอนโดยโซเดียมไอไมด์  ความ

หนาแนํนพลังงานในแบตเตอรี่ยังคงเป็นปัญหาตํออุตสาหกรรมรถยนต์อยํูมาก เพราะความจริงที่วําอุตสาหกรรมรถยนต์ รวมไป

ถึงผู๎ผลิตแบตเตอรี่ และผู๎ใช๎รถยนต์เองต๎องการแบตเตอรี่ที่มี ความหนาแนํนพลังงานสูง แตํขณะเดียวกันแบตเตอรี่ที่พวกเขา

ต๎องการก็ต๎องมีขนาดเล็กด๎วย และที่สําคัญต๎องไมํเป็นการเพ่ิมคําใช๎จํายของยานพาหนะ (ปัจจุบันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนยังมี

ราคาคํอนข๎างสูง) ถ๎าเทคโนโลยีน้ีสามารถพัฒนาเพ่ิมความหนาแนํนของพลังงานได๎จริงก็ถือเป็นขํ าวดีในวงการรถยนต์ไฟฟูา

ทีเดียว [47] 

 การสร๎างข้ัวของแบตเตอรี่น้ันไมํเพียงแตํใช๎โลหะหรือพลาสติกเทําน้ัน นักวิทยาศาสตร์จาก Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) และ Korea Advanced Institute of Science and Technology ยังเชื่อวําแบตเตอรี่ยุค

ใหมํอาจสร๎างได๎จากไวรัสในแบคทีเรีย โดยประยุกต์ใช๎หลักการของเน้ืองอก สร๎างข้ัวลบของแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนจาก

ไวรัสดัดแปลงพันธุกรรม โดยกระต๎ุนให๎ไวรัสดังกลําวกํอตัวข้ึนเป็นแนวยาวลักษณะเดียวกับสายไฟ สิ่งที่ยากท่ีสุดในการทดลอง

น้ีคือการสร๎างข้ัวลบของแบตเตอรี่ เน่ืองจากวัสดุที่ใช๎ต๎องเป็นสื่อนําท้ังอิเล็กตรอนและไอออนที่ทํางานได๎ดีภายใต๎ไฟฟูาแรงสูง  

ทีมวิจัยจึงทดลองด๎วยการปรับเปลี่ยนยีนชนิดหน่ึงในไวรัส M13 ซึ่งสํงผลให๎ไวรัสสามารถสร๎างไอรอนฟอสเฟตข้ึนมาเคลือบผิว

ของตัวมันเองได๎  สารดังกลําวอาจเข๎ามาแก๎ปัญหาการนําไฟฟูาตํ่าท่ีเป็นสาเหตุใ ห๎แบตเตอรี่ด๎อยคุณภาพลง  และเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการนําไฟฟูา ทีมวิจัยได๎ทดลองเปลี่ยนแปลงยีนอีก 1 ชนิดเพ่ือให๎ไวรัสเข๎ากันได๎กับหลอดคาร์บอนนาโนผนัง

เด่ียว (Single-walled carbon nanotube) ซึ่งหลอดคาร์บอนนาโนจะประพฤติตัวเหมือนสายไวรัสที่เชื่อมข้ัวลบของ

แบตเตอรี่ เข๎ากับสํวนประกอบอื่นๆ  จากการทดลองพบวําย่ิงไวรัสยึดเกาะที่หลอดนาโนแนํนเทําใดก็จะทําให๎แบตเตอรี่มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนเทําน้ัน ข้ันตอนการผลิต แบตเตอรี่น้ันไมํยํุงยากนัก เพียงแคํควบคุมอุณหภูมิการผลิตไว๎ที่อุณหภูมิห๎อง  

ตลอดจนสารต้ังต๎นที่ใช๎ในการผลิตก็ไมํมีสํวนผสมที่เป็นอันตรายตํอสิ่งมีชีวิต  อยํางไรก็ดี  ทีมนักวิจัยยังคงศึกษาเพ่ือหาสารที่มี

คุณภาพดีย่ิงข้ึนกํอนที่จะทําการผลิตเพ่ือการค๎าตํอไป [48] 

ในปัจจุบันแบตเตอรี่แบบ Lithium-ion นิยมนํามาใช๎ในการเก็บและให๎พลังงานในรถยนต์ไฟฟูา ซึ่งแบตเตอรี่ชนิดน้ีมี

ข๎อจํากัดเรื่องชํวงเวลาในการใช๎งานและการประจุไฟ เน่ืองจากต๎องใช๎เวลาในการประจุไฟใหมํนานและให๎พลังงานไมํเพียงพอ

ตํอความต๎องการ ดังน้ันหลายปีที่ผํานมาจึงได๎มีการวิจัยพลังงานที่จะใช๎ทดแทนแบตเต อรี่แบบเดิมน้ีที่เรียกวํา Lithium-air 
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แบตเตอรี่ชนิดน้ีสามารถเพ่ิมชํวงเวลาการใช๎งานของรถพลังงานไฟฟูา เน่ืองจากความหนาแนํนพลังงานสูง โดยตามทฤษฎีแล๎ว

จะเทํากับพลังงานความหนาแนํนพลังงานของนํ้ามัน  

แบตเตอรี่แบบ Lithium-air ถูกพัฒนาข้ึนที่สถาบัน MIT โดย Ming Au นักวิทยาศาสตร์จาก Savannah River 

National Laboratory นักวิจัยประเมินวําแบตเตอรี่ชนิดน้ีสามารถอยํูได๎นานกวําแบตเตอรี่แบบ Lithium-ion ประมาณ 5 – 

10 เทํา ที่นํ้าหนักเทํากันและให๎พลังงานเป็น 2 เทําในปริมาตรเดียวกัน  โดยแบตเตอรี่ Lithium-air ประกอบด๎วยประจุบวกที่

ทํามาจากลิเทียมและประจุลบที่มาจากวัสดุที่มีรูพรุนทําหน๎าท่ีสร๎างออกซิเจนจากอากาศโดยรอบ เมื่อลิเทียมรวมตัวกับ

ออกซิเจนจะเกิดเป็นลิเทียมออกไซด์และปลํอยพลังงานออกมา ซึ่งออกซิเจนน้ีไมํจําเป็นต๎องเก็บในแบตเตอรี่ ประจุลบน้ีเบา

กวําแบตเตอรี่แบบ Lithium-ion ทําให๎ Lithium-air มีความหนาแนํนพลังงานสูง  

จากผลการวิจัยได๎พิสูจน์วําความหนาแนํนกระแสของแบตเตอรี่แบบ Lithium-air มีคํา 600 mAh/g ซึ่งมากกวําคํา

หนาแนํนกระแสของแบตเตอรี่แบบ Lithium-ion ซึ่งมีคําเทํากับ 100 ถึง 150 mAh/g แตํข๎อจํากัดของแบตเตอรี่ชนิดน้ีคือ

เรื่องจํานวนครั้งในการประจุไฟใหมํ ซึ่งสามารถอัดประจุได๎แคํประมาณ 50 ครั้ง ปัญหาสําคัญของการอัดประจุไฟฟูาใน

แบตเตอรี่แบบ Lithium-air น้ีคือการที่จะต๎องเปลี่ยนลิเ ธียมออกไ ซด์ที่เกิดข้ึนให๎กลับไปเป็นลิเ ธียม ซึ่งในปัจจุบัน นักวิจัย

สามารถทําการเปลี่ยนได๎โดยใช๎ตัวเรํงปฏิกิริยา แตํไมํสามารถนําม าใช๎กับกรณีน้ีได๎เน่ืองจากลิเ ธียมออกไซด์น้ีถูกสร๎างภายใน

แบตเตอรี่ และย่ิงกวําน้ันนักวิจัยจะต๎องเผชิญกับปัญหาในกระบวนการอัดประจุและการเอานํ้าออกจากออกซิเจน ท่ีเกิดจาก

การเกิดปฏิกิริยาของลิเทียมกับนํ้า  

Lithium-air อาจจะยังไมํถูกผลิตมาเพ่ือใช๎ในการค๎าในเร็วๆน้ี แตํการลงทุนและการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือ

บริษัทเอกชนตํางๆ จะทําให๎แบตเตอรี่ชนิดได๎รับการพัฒนาและสามารถผลิตสําหรับการค๎าได๎ในอนาคต [49] 

นักวิจัยจาก The Massachusetts Institute of Technology (MIT) ได๎คิดค๎นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบใหมํที่มี

นํ้าหนักเบา ราคาถูก โดยคาดวําจะมีราคาถูกกวําแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบันถึงครึ่งหน่ึง และที่สําคัญสามารถอัดประจุใหมํได๎

อยํางรวดเร็ว และงํายดายเชํนเดียวกับการเติมก๏าซเชื้อเพลิงในปัจจุบัน เน่ืองจากแบตเตอรี่ชนิดน้ีเป็นแบตเตอรี่ แบบ semi-

solid flow ดังรูปที่ 2.10 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.10 'Cambridge crude' — a black, gooey 

substance that can power a highly efficient new 

type of battery. A prototype of the semi-solid 

flow battery is seen behind the flask." โดย 

Dominick Reuter [50] 

http://c1.cleantechnica.com/files/2011/06/cambridge-crude.jpg
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 โดยอนุภาคของแข็งจะถูกปั๊มผํานระบบโดยมีของเหลวเป็นตัวพา ซึ่งข้ัวบวกและข้ัวลบของแบตเตอรี่จะประกอบด๎วย

อนุภาคแขวนลอยที่อยํูในสารอิเล็กโทรไลท์ สารแขวนลอยทั้งสองจะถูกปั๊มผํานระบบ และมีการกรองด๎วยฟิลเตอร์ เชํน เมม

เบรน ลักษณะที่สําคัญอยํางหน่ึงของแบตเตอรี่ชนิดน้ี คื อ การแยกหน๎าท่ีของแบตเตอรี่ออกจากกัน คือ จะจัดเก็บพลังงาน

จนกวําจะมีความจําเป็นที่ต๎องใช๎ และจะให๎พลังงานเมื่อต๎องการใช๎ ในโครงสร๎างที่แยกจากกัน ซึ่งในแบตเตอรี่ทั่วไปการเก็บ

และจํายพลังงานจะเกิดข้ึนในโครงสร๎างเดียวกัน การแยกหน๎าท่ีทั้งสองออกจากกันน้ีทําให๎สาม ารถออกแบบให๎แบตเตอรี่มี

ประสิทธิภาพมากข้ึนได๎ อีกหน่ึงประโยชน์ของแบตเตอรี่ชนิดน้ี คือการนําไปใช๎ในยานยนต์ เน่ืองจากสามารถเติมพลังงานได๎

งําย โดยการปั๊มของเหลวที่ผํานการใช๎แล๎วออก และเติมของเหลวใหมํเข๎าไปแทน ซึ่งระบบน้ีอนุภาคของแข็งจะไมํติดออกมา

ด๎วยเน่ืองจากมีเมมเบรนเป็นตัวกรอง แตํแบตเตอรี่ชนิดน้ีไมํเหมาะกับการ นําไปใช๎งานในอุปกรณ์ขนาดเล็ก เทคโนโลยีน้ีเป็น

สิทธิบัตรของบริษัท 24M Technologies โดยบริษัทได๎ทุนเพ่ิมกวํา 16 ล๎านดอลลาร์จากบริษัทรํวมทุน และเงินสนับสนุนการ

วิจัยจากรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา [50-52]  

 
2.1.3.5 โครงการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 

ตลาดแบตเตอรี่ทั่วโลกมีมูลคํา 47.5 พันล๎านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2009 และจะเติบโตเป็น 74 พันล๎านเหรียญสหรัฐฯ 

ในปี 2015 โดยมีสัดสํวนของแบตเตอรี่แบบประจุไฟฟูาใหมํได๎ร๎อยละ 76.4 และจะเพ่ิมสัดสํวนเป็นร๎อยละ 82.6 ในปี 

2015  สําหรับแบตเตอรี่ แบบประจุไฟฟูาใหมํได๎น้ัน ลิเธียมไออน ถือวํามีสํวนแบํงตลาดสูงที่สุดในกลุํมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

(portable devices) เชํน Notebook, Ultra-thin Mobile ปัจจุบัน มีผู๎ผลิต rechargeable lithium battery cell อยํูเพียง 

10 ประเทศทั่วโลก ผู๎ผลิตรายใหญํของแบตเตอรี่แบบลิ เทียมไอออนอยํูในประเทศญ่ีปุุน เกาหลีใต๎และ ประเทศจีน โดย

ประเทศญ่ีปุุนยังเป็นผู๎นําทางด๎านเทคโนโลยีสํวนประเทศที่มีการผลิตมาก ที่สุดคือ ประเทศจีน รายงานของบริษัท Market 

Avenue & Partners ระบุวํายอดขายแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออน ท่ัวโลกในปีพ .ศ. 2549 อยํูที่ 2,500 ล๎านชิ้น ในปี 2553 มี

ยอดขายมากกวํา 3,000 ล๎านชิ้น  และในปี 2549 ประเทศจีนได๎ กลายเป็นผู๎ผลิตแบตเตอรี่แบบลิเทียม- ไอออนรายใหญํของ

โลก แซงหน๎าญ่ีปุุนและสหรัฐอเมริกาได๎สําเร็จ ซึ่งจีนสามารถผลิตแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนได๎ถึง 41% ของยอดรวมการ

ผลิตทั่วโลก  

o ประเทศเกาหลีใต้ 

บริษัท แอลจี เค็ม (LG Chem) ของเกาหลีใต๎ เปิดตัวโรงงานผลิตแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์ไฟฟูาซึ่งมีขนาด

ใหญํท่ีสุดในโลก และจะเป็นผู๎ผลิตรายใหญํภายในปี 2015 โดยโรงงานต้ังอยํูที่เมืองโอชาง ทางตอนใต๎ของกรุงโซล  

จะสามารถผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน สําหรับรถยนต์ไฟฟูาได๎ประมาณ 100,000 คันตํอปี นอกจากน้ี บริษัทยังมี

แผนจะสร๎างโรงงานอีก 1 แหํงในเกาหลีใต๎ และอีก 1 แหํงในสหรัฐฯ ซึ่งจะใช๎เงินลงทุนไมํตํ่ากวํา 2 ล๎านล๎านวอน 

(5.5 หมื่นล๎านบาท) ซึ่งเมื่อโรงงานอีก 2 แหํงสร๎างสําเรจ็ จะทําให๎ แอลจี เค็ม  สามารถผลิตแบตเตอรี่ได๎เพียงพอกับ

รถยนต์ไฟฟูา 350,000 คันตํอปี 
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แอลจี เค็ม ต้ังเปูาจะขยายสํวนแบํงในตลาดโลกให๎ได๎ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2015 โดยขณะน้ีบริษัทมี

สัญญาจัดสํงแบตเตอรี่ให๎กับผู๎ผลิตรถยนต์หลายย่ีห๎อ เชํน เจเนอรัล  มอเตอร์ ของสหรัฐฯ , ฮุนได ของเกาหลีใต๎ และ

อื่นๆ อีก 8 บริษัท ซึ่งโรงงานแบตเตอรี่รถยนต์ ถือเป็นสํวนสําคัญในการพัฒนาแหลํงพลังงานหมุนเวียนซึ่งจะเป็นตัว

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเกาหลีใต๎ตํอไป ทั้งยังคาดการณ์วํา ตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟูานําจะเติบโตถึง 16 ล๎านล๎าน

วอน ภายในปี 2015 จากปัจจุบัน 1.5 ล๎านล๎านวอน เน่ืองจากราคานํ้ามันที่พํุงสูงข้ึน และข๎อบังคับที่เข๎มงวดเก่ียวกับ

การปลดปลํอยก๏าซเรือนกระจก โดยแอลจี เค็ม คาดวํา ยอดจําหนํายแบตเตอรี่รถยนต์ของบริษัทนําจะสูงถึง 4 ล๎าน

ล๎านวอน ภายในปี 2015 ซึ่ง และหวังวําบริษัทจะได๎รับคําสั่งซื้อจากผู๎ผลิตรถยนต์ในญ่ีปุุนเพ่ิมข้ึนด๎วย 

ด๎าน ซัมซุง เอสดีไอ ผู๎ผลิตแบตเตอรี่ให๎แกํ บริษัท แอปเปิล และซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์  ก็มีแผนจะทุํมทุน

กวํา 390,000 ล๎านวอน เพ่ือสร๎างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพ่ิมอีกหลายแหํงในปีน้ี 

o ประเทศญี่ปุ่น 

สําหรับผู๎นําทางด๎านเทคโนโลยีในแถบเอเชียอยํางญ่ีปุุน หลังจากได๎พัฒนารถยนต์ระบบไฮบริดโดยใช๎

แบตเตอรี่ นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ออกมาจําหนํายกันไปแล๎วน้ัน  Toyota Prius รุํนปี 2012 จะใช๎ชุดแบตเตอรี่แบบลิ

เธียมไอออนซึ่งให๎ระยะทางทําการถึง 60 กิโลเมตรตํอการใช๎นํ้ามันเบนซิน 1 ลิตร ทดแทนแบบเดิมที่เป็นแบบนิเกิล

เมทัลไฮไดรด์ที่ปัจจุบันให๎ระยะทางทําการ 38 กิโลเมตร /ลิตร โดย Toyota เตรียมขยายรุํนรถระบบไฮบริดและ

ไฟฟูาให๎มากข้ึนเพ่ือกระต๎ุนยอดขายด๎วยการสํง Plug-In Prius ลงตลาดภายในปี 2014 โดยปัจจุบัน Toyota ได๎

จําหนําย Prius ไปแล๎วมากกวํ า 2 ล๎านคัน นับต้ังแตํปี 1997 เป็นต๎นมา โดยมียอดขายรถไฮบริดที่เป็นรถของ 

Toyota เองและภายใต๎แบรนด์อื่นอยําง Lexus ตํอปีมากกวํา 7 แสนคัน โดยบริษัทฯต้ังเปูายอดขายตํอปีไว๎ที่ 1 ล๎าน

คัน ภายในปี 2015 

บริษัท Mitsubishi Heavy Industries สร๎างโรงงานแหํงใหมํที่สามาร ถผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมในจังหวัดนา

กาซากิ เพ่ือใช๎กับรถยนต์โดยสาร รถยก และอุปกรณ์กํอสร๎าง รวมทั้งสามารถนําไปใช๎สํารองไฟในบ๎าน ร๎านค๎า และ

โรงงาน อีกท้ังบริษัทได๎รับคําสั่งซื้อจากบริษัทผู๎ผลิตรถยนต์หลายราย และคิดจะสร๎างโรงงานเพ่ิมข้ึนอีก โดยจะลงทุน

ถึง สองหมื่นล๎าน เยน และจะเริ่มผลิตในปี  2013 เชํนเดียวกันบริษัท Sanyo Electric ประกาศวําได๎รับการติดตํอ

จากบริษัทผู๎ผลิตรถยนต์ที่รักษาสภาวะแวดล๎อม “ Green Car” จํานวน 6 ราย รวมทั้งบริษัท Volkswagen ของ

เยอรมนี และบริษัท Suzuki Motor โดยจะใช๎ลิเธียมแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฮบริด และร ถยนต์ไฟฟูา  ทั้งน้ีบริษัทจะ

พัฒนาให๎แบตเตอรี่สามารถเก็บกําลังไฟได๎เป็นจํานวนมาก  โดยจะสามารถแก๎ไขภาวะไฟตก และคาดวําจะเป็นที่

ต๎องการของตลาด  บริษัทฯต้ังเปูาวําจะครองตลาดแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟฟูาใหมํได๎ร๎อยละ 40 ในเดือน

กรกฎาคม 2554 จึงได๎ต้ังโรงงานที่จังหวัดเฮียวโกะ สามารถผลิตได๎เดือนละ 1.3-1.4 ล๎านยูนิต/เดือน [53,54] 

o ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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สหรัฐอเมริกาได๎เปิดศูนย์วิจัยแบตเตอรี่ โดยบริษัทจีเอ็ม ศูนย์วิจัยน้ีเป็นศูนย์วิจัยแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์

แหํงใหมํ โดยจะเป็นห๎องทดสอบแบตเตอรี่ที่ใหญํที่สุดในสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ันยังรํวมกับมหาวิทยาลัยมิชิแกน 

เปิดหลักสูตรพัฒนาวิศวกรผู๎เชี่ยวชาญด๎านแบตเตอรี่  ในศูนย์วิจัยน้ีจะมีการทดสอบเทคโนโลยีระบบสํารองไฟใน

แบตเตอรี่รุํนใหมํ รวมทั้งการทดสอบ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และแบตเตอรี่นิเกิลเมทัลไฮไดรด์ (nickel-metal 

hydride) และยังทํางานรํวมกันกับศูนย์วิจัยอื่นๆ ในเครือขํายของจีเอ็ม ท้ังในโฮนีโอเย ฟอลส์  ในนิวยอร์ก ในเมือง

วอร์เร็น รัฐมิชิแกน ในเมืองทอร์แรนซ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย และในไมน์คาสเทล ประเทศเยอรมนี 

จีเอ็มเป็นบริษัทผู๎ผลิตรถยนต์แหํงแรกในสหรัฐอเมริกาท่ีจะเปิดโรงงานผลิต  แบตเตอรี่ลิเธีย มไอออน เพ่ือ

ใช๎กับรถยนต์ เชฟโรเลต โวลต์ ซึ่งประกอบด๎วยเซลล์ลิเธียมไอออนมากมายที่มาบรรจุรวมกัน โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิ

เธียมไอออน ของจีเอ็ม จะตั้งอยํูในรัฐมิชิแกน โรงงานน้ีเริ่มกํอต้ังเมื่อปี 2552 และเริ่มผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชุด

แรกออกมาแล๎วในปี 2553 โดยได๎ลงทุนไปกวํา 1 พันล๎าน เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 34,965ล๎านบาท) 

รถยนต์เชฟโรเลต โวลต์  และระบบเครื่องยนต์วอลเทค (Voltec) ได๎เริ่มต๎นการผลิตในปลายปี 2553 ซึ่ง

โวลต์สามารถว่ิงได๎เป็นระยะทาง 65 กิโลเมตร จากพลังงานไฟฟูาท่ีได๎จากแผงแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และหลังจาก

ระยะทาง 65 กิโลเมตรไปแล๎ว เครื่องกําเนิดไฟฟูาขนาดเล็กที่สามารถเพ่ิมกระแสไฟฟูาท่ีทําให๎โวลต์สามารถว่ิงตํอไป

ได๎อีกหลายร๎อยกิโลเมตร  ในการพัฒนาแผงแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน รูปทรงตัว “ที” (T) ขนาดกําลัง 16 กิโลวัตต์-

ชั่วโมง น้ี จะมีขนาดประมาณ 1.8 เมตร มีนํ้าหนักประมาณ 181 กิโลกรัม [55] 

เพ่ือตอบสนองความต๎องการที่เพ่ิมข้ึนของการจัดเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพ บริษัท Saft ได๎สร๎าง

โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโดยใช๎เทคโนโลยีข้ันสูง ท่ี Jacksonville ในฟลอริดา โรงงานน้ีได๎รับทุนสนับสนุน

จากจากกระทรวงพลังงาน 95,500,000 $ ภายใต๎การกู๎คืนของชาวอเมริกันและพระราชบัญญัติการลงทุนในปี 2009 

โรงงานมีขนาด 235,000 ตารางฟุต เพ่ือรองรับความสามารถในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในปริมาณมาก โดย

มีกําลังการผลิตคิดเป็นยอดขายตํอปีสูงถึง 300 ล๎านดอลลาร์ ซึ่งแบตเตอรี่จากโรงงานแหํงน้ีนอกจากจะใช๎กับรถยนต์

ไฟฟูา และไฮบริดแล๎ว ยังนํามาประยุกต์ใช๎กับอุตสาหกรรมเกษตรและทางการทหารอีกด๎วย เมื่อสามารถผลิตได๎เต็ม

กําลังแล๎วทางบริษัทคาดวําจะเพียงพอตํอความต๎องการใช๎ในรถยนต์ไฟฟูามากกวําห๎าแสนคัน ทางรัฐบาลเชื่อวํ า

โรงงานแหํงน้ีจะชํวยให๎กําลังการผลิตแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์ไฟฟูาในสหรัฐเพ่ิมข้ึนจาก 2% ในปี 2008 เป็น 20% 

ในปี 2012 [56-58] 

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน นอกจากจะนํามาใช๎งานในอุปกรณ์ขนาดพกพา รถยนต์ไฟฟูาแล๎ว ยังมีการพัฒนา

เพ่ือให๎สามารถนํามาใช๎เก็บสํารองไฟฟูาเพ่ือจํายให๎แ กํชุมชนอีกด๎วย โดย ผู๎ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน อยํางบริษัท 

A123 systems มีโครงการที่จะเป็นผู๎ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสําหรับสํารองพลังงานฟูา ซึ่งเป็นโครงการขนาด

ใหญํในภาคเหนือของชิลีที่จะใช๎แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพ่ือสร๎างความเสถียรให๎กับระบบไฟฟูา ดังแสดงในรูป 2.11   
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รูปที่ 2.11 โครงการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญํในภาคเหนือของชิลีโดยบริษัท A123 systems 

โครงการน้ีจะติดต้ังระบบเก็บพลังงานที่มีขนาดเทํากับต๎ูคอนเทนเนอร์ที่ใช๎ขนสํงทางเรือถึงสิบต๎ู โดยบริษัท 

AES Gener จะเป็นผู๎ดําเนินการ ซึ่งมีความจุพลังงานทั้งหมด 500-megawatt ซึ่งโครงการน้ีมีชื่อเรียกวํา Angamos 

แบตเตอรี่น้ีจะใช๎ในการสํารองไฟฟูาท่ีเชื่อถือได๎สําหรับการทําเหมือง โดยระบบน้ีถูกออกแบบมาเพ่ือจํายไฟเต็มที่ 15 

นาที นอกจากน้ี บริษัท A123 Systems ยังมีสํวนรํวมในโครงการสาธิตกับ Southern California Edison โดยใช๎

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกับกังหันลมใน Tehachapi region ตอนเหนือของลอสแองเจอลิส [59] 

Mitsubishi Heavy Industries ได๎เริ่มทดสอบระบบขนาดใหญํ โดยมีขนาดเทําต๎ูคอนเทนเนอร์ที่ยาว 40 
ฟุต ซึ่งเป็นที่บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมากกวํา 2,000 ก๎อน ระบบน้ีจะมีความจุ 408 kWh ซึ่งเพียงพอสําหรับ
ปริมาณการใช๎ไฟถึง 100 ครัวเรือนในสามถึงแปดชั่วโมง และการออกแบบน้ันทําให๎ระบบน้ีมีประสิทธิภาพสูงกวํา 
90% โดยระบบน้ีอาจนําไปใช๎ในการเก็บสํารองพลังงานจากแหลํงพลังงานหมุนเวียนได๎อีกด๎วย [60] 

นอกจากที่กลําวมา สหรัฐอเมริกายังมีโครงการอื่นๆ ที่ใช๎แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในการเก็บพลังงาน ซึ่ง
ตัวอยํางโครงการในสหรัฐ แสดงดังรูป 2.12 – 2.15 

 

รูปที่ 2.12 ระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน Altairnano แบบเคลื่อนที่ ขนาด 1 MW/250 kMh (PJM) [29] 

http://www.a123systems.com/
http://www.gatewaytosouthamerica-newsblog.com/2011/02/08/giant-lithium-ion-battery-for-hybrid-power-plant/8-7/
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รูปที่ 2.13 แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 6 kW/20 kWh พร๎อมกับ inverter และระบบควบคุม โดยบริษัท GreenSmith Energy 

Management [29]  

 
รูปที่ 2.14 โครงการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของบริษัท BYD ขนาด 50 kWh ทดสอบการใช๎ในระบบ smart grid จําลอง โดย 

EPRI ที่ Knoxville, Tennessee [29] 

 
รูปที่ 2.15 การออกแบบระบบเก็บพลังงานเคลื่อนที่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน โดย EPRI คาดวําจะมีการติดต้ังทดลองระบบ

ภายในปี 2012 [29] 

 

o ประเทศไทย 

สําหรับประเทศไทยน้ันยังไมํมีโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่ อันเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการที่ไมํ

เอ้ืออํานวยในการที่จะผลิตเอง เชํน วัตถุดิบที่นํามาผลิต เซลล์แบตเตอรี่น้ันสามารถระเบิดได๎ หรือการทําเรื่องขอ
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สร๎างโรงงานจะต๎องผํานกระบวนการอนุมัติของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก บริษัทผู๎ผลิตแบตเตอรี่

ในเมืองไทยจึงใช๎วิธีสั่งซื้อเซลล์แบตเตอรี่และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆเข๎ามาประกอบเป็นหลัก ซึ่งแหลํงที่สั่งซื้อหลักๆก็

มาจาก ญ่ีปุุน , จีน และไต๎หวันแบตเตอรี่ลิเธียมที่มาจากญ่ีปุุนก็เชํน A&TB, Toshiba, Moli, Hitachi, Maxell สํวน

ของจีนก็เชํน BYD, Search, B&K เป็นต๎น  

ในเรื่องของวัตถุดิบอยํางลิเธียมคลอไรด์ ซึ่งตามธรรมชาติน้ันลิเธียมคลอไรด์ จะมีอยูํใน “ทะเลทรายเกลือ” 

(Salar) ที่เกิดจากทะเลสาบนํ้าเค็มตามธรรมชาติ เมื่อนํ้าเค็มน้ันเกิดการระเหยก็จะเกิดทะเลทรายเกลือข้ึน และ

โดยทั่วไปแล๎วนํ้าใต๎ดินที่อยํูด๎านลํางทะเลทรายเกลือน้ันจ ะเป็นนํ้าเค็ม ท่ีมีสํวนผสมของลิเธียมคลอไรด์ เป็นจํานวน

มาก นํ้าเค็มใต๎ดินน้ีเองจะถูกนํามาใช๎ผลิตลิเธียมคลอไรด์ ซึ่งจะถูกนํามาทําปฏิกิริยากับโซดาแอช (Na2CO3) อีกครั้ง

หน่ึง เพ่ือให๎ได๎ลิเธียมคาร์บอเนต (Li2CO3) เพ่ือนํามาแปรรูปเป็นโลหะลิเธียม เพ่ือนํามาทําเป็นข้ัว ข้ัวบวกของ

แบตเตอรี่ ซึ่งข้ันตอนการผลิตเกลืออิเล็กโทรไลติคน้ันมีเพียงสองบริษัทในญ่ีปุุนที่ผลิตได๎เทําน้ัน บริษัทหน่ึงอยํูในโอ

คายามา และอีกบริษัทอยํูในโอซากา [61] 

แหลํงธรรมชาติของลิเธียมคลอไรด์อยํูในอเมริกาใต๎ถึง 70% ของที่มีทั่วโลก ในจํานวนน้ีประเทศชิลีเป็น

แหลํงผลิตใหญํท่ีสุด โดยเฉพาะ The Salar de Atacama ที่อยํูในทะเลทราย Atacama ที่น่ีเป็นแหลํงเหมาะสมใน

ผลิตลิเธียมคลอไรด์ เพราะไมํเพียงแล๎งฝน มีลมแรง มีความชื้นน๎อย และยังมีอุณหภูมิสูงอีกด๎วย ทําให๎นํ้าใน

ทะเลสาบนํ้าเค็มระเหยไปได๎งํายข้ึน 

สํวนแหลํงธรรมชาติสําคัญอีกสองแหลํงคือ Salar de Hombre Muerto ในอาร์เจนตินา และ Salar de 

Uyuni ในโบลิเวีย โดยที่โบลิเวียแม๎จะมีลิเธียมคลอไรด์เป็นปริมาณมากที่สุดในโลก แตํด๎วยความไมํสมบูรณ์ของ

โครงสร๎างพ้ืนฐาน และความยากลําบากในการเข๎าถึงแหลํงทรัพยากรทําให๎ยังมีปัญหาในการผลิตเชิงพาณิชย์ สํวนใน

อาร์เจนตินามีขนาดทรัพยากรรองลงมาจากชิลี แตํบริเวณดังกลําวมีความชื้นสูงกวําในชิลี [61, 62] 

ในปัจจุบันประเทศไทยได๎มีโครงการที่จะศึกษาสถานภาพและแนวโน๎มการพัฒนาตลาดแบตเตอรี่ลิเธีย

มของประเทศไทย ซึ่งจัดทําโดย สวทช. การศึกษาน้ีจะศึกษาสถานภาพปัจจุบันของตลาดและอุตสาหกรรมแบตเตอรี่

ในโลก และในประเทศไทย แนวโน๎มของเทคโนโลยี การประยุกต์ใช๎ ตลาดและอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม รวมไป

ถึงจุดอํอนจุดแข็ง โอกาส และข๎อจํากัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมในประเทศไทย ซึ่งผลของ

การศึกษาจะทําให๎ทราบถึงแนวโน๎มและทิศทางของอุตสาหกรรมดังกลําว รวมถึงโอกาสความเป็นไปได๎ที่จะเกิดการ

พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง[63]  

นอกจากน้ันในปี 2553 ที่ผํานมา ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหํงชาติ  (Mtec)  มีแผนจัดต้ัง

ห๎องปฏิบัติการวิจัยเก่ียวกับการเก็บพลังงานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Lithium-ion battery) ซึ่งเป็นหัวใจของ

รถไฟฟูา  แม๎ไทยจะไมํเคยมีการวิจัยและพัฒนาในเรื่องน้ีมากํอน และแบตเตอรี่ลิเทียมน้ียังเป็นเรื่องใหมํสําหรับ

ประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันสามารถผลิตได๎ในขนาดเล็กๆ เพ่ือใช๎ในโทรศัพท์ได๎เทําน้ัน แตํผู๎อํานวยการเอ็มเทค (Mtec) 
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มีความมั่น ใจวําไทยจะสามารถพัฒนาทางด๎านน้ีเพ่ือตามทันประเทศอื่นๆ ได๎ และก็เป็นไปได๎วําจะถึงข้ันพัฒนา

แบตเตอรี่เพ่ือขายให๎กับบริษัทรถยนต์ [64] 

ปัจจุบันไมํเพียงแตํเอ็มเทค (Mtec) เทําน้ันที่ตระหนักถึงความสําคัญของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ศูนย์วัสดุ

ศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแกํน [65] ก็มีการจัดต้ังกลุํมวิจัยเพ่ือวิจัยพัฒนา

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโดยเฉพาะ  โดยกลุํมวิจัยลิเทียมไอออนแบตเตอรี่น้ีจะเน๎นการทําวิจัยด๎านวัสดุเพ่ือพลังงาน 

วัสดุเพ่ือทําข้ัวไฟฟูาสําหรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน การวิเคราะห์ลักษณะสั ณฐานและโครงสร๎างของวัสดุด๎วย

เทคนิคทาง X-ray การวัดและวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟูาเคมี 

การพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอริ่ลิเธียมน้ันรัฐบาลจําต๎องให๎ความรํวมมือ และสนับสนุนการวิจัย โดยจัดต้ัง

หนํวยงานวิจัยทางด๎านน้ีโดยเฉพาะ ถึงแม๎วําประเทศไทยจะมีหนํวยงานวิจัยเรื่องน้ีอยํูบ๎ าง แตํก็ยังไมํเพียงพอที่จะ

พัฒนาเทคโนโลยีให๎ทัดเทียมชาติอื่นได๎ นอกจากน้ันจะต๎องสร๎างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับญ่ีปุุนในฐานะ

เจ๎าของเทคโนโลยี เพ่ือให๎การพัฒนาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือประโยชน์ตํอประเทศชาติตํอไปในอนาคต  

2.1.4 แบตเตอรี่นาโน (Nano battery)  

นาโนเทคโนโลยี หมายถึงเทคโนโลยีประยุกต์ซึ่งเก่ียวข๎องกับการจัดการ การสร๎าง การสังเคราะห์วัสดุหรืออุปกรณ์ใน

ระดับของอะตอม โมเลกุลหรือชิ้นสํวนที่มีขนาดเล็กในชํวงประมาณ 1 ถึง 100 นาโนเมตร ซึ่งจะสํงผลให๎วัสดุหรืออุปกรณ์ตํางๆ 

มีหน๎าท่ีใหมํๆ และมีคุณสมบัติที่พิเศษข้ึนทั้งทางด๎านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ทําให๎มีประโยชน์ตํอผู๎ใช๎สอยและเพ่ิมมูลคําทาง

เศรษฐกิจได๎ ปัจจุบันนาโนเทคโนโลยีถูกนํามาประยุกต์ใช๎ในหลายๆ วงการไมํวําจะเป็นทางการแพทย์ ทางอุตสาหกรรมตํางๆ 

หรือแม๎แตํแบตเตอรี่เองก็มีการพัฒนาใช๎นาโนเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติเชํนกัน ซึ่งงานวิจัย พัฒนานาโนเทคโนโลยีใน

แบตเตอรี่น้ันมีมากมาย โดยเฉพาะการนํามาปรับปรุงแบตเตอรี่แบบลิเธียม 

แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานเคมีที่เก็บไว๎มาเป็นพลังงานไฟฟูา และในยุคที่ความก๎าวหน๎า ทาง

เทคโนโลยีได๎รับการยอมรับมากข้ึน แบตเตอรี่แบบธรรมดาดูเหมือนจะลดความสําคัญลง และนักวิทยาศาสตร์มีความหวังวําจะ

สามารถพัฒนาแบตเตอรี่แบบใหมํข้ึนได๎ โดยการนําเทคโนโลยีใหมํ อาทิ นาโนเทคโนโลยีเข๎ามาใช๎ในกระบวนการผลิต 

2.1.4.1 ประโยชน์ของนาโนแบตเตอรี่ [66] 

 
 เพ่ิมพลังงานให๎แบตเตอรี่มากข้ึน และลดเวลาในการประจุไฟฟูาใหมํ โดยการเคลือบผิวของข้ัวไฟฟูาด๎วย

อนุภาคขนาดนาโน ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ผิวให๎กับข้ัวไฟฟูา จึงทําให๎กระแสไฟฟูาสามารถไหลผํานข้ัวไฟฟูา

และสารเคมีที่อยํูในแบตเตอรี่ได๎มากข้ึน เทคนิคน้ีนอกจากจะเพ่ิมประสิทธิภาพของแบตเตอรี่แล๎ว ยังเป็นก าร

ลดนํ้าหนักของแบตเตอรี่ในขณะที่สามารถให๎พลังงานได๎เพียงพอตํอความด๎องการอีกด๎วย 
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บัณฑิตวิทยาลัยรํวมด๎านพลังงานและสิ่งแวดล๎อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี 2-29 

 เพ่ิมอายุการใช๎งานให๎แบตเตอรี่ โดยการใช๎วัสดุขนาดนาโนแยกของเหลวในแบตเตอรี่ออกจากข้ัวไฟฟูาท่ีเป็น

ของแข็งเมื่อไมํได๎ใช๎งาน การแยกของเหลวออกจากข้ัวที่เป็นของแข็งน้ันเป็นการปูองกันก ารคายประจุด๎วย

ตัวเอง ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมอายุการเก็บรักษาของแบตเตอรี่อยํางมาก  

 ลดความเสี่ยงที่แบตเตอรี่จะเกิดการติดไฟ โดยการใช๎อิเล็กโทรดหรือข้ัวไฟฟูาท่ีทําจากวัสดุติดไฟยาก 

           ในอนาคตคาดวํา แบตเตอรี่นาโนจะมีบทบาทสําคัญในอุปกรณ์ฉุกเฉินตํางๆ รวมทั้งอุปกร ณ์ที่ต๎องการให๎แบตเตอรี่

พร๎อมใช๎งานเสมอ หรือสามารถใช๎งานได๎เป็นเวลานานมากๆ ตัวอยํางเชํน เซนเซอร์ตรวจระเบิดชีวภาพ ซึ่งต๎องพร๎อมใช๎งาน

และมีความถูกต๎องร๎อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเครื่องเริ่มทํางาน นอกจากน้ันแบตเตอรี่นาโนยังพํุงเปูาไปยังกลุํมผลิตภัณฑ์

โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์พกพาอีกด๎วย 

         นอกจากการพัฒนาให๎แบตเตอรี่สามารถเก็บรักษาและใช๎งานได๎นานข้ึน นักวิจัยยังได๎พยายามท่ีจะทําให๎แบตเตอรี่

นาโนไมํมีพิษ โดยใช๎ข้ันตอนที่จะทําให๎สารเคมีภายในกลายสภาพเป็นกลางเมื่อพลังงานหมดลง และพวกเขาคาดหวังวํานาโน

แบตเตอรี่จะสามารถวางขายในท๎องตลาดได๎ภายในอีก 2-3 ปีข๎างหน๎าน้ี [67] 

2.1.4.2 การวิจัยและพัฒนา นาโนแบตเตอรี่ 

แบตเตอรี่ธรรมดาท่ัวไปจะประกอบด๎วยสารเคมีจํานวนเล็กน๎อยสองชนิดทําปฏิกิริยากันกํอให๎เกิดกระแสไฟฟูาและ

ถึงเป็นความจริงที่วํา แม๎จะไมํได๎มีอุปกรณ์ที่ใช๎ไฟฟูาตํอพํวงไว๎กับแบตเตอรี่ก็ตาม แบตเตอรี่ก็มีการสูญเสียประจุ ไฟฟูาไป

เรื่อยๆ จากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีภายในแบตเตอรี่เอง โดยแบตเตอรี่จะสูญเสียประจุไปประมาณร๎อยละ 7 ถึง 10 ตํอป ี

     ดังน้ัน เพ่ือลดความสูญเสียและยืดอายุการใช๎งานของแบตเตอรี่ ปัจจุบันนักวิจัยได๎พัฒนาแบตเตอรี่ที่นําเทคโนโลยี

ใหมํๆ มาใช๎ ซึ่งวารสาร Scientific American ได๎รายงานวํา ขณะน้ีนักวิจัยได๎พัฒนาสํวน ประกอบที่เรียกวํา “นาโนเมมเบรน 

(nanomembrane)” ซึ่งเป็นเย่ือที่มีขนาดเล็กมากและมีรูแบบรูปรังผึ้ง (รูปที่ 2.16) เพ่ือนํามาใช๎กั้นภายในของเหลวที่เป็นอิ

เล็กโทรไลท์ (electrolyte) จากสํวนที่ทําปฏิกิริยาของเหลวที่เป็นอิเล็กโทรไลท์จะไมํสามารถไหลผํานเย่ือนาโนเมมเบรนจนกวํา

จะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาตํอเข๎ากับแบตเตอรี่ 

 

รูปที่ 2.16 นาโนเมมเบรน ซึ่งเป็นเย่ือที่มีขนาดเล็กมาก มีรูแบบรูปรังผึ้ง  

(ภาพจาก Lucent Technologies) [67] 
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เย่ือนาโนเมมเบรนรูปรังผึ้งน้ีชํวยให๎แบตเตอรี่มีความเสถียรมากข้ึน สามารถเก็บรักษาได๎ยาวนานข้ึน อีกทั้งสามารถ

จํายไฟได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ ชั้นรูปรังผึ้งน้ีโดยปกติแล๎วจะไมํยอมให๎นํ้าผํานได๎ภายใต๎สภาวะปกติ แตํเมื่อแบตเตอรี่ถูกใช๎

งาน ชั้นรูปรังผึ้งจะปรับสภาพโดยยอมให๎นํ้าหรือสารละลายอิเล็กโทรไลท์ผํานได๎ และผลจากการที่สารเคมีทีทําปฏิกิริยาถูกเก็บ

แยกกันจนกวําแบตเตอรี่จะถูกใช๎งานน้ัน มีผลให๎แบตเตอรี่นาโนน้ีจะสามารถเก็บไว๎ได๎ถึง 15 ปี โดยไมํสูญเสียพลังงาน  [68] 

อยํางที่ทราบกันดีวําแบตเตอรี่ลิเธียมได๎รับความนิยมอยํางมากในปัจจุบัน เน่ืองจากคุณสมบัติที่เดํนกวําแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ แตํ

ก็ยังมีข๎อด๎อยในเรื่องของความจุพลังงาน ความปลอดภัย และอายุการใช๎งานของแบตเตอรี่ ดังที่ได๎กลําวไว๎ในหัวข๎อที่แล๎ว ซึ่ง

นาโนเทคโนโลยีจะชํวยปรับปรุงคุณสมบัติบางสํวนให๎ดีข้ึนได๎ โดยการลดขนาดของวัสดุที่ นํามาใช๎ทําเป็นข้ัวของแบตเตอรี่ ซึ่ง

สํงผลให๎ตัวแบตเตอรี่มีขนาดลดลง อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมปริมาณความจุพลังงานให๎กับแบตเตอรี่ด๎วย [69]  

นักวิจัยฝุายพลังงานจากห๎องปฏิบัติการแหํงชาติอาร์กอนน์ (Argonne National Laboratory)  ได๎พัฒนาวิธีการใน

การ สร๎างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให๎มีประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยจุไฟมากกวําเดิมถึง 2 เทํา เทคโนโลยีน้ีจะเปลี่ยนสารบริเวณ

ข้ัวบวกของแบตเตอรี่เป็นวัสดุโครงสร๎างแบบชั้นผลึกนาโนที่มีแมงกานีสเป็นสํวนประกอบหลัก  โดยจะมี Active Component 

สําหรับเก็บประจุไฟฟูาฝังอยํูใน Inactive Component  ที่เป็นวัสดุที่คอยรักษาโครงสร๎างของชั้นผลึกนาโนอีกที  ผลการ

ทดลองครั้งแรกพบวําวัสดุแบบใหมํสามารถอัดประจุไฟฟูาได๎มากกวํา 250 mAh/g หรือมากกวํา แบตเตอรี่ Li-ion แบบเดิมถึง 

2 เทํา อีกท้ังราคาของแมงกานีสยังถูกกวําโคบอลต์  และนิกเกิลที่ใช๎กับแบตเตอรี่ Li-ion แบบเดิมด๎ วย  เทคโนโลยีน้ีสามารถ

นําไปใช๎กับแบตเตอรี่ Li-ion ได๎ทุกรุํนโดยจะเน๎นการใช๎งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป   โน๎ตบุ๏ก   อุปกรณ์ทาง

การแพทย์  และพาหนะแบบไฮบริด [70] 

แม๎วํางานวิจัยข๎างต๎นจะสามารถทําให๎แบตเตอรี่แบบลิเธียมไออนมีความจุได๎มากข้ึนถึงสองเทํา แตํก็ยั งไมํเพียงพอ

หากต๎องนํามาใช๎ในอุปกรณ์ขนาดใหญํข้ึน ลําสุดมีการวิจัยของ Jaephil Cho นักวิจัยชาวเกาหลีใต๎จากสถาบันวิทยาศาสตร์  

และเทคโนโลยีแหํงชาติ ประจําเมืองอุลซาน รํวมมือกับนักวิจัยของบริษัท LG Chem ที่เป็นผู๎ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

ให๎กับรถยนต์พลังไฟฟูาอยําง Chevrolet Volt โดยมีการเปลี่ยนข้ัวลบ จากเดิมที่เป็นกราไฟต์ ไปเป็นทํอเจอร์เมเนียมขนาดนา

โน เพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บ และคายประจุข้ึนถึง 5 เทําตัว ท้ังยังสามารถเก็บประจุได๎มากข้ึนกวําเดิมอีกถึง 4 เทํา แม๎วําจะ

ยังมีจํานวนรอบการอัดประจุ(cycle count) อยํูที่ราว 400 รอบ ซึ่งน๎อยกวําท่ัวไปที่มีรอบการอัดประจุประมาณ 400 – 1,200 

รอบ และวัสดุอยํางเจอร์เมเนียมในปัจจุบันยังมีต๎นทุนที่สูงมาก ดังน้ันจึงมีการวิจัยตํอ  โดยเปลี่ยนวัสดุเป็นทํอซิลิคอนขนาดนา

โน ที่สามารถเก็บประจุได๎มากกวําแบตเตอรี่ทั่วไปถึง 10 เทําในนํ้าหนักเทํากัน แตํข๎อเสียของทํอซิลิคอนคือรอบการ อัดประจุที่

น๎อยลงไปอีกเพียง 200 รอบ และมีปัญหาเรื่องการหดตัว และบวมอีกด๎วย นักวิจัยมีแผนที่จะพัฒนา ข้ัวลบที่ดีข้ึนด๎วยการใช๎

วัสดุที่สามารถเก็บประจุแบตเตอรี่ได๎มากกวํา โดยตัวเลือกในตอนน้ีคือการใช๎ทั้งซิลิคอน และเจอร์เมเนียมรํวมกัน [71] 

นอกจากเรื่องของความจุพลังงานแล๎ว ระยะเวลาในการ อัดประจุ ไฟฟูาก็เป็นสํวนที่นักวิจัยสนใจ พัฒนาและมีการ

ปรับปรุงเรื่อยมา เน่ืองจากเมื่อรถไฟฟูาได๎รับความนิยมและมีจํานวนผู๎ใช๎มากข้ึน ระยะเวลาในการชาร์จไฟจึงเป็นปัจจัยสําคัญ 

ซึ่งนักวิจัยของสถาบันวิจัยเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยําง MIT (Massachusetts Institute of Technology) ได๎

ค๎นคว๎าวิจัยแบตเตอร์รี่ชนิดใหมํที่มีประสิทธิภาพในการประจุไฟเข๎าไปได๎อยํางรวดเร็ว ซึ่งจะเร็วกวําแบตเตอร์รี่แบบลิเทียม

ไอออนที่ใช๎อยํูในปัจจุบันน้ีกวํา 100 เทําทําให๎สามารถอัดประจุไฟฟูาให๎กับรถยนต์ไฟฟูาท่ีมีการใช๎แบตเตอร์รี่ลักษณะน้ีโดยใช๎
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เวลาเพียง 5 นาที แตกตํางจากแบตเตอรี่ที่ใช๎อยํูเดิมที่ใช๎เวลาถึง 8 ชั่วโมงในการประจุไฟฟูา  และจะใช๎เวลาแคํ 10 วินาทีใน

การประจุไฟฟูาให๎กับแบตเตอรี่ชนิดน้ีที่ใช๎ในโทรศัพท์มือถือ  ซึ่งแบตเตอร์รี่แบบใหมํน้ีมีชื่อเรียกวํา นาโนบอลแบตเตอร์รี่ 

(Nanoball Battery)  

นาโนบอลแบ ตเตอร์รี่ เป็นแบตเตอร์รี่ที่ข้ัวลบประกอบไปด๎วยลิเธียมไอรอนฟอสเฟต (Lithium Iron Phosphate) 

โดยตัวลิเธียมไอรอนฟอสเฟตที่อยํูในนาโนบอลแบตเตอร์รี่จะมีลักษณะที่คล๎ายกับลูกบอลขนาดเล็กประกอบเข๎าด๎วยกัน เมื่อ

แบตเตอร์รี่ถูกอัดประจุไฟฟูาเข๎าไป  นาโนบอลจะปลํอยลิเธียมไ อออนจากข้ัวลบมายังข้ัวบวก เพ่ือทําการอัดประจุไฟฟูา และ

เมื่อเลิกอัดประจุไฟแล๎ว ภายในแบตเตอร์รี่ก็จะเกิดปฏิกิริยาตรงข๎ามคือข้ัวไฟฟูาบวกจะสํงลิเธียมไอออนกลับมายังข้ัวลบ 

จากน้ันลิเธียมไออนที่ถูกสํงกลับมาก็จะถูกดูดซับโดยนาโนบอล ซึ่งลิเธียมฟอสเฟตบางๆเคลือบอยํูที่ ผิวของนาโนบอลน้ันทําให๎

สามารถดึงลิเธียมไอออนสํงออกไปได๎รวดเร็วมากข้ึน ในการทดลองการทํางานของเทคโนโลยีตัวน้ี นักวิจัยได๎ทําการประดิษฐ์

แบตเตอร์รี่ขนาดเล็กข้ึนมา ซึ่งสามารถประจุไฟได๎เต็มโดยใช๎เวลาเพียง 10-20 วินาที หรือในบางครั้งก็ใช๎เวลาประจุไฟประมาณ 

6 นาที และจากการทดลองในครั้งน้ีทําให๎แสดงให๎เห็นถึงวําแบตเตอร์รี่แบบใหมํน้ีถ๎ามีการพัฒนาแล๎วเสร็จสมบูรณ์ก็จะทําให๎มี

ประสิทธิภาพที่สูงกวําแบตเตอร์รี่โดยทั่วไป เพราะนาโนแบตเตอร์รี่จะมีขนาดที่เล็กกวํา เบากวํา และสามารถใช๎เวลาในการ

ประจุไฟฟูาเข๎าไปท่ีน๎อยกวําปกติหลายเทํา [42, 72, 73] 

นวัตกรรมแบตเตอรี่มีการพัฒนาล้ําหน๎าไปเรื่อยๆ  จากการใช๎เทคโนโลยีนาโนที่สามารถทําให๎แบตเตอรี่มีขนาดบาง

กวํากระดาษ โดยศาสตราจารย์ Robert J. Linhardt นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพและสหวิทยาการสถาบัน Rensselaer 

Polytechnic Institute ( RPI ) ได๎พัฒนาแบตเตอรี่ที่มีความบางและนํ้าหนักเบาพิเศษ โค๎งงอได๎สําเร็จ แบตเตอรี่ดังกลําวถูก

ออกแบบมาให๎สามารถปรับเพ่ิมขนาดเพ่ือขยายกําลังงานสําหรับอุปกรณ์ไฟฟูาท่ีต๎องการพลังงานมากข้ึนได๎ โดยมีการพัฒนาให๎

กระบวนการปรับเพ่ิมกําลังไฟทําได๎งํายกวําและยืดหยุํนกวําแบตเตอรี่ที่มีขนาดบ างเทํากระดาษรุํนกํอน ซึ่งแบตเตอรี่รุํน

ต๎นแบบมีขนาดหนากวํา และให๎พลังงานเพียง 2.5 โวลต์ซึ่งเพียงพอสําหรับพัดลมขนาดจิ๋วและไฟฉายเทําน้ัน แบตเตอรี่ชนิดน้ี

สามารถซ๎อนแผํนแบตเตอรี่เข๎าไปท่ีด๎านบนได๎โดยตรง เพ่ือให๎พลังงานเพ่ิมข้ึน  โดยได๎ทดลองซ๎อนแผํนแบตเตอรี่ 10 แผํน

ปรากฏวําสามารถทํางานได๎ดี เชื่อวําผู๎ใช๎สามารถซ๎อนกระดาษแบตเตอรี่ได๎ตามต๎องการ  แม๎วําจํานวนที่ต๎องการจะสูงถึง 500 

แผํนก็ตาม แบตเตอรี่ดังกลําวยังสามารถม๎วนงอหรือพับเพ่ือแทรกแบตเตอรี่ในเน้ือที่รูปทรงใดก็ได๎  ซึ่งจะชํวยลดข๎อจํากัดด๎าน

การออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได๎ นอกจากความพิเศษที่ขนาดของแบตเตอรี่บางกวํากระดาษน้ัน ทีมวิจัยยังใช๎นาโนทูบ

แทนการใช๎อิเล็กโทรด และในสํวนสารละลายอิเล็กโทรไลท์น้ันนักวิจัยใช๎ของเหลวที่มีประจุ  (Ionic liquid) เชํน สารละลาย

เกลือ เป็นต๎น ที่ไมํมีนํ้าเป็นสํวนประกอบเลย ทําให๎ไมํมีปัญหาการเย็นจนแข็งตัว หรือระเหยกลายเป็นไอ 

สําหรับนาโนทูบจะถูกหํอหุ๎มด๎วยเซลลูโลส ซึ่งได๎จากไม๎ โดยนํ้าหนักของเซลลูโลสคิดเป็นสัดสํวน 90% ของแบตเตอรี่

กระดาษ จึงทําให๎แบตเตอรี่ที่ได๎มีลักษณะคล๎ายชิ้นกระดาษแผํนบางเหมาะตํอการพกพา และให๎พลังงานได๎ยาวนานข้ึน แม๎วัสดุ

ที่ใช๎ในแบตเตอรี่กระดาษน้ีจะมีราคาไมํแพง แตํทีมวิจัยระบุวํากําลังอยํูระหวํางการวิจัยเพ่ือหาแนวทางลดต๎นทุนการผลิตลงอีก  

เพ่ือรองรับการผลิตแบบจํานวนมากในอนาคต และตอนน้ียังอยํูในข้ันทดลองเทําน้ัน  โดยทีมวิจัยระบุเพียงวําต้ังเปูาให๎

แบตเตอรี่กระดาษสามารถผลิตได๎บนแปูนพิมพ์ลักษณะเดียวกับกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ [74] 
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จากแบตเตอรี่กระดาษ ก็มีงานวิจัยทําให๎แบตเตอรี่มีความยืดหยุํนได๎เพ่ือให๎พลังงานเพ่ิมมากข้ึน  อยํางโพลิเมอร์

แบตเตอรี่ยืดหยุํนราวพลาสติก  ด๎วยการค๎นคว๎าวิจัยและพัฒนาของ  Dr.Hiroyuki Nishide, Dr. Hiroaki Konishi และ 

Dr.Takeo Suga จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ พัฒนาแบตเตอรี่แบบใหมํที่ทําจากฟิล์มโพลิเมอร์อินทรีย์มีความหนาเพียง 200 นา

โนเมตร โดยมีกลุํมของธาตุไนทร็อกไซด์ (Nitroxide)ที่ใสํไว๎ในแบตเตอรี่ทําหน๎าท่ีเป็นตัวนําประจุ   แบตเตอรี่จากโพลิเมอร์ธาตุ

อินทรีย์น้ีมีความหนาแนํนของธาตุสูง  ตัวแบตเตอรี่จึงมีความสามารถในการประจุพลังงานและปลํอยประจุสูงตามไปด๎วย  จึง

เป็นความได๎เปรียบหน่ึงในหลายประการที่เหนือกวําแบตเตอรี่จากสสารอินทรีย์อื่นๆ  สํงผลให๎ประสิทธิภาพของพลังงานของ

แบตเตอรี่สูงตามไปด๎วย ผลก็คือ แบตเตอรี่จากธาตุอินทรีย์ชนิดน้ีใช๎เวลาในการประจุไฟฟูา เพียง 1 นาที อีกท้ังยังสามารถใช๎

งานได๎ยาวนาน โดยสามารถประจุไฟใหมํได๎ถึง 1,000 ครั้งซึ่ง ทีมนักวิทยาศาสตร์ผู๎พัฒนาแบตเตอรี่ชนิดน้ี ใช๎วิธีหลอมละลาย

โพลิเมอร์ จากน้ันฉาบผิวหน๎าข องโพลิเมอร์ด๎วยกลุํมธาตุ ไนทร็อก ไซด์ (Nitroxide)  แล๎วนํามาผํานกระบวนการฉายแสงด๎วย

รังสีอัลตราไวโอเล็ต  ทําให๎โพลิเมอร์น้ีเชื่อมประสานกัน แตํแบตเตอรี่ที่วิจัยข้ึนมาน้ียังมีปัญหาอยํูที่สามารถทําละลายได๎ใน

สารละลายอิเล็กทรอไลต์ ซึ่งจะมีผลในการปลํอยประจุของแบตเตอรี่  อยํางไรก็ตาม  ด๎วยวิธีฉายแสงเพ่ือประสานโพลิเมอร์น้ี

สามารถแก๎ปัญหาดังกลําวได๎ อีกท้ังยังชํวยให๎โพลิเมอร์มีความเหนียวเพ่ิมข้ึนด๎วย [75-78] 

 

รูปที่ 2.17 โพลิเมอร์แบตเตอรี่ยืดหยุํนคล๎ายพลาสติก [78] 

จากงานวิจัยนาโนแบตเตอรี่น้ันพบวํานิยมทําให๎มีขนาดบางเทํากระดาษ  โดยใช๎วัสดุที่แตกตํางกันออกไป ผู๎ชํวย

ศาสตราจารย์ ดร. Yi Chui และคณะวิจัยจาก Stanford University ได๎ใช๎กระดาษที่ใช๎กันในสํานักงานทําให๎เป็นแบตเตอรี่ ที่

สามารถเก็บประจุได๎ดี มีนํ้าหนักเบา โค๎งงอได๎ และมีราคาถูกได๎สําเร็จ ซึ่งทําได๎ด๎วยวิธีการงํายๆ โดยเคลือบกระดาษด๎วยหมึกสี

ดําท่ีทําจากทํอนาโนคาร์บอนชนิดผนังเด่ียว (single-walled carbon nanotube, CNT) สํวนข้ัวบวกและข้ัวลบทําจากสเลอร์

รี (slurry) ของแทํงนาโนลิเทียมแมงกานีสออกไซด์ (LiMn2O4) และผงนาโนลิเทียมไทเทเนียมออกไซด์  (Li4Ti5O12) หรือลวดนา

โนซึ่งมีคาร์บอนเป็นแกนกลางและมีซิลิคอนหุ๎มชั้นนอก  (C/Si core/shell NW) ตามลําดับ จากน้ันจึงนําแบตเตอรี่น้ีไปจุํมใน

สารละลายลิเทียมเฮกซะฟลูออโรฟอสเฟส  (LiPF6) ซึ่งเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลท์เพ่ือเชื่อมอิเล็กโทรดและหุ๎มปิด  มีการ

จัดเรียงองค์ประกอบดังรูปที่ 2.18 
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รูปที่ 2.18 องค์ประกอบของแบตเตอรี่กระดาษ [79] 

ทํอนาโนคาร์บอนชนิดผนังเด่ียวน้ีมีโครงสร๎างเป็น 1 มิติ และมีขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางเล็กมาก จึงทําให๎หมึก

สามารถยึดเกาะกับเส๎นใยของกระดาษได๎ดี เมื่อนําไปทําแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุพิเศษ (supercapacitor) จึงมีความ

ทนทานมาก ตัวเก็บประจุพิเศษชนิดกระดาษสามารถอัดประจุและปลํอยประจุได๎ถึง 40,000 รอบ หรืออยํางน๎อยที่สุดก็

มากกวําลิเทียมแบตเตอรี่ประมาณ 10 เทํา นอกจากน้ี แบตเตอรี่ที่ทําจากกระดาษยังสามารถพับงอ ม๎วน หรือแชํใน

สารละลายกรดหรือดํางได๎โดยที่ไมํทําให๎ประสิทธิภาพแยํลง 

ข้ันตอนการทําบนกระดาษจะงํายกวําการทําบนวัสดุชนิดอื่นๆ เชํน แก๎ว หรือพลาสติก เน่ืองจากการทําบนกระดาษ

ไมํจําเป็นต๎องเข๎มงวดในเรื่องสมบัติการไหล (rheology) ของนํ้าหมึกมากนัก ในขณะที่การทําบนพลาสติกและแก๎วจะต๎องปรับ

สมบัติและความหนืดของนํ้าหมึกให๎พอเหมาะ ซึ่งจ ะต๎องเติมสารเติมแตํงเข๎าไป แตํการเติมสารน้ีจะทําให๎สมบัติการนําไฟฟูา

ลดลง และอีกเหตุผลหน่ึงคือ การทําบนกระดาษไมํจําเป็นต๎องทําข้ันตอนการล๎างด๎วยสารลดแรงตึงผิว เพ่ือเพ่ิมสมบัติการนํา

ไฟฟูาเชํนเดียวกับการทําบนแก๎วและพลาสติก ดังน้ันคําความต๎านทานของ CNT บนกระดาษจึงไมํเปลี่ยนแปลง  

จากการทดลองพบวําการนํากระดาษทํอนาโนคาร์บอนมารวมเข๎ากับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเดิม หรือแบตเตอรี่

ที่สามารถประจุไฟได๎ทั่วไป จะสามารถลดนํ้าหนักได๎มากถึงร๎อยละ 20 เลยทีเดียว ซึ่งเหมาะจะนําไปใช๎ในรถไฟฟูาหรือรถ

ไฮบริด นอกจากน้ี ยังชํวยยืดอายุการใช๎งานโทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา

อื่นๆ ได๎อีกด๎วย แตํอุปสรรคที่สําคัญของงานน้ีคือ ราคาของ CNT ที่คํอนข๎างสูง แตํหากมีการเพ่ิมปริมาณการผลิต ราคาก็จะ

ลดลง นอกจากข้ัวไฟฟูาจะสร๎างข้ึนโดยงํายด๎วยการจุํมกระดาษด๎วยทํอคาร์บอนนาโน ปัจจุบันมีการวิจัยพบวําถ๎าจุํมด๎วยวัสดุ

แกรฟีน (Graphene) ซึ่งเป็นวัสดุนาโนที่มีราคาถูกกวําทํอนาโนคาร์บอน มีการเรียงตัวของ คาร์บอนอะตอมเป็นชั้นเพียงชั้น

เดียว และเมื่อเรียงตัวแบบต้ังฉากกับข้ัวไฟฟูา ย่ิงทําให๎มีความนําไฟฟูาท่ีสูงมากข้ึน และมีประสิทธิภาพที่สูงมาก ข้ึนไปอีก 

เพราะคุณสมบัติการนําไฟฟูาท่ีดีของแกรฟีน และพ้ืนที่ผิวที่เพ่ิมข้ึนเป็นสองเทําของทํอคาร์บอนนาโน [79-84] 

ขณะเดียวกัน นักวิจัยแหํงมหาวิทยาลัยมลรัฐเทกซัสและมหาวิทยาลัยไรซ์ ประสบความสําเร็จในการสร๎างเส๎นด๎ายที่

ประกอบด๎วยทํอคาร์บอนนาโนและอนุภาคนาโนอื่นๆ เชํน อนุภาคโลหะนาโน หรืออนุภาคเซมิคอนดักเตอร์นาโน โดยสามารถ

ปั่นออกมาเป็นเส๎นใยแผํลงบนแผํนฐานรอง ทําให๎เกิดเป็นแผํนที่มีเส๎นใยทํอคาร์บอนนาโน และหํอหุ๎มเอาอนุภาคนาโนตํางๆ ที่
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กลําวถึงเอาไว๎ เมื่อนําไปปั่นรวมเป็นเส๎นด๎าย ก็สามารถนําไปถักทอให๎เป็นผืนหรือตัดเย็บประก อบลงบนผ๎า ที่ทําจากวัสดุชนิด

อื่นๆ เราจึงสามารถสร๎างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด๎วยการทอ เรียกวํา Electronic Textile โดยมีการนําไปทอเป็นข้ัวไฟฟูา

อิเล็กโทรดสําหรับใช๎ในแบตเตอรี่ โดยจะได๎ข้ัวไฟฟูาท่ีมีความสามารถเก็บประจุที่สูงมากกวําโลหะ ทําให๎แบตเตอรี่มีระยะเวลา

การจํายไฟ ที่ยาวนานข้ึน มีนํ้าหนักเบาและม๎วนได๎  

บริษัท Power paper ได๎สร๎างแบตเตอรี่แบบแห๎ง ท่ีสามารถสร๎างด๎วยการพิมพ์และเคลือบเป็นชั้นๆ บน

กระดาษ  โดยอาศัยสังกะสีและแมงกานีสไดออกไซด์ เป็นข้ัวไฟฟูาเคลือบเป็นชั้นๆ ในสารอิเล็กโทรไลท์นําไฟฟูา นับเป็น

แบตเตอรี่ที่มีความจุประมาณ 5 mAh ตํอตารางเซนติเมตร ซึ่งเพียงพอตํอการให๎พลังงานแกํอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก 

เชํน เซ็นเซอร์ทางการแพทย์ แผํนแปะผิวที่มีวงจรควบคุมเพ่ือปลดปลํอยยา และชิพ  Radio-frequency identification 

(RFID) เป็นต๎น [85, 86] 

นาโนเทคโนโลยีนอกจากจะทําให๎แบตเตอรี่มีขนาดบางกวํากระดาษได๎แล๎ว ยังสามารถทําให๎บางได๎กวําเส๎นผมมนุษย์ 

เพียง 10 คูณ 100 นาโนเมตร หรือ 1 ใน 7 ของเส๎นผม  ซึ่งงานวิจัยน้ีเป็นผลงานการพัฒนาของนักวิทยาศาสตร์ห๎องทดลอง

แหํงชาติ ซาเดีย ในเมืองอัลเบอร์เคอร์กี(Albuquerque) รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐ โดยนอกจากจะมีขนาดเล็กลงแล๎วยังมีราคาถูก

ลงด๎วย  เหมาะกับอุปกรณ์ต้ังแตํรถไฮบริด โน๎ตบุ๏กคอมพิวเตอร์  ไปจนถึงมือถือ  ตัวแบตเตอรี่ทําจากลิเทียมไอออน  ที่

ประกอบด๎วยลิเทียมโคบอลต์ ข้ัวบวกที่เป็นข้ัวลบของแบตเตอรี่ สํวนข้ัวบวกหรือ ข้ัวลบทําจาก  tin oxide และสารละลายนํา

ไฟฟูาท่ีมีประจุไฟฟูา เส๎นลวดขนาดนาโนสามารถรองรับแรงกดดันได๎มากในขณะที่ประจุไฟฟูาว่ิงผํานโดยไมํมีการสะดุด จาก

การทดสอบการอัดประจุไฟฟูาแสดงให๎เห็นวํากระแสไฟฟูาว่ิงได๎ราบเรียบ  โดยแบตเตอรี่รุํนน้ีเหมาะที่จะนําไปพัฒนาตํอยอด

เป็นแบตเตอรี่ ใช๎สําหรับวงจรไฟฟูาขนาดเล็ก ทําให๎อุปกรณ์ไฟฟูาสามารถใช๎ได๎ยาวนาน [86-88] 

นอกจากการพัฒนาแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนแล๎ว นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอเทอร์ลู  ประเทศแคนาดา

ได๎ออกแบบแบตเตอรี่รุํนใหมํโดยใช๎ชื่อวํา ลิเธียมซัลเฟอร์  ที่ผลิตโดยใช๎เทคโนโลยีระดับนาโนทําให๎สามารถประ จุไฟฟูาได๎

มากกวําแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง 3 เทําในขนาดเดียวกัน  สิ่งที่ทําให๎แบตเตอรี่ลิเธียมซัลเฟอร์น้ีแตกตํางกับแบตเตอรี่ลิเธียม

ไอออนทั่วไป คือการใช๎แทํงคาร์บอนขนาดเล็กแทรกเข๎าตรงกลางของหนํวยเก็บประจุแล๎วใช๎ซัลเฟอร์ใสํเข๎าไปในชํองวําง  ทําให๎

มีพ้ืนผิวสัมผัสกั นโดยตรงมากข้ึนสํงผลให๎มีประสิทธิภาพที่มากข้ึนตามไปด๎วย  ในปัจจุบันน้ีแบตเตอรี่ประเภทน้ีมีใช๎แล๎วใน

รถไฟฟูา [89]  

 ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี ทําให๎แบตเตอรี่กลายมาเป็นสํวนหน่ึงทางด๎านพลังงานในชีวิตประจําวันของเรา  ต้ังแตํ

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา โทรศัพท์มือถือ นาฬิกา ของเลํน กล๎องถํายภาพ แม๎กระทั่งไฟฉาย  แบตเตอรี่เหลําน้ีเป็นสาเหตุ

หน่ึงของมลพิษที่ทําลายสิ่งแวดล๎อม  มีการประมาณการวํา บ๎านหน่ึงหลังใช๎แบตเตอรี่ถึง 20 หนํวยตํอปี  และผลกระทบที่

เกิดข้ึนแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช๎งานจํานวนนับแสนตันกลายเป็นขยะอันตราย เมื่อแบตเต อรี่เหลําน้ีเสื่อมประสิทธิภาพ

สารเคมีโลหะหนักที่เป็น อันตรายเชํน ตะกั่ว และแคดเมี่ยม จะไหลออกมาบนปื้นเปื้อนในดิน และแหลํงนํ้าใต๎ดิน 

 ถึงแม๎จะมีการรีไซเคิลแบตเตอรี่เพ่ือเป็นการลดปริมาณของขยะอันตรายแล๎ว แตํในกระบวนการรีไซเคิลน้ันก็ยังมีการ

ปลดปลํอยมลพิษ นักวิจัยจึงได๎พัฒนาแบตเตอรี่ที่ไมํมีสารโลหะเป็นองค์ประกอบ  วิธีการหน่ึงที่จะชํวยปรับปรุงประสิทธิภาพ



รํางรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดทําแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี             มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยรํวมด๎านพลังงานและสิ่งแวดล๎อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี 2-35 

ของแบตเตอรี่โดยปลอดโลหะ ทําได๎โดยการใช๎สารโพลิเมอร์ที่มีสมบัติในการนําไฟฟูามาใช๎เป็นอิเล็กโทรด รวมทั้งการสร๎างฟิล์ม

บางที่เหมาะสม และมีพ้ืนที่ผิวจํานวนมากบนวัสดุรองรับ เน่ืองจากเซลลูโลสเป็นวัสดุรองรับที่ดี หาได๎งํายในธรรมชาติ และเป็น

วัสดุที่ถูกนํามาใช๎ในระดับอุตสาหกรรม  ย่ิงไปกวําน้ันเส๎นใยของเซลลูโลสสามารถใช๎รํวมกับสาร Polypyrrole ทําให๎สามารถ

เคลือบโพลิเมอร์ลงบนเส๎นใยได๎ดี การใช๎สารประกอบแตํงระหวํางเซลลูโลส  และโพลิเมอร์นําไ ฟฟูาน้ันมีความเป็นไปได๎สูงใน

การนํากลับมาใช๎ใหมํ มีนํ้าหนักเบา  และมีความทนทานสูง รวมทั้งมีต๎นทุนในการผลิตที่ราคาถูก ทีมวิจัยจาก Uppsala 

University ได๎พัฒนาสารประกอบ polypyrrole- cellulose ที่สามารถนําไฟฟูาได๎  มีความคงทน นํ้าหนักเบา และมีความ

ยืดหยุํนสูง  อยํางไรก็ ตามนักวิทยาศาสตร์ยังต๎องคํานึงถึงโครงสร๎าง  ระดับนาโนเมตรของพ้ืนที่ผิวของเซลลูโลสอีกด๎วยโดย

นักวิจัยได๎ทําการค๎นหาพืช ที่สามารถสร๎างเซลลูโลสที่มีพ้ืนที่ผิวมากตามท่ีต๎องการ 

 
รูปที่ 2.19 ภาพสาหรําย Cladophora [90] 

นักวิจัยค๎นพบวํา Cladophora สาหรํายสีเขียว (รูปที่ 2.19) ในทะเลบอลติก  สามารถสร๎างเซลลูโลสที่แตกตํางจาก

เซลลูโลสที่ได๎จากพืช และฝูายทั่ว ๆ ไป  ที่ใช๎อุตสาหกรรมผลิตกระดาษและสิ่งทอ  เน่ืองจากเมื่อเปรียบเทียบโครงสร๎างและ

พ้ืนที่ผิวแล๎วเซลลูโลสธรรมดามี พ้ืนที่ผิว 1 ตารางเมตรตํอ 1 กรัม แตํโครงสร๎างเซลลูโลสของสาหรํายมีพ้ืนที่ผิวมากกวําถึง 100 

เทํา เมื่อทําการเคลือบแผํนเซลลูโลสจากสาหรํายด๎วย Polypyrrole ที่มีความหนาประมาณ 50 นาโนเมตร  ก็สามารถผลิต

แบตเตอรี่ที่มีนํ้าหนักเบามาก  เวลาในการประจุไฟฟูาน๎อยเพียงแคํ  11 วินาที และมีความจุกระแสถึง 38-50 Ah/kg  ซึ่งเป็น

คําสูงสุดของแบตเตอรี่กระดาษที่เคยมีการรายงานกํอนหน๎าน้ี  ในการทดลองได๎มีการใช๎กระแสไฟในการประจุไฟฟูา  600  

มิลลิแอมแปร์ตํอ 1 ตารางเซนติเมตร และหลังจากการทดลองอัดประจุไฟฟูา 100 ครั้ง พบวําแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพลดลง

เพียงแคํ 6 เปอร์เซ็นต์เทําน้ัน 

 
รูปที่ 2.20 แบตเตอรี่กระดาษจากสาหรําย ภาพทางด๎านซ๎ายแสดงสํวนตําง ๆ ของแบตเตอรี่ สํวนทางด๎านขวา คือภาพของ

แบตเตอรี่กระดาษกํอน และหลังหุ๎มด๎วยแผํนอะลูมินัม [82, 90] 

http://www.nanotec.or.th/th/wp-content/uploads/2010/10/sea1.jpg
http://www.nanotec.or.th/th/wp-content/uploads/2010/10/sea2.jpg
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แบตเตอรี่กระดาษชนิดใหมํ (รูปที่ 2.20) น้ีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม เพราะสามารถยํอยสลายได๎  อีกท้ังแบตเตอรี่ก็มี

นํ้าหนักเบา ราคาถูก สามารถนําไปประยุกต์ใช๎กับแผงอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์กระดาษ และสิ่งทอได๎อีกด๎วย  ประสิทธิภาพ

ของแบตเตอรี่จากสาหรํายน้ีสูงกวําแบตเตอรี่กระดาษที่ได๎มีการวิจัยมากํอนหน๎า และยังมีข๎อดีเก่ียวกับอายุการใช๎งานอีกด๎วย  

เน่ืองจากสามารถทําก ารอัดประจุ  และคายประจุได๎หลายครั้งโดยแทบจะไมํสูญเสียประสิทธิภาพในการเก็บประจุไฟฟูาเลย  

[90] 

2.1.4.3 โครงการนาโนแบตเตอรี่ 

เทคโนโลยีนาโนในแบตเตอรี่ไมํได๎จํากัดอยํูในงานวิจัยเทําน้ัน โดยเมื่อปี 2552 บริษัท Altairnano สหรัฐอเมริกาออก

ผลิตภัณฑ์ Nanosafe เป็นแบตเตอรี่ใช๎กับรถยนต์ของ GM สามารถเดินทางได๎ระยะทางกวํา 300 กิโลเมตรตํอการอัดประจุไฟ

หน่ึงครั้ง และการอัดประจุไฟแตํละครั้งใช๎เวลาน๎อยกวํา 6 นาที พอกับเวลาท่ีใช๎ในการเติมนํ้ามันในปั๊มนํ้ามันปกติ สามารถ

ชาร์จได๎มากกวํา 25,000 ครั้งโดยไมํเสื่อมประสิทธิภาพ โดย นาโนเทคโนโลยีที่นํามาใช๎น้ัน คือ การเปลี่ยน ข้ัวลบ ซึ่งเป็นข้ัว

อิเล็กโตรดในแบตเตอรี่ จากแกรไฟต์ เป็น lithium titanate ที่มีโครงสร๎างนาโน สามารถทําให๎การเกิดปฏิกิริยาได๎รวดเร็วข้ึน

และให๎ความจุไฟฟูาท่ีสูงมาก และทํางานได๎ที่อุณหภูมิต่ําและสูงมากกวําปกติ แตํอยํางไร ก็ตามราคาในปัจจุบันอยํูราวๆ 70 

บาทตํอวัตต์- ชั่วโมง ทําให๎ยังถูกจํากัดให๎ใช๎อยํูในอุตสาหกรรมรถยนต์และทางการทหารเทําน้ัน  รายชื่อบริษัทอื่นที่ พัฒนา

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแสดงในตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1 บริษัทที่ใช๎นาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาแบตเตอรี่ [91] 

บริษัท ผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ 

A123Systems แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโดยข้ัวบวกทําจากนาโน
ฟอสเฟต 

มีพลังงานมากกวํา อัตราการอัดประจุซ้ําเร็ว
กวํา และติดไฟได๎ยากกวําแบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออนทั่วไป 

NanoEner 
Technologies 

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ท่ีอิเล็กโทรด
ประกอบด๎วยอนุภาคนาโนบนพ้ืนผิว โดยมี
บริษัท Enerdel  รํวมพัฒนา เพ่ือใช๎ในยานยนต์
ไฟฟูาและไฮบริด 

อัตราในการอัดประจุและคายประจุเร็วกวํา
แบบเดิม 

Mphase 
Technologies 

สารเคมีในแบตเตอรี่จะถูกแยกออกจาก
อิเล็กโทรดเมื่อไมํได๎ใช๎ โดยใช๎นาโนกราส 

ทําให๎แบตเตอรี่มีอายุการใช๎งานยาวนานข้ึน 

Altairnano แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ข้ัวลบทําจากลิเธียมไท
ทาเนตที่มีอนุภาคขนาดนาโน 

มีพลังงานมากกวํา อัตราการอัดประจุซ้ําเร็ว
กวํา และติดไฟได๎ยากกวําแบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออนทั่วไป 

Naoexa แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่อิเล็กโทรดทําจากนา
โนคอมโพสิส เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย 
Argonne National Laboratory 

มีพลังงานมากกวํา และติดไฟได๎ยากกวํา
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วไป 

EcoloCap Solutions แบตเตอรี่ตะกั่วกรด อิเล็กโทรดถูกเคลือบด๎วย เพ่ิมความหนาแนํนพลังงาน  ในขณะที่
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นาโนทูบ ต๎นทุนตํ่ากวําลิเธียมไอออน 

Zpower แบตเตอรี่ซิลเวอร์-ซิงค์ ข้ัวบวกทําจากซิลเวอร์ที่
มีอนุภาคขนาดนาโน 

มีความหนาแนํนของพลังงานสูงและติดไฟ
ได๎ยาก 

NanoAmor มีการเพ่ิมนาโนทูบในอิเล็กโทรดของแบตเตอรี่ลิ
เธียมไอออน 

 

NEI ใช๎วัสดุนาโนสําหรับทําเป็นอิเล็กโทรดใน
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 

 

Contour Energy ใช๎เทคนิคของ MIT ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออน โดยใช๎นาโนทูบเป็นอิเล็กโทรด 

 

 

 ถึงแม๎นาโนเทคโนโลยีจะเข๎ามามีบทบาทในการเพ่ิมประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ และหลายประเทศทั่วโลกได๎มีการ

วิจัยมาเป็นระยะหน่ึงแล๎ว อีกทั้งงานวิจัยบางชิ้นก็ได๎รับการพัฒนา และสร๎างตัวต๎นแบบออกมาเพ่ือการใช๎งานในอนาคต ซึ่ง

ประเทศไทยก็ได๎ให๎ความสําคัญในเรื่องน้ีเชํนกัน โดยได๎มีการศึกษางานวิจัยจากตํางประเทศมากมาย แตํอยํางไรก็ตามประเทศ

ไทยยังไมํมีงานวิจัยทางด๎านน้ีเอง เน่ือง จากการพัฒนาน้ันจะต๎องเกิดจากความรํวมมือของผู๎เชี่ยวชาญทางแบตเตอรี่ และ

ผู๎เชี่ยวชาญทางนาโนเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยยังขาดความพร๎อมในด๎านตํางๆ เชํน ปริมาณบุคลากรผู๎เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี 

และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต๎น การพัฒนาเทคโนโลยีนาโนแบตเตอรี่น้ันจําเป็นต๎องได๎รับการสนับสนุนจากรัฐบาล รวมไปถึงการสร๎าง

ความรํวมมือกับหนํวยงานวิจัยในตํางประเทศ ซึ่งเชื่อวําจะทําให๎การวิจัย พัฒนามีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยนาโนแบตเตอรี่

อาจจะสามารถพัฒนาไปพร๎อมกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในเร็วๆ น้ีก็เป็นได๎   

2.1.5 Flow battery  

คือแบตเตอรี่ ที่สามารถกักเก็บพลังงานได๎นานกวําแบตเตอรี่อื่นๆ และสามารถอัดประจุไฟฟูาเข๎าไปในแบตเตอรี่ได๎

ใหมํหลายครั้งอยํางรวดเร็ว  ในปริมาณความจุที่ไมํจํากัด เน่ืองจากพลังงานถูกเก็บสะสมผํานตัวกลางที่เป็นของเหลวคือ

สารละลายอิเล็กโทรไลท์ (รูปที่ 2.21) โดยบรรจุอยํูในถังขนาดให ญํแยกออกจากตัวแบตเตอรี่ ซึ่งจะตํางจากแบตเตอรี่แบบ

ทั่วไป  ที่ตัวอิเล็กโทรดจะเป็นของแข็งและบรรจุอยํูในแบตเตอรี่ทําให๎มีขนาดและพลังงานจํากัด ข๎อดีของแบตเตอรี่ชนิดน้ีคือ

สามารถนําไปใช๎งานกับระบบขนาดใหญํได๎งํายกวําแบตเตอรี่ชนิดอื่น โดยทําการขยายขนาดของถังและเพ่ิมปริ มาณ

สารละลายอิเล็กโทรไลท์ ดังน้ันแบตเตอรี่ชนิดน้ีจึงสามารถนําไปประยุกต์ใช๎งานในการผลิตไฟฟูาโดยใช๎พลังงานหมุนเวียนเป็น

แหลํงพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟูาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ทั้งยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บและจํายไฟฟูาได๎

รวดเร็วมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ันแบตเตอรี่ชนิดน้ียังถูกกวําและมีความนําเชื่อถือมากกวําแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ [92]   
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รูปที่ 2.21 แสดงการทํางานของโฟลว์แบตเตอรี่ [92] 

2.1.5.1 ชนิดของโฟลว์แบตเตอรี ่

  แบตเตอรี่ในกลุํมน้ีแบํงออกเป็นสองกลุํมใหญํๆ คือ Redox Flow Battery และ Hybrid Flow Battery [93] ซึ่งแตํ

ละกลุํมมีรายละเอียด และชนิดของแบตเตอรี่ ดังน้ี  

2.1.5.1.1 Redox Flow Battery  

  แบตเตอรี่ในกลุํมน้ี ได๎แกํ  แบตเตอรี่ชนิดวานาเดียมรีดอกซ์ (Vanadium Redox Battery: VRB), 

แบตเตอรี่ชนิดโพลีซัลไฟด์โบรไมด์ (Polysulfide Bromide Battery) และ แบตเตอรี่ชนิด Fe-Cr [93] 

 Vanadium redox battery[94]  

แบตเตอรี่วานาเดียมรีดอกซ์ประกอบด๎วยเซลล์ที่บรรจุอิเล็กโทรไลท์สองชนิดที่ถูกแยกกันด๎วย

เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (Proton exchange membrane) ซึ่งอิเล็กโทรไลท์ทั้งสองที่ใช๎ในเซลล์เป็น

สารชนิดเดียวกันคือวานาเดียม  โดยครึ่งเซลล์บวกน้ันบรรจุสารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่มีไอออนคือ 

VO2
+ และ VO2+ สํวนครึ่งเซลล์ลบน้ันมีไอออน V3+ และ  V2+ ซึ่งสารละลายอิเล็กโทรไลท์น้ันสามารถ

เตรียมได๎หลายวิธี รวมถึงการละลายวานาเดียมเพนท็อกไซด์ (V2O5) ในกรดซัลฟุริกด๎วยไฟฟูา สารละลาย

น้ีจะมีความเป็นกรดสูงมาก  

ในวานาเดียมโฟลว์แบตเตอรี่น้ัน ครึ่งเซลล์ทั้งสองจะบรรจุอยํูในถังเก็บขนาดใหญํและจะถูกปั๊ม

ผํานเซลล์เพ่ือผลิตไฟฟูา ซึ่งการไหลเวียนของอิเล็กโทรไลท์ปริมาณมากน้ีคํอนข๎างจะยํุงยากและจํากัด

สําหรับใช๎ในงานที่ต๎องเคลื่อนที่อยํางเชํน ในรถยนต์ เป็นต๎น แตํก็ยังมีหลายบริษั ทที่มุํงพัฒนาแบตเตอรี่

ชนิดน้ีเพ่ือใช๎ในรถยนต์ไฟฟูา เน่ืองจากคุณสมบัติในการเปลี่ยนสารอิเล็กโทรไลท์ได๎อยํางรวดเร็วเพ่ือเป็น

การเติมเชื้อเพลิงในแบตเตอรี่  ขณะอัดประจุ VO2+ ที่อยํูในครึ่งเซลล์บวกจะถูกเปลี่ยนไปเป็น VO2
+ เมื่อ
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อิเล็กตรอนหลุดออกจากข้ัวบวกของแบตเตอรี่และว่ิงไปยังครึ่งเซลล์ลบ อิเล็กตรอนจะเปลี่ยน V3+ เป็น V2+ 

และเมื่อเกิดการคายประจุกระบวนการก็จะย๎อนกลับ ซึ่งสํงผลให๎แรงดันไฟฟูาวงจรเปิดมีคํา 1.41 V ที่

อุณหภูมิห๎อง กลไกน้ีแสดงในรูปที่ 2.22 

 

รูปที่ 2.22 กลไกการอัดประจุของวานาเดียมโฟลว์แบตเตอรี่ [94] 

 คุณสมบัติที่ดีของแบตเตอรี่วานาเดียมโฟลว์ 

คือมีการตอบสนองตํอการอัดประจุอยํางรวดเร็ว และมีความสามารถในการจุพลังงานได๎ใน

ปริมาณมาก จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ แสดงให๎เห็นวําสามารถอัดประจุได๎ 100% 

ภายในเ วลาไมํก่ีวินาที และสามารถอัดประจุเกินได๎ถึง 400% ได๎ภายในสิบวินาทีเทําน้ัน ซึ่งรอบของ

ประสิทธิภาพน้ันอยํูที่ประมาณ 65-75% โดยแบตเตอรี่ วานาเดียมรีดอกซ์ รุํนที่  2 (วานาเดียม / 

Polyhalide) อาจมีความหนาแนํนของพลังงานเพ่ิมข้ึนถึงสองเทําและสามารถทํางานได๎ในชํวงอุณหภูมิที่

กว๎างข้ึนอีกด๎วย 

การผลิตแบตเตอรี่วานาเดียมรีดอกซ์ในปัจจุบันน้ันมีความหนาแนํนพลังงานประมาณ 25 วัตต์-

ชั่วโมง ตํอ กิโลกรัมของอิเล็กโทรไลท์ แตํงานวิจัยลําสุดของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวล ส์บํงชี้วําการใช๎สาร

ยับยั้ง  precipitation inhibitors จะสามารถเพ่ิมความหนาแนํนของพลังงานให๎สูงข้ึนได๎ถึง 35 วัตต์-

ชั่วโมง ตํอกิโลกรัม การเพ่ิมความหนาแนํน้ันยังทําได๎โดยการควบคุมอุณหภูมิของสารอิเล็กโทรไลท์ด๎วย แตํ

ความหนาแนํนของพลังงานน้ีก็ยังน๎อยกวําแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ เชํน แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่มีความหนาแนํน  

30–40 วัตต์-ชั่วโมง ตํอกิโลกรัม และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 80–200 วัตต์-ชั่วโมง ตํอกิโลกรัม 
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นักวิจัยจาก  Fraunhofer Institute for Chemical Technology ได๎เรียกร๎องให๎มีการสร๎าง

เซลล์ต๎นแบบสําหรับพัฒนาความหนาแนํนพลังงานของแบตเตอรี่ โดยกลําววําขณะน้ีสามารถทําให๎ความ

หนาแนํนพลังงานเพ่ิมข้ึนได๎สี่ถึงห๎าเทําของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน [95] 

ความจุ ขนาดใหญํของแบตเตอรี่วานาเดียมรีดอกซ์ทําให๎เหมาะกับการใช๎งานในการจัดเก็บ

พลังงานขนาดใหญํ เชํน การสํารองพลังงานจากพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ หรือเพ่ือชํวยให๎

เครื่องกําเนิดไฟฟูาขนาดใหญํรับมือกับความต๎องการใช๎ไฟฟูาในปริมาณมากได๎  อีกท้ังแบตเตอรี่วานาเดียม

รีดอกซ์มีลักษณะการคายประจุด๎วยตัวเองตํ่ามาก ซึ่งทําให๎สามารถเก็บพลังงานเป็นระยะเวลานานได๎ โดย

มีการบํารุงรักษาน๎อยคุณสมบัติน้ีทําให๎มีการนําไปใช๎ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของทหารบางอยําง เชํน เป็น

สํวนประกอบของเซ็นเซอร์ระบบ GATOR mine และเวลาในการอัดประจุที่น๎อยมากของแบตเตอ รี่ชนิดน้ี

ทําให๎เหมาะนํามาใช๎ในการสํารองไฟฟูา (UPS) อยํางย่ิง และสามารถนําไปใช๎แทนแบตเตอรี่ตะกั่วกรดและ

เครื่องกําเนิดไฟฟูาแบบดีเซล (diesel generators) ได๎อีกด๎วย [96] 

2.1.5.1.2 Hybrid Flow Battery 

  แบตเตอรี่ในกลุํมน้ี ได๎แกํ  แบตเตอรี่ชนิดซิงค์โบรมีน (Zinc-Bromine: ZnBr) และแบตเตอรี่ชนิดซิงค์

ซีเรียม (Zinc-Cerium) [93] 

 

 Zinc-Bromine: ZnBr [97] 

แบตเตอรี่ชนิดซิงค์โบรมีน ได๎รับการพัฒนาโดยบริษัท เอ็กซอนในชํวงต๎นปี 1970 โดยแบตเตอรี่

ชนิดซิงค์โบรมีนประกอบด๎วย Zn ทําหน๎าท่ีเป็นข้ัวลบ และโบรมีนเป็นข้ัวบวก  ซึ่งถูกบรรจุอยํูในคาร์บอน -

พลาสติกคอมโพสิส  สารละลายอิเล็กโทรไลท์ในแตํละเซลล์ของแบตเตอรี่ชนิดน้ีจะแตกตํางกัน ซึ่ง

สารละลายอิเล็กโทรไลท์จะไหลผํานข้ัวทั้งสอง โดยข้ัวทั้งสองจะแยกจากกันด๎วยเมมเบรนซึ่งทําจากโพลีโอ

เลฟินที่มีรูพรุน (micro porous polyolefin membrane) แสดงดังรูปที่ 3.23 

ขณะคายประจุ (Discharge)  Zn จะถูกเปลี่ยนเป็นซิงค์ไอออน (จะปลํอยอิเล็กตรอนสองตัว ) 

และโบรมีนเปลี่ยนเป็นโบรไมด์ ซึ่งจะเกิดการรวมตัวกันเป็นซิงค์โบรไมด์ (zinc bromide) ในกระบวนการ

คายประจุเพ่ือผลิตกระแสไฟฟูา จะทําให๎สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่บรรจุอยํูในถังทั้งสองมีความเข๎มข๎นของ

ซิงค์ไอออน (Zn2+) และโบรไมด์ไอออน (Br-) เพ่ิมสูงข้ึน 

ขณะอัดประจุ (Charge) metallic zinc จะสะสมเป็นแผํนฟิล์มบางๆ อยํูบน คาร์บอน -พลาสติก

คอมโพสิสที่ข้ัวลบของแบตเตอรี่ ในขณะที่อีกด๎านหน่ึงของเมมเบรนจะเกิดเป็นโบรมีนซึ่งละลายอยํูใน

สารละลาย  (organic amines) ซึ่งโบรมีนจะไปจับกับสารประกอบอื่นๆ เกิดเป็นสารประกอบที่มี ความ

หนืดคล๎ายนํ้ามัน ซึ่งจะจมไปที่ด๎านลํางของถัง ดังรูปที่ 2.23 ซึ่งนํ้ามันโบรมีน (bromine oil) จะถูกผสม
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กับสํวนทีเ่หลือของอิเล็กโทรไลท์ในขณะคายประจุอีกครั้ง การประจุไฟซ้ําไปมาบํอย ๆ จะทําให๎วัสดุที่ทํา

เป็นอิเล็กโทรดเสื่อมสภาพ เมื่อจํายไฟหมด metal zinc plate ที่ข้ัวลบจะละลายในอิเล็กโตรไลต์และจะ

เกิดข้ึนใหมํเมื่อมีการประจุไฟครั้งตํอไป 

ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนที่ข้ัวทั้งสองของแบตเตอรี่ แสดงดังสมการด๎านลําง  

ปฏิกิริยาท่ีข้ัวทั้งสองได๎แกํ 

  ข้ัวบวก : 
22 2Br Br e    

  ข้ัวลบ : 2 2Zn e Zn    

 
 

รูปที่ 2.23 โครงสร๎างและการทํางานของแบตเตอรี่ ZnBr [97] 

ข๎อดี มีความหนาแนํนพลังงานสูงกวําแบตเตอรี่ตะกั่วกรดถึง 3 เทํา 

ข๎อเสีย มีปัญหาการเกิดเดนไดรท์ (Dendrite) เน่ืองจากการเกาะตัวของ Zn ระหวํางการคายประจุ มี

อัตราการคายประจุด๎วยตัวเองสูง มีจํานวนวัฏจักรการอัดประจุ (charge) และคายประจุ 

(discharge) ตํ่า 

ตัวอยํางการใช๎งาน  สําหรับ load levelling applications on the national electricity grid system  

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบคุณสมบัติระหวําง vanadium flow battery และ Zinc bromine [98] 

 Vanadium Zinc bromine 
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Typical power range (MWe) < 3 < 1 

Typical size range (MWh) 0.5 – 5 0.01 – 5 
Energy density (Wh/liter) 16 – 33 60 – 90 

Cycle ei  ciency [Whout/Whin] 70 – 85 65 – 75 

Cycle life (cycles) > 12,000  > 2,000 
Life time (years) 5 – 10 5 – 10 

Stage of development Demonstration /  
commercial units 

Demonstration /  
commercial units 

Companies involved VRB, SEI, Pinnacle, Cellenium ZBB, Premium Power 

 นอกจากแบตเตอรี่สองชนิดที่ได๎กลําวมาในข๎างต๎นแล๎ว โฟลว์แบตเตอรี่ยังมีอีกหลายชนิด ซึ่งมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดัง

แสดงในตารางที่ 2.3 

ตารางที่ 2.3 แสดง ชนิดและปฏิกิริยาของโฟลว์แบตเตอรี่ [93] 

 

 Hybrid Flow Battery มีต๎นทุนที่ถูกกวํา แตํมีข๎อจํากัดที่อายุการใช๎งานของ Zinc และมีข๎อแตกตํางจากแบตเตอรี่

แบบรีดอกซ์คืออิเล็กโทรดที่ใช๎ หรือซิงค์มีสถานะเป็นของแข็งที่บรรจุอยํูใน  reactor จึงทําให๎มีข๎อจํากัดด๎านความจุพลังงาน 
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และเน่ืองจากแบตเตอรี่แบบไหลเวียนน้ีมุํงเน๎นไปที่การนํามาใช๎กับระบบขนาดใหญํ เพ่ือความคุ๎มคําจึงจําเป็นต๎องมีอายุการใช๎

งานที่นาน และสามารถผลิตพลังงานได๎อยํางตํอเน่ือง และรวดเร็ว  

 เมื่อพิจารณาท่ีแบตเตอรี่แบบรีดอกซ์พบวํา  แบตเตอรี่ชนิด  Fe-Cr มีข๎อเสียคือ ต๎นทุนก ารผลิตและคําใช๎จํายในการ

บํารุงรักษาคํอนข๎างสูง เน่ืองจาก ion selective membrane มีราคาแพง นอกจากน้ันแบตเต อรี่ไหลเวียนชนิดอื่นๆ 

นอกเหนือจากแบตเตอรี่ Vanadium Redox flow จะมีข๎อจํากัดในการพัฒนาเน่ืองจากปฏิกิริยาเคมีเกิดที่อุณหภูมิและความ

ดันสูง ภายใต๎สารเคมีที่เป็นอันตราย อีกทั้งครึ่งเซลล์อิเล็กโทรดที่ใช๎ในข้ัวลบและบวกก็ตํางชนิดกัน ซึ่งอาจเกิดการปนเปื้อนและ

กํอให๎เกิดอันตรายได๎ 

 สําหรับวานาเดียมโฟลว์แบตเตอรี่น้ัน เป็นแบตเตอรี่ที่มีความสําคัญ และมีการพัฒนามากข้ึนเรื่อยๆ เน่ืองจากสาร

อิเล็กโทรไลท์ที่ใช๎ในข้ัวบวกและลบเป็นสารชนิดเดียวกัน ซึ่งอาศัยคุณสมบัติทางเคมีที่เป็นเอกลักษณ์ของวานาเดียม เมื่อมีการ

ไหลเวียนมาใช๎อีกครั้งจะไมํทําให๎เกิดการปนเปื้อน จึงไมํจําเป็นต๎องเปลี่ยนสารอิเล็กโทรไลท์บํอย ซึ่งอาจทําให๎ต๎องสูญเสีย

ประสิทธิภาพไปบางสํวน แตํก็สามารถทํางานได๎อยํางตํอเน่ืองสถาบันวิจัย Electric Power ระบุวําวานาเดียม โฟลว์แบตเตอรี่

น้ันเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและผลิตต๎นแบบสาธิตมากกวําโฟลว์แบตเตอรี่ที่ใช๎สังกะสี หรือเหล็ก [93, 99] 

2.1.5.2 การวิจัยและพัฒนาโฟลว์แบตเตอรี ่

การพัฒนาโฟลว์แบตเตอรี่สํวนใหญํเป็นการพัฒนาเพ่ือมุํงเน๎นให๎ได๎ประสิทธิภ าพในด๎านความหนาแนํนพลังงาน

เพ่ิมข้ึน สารละลายอิเล็กโทรไลท์มีความเสถียรมากข้ึน และต๎นทุนการติดต้ังระบบลดลง เพ่ือนําไปประยุกต์ใช๎ในการสํารอง

พลังงานกับระบบที่ใหญํมากข้ึน 

การวิจัยของทีมวิจัยจากห๎องปฏิบัติการแหํงชาติ  Pacific Northwest ของกระทรวงพลังงาน ในริชแลนด์ วอชิงตัน 

ได๎พบวําการเปลี่ยนสารละลายอิเล็กโทรไลท์ในโฟลว์แบตเตอรี่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของระบบได๎ โดยทีม

วิจัยน้ีได๎เติมกรดไฮโดรคลอริกลงไปในกรดซัลฟุริกที่ใช๎ในแบตเตอรี่วานาเดียมปกติทั่วไป การเพ่ิมกรดไฮโดรคลอริกน้ันเป็ นการ

เพ่ิมความสามารถในการจัดเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ถึง 70% และชํวยให๎สามารถทํางานได๎ในชํวงอุณหภูมิที่สูงข้ึน  การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพแบตเตอรี่น้ัน ทําได๎โดยการผสมกรดไฮโดรคลอริก 6 สํวนในกรดซัลฟุริก 2.5 สํวน ซึ่งทําให๎สารละลายอิ

เล็กโทรไลท์เกิดความสมดุลดีที่สุด การทดสอบสารละลายอิเล็กโทรไลท์ชนิดใหมํน้ีสามารถสะสมวานาเดียมไอออนได๎มากกวํา 

70% ซึ่งหมายความวํากําลังการผลิตไฟฟูามีมากข้ึนกวํา 70% ทําให๎ถังที่ใช๎ในการบรรจุอิเล็กโทรไลท์ที่มีขนาดเล็กกวํา

แบตเตอรี่วานาเดียมแบบเดิม   

ข๎อเสียเปรียบของกรดซัลฟุริกที่ ใช๎แบตเตอรี่วานาเดี ยมน้ันทํางานได๎ในชํวงอุณหภูมิต้ังแตํ 10 °C ถึง 40 °C หาก

อุณหภูมิตํ่ากวําชํวงที่กําหนด ไอออนที่อยํูในกรดซัลฟุริกจะเกิดการตกผลึก ซึ่งจะทําให๎แบตเตอรี่ร๎อนข้ึน ดังน้ันจึงต๎องติดต้ัง

เครื่องปรับอากาศหรือนํ้าเย็นเพ่ือควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่ ซึ่งจะทําให๎เกิดการสูญเสี ยพลังงานมากกวํา 20 % และทําให๎

ต๎นทุนการดําเนินงานของแบตเตอรี่เพ่ิมข้ึนด๎วย สารละลายอิเล็กโทรไลท์แบบใหมํน้ีสามารถทํางานได๎ที่อุณหภูมิระหวําง -5°C 

ถึง 50°C ซึ่งสามารถลดต๎นทุนในการติดต้ังระบบหลํอเย็นลงไปได๎ และที่อุณหภูมิห๎องแบตเตอรี่ที่ใช๎สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่
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ผสมใหมํน้ีมีประสิทธิภาพทางพลังงานถึง 87% งานวิจัยน้ีสามารถทําให๎ประสิทธิภาพแบตเตอรี่สูงข้ึน ลดต๎นทุนการผลิต ติดต้ัง 

และยังประยุกต์ใช๎ได๎กับงานที่หลากหลายมากข้ึน เน่ืองจากสามารถลดขนาดของระบบให๎เล็กลง ในขณะที่ประสิทธิภาพไมํได๎

ด๎อยลงไปเลย [94, 100, 101] 

 การพัฒนาแบตเตอรี่วานาเดียมรีดอกซ์โฟลว์น้ันสามารถทําได๎หลายวิธีต้ังแตํการเปลี่ยนวัสดุที่ใช๎ทําอิเล็กโทรด การ

เปลี่ยนสารละลายอิเล็กโทรไลท์ หรือแม๎กระทั่งการเปลี่ยนเมมเบรน โดยปกติน้ัน ถังที่ใช๎บรรจุสารละลายอิเล็กโทรไลท์จะถูก

แยกจากกันด๎วยเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออน (ion-exchange membrane ) เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จะทําให๎ไอออนของโลหะเกิด

การออกซิไดซ์หรือลดลง  เน่ืองจากปฏิกิริยาท่ีแปลงพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟูาน่ันเอง เมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออนจะ

ปูองกันและเก็บวานาเดียมไอออนไว๎ภายในถัง ในขณะที่ยอมให๎โปรตอนผํานไปได๎ แตํเมมเบรนโดยทั่วไป เชํน perfluorinated 

polymers (อยําง Nafion) จะยอมปลํอยให๎วานาเดียมไอออนผํานออกไปได๎บางสํวน และมีราคาแพง ดังน้ันจึงทําให๎แบตเตอรี่

ชนิดน้ีถูกจํากัดในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ 

 Xianfeng Li และคณะนักวิทยาศาสตร์จาก Chinese Academy of Sciences ใน Dalian ได๎พัฒนาเมม เบรนที่ทํา

จาก polyacrylonitrile ซึ่งรูพรุนของเมมเบรนน้ีจะชํวยให๎สามารถควบคุมไอออนที่ผํานจากด๎านหน่ึงของแบตเตอรี่ไปยังอีก

ด๎านหน่ึงในระหวํางการอัดประจุและคายประจุได๎ดีกวําแบบเดิม ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ 

 
รูปที่ 2.24 The nanofiltration membrane lets protons through but not vanadium ions [102] 

คณะวิจัยได๎ทดลองโดยการปรับเปลี่ยนการกระจายขนาดของรูพรุนในเมมเบรน polyacrylonitrile โดยการปรับ

ความเข๎มข๎นของโพลิเมอร์ การทดลองน้ีจะวางเมมเบรนในเซลล์ที่มี vanadyl sulfate ในกรดซัลฟุ ริก และนํ้าท่ีถูกกําจัด

ไอออนแล๎วที่อื่น และตรวจวัดคําการเลือกผํานของวานาเดียมไอออนและโปรตอนโดยการเก็บตัวอยํางจากด๎านขวาตามเวลาท่ี

พวกเขาต๎องการตรวจสอบ และนํามาทดสอบด๎วย UV-visible spectrometer  และการตรวจคําความเป็นกรด -ดําง ซึ่งพบวํา

เมมเบรนชนิดน้ีจะยอมให๎โปรต อนผํานได๎มากกวําวานาเดียมไอออนเมื่อรูพรุนมีขนาดเล็กมาก (นาโนเมตร ) ดังรูปที่ 2.24 

นอกจากน้ันยังพบวําประสิทธิภาพดีข้ึนเมื่อเทียบกับ Nafion ในขณะที่ต๎นทุนตํ่าลง[103, 104]  

2.1.5.3 โครงการโฟลว์แบตเตอรี่ 
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ระบบ Flow battery ที่มีการติดต้ังใช๎งาน ท่ัวโลก มีดังน้ี [96] 

o ในญ่ีปุุน  

 ขนาด1.5 เมกะวัตต์ ใช๎ในระบบ UPS ในโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์  

 ขนาด 275 kW ใช๎สํารองพลังงานในโครงการการผลิตไฟฟูาจากพลังลมที่  Tomari Wind 

Hills ใน ฮอกไกโด 

o สหรัฐอเมริกา 

 ขนาด 250 kW ใน Castle Valley, Utah 

 ติดต้ังเพ่ือสํารองพลังงานหนํวยละ 5 kW สองหนํวย ใน St. Petersburg, Florida  

o ขนาด 200 kW ที่ Huxley Hill Wind Farm บนเกาะ King Island, Tasmania, Australia 

o ขนาด 100 kWh ติดต้ังใน Vierakker (Gelderland, The Netherlands) 

o ขนาด 5 kW ที่ Safaricom GSM, Katangi และอีก 5 kW ที่ Njabini, Winafrique Technologies 

ในเคนยา [105] ดังรูป 2.25 

  
รูปที่ 2.25 แบตเตอรี่วานาเดียมรีดอกซ์โฟลว์ขนาด 5 kW/30 kWh ที่ติดต้ังใน Katangi, Kenya [29] 

o แบตเตอรี่วานาเดียมรีดอกซ์โฟลว์ในประเทศไทย 

สําหรับประเทศไทยน้ัน ขณะที่นโยบายพลังงานทางเลือกของไทยที่ผํานมา การแก๎ปัญหายามเกิดวิกฤต

ราคานํ้ามันก็ยังคงซ้ําซากอยํู เมื่อราคานํ้ามันแพงก็รณรงค์ให๎ประชาชนประหยัด คิดค๎นพลังงานทางเลือกมาทดแทน 

ครั้นราคานํ้ามันในตลาดโลกตกตํ่าก็ล๎มเลิกโครงการ พอเกิดวิกฤตใหมํก็ปัดฝุุ นข้ึนใหมํอยํางน้ีเรื่อยๆ ที่ผํานมากรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได๎ขานรับนโยบายด๎านการประหยัดพลังงานและสํงพัฒนาด๎าน

โครงการพลังงานทดแทนใหมํๆ ท้ังน้ีปลายปีที่ผํานมาได๎มามีมติคณะกรรมการกองทุนเพ่ือสํงเสริมการอนุรักษ์

พลังงานได๎เห็นชอบสนับสนุน โคร งการต๎นแบบการประยุกต์ใช๎งานเทคโนโลยี Vanadium Redox Flow สําหรับ

การลดภาระกําลังไฟฟูาสูงสุด การผลิตไฟฟูาผสมผสานขนาดเล็ก รถประจําทางไฟฟูา และเซลล์เชื้อเพลิง

คาร์โบไฮเดรต ในวงเงินเกือบ 200 ล๎านบาท เพ่ือการวิจัยเชิงประยุกต์ของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Vanadiun Redox 

Flow เทคโนโลยีการเก็บสํารองพลังงานไฟฟูาด๎วยเซลล์ไฟฟูาเคมี ท่ีบริษัทเซลเลนเนียม (ประเทศไทย ) จํากัด 
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บริษัทเอกชนของไทยเป็นเจ๎าของทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให๎ทราบถึงปัญหาอุปสรรคด๎านเทคนิคและต๎นทุน การ

ยอมรับของผู๎ใช๎ และแนวทางในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ แล ะการผลิตในระบบอุตสาหกรรมตํอไป ซึ่งหลังจากมีมติ

คณะกรรมการกองทุนแล๎ว 

บริษัท เซลเลนเนียม มีสิทธิบัตรแบตเตอรี่วานาเดียม รีดอกซ์ โฟลว์ หลายฉบับ กวํา49 ประเทศทั่วโลก 

ครอบคลุมถึงการเก็บพลังงานและการทําเป็นเซลล์เชื้อเพลิงด๎วยคาร์โบไฮเดรต โดยในการศึกษาวิจัย นําแบตเตอรี่ วา

นาเดียม รีดอกซ์ โฟลว์ มาใช๎ในรถยนต์น้ัน ทางเซลเลนเนียมได๎รับผิดชอบในการหารถยนต์ที่ใช๎พลังงานไฟฟูามารํวม

ทดสอบสมรรถนะการใช๎งาน เพ่ือเป็นฐานข๎อมูลในการพัฒนาแบตเตอรี่ดังกลําว ให๎สามารถใช๎ในการประจุพลังงาน

ไฟฟูาในรถยนต์อยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีแบตเตอรี่ในการกักเก็บพลังงานไฟฟูาท่ีผลิตได๎

จากพลังงานหมุนเวียน เชํน ลมแสงอาทิตย์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ เพ่ือใช๎ในแหลํงชุมชนหํางไกลที่ไมํมีไฟฟูาเข๎าถึงอีก

ด๎วยซึ่งได๎รับความสนใจจาก สถาบันวิจัยเทคโนโลยี ปตท . บริษัท ปตท . จํากัด (มหาชน ) และลงนามใน MOU เพ่ือ

ตํอยอดการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่วานาเดียม รีด็อก โฟลว์ สําหรับใช๎ในเชิงพาณิชย์แล๎ว 

การศึกษาดังกลําว ปตท . ได๎ติดต้ังแบตเตอรี่วานาเดียม รีด็อกซ์ โฟลว์ ขณะกําลังการจํายกระแสไฟฟูา 5 กิโลวัตต์ 

ปริมาณความจุในการกักเก็บพลังงาน 60 หนํวย (kwh) เพ่ือใช๎กักเก็บและจํายพลังงานไฟฟูา ณ สถาบันวิจัยและ

เทคโนโลยี ปตท. อําเภอวังน๎อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการประเมินผลด๎านสมรรถนะ ประสิทธิภาพต๎นทุน

การใช๎งาน และประโยชน์ตํางๆ ทําให๎ทราบถึงศักยภาพและความเหมาะสมในการนําเทคโนโลยีแบตเตอรี่ดังกลําวมา

ประยุกต์ใช๎งาน โครงการน้ียังชํวยแก๎ปัญหาวิกฤติพลังงานของชาติและหันมาใช๎พลังงานทดแทน รวมทั้งเป็นการชํวย

ขับเคลื่อนการผลิตการใช๎พลังงานหมุนเวียนให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดรับกับนโยบายพลังงานทดแทน 15 

ปี (พ.ศ.2551-2565) ที่รัฐกําหนดให๎มีการใช๎พลังงานหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจากร๎อ ยละ 6.4 ในปี 2551 เป็นร๎อยละ 20 

ของพลังงานเชิงพาณิชย์ในปี 2565 ลําสุด สถาบันวิจัยเทคโนโลยี ปตท . ผู๎เชี่ยวชาญที่มีความพร๎อมในการประเมิน

ทดสอบรถยนต์ได๎เตรียมนํามาทดสอบใช๎ในรถยนต์ไฟฟูาซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาแบตเตอรี่ที่ใช๎กักเก็บ

พลังงานไฟฟูาในรถยนต์ในอนาคต 

รูปแบบการเก็บพลังงานจะเป็นการชาร์จไฟฟูา หรือจะเติมสารวานาเดียมก็ได๎ โดยใช๎เวลาชาร์จไมํเกิน 15 

นาทีตํอการว่ิงได๎กวํา 100 กิโลเมตร ในขณะที่ระบบรถไฟฟูาปัจจุบันชาร์จไฟฟูา 8 ชั่วโมง ว่ิงได๎แคํ 40 กิโลเมตร

เทําน้ัน  นอกจากน้ี ยังชํวยในการกักเก็บขนาดใหญํ เชํน โรง ไฟฟูา จากปัจจุบันโรงไฟฟูาจะใช๎ระบบสายสํงไฟ ซึ่ง

ระบบน้ีสร๎างข้ึนมา เพ่ือผลิตไฟฟูาเพ่ือตอบสนองการใช๎ไฟฟูา ในชํวงที่มีการใช๎ไฟฟูาสูงสุดเทําน้ัน คือ ชํวงเวลา 

06.00-22.00 น. สํวนชํวงเวลาท่ีเหลือโรงไฟฟูาเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง ปั่นไฟทิ้ง ซึ่งระบบเทคโนโลยีเซลล์

เชื้อเพลิงวานาเดียมจะเข๎ามาแก๎ปัญหาด๎านกักเก็บไฟฟูาชํวงเวลาปั่นทิ้ง ไมํต๎องสูญเสียไฟฟูาท้ิงเปลํา [106]    

ระบบน้ียังเก็บไฟฟูาจากพลังงานหมุน เวียนทางธรรมชาติได๎ทั้งหมด ไมํวํา แสงแดด ลม ความร๎อนมาผลิต

ไฟฟูา โดยไมํต๎องกังวลวําจะมีแดดเพียงพอหรือไมํ กระแสลมอํอน แคํไหน พร๎อมกันน้ันเทคโนโลยีน้ีสามารถสร๎าง

ไฟฟูา จากเซลล์นํ้าตาลจากพืชได๎ อีกด๎วย การนําเทคโนโลยีด๎านพลังงานเข๎าไปตํอ ยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดย

เข๎าไปปรับเปลี่ยนการใช๎พลังงานไฟฟูาในรูปแบบการประหยัด และสร๎างพลังงานไฟฟูาใช๎เอง เป็นโครงการตัวอยําง



รํางรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดทําแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี             มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยรํวมด๎านพลังงานและสิ่งแวดล๎อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี 2-47 

ของชุมชนสร๎าง พลังงานใช๎เอง และเหลือใช๎ขายกลับสูํระบบ โดยมีระบบเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงวานาเดียมเป็น

หัวใจสําคัญในการกักเก็บพลังงานไฟฟูาจากไบโอก๏าช ข้ีม๎า พลังงานชีวมวลที่ได๎จาก เศษไม๎ เศษขยะ จากแสงแดด 

จากคาร์บอนไดออกไซด์ ทุกอยํางจะถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟูา  ซึ่งปัจจุบันมีโค รงการบ๎านประหยัดและสร๎าง

พลังงานไฟฟูา ในโครงการฮอร์สชู พ๎อยท์ ที่ใช๎ระบบเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงวานาเดียมเป็นหัวใจในการเก็บพลังงาน 

ซึ่งโครงการน้ีได๎รับความสนใจจากตํางชาติอยํางมาก โดยเฉพาะประเทศเดนมาร์ก ผู๎นําด๎านผลิตพลังงานทดแทนจาก

ลม รัฐบาลเดนมาร์กได๎สํงทีมงานเข๎ามารํวมศึกษา สนับสนุนเงินทุนให๎เปลํา และมีอีก 2 บริษัทยักษ์ใหญํด๎านพลังงาน

ของเดนมาร์ก คือ EnergiMidt บริษัทซื้อขายไฟฟูาชั้นนําของเดนมาร์ก และ Esbensen บริษัทที่ปรึกษาและ

ออกแบบด๎านพลังงานรายใหญํของเดนมาร์ก เข๎ามารํวมศึกษาโครงการน้ีกับเซลเลนเนียมด๎วย เพราะเล็งเห็นวํา

นวัตกรรมระบบเซลล์เชื้อเพลิงวานาเดียมสามารถตอบโจทย์การเก็บพลังงานได๎อยํางดี  เน่ืองจากวํา เทคโนโลยีเซลล์

เชื้อเพลิงวานาเดียม เป็นการสร๎างพลังงานระบบเทคโนโลยีแวนเนเดียมจะเข๎าไปชํวยในการเก็บและผลิตพลังงาน

ไฟฟูาจากพลังงานทดแทน ไมํวําจากแสงแดด ไบโอ ก๏าช คาร์บอน หรือพลังงานชีวมวลตํางๆ มาผลิตเป็นพลังงาน

ไฟฟูาใช๎ในโครงการ สํวนที่เหลือก็ขายเข๎าสูํระบบ นอกจากน้ียังใช๎ได๎กับการจัดระบบรีไซเคิลนํ้าเสีย กลับมาเป็นนํ้าดี

ได๎ด๎วย นอกจากน้ันยังได๎รับพระกรุณาธิคุณจาก มกุฎราชกุมารเฟรดริกแหํงเดนมาร์ก เสด็จฯ มาทรงเป็นปร ะธานใน

การเปิดโครงการน้ีด๎วย [107] 

นอกจากโครงการดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว ยังมีโครงการที่เป็นต๎นแบบในเชิงพาณิชย์ และกําลังพัฒนาสูํเชิง

พาณิชย์ โดยบริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย ) จํากัด ได๎มีการทําสัญญาขายไฟฟูาเข๎าระบบให๎แกํการไฟฟูานคร

หลวง (กฟน.) เดือนละประมาณ 500 กิโลวัตต์ชั่วโมง ต้ังแตํปลายปี 2547 และจะเริ่มขายไฟฟูาเข๎าระบบเพ่ิมข้ึนเป็น

เดือนละ 2,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง ในเร็วๆ น้ี  จากการพัฒนาโครงการประยุกต์ใช๎งานเทคโนโลยีเครื่องกักเก็บไฟฟูา 

(Vanadium Redox Flow Battery) ทั้งน้ี กฟน .ได๎นําระบบกักเก็บพลังงานไฟฟูา หรือ Vanadium Battery ไปใช๎

เก็บพลังไฟฟูาชํวงที่ไมํมีความต๎องการใช๎ไฟฟูาสูงสุด หรือ ออฟพีค ไว๎สําหรับใช๎ชํวงที่มีความต๎องการใช๎ไฟฟูาสูงสุด 

หรือ พีค ซึ่งเป็นระบบที่เหมาะสําหรับใช๎ในโรงไฟฟูาขนาดกลางและขนาดเล็ก และโรงไฟฟูาท่ีใช๎เชื้อเพลิงแบบ

ผสมผสานขนาดเล็ก เชํน โรงไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม รวมทั้งใช๎ในโรงงานอุตสาหกรรม  

หลังจากคณะกรรมการกองทุนเพ่ือสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได๎ให๎เงินอุดหนุนโครงการต๎นแบบการ

ประยุกต์ใช๎งานเทคโนโลยี วานาเดียม รีดอกซ์โฟล (Vanadium Redox Flow) ซึ่งเป็นแบตเตอรี่เก็บสํารองพลังงาน

ไฟฟูาด๎วยเซลล์ไฟฟูาเคมีประสิทธิภาพสูง และสามารถปรับเปลี่ยนพลังงานเคมีในนํ้าตาลให๎เป็นไฟฟูาได๎ เมื่อปลายปี

ที่ผํานมา ลําสุดโครงการดังกลําวได๎ผลิตไฟฟูาจากพืชคาร์โบไฮเดรต หรือพืชประเภทแปูง และนํ้าตาล ขณะน้ีอยํูใน

ข้ันตอนการทําต๎นแบบเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดวําจะสามารถใช๎เชิงพาณิชย์ ได๎ภายในระยะเวลา 5-10 ปี ข๎างหน๎าน้ี ซึ่ง

การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานจากพืชคาร์โบไฮเดรตดังกลําว จะสํงผลถึงการเปิดตลาดใหมํให๎กับ

ผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะ มันสําปะหลัง และอ๎อย 

อยําง ไรก็ตาม เทคโนโลยี Vanadium Redox Flow Battery เป็นเทคโนโลยีการเก็ บสํารองพลังงาน

ไฟฟูาด๎วยเซลล์ไฟฟูาเคมีที่มีประสิทธิภาพ สูง จํายกระแสไฟฟูาได๎รวดเร็ว มีแรงดันวงจรไฟฟูาสูง สามารถรับ
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กําลังไฟฟูาเกินกวํากําลังติดต้ัง สามารถแปลงไฟฟูากระแสตรงเป็นกระแสสลับ และกระแสสลับเป็นกระแสตรงได๎  

โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ .) ศูนย์เทคโนโลยี โลหะและวัสดุแหํงชาติ (MTEC) 

ผู๎ชํานาญการจากสถาบันการศึกษาในประเทศ และบริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย ) จํากัด เจ๎าของสิทธิบัตร

ทรัพย์สินทางปัญญาเทคโนโลยี Vanadium Redox Flow ได๎รํวมกันพัฒนา โดยกองทุนเพ่ือสํงเสริมการอนุรักษ์

พลังงานสนับสนุนงบประมาณกวํา 205 ล๎านบาท ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ปี 8 เดือน [108, 109] 

  จากข๎อความข๎างต๎น สรุปได๎ดังน้ี 

 เป็นเทคโนโลยีสิทธิบัตรของ บริษัท เซเลเนียม (ประเทศไทย) จํากัด ย่ืนจดในปี 2521  

 พัฒนาต๎นแบบเชิงพาณิชย์ และมีการทําสัญญาขายไฟฟูาเข๎าระบบให๎แกํการไฟฟูานครหลวง (กฟน.) 

เดือนละประมาณ 500 กิโลวัตต์ชั่วโมง ต้ังแตํปลายปี 2004 และจะเริ่มขายไฟฟูาเข๎าระบบเพ่ิมข้ึน

เป็นเดือนละ 2,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง 

 ใช๎เป็นระบบเก็บไฟฟูาโครงการ Eco-Village Prototype Horse shoe Point เมืองพัทยา  (เปิดตัว 

2008) 

 สถาบันวิจัยเทคโนโลยี ปตท. ทํา MOU รํวมกับบริษัท เซเลเนียมฯ (2010) เพ่ือตํอยอดการศึกษาวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่วานาเดียมรีด็อกโฟลว์ สําหรับใช๎ในเชิงพาณิชย์   

2.1.6 แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมซัลเฟอร์ (Sodium-Sulfur Battery: NaS) 

แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมซัลเฟอร์ เป็นแบตเตอรี่ชนิดหน่ึงในแบตเตอรี่ประเภท Molten-metal [110] ที่มีการนํามาใช๎

กักเก็บพลังงานในระบบขนาดใหญํมากมาย  

2.1.6.1 ส่วนประกอบและหลักการท างาน 

ประกอบด๎วยโครงสร๎างที่มีโซเดียมเหลวทําหน๎าท่ีเป็นข้ัวลบและซัลเฟอร์เหลวทําหน๎าท่ีเป็นข้ัวบวก ซึ่งซัลเฟอร์เหลว

จะถูกดูดซับอยูํในคาร์บอนที่ลักษณะเหมือนฟองนํ้า โดยข้ัวทั้งสองจะถูกแยกจากกันด๎วยอิเล็กโทรไลท์ที่มีลักษณะเป็นของแข็ง

ทําจากเบต๎าอลูมินา ซึ่งอิเล็กโทรไลท์น้ีจะยอมให๎ Na+ เคลื่อนที่ผํานเทําน้ัน ทําให๎แบตเตอรี่ชนิดน้ีมีอัตราการคายประจุด๎วย

ตัวเองตํ่ามาก [111] 

โดยทั่วไปเซลล์แบตเตอรี่ชนิดน้ีมักจะสร๎างในรูปทรงกระบอกสูง เซลล์ทั้งหมดจะถูกหุ๎มด๎วยเหล็กที่เคลือบโครเมียม

และโมลิบดินัม เพ่ือปูองกันการกัดกรํอนจากภายใน [112] ซึ่งโครงสร๎างของเซลล์แบตเตอรี่จะแสดงดังรูปที่ 2.26 (ซ๎าย ) 

สําหรับการใช๎งานในเชิงพาณิชย์เซลล์แบตเตอรี่ จะถูกจัดเรียงอยํูในกลํองแบตเตอรี่ที่มีฉนวน ดังรูปที่ 2.26 (ขวา) เพ่ือปูองกัน

การสูญเสียความร๎อน เน่ืองจาก แบตเตอรี่ชนิดน้ีจะทํางานที่อุณหภูมิคํอนข๎างสูงประมาณ 300 ถึง 350 °C นอกจากน้ัน  

แบตเตอรี่ชนิดน้ีต๎องมีแหลํงกําเนิดความร๎อน [112] 
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รูปที่ 2.26 แสดงสํวนประกอบและโครงสร๎างของเซลล์แบตเตอรี่ NaS (ซ๎าย) เซลล์ NaS ที่ประกอบในโมดูลแบตเตอรี่ (ขวา) 
[113] 

 การทํางานของแบตเตอรี่ ในขณะคายประจุ โซเดียมไอออนจะเคลื่อนที่จากข้ัวลบผํานอิเล็กโทรไลท์ไปทําปฏิกิริยา

กับซัลเฟอร์ที่ข้ัวบวก กลายเป็นโซเดียมพอลิซัลไฟด์ (sodium polysulfides) ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธ์ิกัดกรํอนสูง และเมื่อทําการ

อัดประจุก็จะเกิดปฏิกิริยาย๎อนกลับ ในระหวํางอัดและคายประจุจะเกิดความร๎อนข้ึน โดยความร๎อนที่เกิดข้ึนเป็น วัฏจักรตาม

รอบการอัดและคายประจุน้ีเพียงพอที่จะรักษาอุณหภูมิในการดําเนินการ จึงไมํจําเป็นต๎องมีแหลํงพลังงานจากภายนอก [111] 

โดยปฏิกิริยาระหวํางอัดและคายประจุ เป็นไปดังน้ี 

2Na + 4S ↔ Na2S4   ; Ecell  ~2V  [97] 

2.1.6.2 คุณสมบัติของแบตเตอรี่ 

 คุณสมบัติทั่วไป 

ข๎อดี  เป็นแบตเตอรี่ที่ให๎ความหนาแนํนพลังงานสูง (มากกวําแบตเตอรี่ตะกั่วกรดถึงสามเทํา )[6] มี

ประสิทธิภาพในการอัดและคายประจุสูง (89-92%) อายุการใช๎งานนาน อัตราการคายประจุ

ด๎วยตัวเองตํ่า ทําจากวัสดุที่ราคาไมํแพงและเป็นวัสดุที่ไมํเป็นอันตราย [97, 112] 

ข๎อเสีย  มีการใช๎งานเฉพาะในชํวงอุณหภูมิสูง 300-350 oC ต๎องใช๎ความร๎อนในการรักษาอุณหภูมิให๎อยูํ

ในชํวง ที่ใช๎งานซึ่งจะสํงผลกระทบโดยรวมตํอประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ และในระหวําง

ที่สแตนด์บายจะต๎องรักษาอุณหภูมิของแบตเตอรี่ให๎สูงกวํา 290 oC ซึ่งทําให๎เกิดการสูญเสีย

พลังงานระหวํางการดําเนินการได๎ [114] แบตเตอรี่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดหากอิเล็กโทร

ไลท์เกิดแตกสลาย [115] 

ตัวอยํางการใช๎งาน  เหมาะกับการใช๎งานขนาดใหญํและไมํต๎องเคลื่อนย๎าย เชํน Grid energy storage ใช๎เป็น

แบตเตอรี่ในรถยนต์ซึ่งมีข๎อดีตรงที่นํ้าหนักเบาและมีขนาดเล็ก มีการใช๎งานในลักษณะ  Peak 

shaving หรือ Load leveling ได๎เมื่อนําหลายๆ เซลล์มาประกอบกันเป็นโมดูล [116] 
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 คุณสมบัติที่เหมาะต่อการใช้งานขนาดใหญ่ [117] 

o แบตเตอรี่ NaS สามารถจัดเก็บพลังงานได๎เป็นจํานวนมาก และมีการตอบสนองในการทํางานที่รวดเร็ว ทํา

ให๎แบตเตอรี่ชนิดน้ีมีสามารถใช๎ในการกักเก็บพลังงานที่มันความผันผวนอยํางพลังงานหมุนเวียน และ

สามารถสํารองพลังงานไว๎ใช๎ยามฉุกเฉินได๎อีกด๎วย 

o แบตเตอรี่ NaS ทําให๎เครื่องกําเนิดไฟฟูาท่ีใช๎เชื้อเพลิงสามารถดําเนินการได๎ในสภาวะที่เหมาะสมที่สุด 

(optimum) และมีอัตราการผลิตคงที่ โดยการกักเก็บพลังงานสํวนเกินที่ผลิตได๎ สํงผลให๎สามารถลดการ

สิ้นเปลืองเชื้อนํ้ามันเพลิง และลดการปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ได๎อีกด๎วย 

o แบตเตอรี่ ท่ีใช๎ในเชิงพาณิชย์จะถูกออกแบบมาให๎สามารถจํายกระแสไฟฟูาได๎นาน 7 – 10 ชั่วโมง [118, 

119] และเมื่อมีการใช๎ในชํวงเวลาสั้น (ต้ังแตํวินาทีจนถึงนาที ) แบตเตอรี่สามารถให๎พลังงานสูงเป็น เทํา

ของกําลังไฟฟูาท่ีสามารถจํายได๎ นาน 7 ชั่วโมง[118] 

o มีอายุการใช๎งานยาวนานประมาณ 15 ปี หรือ 4,500 รอบอัตราการคายประจุ 

o แบตเตอรี่ไมํมีการปลดปลํอยก๏าซ และมีการสั่นสะเทือนน๎อยทําให๎ไมํเกิดเสียงดัง 

2.1.6.3 การพัฒนาแบตเตอรี่โซเดียม-ซัลเฟอร ์

 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ฟอร์ดมอเตอร์เป็นผู๎บุกเบิกแบตเตอรี่ในทศวรรษที่ 1960 เพ่ือนํามาใช๎ให๎พลังงานในต๎นแบบรถยนต์ไฟฟูารุํนแรกๆ 

[120] นอกจากน้ันการทดลองเทคโนโลยีแบตเตอรี่ NaS ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเกิดข้ึนในโอไฮโอ (Ohio) ต้ังแตํปี 2001 ถึง 

2002 และปี 2009 บริษัท Ceramatec ได๎พัฒนาแบตเตอรี่ NaS รุํนที่สามารถทํางานได๎ที่อุณหภูมิต่ํา ซึ่งพวกเขาใช๎เมมเบรนที่

ถูกพัฒนาข้ึนมาใหมํที่มีชื่อวํา  Sodium (Na) Super Ion Conductor หรือ NaSICON ซึ่งทําให๎ แบตเตอรี่ดําเนินการได๎ที่

อุณหภูมิ 90 °C โดยสํวนประกอบที่เหลือเป็นของแข็งทั้งหมด[121, 122] 

 ประเทศญี่ปุ่น 

แบตเตอรี่ NaS เป็นหน่ึงในสี่ประเภทของแบตเตอรี่ที่ถูกเลือกมาวิจัยอยํางเข๎มข๎น (แบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ ที่ถูกเลือกมา

ได๎แกํ lead acid-, vanadium redox flow-, and ZnBr batteries)  โดย  Ministry of International Trade and 

Industry (MITI) ซึ่งเป็นสํวนหน่ึงของโครงการมูนไลท์ (Moonlight) ในปี 1980 โครงการน้ี ได๎ค๎นคว๎าเพ่ือพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช๎

ในการเก็บพลังงานที่มีความทนทาน ย่ังยืนดังเงื่อนไขที่แสดงด๎านลําง โดยโครงการน้ีมีระยะเวลา 10 ปี 

1. ต๎องมีขนาด 1,000 กิโลวัตต์ 

2. 8 hour charge/8 hour discharge at rated load 

3. ประสิทธิภาพประมาณ 70% หรือมากกวํา 

4. มีอายุการใช๎งานประมาณ 1,500 รอบหรือมากกวํา 
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ในปี 1983 บริษัท TEPCO (Tokyo Electric Power Co.)/NGK (NGK Insulators Ltd.) ได๎มีความสนใจในการ

ค๎นคว๎าวิจัยเก่ียวกับแบตเตอรี่ NaS และได๎กลายเป็นผู๎พัฒนาหลักต้ังแตํน้ันเป็นต๎นมา เหตุผลที่ บริษัท TEPCO เลือกแบตเตอรี่

ชนิดน้ีเน่ืองจากวัสดุที่ใช๎ทําองค์ประกอบทุกสํวนของแบตเตอรี่ (โซเดียม ซัลเฟอร์ เซรามิก) สามารถพบได๎มากในประเทศญ่ีปุุน 

ซึ่งต๎นแบบตัวแรกของแบตเตอรี่ NaS ขนาดใหญํได๎มีการทดลองใช๎ ที่สถานียํอย  Tsunashima ของบริษัท TEPCO ระหวํางปี 

1993 ถึง 1996  โดยธนาคารแบตเตอรี่ (battery bank)ต๎นแบบน้ีมีขนาด 3 x 2 MW, 6.6 kV ซึ่งผลที่ได๎จากการทดลองน้ีเป็น

ผลให๎มีการปรับปรุงโมดูล (modules) ของแบตเตอรี่ และได๎รับการพัฒนาจนกระทั่งสามารถผลิตในเชิงพาณิช ย์ได๎ในปี 2000 

ซึ่งแบตเตอรี่ที่ผลิตในเชิงพาณิชย์น้ันมีคุณสมบัติดังน้ี [123] 

ความจุ : 25-250 กิโลวัตต์ตํอธนาคารแบตเตอรี่ 

1. มีประสิทธิภาพ 87%  

2. อายุการใช๎งาน  2,500 รอบ (ที่ 100% DOD - depth of discharge) หรือ 4,500 รอบ (ที่ 80% DOD) 

แบตเตอรี่ ท่ีให๎พลังงานถึง 90 MW ของความจุในแตํละปี ถูกผลิตข้ึนในปี 2008 โดยบริษัท NGK / TEPCO ซึ่งเป็น

กลุํมผู๎ผลิตแบตเตอรี่ชนิดน้ีเพียงกลุํมเดียวเทําน้ัน  [124] โดยในปีเดียวกันน้ีได๎มีโครงการสาธิตที่ใช๎แบตเตอรี่ NaS ของบริษัท  

NGK Insulators เพ่ือเก็บพลังงานที่ผลิตจากกังหันลมที่ Miura Wind Park ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท Japan Wind 

Development [125] นอกจากน้ันในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันน้ีบริษัท Japan Wind Development ได๎เปิดทุํงกังหันลมที่

มีกําลังการผลิตถึง 51 เมกกะวัตต์ และมีการตํอเข๎ากับแบตเตอรี่ NaS ที่มีความจุ 34 เมกะวัตต์ โดยโครงก ารน้ีสร๎างข้ึนที่  

Futamata ในจังหวัด Aomori[112, 124]  

บริษัท Xcel Energy ของสหรัฐอเมริกาได๎แถลงวําจะทําการทดสอบระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ NaS จากบริษัท 

NGK Insulators Ltd ของญ่ีปุุน กับทุํงกังหันลมใน Minnesota [126] โดยแบตเตอรี่มีนํ้าหนัก 80 ตัน หรือขนาดประมาณต๎ู

รถพํวงสองต๎ู ซึ่งคาดวําจะมีความจุ 7.2 เมกกะวัตต์-ชั่วโมง ท่ีอัตราการอัดและคายประจุ 1 เมกกะวัตต์ [127] 

ในปี 2010 บริษัท NGK ได๎เพ่ิมปริมาณความจุไฟฟูาให๎กับแบตเตอรี่ NaS จาก 90 เมกกะวัตต์ เป็น 150  เมกกะวัตต์

ตํอปี [128] และเมื่อ เดือนมีนาคม 2011 อุตสาหกรรมซูมิโตโม อิเล็กทริก (Sumitomo Electric Industries) และ

มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) แถลงวําพวกเขาได๎พัฒนาแบตเตอรี่ molten sodium ion ที่มีอุณหภูมิตํ่า ซึ่ง

สามารถให๎พลังงานที่อุณหภูมิต่ํากวํา 100 ° C โดยแบตเตอรี่จะมีความหนาแ นํนพลังงานเป็นสองเทําของแบตเตอรี่ Li-ion 

และมีต๎นทุนตํ่า เทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนน้ีบริษัทมีเปูาหมายที่จะเริ่มดําเนินการผลิตในปี 2015 โดยจะเริ่มนําไปใช๎งานกับอาคาร

และรถโดยสาร  

2.1.6.4 โครงการแบตเตอรี่โซเดียมซัลเฟอร ์

ในปัจจุบันน้ีมีผู๎ผลิตเทคโนโลยีแบตเตอรี่ NaS ที่ใช๎งานในขนาดใหญํเพียงบริษัทเดียวคือ NGK Insulators ซึ่งมีการ

พัฒนามายาวนานจนมั่นใจได๎วําเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการสํารองพลังงานสําหรับ Smart-Grid [128] จากการ

สํารวจเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2011 โดยบริษัท NGK Insulators พบวําแบตเตอรี่ NaS มีการติดต้ังเพ่ื อใช๎ในการสํารองพลังงาน
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ไฟฟูามากกวํา 365 เมกกะวัตต์ทั่วโลก โดยมีการติดต้ังใช๎งานในประเทศญ่ีปุุนมากกวํา 170 แหํง และในอีกห๎าประเทศทั่วโลก 

ซึ่งได๎แกํ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates) ฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ  [129] ซึ่งข๎อมูลการ

ติดต้ังแบตเตอรี่ NaS จนถึงเดือนธันวาคม ปี 2009 แสดงดังตาราง 2.4 

ตาราง 2.4 โครงการที่มีการติดต้ังแบตเตอรี่ NaS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของบริษัท NGK Insulators (ข๎อมูลในเดือนธันวาคม 2009) 

[130]  

Name of Developer Country Location KW Start of Operation/Status 

TEPCO (Tokyo 
Electric Power 
Company) 

Japan Many locations 
around Tokyo 

200,000 
(approx.) 

As of the end of 2008 

HEPCO (Hokkaidou 
Electric Power 
Company) 

Japan Wakkanai City, 
Hokkaido 

1,500 Feb. 2008 

Other Japanese 
Electric Companies 

Japan Many locations 
other than Tokyo 
area 

60,000 
(approx.) 

As of the end of 2008 

JWD (Japan Wind 
Development Co., 
Ltd.) 

Japan Rokkasho Village, 
Aomori 

34,000 Aug. 2008 

AEP (American 
Electric Power)  
(รูปที่ 3.27) 

USA Charleston WV, 
Bluffton OH,  
Milton WV, 
Churubusco IN,   
Presidio, TX 

11,000 4 sites except for Presidio: July 
2006~Jan. 2009; Presidio: Shipped 
in Nov. 2009 

NYPA (New York 
Power Authority)  
(รูปที่ 3.28) 

USA Long Island, NY 1,000 April 2008 

PG&E (Pacific Gas 
and Electric 
Company) 

USA Not decided 6,000 Shipped in 2008 

Xcel USA Luveme, MN 1,000 Nov. 2008 

Younicos Germany Berlin 1,000 July 2009 
Enercon Germany Emden, Lower 

Saxony 
800 July 2009 

EDF France Reunion Island 1,000 Dec. 2009 
ADWEA (Abu Dhabi UAE Abu Dhabi 48,000 Partially operated 
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Water & Electricity 
Authority) 
Total   365,300  

นอกจากโครงการดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว เมื่อปี 2010 บริษัท POSCO ของเกาหลี ได๎ออกมาแถลงวํา สามารถพัฒนา

แบตเตอรี่ NaS ได๎สําเร็จ และคาดวําจะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได๎ภายในปี 2015 ซึ่งแบตเตอรี่  NaS ที่พัฒน า

โดย POSCO มีความหนาแนํนพลังงานมากกวํา 3 เทําของแบตเตอรี่ที่ใช๎อยํูในปัจจุบัน อีกท้ังมีอายุการใช๎งานมากกวํา 15 ปีทํา

ให๎เหมาะสําหรับการใช๎ในการจัดเก็บพลังงานที่ต๎องการความจุขนาดใหญํ [131] 

ธุรกิจระบบ smart grid เริ่มมีการขยายตัวมากข้ึน ทําให๎เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานมีความจําเป็น และเริ่มมีการ

ขยายตัวทางการตลาดไปด๎วย อยํางเชํน แบตเตอรี่ NaS ซึ่งคาดวําจะเติบโตจากประมาณ 450 ล๎านเหรียญสหรัฐในปี 2010 

เป็น หน่ึงหมื่นล๎านเหรียญสหรัฐในปี 2020 ซึ่งการเจริญเติบโตทางตลาดของแบตเตอรี่ NaS รายปีเฉลี่ยมากกวํา 35% [131] 

 

รูปที่ 2.27 สถานียํอยของ American Electric Power (AEP) เก็บและจํายพลังงานโดยแบตเตอรี่โซเดียมซัลเฟอร์ [29] 

 

รูปที่ 2.28 แบตเตอรี่โซเดียมซัลเฟอร์ขนาด 1.2 MW/7.2 MWh โดย NYPA [29] 

2.2 Pumped-storage hydroelectricity  

เป็นระบบกักเก็บพลังงานและสามารถผลิตไฟฟูาได๎โดยอาศัยพลังงานจากนํ้า ซึ่งจุดเดํนที่สําคัญของเทคโนโลยีน้ี คือ

สามารถเชื่อมตํอกับแหลํงพลังงานทดแทนได๎โดยตรง เทคโนโลยีน้ีถูกสร๎างข้ึนเพ่ือจัดการกับกระแสไฟฟูาสํวนเกิน  เพราะโดย

ปกติแล๎วการใช๎ไฟฟูาในชํวงกลางคืนจะมีการใช๎ไฟฟูาลดลงเมื่อเปรียบกับชํวงเวลากลางวันแตํกําลังการผลิตไฟฟูายังคงเทําเดิม  
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ทําให๎เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟูาท่ีผลิตออกมาเกินกวําท่ีอุปโภค [132] โดยหลักการทํางานของระบบน้ีแสดงดังรูปที่ 2.29 

คือการเคลื่อนย๎ายนํ้าระหวํางอํางเก็บนํ้าสองอํางที่มีระดับแตกตํางกัน โดยเครื่องกังหันนํ้าและเครื่องกําเนิดไฟฟูาจะมีลักษณะ

พิเศษคือ เครื่องกังหันนํ้าจะสามารถทํางานเป็นเครื่องสูบนํ้าได๎ และเครื่องกําเนิดไฟฟูาจะทํางานเป็นมอเตอร์ไฟฟูาได๎ โดย

ตําแหนํงของโรงไฟฟูาจะอยูํระหวํางอํางเก็บนํ้าท่ีอยํูด๎านบนกับอํางเก็บนํ้าท่ีอยํูด๎านลําง และเมื่อในชํวงที่มีความต๎องการใช๎ไฟ

น๎อย (Light load) เชํนในเวลากลางคืน พลังงานสํวนเกินจะถูกนําไปใช๎เพ่ือปั๊มนํ้าจากอํางเก็บนํ้าท่ีอยํูด๎าน ลํางไปยังอํางเก็บนํ้า

ที่อยํูด๎านบน เมื่อถึงสภาวะที่ความต๎องการใช๎ไฟฟูาสูง(Peak load) จะปลํอยนํ้าจากอํางเก็บนํ้าท่ีอยํูด๎านบนผํานเครื่องกังหันนํ้า

และเครื่องกําเนิดไฟฟูาและไหลลงสูํอํางเก็บนํ้าท่ีอยํูด๎านลําง ได๎พลังงาน 

 

รูปที่ 2.29 หลักการทํางานของ Pumped-storage hydroelectricity [133] 

ปัจจัยที่มีผลตํอพลังงานของระบบน้ันคือ ระดับความสูงหรือความตํางระหวํางอํางเก็บนํ้าด๎านบนกับด๎านลําง และ

ปริมาณความจุของอํางเก็บนํ้า โดยอํางเก็บนํ้าจะมีขนาดใหญํและมีความสูงที่มากพอจะสามารถสะสมพลังงานได๎ในปริมาณ

มาก และเมื่อปลํอยให๎ไหลผํานเทอร์ไบน์ในชํวงที่มีความต๎องการกระแสไฟฟูาสูงจะสามารถผลิตกระแสไฟฟูาได๎ในปริมาณมาก

อีกด๎วย ปัจจุบันหลายประเทศนิยมใช๎ระบบเก็บสะสมพลังงานแบบ Pumped-storage hydroelectricity ในโรงไฟฟูาพลังนํ้า

ขนาดใหญํ เน่ืองจากมีประสิทธิภาพสูงในการจัดเก็บพลังงานจํานวนมาก สามารถจํายไฟฟูาได๎ต้ังแตํหลายชั่วโ มงไปจนถึงเป็น

วัน [134] ซึ่งจะมีประสิทธิภาพอยํูในชํวง 50-90%  

 

2.2.1 ประเภทของอ่างเก็บน้ า 

เน่ืองจากเทคโนโลยีน้ีจําเป็นต๎องอาศัยแหลํงหรืออํางเก็บนํ้าขนาดใหญํสองแหลํงที่อยํูตํางระดับกัน ลักษณะ ทาง

ภูมิศาสตร์จึงเป็นตัวแปรสําคัญของเทคโนโลยีน้ี โดยอาศัยภูมิประเทศที่เหมาะสม ในการกํอสร๎างและติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟูา

แบบสูบนํ้าเพ่ือกักเก็บ มีคุณสมบัติดังน้ี [135] 
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1. มีอํางเก็บนํ้า 2 แหํงคือ อํางเก็บนํ้าด๎านบนและด๎านลําง ซึ่งอํางเก็บนํ้าท้ังสองไมํควรอยํูหํางกันมากนัก เพ่ือ

ประหยัดคําใช๎จํายในการเชื่อมตํอทางนํ้า ( water way ) 

2. มีหัวนํ้าสูง หรืออํางเก็บนํ้าด๎านบนสูงกวําอํางเก็บนํ้าด๎านลํางมาก เพ่ือลดความจุของอํางนํ้า  

โดยลักษณะทางภูมิประเทศตามคุณสมบัติน้ีสํวนใหญํจะเป็นแถบภูเขา ซึ่งยากแกํการกํอสร๎าง นอกจากน้ันอาจต๎องมี

การสร๎างเข่ือนเพ่ือกักเก็บนํ้าอีกด๎วย การสร๎างเข่ือนน้ันจะต๎องใช๎พ้ืนที่จํานวนมากหรือเทํากับต๎องมีการตัดต๎นไม๎ทําลายปุาเป็น

บริเวณกว๎าง ซึ่งจะสํงผลเสียตํอระบบนิเวศ และยังต๎องใช๎ทุนในการกํอสร๎างเป็นจํานวนมาก นอกจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่

เป็นภูเขาแล๎วยังสามารถสร๎างแหลํงกักเก็บในแบบอื่นๆ ทั้งตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร๎างข้ึนเองอีกด๎วย  

 การสร้างอ่างเก็บน้ าไว้ใต้ดิน (Underground reservoirs)  

การออกแบบลักษณะน้ีจะสร๎างอํางเก็บนํ้าไว๎ใต๎ดิน โดยอยํูลึกลงไปจากพ้ืนผิวดินประมาณ 30 เมตร หรือข้ึนอยํูกับ

การคํานวณและการออกแบบ โดยเครื่องกําเนิดไฟฟูา/มอเตอร์ไฟฟูาจะถูกติดต้ังไว๎ใต๎ดินเชํนกัน  หลักการสะสมพลั งงานทําได๎

โดยการสูบนํ้าจากอํางนํ้าใต๎ดินมาไว๎ที่อํางนํ้าบริเวณผิวดิน ซึ่งการออกแบบลักษณะน้ีมีข๎อดีคือมีผลกระทบกับสิ่งแวดล๎อม

คํอนข๎างน๎อยกวําแบบเดิม เน่ืองจากต๎องการเพียงแหลํงนํ้าผิวดินเทําน้ัน ซึ่งอาจใช๎เข่ือนที่มีการสร๎างไว๎อยํูแล๎วหรือแหลํงนํ้าตาม

ธรรมชาติ แตํทั้งน้ีก็ข้ึนอยํูกับลักษะทางภูมิศาสตร์และโครงสร๎างทางธรณีวิทยา และการกํอสร๎างอํางเก็บนํ้าดังกลําวอาจทําให๎

ต๎นทุนในการสร๎างสูงข้ึน [133,136] ดังรูปที่ 2.30 

 

รูปที่ 2.30 ระบบ pumped-storage hydroelectric ที่แหลํงเก็บนํ้าอยํูในทํอใต๎ดิน [133] 

 พลังน้ าจากน้ าทะเล (Use pumped sea water to store the energy) 

การออกแบบลักษณะน้ีจะใช๎ทะเลเป็นเสมือนอํางเก็บนํ้าด๎านลําง ซึ่งมีปริมาณนํ้ามากเพียงพอที่จะใช๎ในการผลิต

ไฟฟูา แตํการใช๎นํ้าทะเลก็มีปัญหาท่ีต๎องคํานึงและปูองกันดังน้ี  การซึมของนํ้าทะเลในอํางด๎านบนลงในพ้ืนดิน ซึ่งจะสํงผล

กระทบตํอสภาวะแวดล๎อมและสิ่งมีชีวิตโดยรอบ  และการกัดกรํอนของวัสดุอื่นๆในระบบ ซึ่งจะสํงผลตํอสิ่งมีชีวิตในทะเล 

เน่ืองจากอาจมีเศษวัสดุจากอุปกรณ์ที่ถูกกัดกรํอนปนเปื้อนลงทะเลในขณะที่ปลํอยนํ้าเพ่ือผลิตไฟฟูา [137] 
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นอกจากการใช๎ Pumped-storage hydroelectricity กับพลังงานนํ้าแล๎ว ยังสามารถใช๎ไฟฟูาจากพลังงานลม และ/

หรือพลังงานแสงอาทิตย์ในชํวงที่มีการผลิตเกินความต๎องการจํายไฟให๎กับปั๊ม เพ่ือสูบนํ้าไปเก็บในชํวงที่ไมํมีความต๎องการใช๎

ไฟฟูาได๎อีกด๎วย [138] 

2.2.2 ระบบไฟฟ้าพลังงานน้ าแบบสูบกลับในต่างประเทศ 

การกักเก็บพลังงานแบบสูบกลับ เป็นที่นิยมกันอยํางแพรํหลายในระบบกักเก็บพลังงานสําหรับโรงไฟฟูาพลังนํ้า ซึ่ง

ปัจจุบันอยํูในการดําเนินการมากกวํา 90 GW ทั่วโลก [139].  

ในอเมริกามีการใช๎การเก็บพลังงานแบบสูบกลับ (Pumped storage) ประมาณ 2.5% ของฐานการผลิตไฟฟูา

ทั้งหมด ซึ่งได๎ดําเนินการแล๎วกวํา 150 แหํง คิดเป็นกําลังการผลิตรวมประมาณ  25 GW โดยโรงไฟฟูาพลังนํ้าแบบสูบกลับที่

ใหญํท่ีสุดในโลกอยํูที่ Bath County, Virginia มีกําลังการผลิตรวม 2,772 MW [140] มูลคําการลงทุน $1.6 billion โดยการ

ลงทุนรํวมกันระหวําง Dominion Generation (60%) และ the Allegheny Power System (40%) [141,142] 

สําหรับในแถบยุโรป การกักเก็บพลังงานหมุนเวียนเป็นสิ่งจําเป็นเพราะความไมํสม่ําเสมอในการผลิตพลังงานดังกลําว

ซึ่งข้ึนกับดินฟูาอากาศ การกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพที่สุดในขณะน้ีคือ Pumped-storage plant ซึ่ง German Energy 

Agency (DENA) ประเมินวําเยอรมันมีแหลํงกักเก็บพลังงาน  6,400 เมกะวัตต์ และมีศักยภาพที่จะขยายได๎อีก 2,500 เมกะ

วัตต์ แตํความต๎องการเก็บพลังงานสูงถึง 10 เทําคือประมาณ 25,000 เมกะวัตต์  แตํยังมีปัญหาอยํูที่การหาแหลํงหรือพ้ืนที่ใน

การกํอสร๎าง เน่ืองจากโครงการสร๎าง pumped-storage plant ที่ Atdorf ในพ้ืนที่ปุาดําทางตอนใต๎ ด๎วยเงินกํอสร๎าง 700 

ล๎านยูโรซึ่งคาดวําจะแล๎วเสร็จในปีค .ศ. 2019 ได๎รับการตํอต๎านจากคนในพ้ืนที่อยํางหนัก อีกทั้งพ้ืนที่ตํางๆในเยอรมันมีความ

หนาแนํนของประชากรมาก ดังน้ันจึงมีปัญหาที่การกักเก็บพลังงาน เยอรมันจึงเห็นวําประเทศในยุโรปเหนือโดยเฉพาะนอร์เวย์

จะเป็นแหลํงเก็บพลังงานหมุนเวียนหลักของ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  และยุโรป  เพราะมีอํางเก็บนํ้าขนาดใหญํหลายแหํง  

[143]  

นอกจากน้ีในสวิสเซอร์แลนด์มีการสร๎างโรงไฟฟูาพลังนํ้าแบบสูบกลับแหํงใหมํที่มีกําลังการผลิต 100 MW อยํูใน 

Limmern, Linthal Valley มีต๎นทุนในการกํอสร๎างโครงการน้ีประมาณ  US$1.77 billion โดยการพัฒนาของ 

Kraftwerke Linth - Limmern AG. คาดวําจะเริ่มดําเนินการในปี 2015 และจะสามารถดําเนินการผลิตได๎อยํางเต็มที่ในปี 

2017 [144, 145] 

 แม๎แตํในแถบเอเชีย Pumped-storage hydroelectricity ก็มีใช๎กันอยํางแพรํหลายโดยเฉพาะในประเทศ

มหาอํานาจทางเศรษฐกิจอยํางจีน และประเทศที่เป็นผู๎นําทางเทคโนโลยีอยํางญ่ีปุุน เป็นต๎น โดยในประเทศจีนมีโรงไฟฟูาแบบ

สูบกลับที่ดําเนินการอยํูกวํา 19 แหํง ซึ่งโรงไฟฟูาพลังนํ้าแบบสูบกลับที่ใหญํที่สุดในจีนต้ังอยํูที่ Guangzhou, Guangdong 

Province มีเครื่องกําเนิดไฟฟูาท้ังหมด 8 เครื่อง รวมกําลังการผลิตทั้งหมด 2,400 MW และแม๎แตํญ่ีปุุนที่มีลักษณะภูมิ

ประเทศเป็นเกาะยังมีโรงไฟฟูาพลังนํ้าแบบสูบกลับกวํา 9 แหํง โดยแตํละแหํงมีกําลังการผลิตมากกวํา 1,000 MW ซึ่งโครงการ

โรงไฟฟูาพลังนํ้าแบบสูบกลับทั่วโลกแสดงดังตาราง 2.5 [146] 
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ตารางที่ 2.5 แสดงรายละเอียดของ Pumped-storage hydroelectric plant ทั่วโลก 

Station Country Capacity (MW) 

Tumut-3  Australia 1,500 

Malta-Reisseck Power Plant Group   Austria 1,026 
Coo Hydroelectric Power Station(fr)  Belgium 1,164 

Bailianhe Hydroelectric Station   China 1,224 

Baoquan Pumped Hydroelectric Station   China 1,200 

Guangdong Pumped Storage Power Station   China 2,400 
Heimifeng Pumped Storage Power Station   China 1,200 

Huhhot Dam   China 1,200 

Huizhou Pumped Storage Power Station   China 2,400 
Jixi Pumped Storage Station   China 1,280 

Liyang Hydroelectric Power Station  China 1,000 

Pushihe Pumped Storage Power Station   China 1,200 
Qingyuan Pumped Storage StationU/C  China 1,280 

Taian Pumped Storage Power Station   China 1,000 

Tianhuangping Pumped Storage Power Station   China 1,836 
Tongbai Pumped Storage Station   China 1,200 

Xiangshuijian Pumped Storage Station   China 1,000 

Xianyou Pumped-storage Power Station   China 1,200 

Xilongchi Pumped Storage Power Station   China 1,200 
Yixing Pumped Storage Power Station   China 1,000 

Zhanghewan Pumped Storage Station   China 1,000 

Zhuhai Pumped Storage Station  China 1,800 
Grand Maison Dam   France 1,070 

Goldisthal Hydroelectric Power Station   Germany 1,060 

Markersbach Dam   Germany 1,050 
Tehri Pumped Storage Power StationU/C  India 1,000 

Siah Bisheh Dam   Iran 1,140 

Chiotas Dam   Italy 1,184 

Lago Delio Hydroelectric Station  Italy 1,040 
Piastra Edolo Pumped Storage Station   Italy 1,020 

Presenzano Pumped Storage Power Station   Italy 1,000 

Imaichi Dam   Japan 1,050 
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Kannagawa Hydropower Plant U/C  Japan 2,820 

Kazunogawa Dam   Japan 1,600 
Matanoagawa Pumped Storage Station   Japan 1,200 

Okutataragi Pumped Storage Power Station   Japan 1,932 

Okuyoshino Pumped Storage Power Station   Japan 1,206 
Shin Takasegawa Pumped Storage Station   Japan 1,280 

Shintoyone Dam  Japan 1,125 

Tamahara Pumped Storage Power Station   Japan 1,200 
Kruonis Pumped Storage Plant   Lithuania 1,600 

Vianden Pumped Storage Plant U/C  Luxembourg 1,296 

Zagorsk Pumped Storage Station   Russia 1,200 

Drakensberg Pumped Storage Scheme   South Africa 1,000 
Ingula Pumped Storage Scheme U/C  South Africa 1,332 

Yangyang Pumped Storage Power Station   South Korea 1,000 

Linth-Limmern Pumped Storage StationU/C  Switzerland 1,000 

Minghu Dam   Taiwan 1,000 

Mingtan Dam   Taiwan 1,602 
Dniester Pumped Storage Power Station U/C  Ukraine 2,268 

Tashlyk Hydro-Accumulating Power Station   Ukraine 1,494 

Dinorwig Power Station   United Kingdom 1,728 

Bad Creek Hydroelectric Station   United States 1,065 
Bath County Pumped Storage Station   United States 2,772 

Blenheim-Gilboa Hydroelectric Power Station   United States 1,134 

Castaic Dam   United States 1,566 
Helms Pumped Storage Project   United States 1,200 

Ludington Pumped Storage Power Plant   United States 1,872 

Mount Elbert   United States 1,412 
Muddy Run Pumped Storage Facility   United States 1,071 

Northfield Mountain   United States 1,080 

Pyramid Lake   United States 1,495 

Raccoon Mountain Pumped-Storage Plant   United States 1,530 
Rocky Mountain Hydroelectric Plant   United States 1,046 
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2.2.3 ระบบไฟฟ้าพลังงานน้ าแบบสูบกลับภายในประเทศ 

 ในประเทศไทยมีอยํูหลายโครงการเชํน เข่ือนลําตะคอง จ .นครราชสีมา เข่ือนภูมิพล จ .ตาก และเข่ือนศรีนครินทร์ 

จ.กาญจนบุรี 

 เขื่อนภูมิพล จ.ตาก [147, 148] 

มีเครื่องกําเนิดไฟฟูาจํานวน 8 เครื่อง กําลังผลิตติดต้ังทั้งสิ้น 731,200 กิโลวัตต์ ให๎พลังงานไฟฟูา ปีละ 1,062 ล๎าน

กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยเครื่องกําเนิดไฟฟูาเครื่องที่ 8 เป็นแบบสูบกลับ ขนาดกําลังผลิต 171,000 กิโลวัตต์ และมีการ

กํอสร๎างเข่ือนแมํปิงตอนลําง เพ่ือใช๎อํางเก็บนํ้าเป็นอํางลําง  

 

 เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี [147,149] 

มีเครื่องกําเนิดไฟฟูาจํานวน 5 เครื่อง กําลังผลิ ตทั้งสิ้น 720,000 กิโลวัตต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟูาได๎เฉลี่ยปีละ

ประมาณ 1,250 ล๎านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยเครื่องที่ 4-5 เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟูาระบบสูบกลับ กําลังผลิต เครื่องละ  

180,000 กิโลวัตต์  

 

 เขื่อนล าตะคอง จ.นครราชสีมา [150, 151] 

โรงไฟฟูาฯ น้ี  ใช๎งบประมาณในการกํอสร๎างจํานวน 21,800 ล๎านบาท ประกอบด๎วย โรงไฟฟูาใต๎ดินลึกกวํา  350 

เมตร อํางเก็บนํ้าบนเขายายเท่ียงเป็นแบบหินถมลาดด๎วยยางมะตอยเพ่ือปูองกันนํ้าซึม อํางเก็บนํ้าตอนลําง (อํางเก็บ

นํ้าลําตะคอง) อุโมงค์สํงนํ้าจากอํางพักนํ้าเข๎าโรงไฟฟูา อุโมงค์ท๎ายนํ้าจากโร งไฟฟูาสูํอํางเก็บนํ้าตอนลําง และสายสํง

ไฟฟูาแรงสูง ใช๎เครื่องกําเนิดไฟฟูาขนาด 250 เมกะวัตต์ จํานวน 4 เครื่อง กังหันนํ้า /สูบกลับแบบ Vertical Shaft 

Francis Type Reversible Pump - Turbine มีกําลังการผลิตรวม 1000 เมกะวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟูา

ประมาณปีละ 400 ล๎านกิโลวัตต์ชั่วโมง 

จากแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) กําหนดเปูาหมายให๎มีการใช๎พลังงานทดแทน คิดเป็น

ร๎อยละ 20 ของการใช๎พลังงานในปี 2565  ทําให๎กระทรวงพลังงานต๎องหันมาสํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทนอื่นๆ เพ่ิมเติม เพ่ือ

เติมเต็มกําลังการผลิตไฟฟูาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งยังคงเป็นกําลังหลักในการผลิตไฟฟูาของประเทศไทยอยํูในปัจจุบัน 

โดยพลังงานนํ้าเป็นทางเลือก ที่มีความคุ๎มคําทางเศรษฐกิจ  และมีประโยชน์ในหลายๆ ด๎าน เน่ืองจาก เป็น

ทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียน ไมํกํอให๎เกิดมลภาวะเมื่อใช๎ในการผลิตไฟฟูาพลังนํ้า นอกจากน้ี โรงไฟฟูาพลังนํ้ายังมีอายุการใช๎

งานคํอนข๎างยาวกวําโรงไฟฟูาประเภทอื่นๆ อีกท้ังคําบํารุงรักษาและคําดําเนินการยังตํ่ากวําด๎วย ดังน้ัน  โรงไฟฟูาพลังนํ้าจึงมี

ความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจสูง  เมื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟูาประเภทอื่นๆ และโรงไฟฟูาพลังนํ้าขนาดใหญํมีขีด

ความสามารถสูงในการรักษาความมั่นคงให๎แกํระบบไฟฟูาของประเทศ  เน่ืองจากลักษณะที่โดดเดํนของโรงไฟฟูาพลังนํ้าคือ

เมื่อมีความต๎องการใช๎ไฟฟูาก็สามารถผลิตและจํายไฟฟูาเพ่ือตอบสนองความต๎องการได๎อยํางทันทํวงที ซึ่งโรงไฟฟูาประเภท
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อื่นๆ ไมํสามารถทําได๎  จึงใช๎โรงไฟฟูาพลังนํ้าสําหรับรองรับชํวงเวลาท่ีมีความต๎องการใช๎กระแสไฟฟูาสูงสุด (Peak) ในแตํละวัน 

และใช๎เป็นกําลังผลิตสํารองไว๎รองรับเหตุการณ์ตําง ๆ เชํน โรงไฟฟูาจากก๏าซธรรมชาติเกิดขัดข๎อง เป็นต๎น  

อยํางไรก็ตามปัจจุบันการหาแหลํงเพ่ือพัฒนาเข่ือนขนาดใหญํในประเทศคงเป็นไปได๎ยาก เน่ืองจาก การสร๎างโรงงาน

ไฟฟูาพลังงานนํ้าน้ัน สํวนใหญํอยํูที่ปัจจัยด๎านงบประมาณท่ีต๎องใช๎เงินจํานวนมาก ขณะเดียวกันก็ยังต๎องคํานึงถึงทําเลที่ต้ังที่

ต๎องกว๎างขวางและจําเป็นต๎องมีแหลํงนํ้าขนาดใหญํท่ีเหมาะสม ในการสร๎างเข่ือนกักเก็บนํ้าเพ่ือปั่นไฟ   ซึ่งในการสร๎างโรงงาน

ไฟฟูาพลังงานนํ้า แตํละครั้ง ต๎องสูญเสียพ้ืนที่ปุาไม๎ไปเป็นจํานวนมาก  นอกจากน้ียังทําให๎ชีวิตความเป็นอยํูของคนในท๎องถ่ิน

ต๎องเปลี่ยนไปจากเดิมด๎วย   การสร๎างโรงงานไฟฟูาพลังงานนํ้าโดยมาก จึงมักมีปัญหากับชาวบ๎านในพ้ืนที่  ทั้งในเรื่องของดิน 

แหลํงนํ้าและปัญหาสภาพแวดล๎อมที่ถูกทําลาย แตํการพัฒนาไฟฟูาพลังนํ้าก็ยังมีบทบาทที่สําคัญตํอแนวทางการลดการพ่ึงพา

นํ้ามันของประเทศอยํูมาก ดังน้ันจึงควรหันมาพัฒนาแหลํงพลังนํ้าขนาดเล็กแทน ซึ่งในประเทศไทยยังคงมีแหลํงนํ้าขนาดเล็ก

อีกมาก จึงควรมีการพัฒนาไฟฟูาพลังนํ้าโดยหันไปใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่ ง Pumped-storage 

hydroelectricity หรือโรงไฟฟูาพลังนํ้าแบบสูบกลับสามารถติดต้ังกับเข่ือนที่มีอยํูแล๎ว โดยไมํต๎องสร๎างเข่ือนเพ่ิม นอกจากเป็น

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎นํ้าให๎กับอํางเก็บนํ้าท่ีมีอยํูแล๎ว และยังเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการผลิตไฟฟูาได๎อีกด๎วย และยัง

สามารถใช๎เพ่ือผลิตไฟฟูาพลังนํ้าขนาดเล็กในชุมชนที่ไฟฟูายังเข๎าไมํถึง ซึ่งในประเทศไทยยังต๎องการการพัฒนาในสํวนน้ีอีกมาก 

นอกจากน้ียังสามารถเชื่อมตํอระบบ Pumped-storage hydroelectricity กับพลังงานทดแทนอื่นๆ อยํางเชํน ลมและ

แสงอาทิตย์ได๎อีกด๎วย 

2.3 Thermal storage 

เทคโนโลยีในกลุํมน้ีเป็นการเก็บพลังงานในรูปแบบของการรับเปลี่ยนอุณหภูมิของตัวกลาง ทํางานโดยการสํงถําย

ความร๎อนสูํตัวกลางเพ่ือเก็บรักษาอุณหภูมิไว๎และนําไปใช๎ในเวลาตํอไป ซึ่งพลังงานที่เก็บไว๎จะถูกดึงออกมาใช๎ในยามจําเป็น 

หรือเพ่ือเป็นพลังงานเสริมในกรณีที่แหลํงพลังงานหลักมีไมํเพียงพอตํอความต๎องการ การเก็บสะสมพลังงานน้ีเป็นแนวทางหน่ึง

ของการอนุรักษ์พลังงาน เป็นการนําพลังงานที่ถูกผลิตเกินความต๎องการกลับมาใช๎ใหมํแทนที่จะต๎องทิ้งไปโดยเปลําประโยชน์ 

การเก็บพลังงานในกลุํมน้ีสามารถแบํงเป็นสองแบบยํอยๆ คือ การเก็บความร๎อน (Heat storage) และการเก็บความเย็น 

(Cool storage) [152] 

2.3.1 ระบบสะสมพลังงานความร้อน 

 พลังงานความร๎อนเป็นพลังงานรูปหน่ึงซึ่งสามารถนํามาใช๎ได๎ในหลายรูปแบบ โดยสามารถใช๎ให๎ความร๎อนโดยตรง 

และ/หรือ ใช๎ผลิตเป็นกระแสไฟฟูา ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศคํอนข๎างร๎อน และมี ศักยภาพด๎านพลังงาน

แสงอาทิตย์คํอนข๎างสูง  ดังน้ันระบบสะสมพลังงานความร๎อนจึงมีความจําเป็นตํอเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งนอกจากจะ

ชํวยสะสมพลังงานความร๎อนจากแสงอาทิตย์ เพ่ือใช๎ในชํวงกลางคืน หรือในชํวงที่มีความต๎องการใช๎พลังงานมากแล๎ว ยังเป็น

การชํวยประหยัดพลังงาน ประหยัดคําใช๎จําย และเป็นการลดมลภาวะอีกด๎วย 
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2.3.1.1 ลักษณะการเก็บความร้อนในตัวกลาง 

โดยระบบสะสมพลังงานความร๎อนน้ันสามารถแบํงตามลักษณะของตัวกลางเก็บความร๎อนได๎ 3 ประเภทดังน้ี สะสม

ความร๎อนโดยใช๎ความร๎อนสัมผัส  (Sensible Heat Storage) สะสมความร๎อน ในรูปแบบของความร๎อนแฝง (Latent Heat 

Storage) และสะสมความร๎อนในรูปแบบของความร๎อนทางเคมี (Chemical Heat Storage) [153, 154] 

 การเก็บพลังงานในรูปความร๎อนสัมผัส (Sensible Heat Storage)  

เป็นการสะสมพลังงานความร้อนโดยการเพ่ิมอุณหภูมิของสารตัวกลางที่เป็นของแข็งหรือของเหลวโดยไม่เกิดการ

เปล่ียนสถานะ เม่ือต้องการใช้ความร้อนตัวกลางจะถ่ายเทความร้อนให้ระบบโดยตรง หรือ ใช้สารตัวกลางอีกตัวหนึ่งไปรับ

เอาความร้อนออกมา โดยตัวเก็บสะสมความร้อนจะถ่ายเทให้กับส ารตัวกลาง  ดังนั้น ขีดความสามารถในการสะสมความ

ร้อนประเภทนี้จะไม่คงที่เพราะอุณหภูมิเก็บสะสมจะไม่สูงมาก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่ามีการน าระบบนี้มาใช้งานกัน

มาก โดยเฉพาะน ามาใช้กับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานทั้งหมดที่เก็บสะสมจะข้ึนอยํูกับความจุความร๎อน (Heat capacity) ของตัวกลางแตํละชนิด อุณหภูมิที่

เปลี่ยนแปลง และปริมาณของตัวกลางที่ใช๎ ซึ่งคุณสมบัติของตัวกลางที่ต๎องการคือ มีความจุความร๎อนจําเพาะ (specific heat 

capacity) สูง ตัวกลางมีความเสถียรในการเก็บความร๎อนในระยะยาว และที่สําคัญจะต๎องมีต๎นทุนตํ่า  สําหรับตัวกลางที่ ใช๎เก็บ

ความร๎อนในรูปแบบความร๎อนสัมผัสมีรายละเอียดดังน้ี 

 ตัวกลางที่เป็นของเหลว 

การเก็บความร๎อนในตัวกลางที่เป็นของเหลว เป็นวิธีหน่ึงที่เป็นที่นิยมมาก อีกท้ังตัวกลางของเหลวก็มีให๎เลือกใช๎

มากมาย เชํน นํ้า นํ้ามัน(Oil) และเกลือหลอมเหลว (molten salts) เป็นต๎น โดยการเลือกใช๎ตัวกลางข้ึนอยํูกับอุณหภูมิในการ

เก็บความร๎อน รวมไปถึงต๎นทุนของสารตัวน้ันๆด๎วย ซึ่งตัวอยํางการเลือกใช๎ตัวกลางแตํละชนิดน้ัน มีรายละเอียดดังน้ี 

- นํ้า เป็นตัวกลางที่ดีที่สุดตัวหน่ึงสําหรับการสะสมความร๎อนที่อุณหภูมิคํอนข๎างตํ่า เน่ืองจากนํ้ามี ความ

ร๎อนจําเพาะคํอนข๎างสูง ราคาถูก และหาได๎งําย จึงเป็นที่นิยมใช๎ในระบบการเก็บรักษาความร๎อนซึ่งอาศัยความร๎อน

สัมผัสน้ีมาก นอกจากน้ีแล๎ว ในบางระบบยังอาศัยนํ้าเป็นตัวกลางที่จะสํงและนําความร๎อนออกจากการเก็บรักษา

ความร๎อนด๎วย (เชํนในกรณีของการทํานํ้าร๎อน) ซึ่งสามารถทําให๎ตัดการใช๎เครื่องถํายเทความร๎อนไปได๎ แตํเน่ืองจาก

นํ้ามีความดันไอ (vapor pressure) สูงทําให๎ ระบบต๎องมีฉนวนกันความร๎อนอยํางดี และสามารถทนตํอความดันไอ

สูงๆได๎ในกรณีที่มีอุณหภูมิสูง  นํ้าสามารถใช๎ได๎ในชํวงอุณหภูมิต้ังแตํ 25-90 °C นอกจากน้ีการใช๎นํ้าเป็นตัวกลางยั ง

ขจัดปัญหาการกัดกรํอนได๎ ซึ่งถังที่บรรจุสามารถเลือกใช๎วัสดุได๎หลายแบบ เชํน อะลูมิเนียม คอนกรีต หรือไฟเบอร์

กลาส เป็นต๎น โดยใช๎ใยแก๎ว (glass wool) ใยแรํ (mineral wool) หรือ polyurethane เป็นฉนวนกันความร๎อน 

ขนาดของถังเก็บสามารถทําได๎หลายขนาดต้ังแตํร๎อยลิตรไปจนถึงพันลูกบาศก์เมตร (แสนลิตร) [153, 155] 
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- นํ้ามัน เป็นตัวกลางที่นิยมนํามาใช๎แทนนํ้ามากที่สุด โดยมีความจุความร๎อนตํอนํ้าหนักสูงถึง 25-40% 

ของนํ้า อีกท้ังยังมีความดันไอตํ่ากวํานํ้าอีกด๎วย จึงทําให๎สามารถเก็บความร๎อนที่อุณหภูมิสูงได๎ โดยสามารถ

ดําเนินการได๎ที่อุณหภูมิสูงเกินกวํา 300 °C แตํนํ้ามันจะถูกจํากัดให๎อุณหภูมิน๎อยกวํา 350°C ด๎วยเหตุผลด๎านความ

เสถียรของตัวกลาง รวมไปถึงด๎านความปลอดภัย เน่ืองจากนํ้า มันสามารถติดไฟได๎เมื่อมีอุณหภูมิสูงกวําจุดวาบไฟ 

ดังน้ันจึงจําเป็นต๎องใช๎ก๏าซเฉ่ือยในการปูองกันการเกิดการลุกไหม๎ นอกจากน้ันข๎อจํากัดของการใช๎นํ้ามันเป็นตัวกลาง 

คือ นํ้ามันมีราคาสูง ดังน้ันจึงนิยมใช๎กับระบบเล็กๆ เทําน้ัน [153, 155] 

- เกลือหลอมเหลว (molten salts) เป็นอีกตัวกลางหน่ึงที่นิยมใช๎เก็บความร๎อน โดยเฉพาะกับระบบความ

ร๎อนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเกลือหลอมเหลวมีสํวนประกอบของโซเดียมไนเตรต (NaNO3) 60% และโพแทสเซียม

ไนเตรต (KNO3) หรือดินประสิว 40% ซึ่งเกลือหลอมเหลวน้ีมีคุณสมบัติที่ไมํเป็นพิษ และไมํติดไฟ ได๎ถูกนํามาใช๎เป็น

ตัวกลางในการขนสํงความร๎อนในอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมโลหะ และระบบอื่นๆ ที่ไมํใช๎ระบบพลังงาน

แสงอาทิตย์ นอกจากน้ีสารประกอบไนเตรตอื่นๆ เชํน แคลเซียมไนเตรต ยังชํวยลดจุดหลอมเหลว (133 °C) ได๎อีก

ด๎วย เกลือหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 221 °C เมื่อหลอมเหลวเป็นของเหลวจะรักษาอุณหภูมิไว๎ที่ 288 °C โดยจะถูกเก็บ

อยํูในถังเก็บของเหลวที่ยังไมํได๎รับความร๎อน (cold storage tank) ที่มีฉนวนหุ๎ม และจะถูกปั๊มผํานแผงเก็บพลังงาน

แสงอาทิตย์ (solar collector) โดยอุณหภูมิ จะสูงข้ึนถึง 566 °C จากน้ันจะถูกสํงไปเก็บไว๎ในถังเก็บนํ้าร๎อน (hot 

storage tank) หากถังเก็บนํ้าร๎อนมีฉนวนกันความร๎อนอยํางดีจะสามารถเก็บความร๎อนได๎นานถึงสัปดาห์ นอกจากน้ี

ยังมีเกลือหลอมเหลวที่สามารถเก็บความร๎อนที่อุณหภูมิสูงๆ ได๎อยําง โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ซึ่งมีจุด

หลอมเหลวอยํูที่ 320 °C และสามารถทํางานได๎ที่อุณหภูมิสูงถึง 800 °C แตํก็มีข๎อจํากัด เน่ืองจาก NaOH มีคําการ

กัดกรํอนสูง จึงยากตํอการจัดเก็บที่อุณหภูมิสูง [153, 155, 156]โดยตัวกลางที่เป็นของเหลว แตํละชนิดมีคุณสมบัติ

แสดง ดังตารางที่ 2.6 

ตารางที่ 2.6 แสดงคุณสมบัติเฉพาะของตัวกลางของเหลวแตํละชนิด [154, 155] 

ตัวกลาง 
(Medium) 

ชนิดของของไหล 
(Fluid type) 

ชํวงอุณหภูมิใช๎
งาน (°C) 

ความ
หนาแนํน 
(kg/m3) 

ความร๎อนจําเพาะ 
(specific heat; 
J/kg.K) 

การนําความร๎อน 
(Thermal 
conductivity; W/m.K) 

นํ้า - 0-100 1000 4190 0.63 at 38°C 

Caloria HT43 Oil 12-260 867 2200 - 

นํ้ามันเครื่อง 
(engine oil) 

Oil Up to 160 888 1880 0.145 

Hitec Molten salt 141-540 1680 1560 0.61 

Draw salt Molten salt 220-540 1733 1550 0.57 
ลิเธียม (lithium) Liquid salt 180-1300 510 4190 38.1 

โซเดียม (sodium) Liquid salt 100-760 960 1300 67.5 

เอทานอล (ethanol) Organic liquid Up to 78 790 2400 - 

โพรพานอล Organic liquid Up to 97 800 2500 - 
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(propanol) 

บิวทานอล 
(butanol) 

Organic liquid Up to 118 809 2400 - 

ไอโซบิวทานอล 
(isobutanol) 

Organic liquid Up to 100 808 3000 - 

ไอโซเพนทานอล
(isopentanol) 

Organic liquid Up to 148 831 2200 - 

ออกเทน (octane) Organic liquid Up to 126 704 2400 - 
 

 ตัวกลางที่เป็นของแข็ง (solid media storage) 

การเก็บพลังงานความร๎อนในตัวกลางที่เป็นของแข็ง เป็นการหลีกเลี่ยงข๎อจํากัดของตัวกลางที่เป็น

ของเหลว เชํน ความดันไอสูง การรั่วซึม และ /หรือการกัดกรํอนจากคุณสมบัติของตัวกลางบางชนิด โดยพลังงาน

ความร๎อนสามารถเก็บได๎ทั้งที่อุณหภูมิสูง หรืออุณหภูมิต่ําก็ได๎ ซึ่งชํวงของอุณหภูมิต๎องข้ึนอยํูกับคุณสมบัติด๎านจุด

เดือดและจุดเยือกแข็งของตัวกลางด๎วย[8] ซึ่งของแข็งที่นํามาเป็นตัวกลาง เชํน หิน โลหะ  คอนกรีต ทราย อิฐ เป็น

ต๎น  

โดยสํวนใหญํจะนิยมใช๎หิน หรือกรวดทราย เน่ืองจากหาได๎งําย และมีราคาถูก โดยสํวนใหญํตัวกลางที่เป็น

ของแข็งมักใช๎กับระบบที่มีอุณหภูมิสูงกวํา 100 °C ซึ่งลักษณะการเก็บความร๎อนในตัวกลางของแข็ง คือ ตัวกลาง 

เชํน หินหรือกรวดจะถูกบรรจุอยํางหลวมๆ ไว๎ในเบด (bed) และสามารถให๎ของไหล (ซึ่งมักจะเป็นอากาศ ) ไหลผําน

ได๎สะดวก  ดังรูปที่  2.31 เพ่ือที่จะ นําความร๎อนเข๎ามาหรือออกไปจากเบด เน่ืองจากหินหรือกรวดที่บรรจุในเบดมี

พ้ืนที่ผิวมาก ทําให๎เกิดการถํายเทความร๎อนจากอากาศได๎ดี และพ้ืนที่ผิวที่สัมผัสกับภายนอกมีน๎อย ดังน้ันการสูญเสีย

ความร๎อนสูํแวดล๎อมภายนอกจึงน๎อยไปด๎วย การสะสมพลังงานความร๎อนในระบบเบดน้ันข้ึนอยํูกับหลายตัวแปร เชํน 

ขนาดและรูปรํ างของตัวกลาง ชํองวําง (Porosity) ในเบด การถํายเทความร๎อนของของไหล [157-159] สํวนใหญํ

ขนาดของหินที่เป็นตัวกลางจะอยํูในชํวง 1-5 เซนติเมตร [152, 153, 160] 

 
รูปที่ 2.31 แสดงลักษณะการทํางานของ fixed bed storage [157] 
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ตัวกลางของแข็งชนิด อื่นๆ เชํน แมกนีเซียมออกไซด์  (Magnesia), อะลูมินัมออกไซด์  (alumina) และ 

ซิลิกอนออกไซด์ ซึ่งเป็นวัสดุทนความร๎อน เหมาะกับการเก็บความร๎อนที่อุณหภูมิสูง ในหลายประเทศมีการใช๎ก๎อน

อิฐ (bricks) ที่ทําจากแมกนีเซียมออกไซด์เป็นตัวเก็บความร๎อนไว๎ใช๎ในฤดูหนาวอีกด๎ว ย [155] โดยคุณสมบัติของ

ตัวกลางที่เป็นของแข็งชนิดตํางๆ แสดงดังตารางที่ 2.7 

ตารางที่ 2.7 แสดงคุณสมบัติเฉพาะของตัวกลางของแข็งแตํละชนิด [155] 

ตัวกลาง (Medium) ความ
หนาแน่น 
(kg/m3) 

ความร้อน
จ าเพาะ 
(Specific heat; 
J/kg.K) 

ความจุความร้อน 
(Heat capacity 
𝛒𝐜 × 𝟏𝟎−𝟔; 
J/m3.K) 

การน าความร้อน 
(Thermal 
conductivity; 
W/m.K) 

การแพร่ความ
ร้อน( Thermal 
diffusivity  

𝜶 =
𝒌

𝛒𝐜
𝟏𝟎𝟔; 

m2/s) 

Aluminum 2707 896 2.4255 204 at 20°C 84.100 
Aluminum oxide 3900 840 3.2760 - - 

Aluminum 
sulfate 

2710 750 2.0325 - - 

Brick 1698 840 1.4263 0.69 at 29°C 0.484 

Brick magnesia 3000 1130 3.3900 5.07 1.496 

Concrete 2240 1130 2.5310 0.9-1.3 0.356-0.514 

Cast iron 7900 837 6.6123 29.3 4.431 
Pure iron 7897 452 3.5694 73.0 at 20°C 20.450 

Calcium chloride 2510 670 1.6817 - - 

Copper 8954 383 3.4294 385 at 20°C 112.300 
Potassium 
chloride 

1980 670 1.3266 - - 

Potassium sulfate 2660 920 2.4472 - - 
Sodium 
carbonate 

2510 1090 2.7359 - - 

Stone, granite 2640 820 2.1648 1.73-3.98 0.799-1.840 

Stone, limestone 2500 900 2.2500 1.26-1.33 0.560-0.591 
Stone, marble 2600 800 2.0800 2.07-2.94 0.995-1.413 

Stone, sandstone 2200 710 1.5620 1.83 1.172 
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 การเก็บพลังงานในรูปความร๎อนแฝง (Latent Heat Storage) 

เป็นระบบสะสมพลังงานไว๎ในรูปของความร๎อนแฝงของการเปลี่ยนสถานะของตัวกลาง ซึ่งทําได๎ ในการรับสํงความ

ร๎อนน้ีอุณหภูมิจะคงที่แตํสถานะ(Phase) ของตัวกลางจะเปลี่ยนไป ในความเป็นจริงแล๎วเป็นไปได๎ยากท่ีอุณหภูมิจะคงที่ตลอด

กระบวนการเน่ืองจากในระบบจะมีการสูญเสียความร๎อนเกิดข้ึนเสมอ เชํน ระบบปรับอุณหภูมิและการระบายอากาศ เป็นต๎น   

โดยเมื่อสารตัวกลางรับความร๎อน ตัวกลางอาจเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นของเหลว (solid-liquid) หรือจากของเหลวไปเป็น

ก๏าซ (liquid-gas) และเมื่อต๎องการใช๎ความร๎อนก็จะใช๎สารตัวกลางอีกตัวหน่ึงในการแลกเปลี่ยนความร๎อน สารตัวกลางที่เก็บ

สะสมความร๎อนไว๎ก็จะเย็นลง โดยจะคายความร๎อนแฝงออกมาแล๎วเปลี่ ยนสถานะจากก๏าซเป็นของเหลว (gas-liquid) และ

ของเหลวไปเป็นของแข็ง (liquid-solid) [153, 160] 

ปกติแล๎วมักจะใช๎ระบบของของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลว (solid-liquid) เพราะมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรน๎อย

และทําให๎คําความร๎อนแฝงคํอนข๎างสูง ทําให๎การออกแบบภาชนะบรรจุเป็นไปได๎งํ ายข้ึน โดยปกติวัสดุเปลี่ยนสถานะระหวําง

ของเหลวกับของแข็ง ท่ีมีการเปลี่ยนสถานะในอุณหภูมิระหวําง 20 °C ถึง 80 °C ได๎แกํ ข้ีผึ้งพาราฟิน (paraffin  wax) เกลือไฮ

เดรท (hydrated  salts) และกรดไขมัน (fatty acids)  

- ข้ีผึ้งพาราฟินน้ันหาได๎งําย และมีคําความรอ๎นแฝงของการเปลี่ยนสถานะประมาณ 200 กิโลจูลตํอกิโลกรัม 

- เกลือไฮเดรทมีคําความร๎อนแฝงมากกวําข้ีผึ้งพาราฟินสองเทํา รวมถึงราคาถูกและหาได๎งํายกวํา แตํก็มีข๎อเสียคือ มี

การกัดกรํอนกับโลหะ   

- กรดไขมันมีลักษณะคล๎ายข้ีผึ้งพาราฟิน มีคําความร๎อนแฝงของการเปลี่ยนสถานะประมาณ 200 กิโลจูลต ํอกิโลกรัม  

แตํมีราคาสูงกวําข้ีผึ้งพาราฟิน 

การสะสมพลังงานความร๎อนด๎วยความร๎อนแฝงของการเปลี่ยนสถานะมีประสิทธิภาพมากกวําการสะสมความร๎อนใน

รูปแบบความร๎อนสัมผัส หรือความจุความร๎อนจําเพาะของสาร หลายประการ เชํน สามารถสะสมพลังงานความร๎อนได ๎ใน

ปริมาณมากโดยที่ไมมํีการเพ่ิมอุณหภูมิของวัสดุ ซึ่งทําให๎มีการสูญเสียพลังงานน๎อยกวําแบบความร๎อนสัมผัส ประโยชนอ์ีกอยําง 

คือ พลังงานในปริมาณมากสามารถสะสมไดโ๎ดยนํ้าหนักของวัสดุเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Materials, PCMs)   

นอกจากน้ันในการเก็บสะสมพลังงานปริมาณท่ีเทําๆกัน เก็บสะสมอยํูในรูปของความร๎อนแฝงจะมีขนาดของหนํวย

เก็บเล็กกวําการเก็บความร๎อนในรูปความร๎อนสัมผัส เน่ืองจากปริมาณความร๎อนที่สามารถเก็บสะสมได๎นอกจากจะข้ึนอยํูกับ

ชนิดของสารแล๎วยังข้ึนอยํูกับลักษณะการเปลี่ยนสถานะด๎วย เชํน ปริมาณความร๎อนแฝงที่ต๎องการขณะที่เปลี่ยนจ ากของแข็ง

เป็นของเหลวจะตํ่ากวําขณะที่สารเปลี่ยนจากของเหลวเป็นก๏าซ สําหรับสารบางชนิดขณะที่เปลี่ยนจากของเหลวเป็นก๏าซจะมี

ความดันสูงข้ึน เชํน นํ้าเมื่อเปลี่ยนเป็นไอจะเกิดความดันสูง ดังน้ันโครงสร๎างของหนํวยเก็บพลังงานน้ีจะต๎องแข็งแรง ราคาแพง 

จึงไมํได๎รับความนิยม สํวนสารที่เก็บความร๎อนและคายความร๎อนแบบเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวและของเหลว

เป็นของแข็ง เชํน การหลอมตัวและการแข็งตัวของพวกเกลือไมํมีความดันเข๎ามาเก่ียวข๎อง ซึ่งแม๎แตํจะให๎ปริมาณความร๎อนตํ่า

กวําแบบแรกแตํก็ได๎รับความนิยมมากกวํา [153, 155] 
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การสะสมพลังงานความร๎อนในรูปความร๎อนแฝงของการเปลี่ยนสถานะก็มี ข๎อเสียบางประการ คือ  วัสดุที่ใช๎ในการ

สะสมพลังงานความร๎อนจะมีการเปลี่ยนสถานะขณะใช๎ งาน จึงต๎องใช๎ความพยายามอยํ างสูงในการควบคุมการใช๎ งาน ดังน้ัน 

PCM สํวนมากจึงมีการหํอหุ๎ม (encapsulated) ด๎วยวัสดุชนิดอื่น อีกทั้ง PCM สํวนใหญํมีคําการนําความร๎อนตํ่า ดังน้ันจึงต๎อง

เพ่ิมอัตราการสํงผํานความร๎อน (heat transfer rate) ซึ่งทําได๎โดยการเพ่ิมครีบ (fins) และการหํอหุ๎ม PCM (encapsulation 

PCM) วีการน้ีเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่การสํงผํานความร๎อนของวัสดุที่บรรจุ PCM เน่ืองจากข้ันตอนการผลิตที่เพ่ิมข้ึน จึงทําให ๎ราคา

ของ PCM สูงข้ึนตามไปด๎วย ดังน้ัน encapsulation PCM จึงถูกประยุกต์์ใช๎งานเฉพาะในกรณีพิเศษ   

อยํางไรก็ตามหากราคาของ Encapsulation PCM ลดลงและ ข๎อเสียในการใช๎ งานสามารถกํา จัดได ๎ การสะสม

พลังงานความรอ๎นในรูปความร๎อนแฝงของการหลอมเหลวจะเป็นที่นิยมมากกวําวิธีสะสมพลังงานด ๎วยวิธีความร ๎อนสัมผัส หรือ

ความร๎อนจําเพาะของวัสดุ [161, 162] 

 การเก็บพลังงานในรูปความร๎อนทางเคมี (Chemical Heat Storage) [152, 163, 164] 

 การเก็บพลังงานความร๎อนในระบบน้ี เป็นการเก็บความร๎อนในรูปของปฏิกิริยาเคมี (chemical reaction) โดย

ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดข้ึนจะต๎องเป็นปฏิกิริยาท่ีสามารถผันกลับได๎ (reversible) การเก็บพลังงานในระบบน้ีจะมีความจุพลังงาน

มากกวําการเก็บพลังงานในรูปความร๎อนสัมผัส และความร๎อนแฝง ในระบบน้ีจะเก็บพลังงานความร๎อนโดยปฏิกิริยาของสารที่

เรียกวํา ปฏิกิริยาดูดความร๎อน (endothermic reaction) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาท่ีจะรับพลังงานสํวนหน่ึงมาเพ่ือทําลายพันธะ

ระหวํางคูํสารที่ทําปฏิกิริยากัน ซึ่งจะเกิดข้ึนที่อุณหภูมิสูง ทําให๎ได๎สารต้ังต๎นออกมาอีกครั้ง และเมื่อความดันและอุณหภูมิมีการ

เปลี่ยนแปลง จะเกิดปฏิกิริยาเคมีระหวํางคูํสารเดิม โดยจะเกิดการสร๎างพันธะข้ึนมาใหมํ ซึ่งกระบวนการน้ีจะเกิดการปลํอย

ความร๎อนออกมา ซึ่งเรียกวํา ปฏิกิริยาคายความร๎อน (exothermic reaction)  

 การเก็บพลังงานด๎วยปฏิกิริยาเคมีน้ี นอกจากจะสามารถเก็บความร๎อนได๎ ในปริมาณมากแล๎ว ยังเหมาะตํอการเก็บ

ความร๎อนในระยะยาวอีกด๎วย แตํสิ่งสําคัญที่จะทําให๎ระบบมีการเก็บและใช๎ความร๎อนได๎อยํางมีประสิทธิภาพคือ การผันกลับ

ของปฏิกิริยาต๎องเป็นไปอยํางสมบูรณ์ (Completely reversible reaction)  

2.3.1.2 ประเภทของระบบกักเก็บความร้อน 

 ระบบกักเก็บความร๎อนที่นิยมใช๎ สํวนใหญํจะเป็นแบบความร๎อนสัมผัส เน่ืองจากระบบไมํยํุงยาก อีกท้ังสามารถติดต้ัง

ในครัวเรือนเพ่ือใช๎ทํานํ้าร๎อนไว๎ใช๎ภายในบ๎าน โดยเชื่อมตํอกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได๎อีกด๎วย ซึ่งประเภทของระบบเก็บความ

ร๎อนแบบสัมผัสน้ีมีทั้งระบบแอ็คทีฟ(Active system) และระบบแพสสีฟ (Passive system) [160-162, 164-166] 

 ระบบแอ็คทีฟ (Active system) 

 สารแลกเปลี่ยนความร๎อน (heat transfer fluid) จะถูกปั๊มผํานตัวกักเก็บความร๎อน ซึ่งถังที่ใช๎เก็บตัวกลางในระบบ

สามารถออกแบบถังได๎ทั้งแบบถังเด่ียว และถังคูํ นอกจากน้ันระบบแอ็คทีฟยังแบํงได๎เป็นสองประเภทยํอยๆ คือ แบบ Direct 

และ Indirect  
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 Active Direct storage system ระบบน้ีสารแลกเปลี่ยนความร๎อน (heat transfer fluid) จะเป็นตัวกัก

เก็บความร๎อน ซึ่งรับความร๎อนจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง และนําไปใช๎ในระบบที่ต๎องการความร๎อน 

ซึ่งระบบน้ีจะมีประสิทธิภาพสูงและคําใช๎จํายในการติดต้ังระบบตํ่า   

 Active Indirect storage system ระบบน้ีจะมีถังสองถังแยกจากกัน โดยสารแลกเปลี่ยนความร๎อนจาก

ถังเก็บนํ้าเย็น (cold storage tank) จะว่ิงวนในระบบเพ่ือรับความร๎อนจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และมา

แลกเปลี่ยนความร๎อนกับตัวกลางที่เป็นของเหลว (เชํน นํ้า เกลือหลอมเหลว หรือนํ้ามัน) ที่ต๎องการนําไปใช๎

ประโยชน์ ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน (heat exchanger) หลังจากน้ันจะถูกเก็บไว๎ในถังนํ้าร๎อน (Hot 

storage tank)  

 ระบบแพสสีฟ (Passive system) 

 ระบบน้ีเป็นระบบที่มีตัวกลางในการเก็บความร๎อนเป็นคูํ (dual medium storage system) โดยสารแลกเปลี่ยน

ความร๎อนจะทําหน๎าท่ีขนสํงพลังงานที่รับมาจากแหลํงความร๎อน (หรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ) ให๎กับตัวกลางในการเก็บความ

ร๎อน โดยระบบน้ีของเหลวจะเคลื่อนที่ตามแรงโน๎มถํวงของโลก ซึ่งผลดีคือ ไมํมีเครื่องใช๎ไฟฟูา  (เชํน ปั๊ม ) ที่อาจเสียได๎ ทําให๎

อายุการใช๎งานนานและมีการบํารุงรักษางํายกวําระบบแอ็ คทีฟ นอกจากน้ัน ระบบ แพสสีฟ ยังมีราคาถูกกวําระบบ แอ็คทีฟ 

แตํมีข๎อเสียตรงที่มีประสิทธิภาพ น๎อยกวําระบบแอ็คทีฟ น่ันเอง 

2.3.1.3 ลักษณะของระบบถังเก็บความร้อน (Thermal Energy Storage Tank Systems) 

  ลักษณะที่สําคัญของระบบกักเก็บพลังงานในรูปความร๎อนคือ [163] 

1. ความจุ ซึ่งก็คือความสามารถของวัตถุตัวกลางในการเก็บรักษาความร๎อนไว๎ และมีความสําคัญในการคํานวณ

ขนาดของระบบเก็บกักเก็บความร๎อน      

2. อัตราของพลังงานที่ทางเข๎าและทางออกจากระบบเก็บกักเก็บความร๎อน    

3. ลักษณะของการนําความร๎อนเข๎าและออก รวมถึงความแตกตําง ของอุณหภูมิที่จําเป็นต๎องใช๎เพ่ือให๎ได๎ปริมาณ

ความร๎อนที่ต๎องการ      

4. การควบคุมในการสูญเสียความร๎อน     

5. การแบํงชั้นของระดับอุณหภูมิภายในถังกักเก็บความร๎อน    

6. ชํวงของอุณหภูมิการใช๎งาน และอุณหภูมิการเก็บกักเก็บความร๎อน 

โดยระบบถังเก็บความร๎อนมีหลายประเภท ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 ระบบ Two-Tank Direct  [164, 166, 167] 

ระบบน้ี ใช๎สารแลกเปลี่ยน และกักเก็บความร๎อนเป็นสารชนิดเดียวกัน ซึ่งจะถูกเก็บไว๎ในถังสองถัง โดยถังหน่ึงเป็นถัง

เก็บของเหลวที่อุณหภูมิต่ํา และอีกถังหน่ึงเป็นถังเก็บของเหลวที่อุณหภูมิสูง โดยของไหลที่เป็นตัวกลางจะถูกปั๊มจากถังที่มี

อุณหภูมิตํ่าผํานแผงรับความร๎อนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งจะรับความร๎อนจากแผงดังกลําว และจะถูกสํงไปเก็บไว๎ที่ถังอุณหภูมิสูง 
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เมื่อต๎องการใช๎ความร๎อน หรือไฟฟูาตัวกลางที่มีอุณหภูมิสูงจะถูกสํงผํานเครื่องผลิตไอนํ้า (steam generator) เพ่ือผลิตไอนํ้า 

สําหรับการผลิตไฟฟูาตํอไป โดยตัวกลางที่ให๎ความร๎อนแล๎วจะถูกสํงกลับมาบรรจุในถังอุณหภูมิตํ่า เพ่ือจะถูกสํงไปรับความร๎อน

อีกครั้ง ซึ่งกระบวนการดังกลําวแสดง ดังรูปที่ 2.32 

 

รูปที่ 2.32 แสดงโครงสร๎าง สํวนประกอบของระบบ Two-Tank Direct [166]   

 ระบบ Two-Tank Indirect [164, 166, 167] 

ระบบน้ี มีลักษณะคล๎ายกับระบบแบบ เพียงแตํสารแลกเปลี่ยนความร๎อน กับตัวกลางในการเก็บความร๎อนที่ใช๎ เป็น

สารตํางชนิดกัน อีกท้ังตัวกลางที่ใช๎ในการกักเก็บความร๎อนก็ไมํได๎รับความร๎อนจากแหลํงผลิตความร๎อนโดยตรง ระบบน้ีสาร

แลกเปลี่ยนความร๎อนจะทําหน๎าในการรับความร๎อนจากแหลํงผลิตความร๎อน และแลกเปลี่ยนความร๎อนกับตัวกลางที่ใช๎กักเก็บ

ความร๎อนผํานเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน (Heat Exchanger) เมื่อตัวกลางมีอุณหภูมิสูงข้ึนก็จะถูกสํงไปให๎ความร๎อน หรือ

ผลิตไฟฟูาตํอไป โดยกระบวนการดังกลําว แสดงดังรูป 2.33 
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รูปที่ 2.33 แสดงโครงสร๎าง สวํนประกอบของระบบ Two-Tank Indirect [166] 

 เครื่องทํานํ้าร๎อนแบบถัง (Batch Heaters) [161, 162, 166] 

เครื่องทํานํ้าร๎อนแบบน้ี บางครั้งเรียกวํา แบบกลํองขนมปัง (Bread Box) ซึ่งเป็นเครื่องทํานํ้าร๎อนในระบบแพสสีฟ

แบบงําย ๆ มีสํวนประกอบ คือ จะมีถังกักเก็บนํ้าร๎อนวางอยํูในกลํองที่หุ๎มฉนวนมีแผํนสะท๎อนแสงภายในกลํอง และมีด๎านที่หัน

เข๎าหาแสงอาทิตย์เป็นกระจกใส ซึ่งถังกักเก็บความร๎อนน้ัน อาจจะมีมากกวํา 1 ถัง ก็ได๎ เครื่องทํานํ้าร๎อนแบบถาดน้ี  มีราคาถูก

และมีอุปกรณ์ไมํมากชิ้น ทําให๎มีการบํารุงรักษางําย และมีปัญหาระบบที่ใช๎งานไมํได๎น๎อย ในการติดต้ังเครื่องทํานํ้าร๎อนประเภท

น้ี สามารถติดต้ังทั้งบนพ้ืนและบนหลังคา แตํในกรณีที่ ต๎องการติดต้ังบนหลังคา ต๎องตรวจสอบความแข็งแรง ของหลังคา 

เพราะเครื่องทํานํ้าร๎อนเมื่อบรรจุนํ้าแล๎วจะมีนํ้าหนักพอสมควร สําหรับถังกักเก็บนํ้าร๎อนที่ติดต้ังอยํูภายในกลํองจะใช๎วัสดุพิเศษ

ในการผลิต เน่ืองจากวัสดุ ท่ีมีนํ้าหนักพอสมควร สําหรับถังกักเก็บนํ้าร๎อนที่ติดต้ังอยํูภายในกลํองจะใช๎วัสดุพิเศษในการผลิต 

เน่ืองจากวัสดุที่ใช๎ทําผิวจะต๎องมีการดูดความร๎อนที่ดี แตํมีการสูญเสียความร๎อนโดยการแผํรังสีตํ่า ระบบน้ีแสดงการ ทํางาน ดัง

รูป 2.34 

สําหรับในประเทศเมืองหนาว การใช๎เครื่องทํานํ้าร๎อนแบบถั ง จะมีปัญหาเรื่องนํ้าภายในทํอแข็ง ซึ่งมีวิธีแก๎ไขหลาย

ประการ เชํน การหุ๎มฉนวน ใช๎ทํอพลาสติก หรือพันเทปให๎ความร๎อนด๎วยไฟฟูารอบๆ ทํอไว๎ 
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รูปที่ 2.34 แสดงโครงสร๎าง สํวนประกอบของระบบ Batch Heaters [166] 

 ระบบทํอความร๎อน เทอร์โมไซฟอน (Thermosiphon Systems) [161, 162, 166] 

ระบบน้ีจะใช๎หลักการพาความร๎อนตามธรรมชาติ คือ นํ้าท่ีร๎อนกวําจะอยูํด๎านบน ดังน้ัน เมื่อทําการติดต้ังถังกักเก็บ
นํ้าร๎อนให๎อยูํสูงกวําตัวกักเก็บความร๎อน จะทําให๎เกิดการหมุนเวียนของนํ้า ระหวํางตัวกักเก็บความร๎อนกับถังเก็บนํ้าร๎อน 
เพราะเมื่อนํ้าในตัวกักเก็บความร๎อนถูกทําให๎มีอุณหภูมิสูงข้ึน จะสํงผลให๎นํ้าจะมีน้ําหนักเบาข้ึน และจะข้ึนไปอยํูในถังเก็บนํ้า
ร๎อนด๎านบนตามหลักการพาความร๎อนตามธรรมชาติ ขณะเดียวกันนํ้าเย็นที่อยํูด๎านลํางของถังเก็บนํ้าร๎อน จะไหลไปสูํด๎านลําง
ของตัวกักเก็บความร๎อน เพ่ือทดแทนนํ้าร๎อนที่เคลื่อนที่ข้ึนไปบนถังเก็บนํ้าร๎อน ในลักษณะเชํนน้ี ทําให๎เกิดการไหลเวียนข้ึนใน
ระบบมีลักษณะคล๎ายกับกาลักนํ้า (Siphon) น่ันเอง ระบบทํอความร๎อนเทอร์โมไซฟอนน้ี มีประสิทธิภาพดีพอสมควร และยังมี
ราคาไมํสูงมาก แตํข๎อควรระวังคือ ในการติดต้ังครั้งแรกต๎องได๎มาตรฐาน เพราะระบบจะทํางานไมํได๎ ถ๎ามีข๎อผิดพลาดจากการ
ติดต้ัง สําหรับในประเทศเมืองหนาวจะมีการปูองกันนํ้าแข็งตัว โดยใช๎ของเหลวที่มีจุดเยือกแข็งตํ่า รํวมกับการใช๎เครื่อง
แลกเปลี่ยนความร๎อน ซึ่งมีลักษณะคล๎ายระบบแอ็คทีฟ แบบ indirect โดยการทํางานของระบบน้ี แสดงดังรูป 2.35 
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รูปที่ 2.35 แสดงโครงสร๎าง สํวนประกอบของระบบ Thermosiphon [166]   

 ระบบ Single-Tank Thermocline [164, 167, 168] 

ระบบน้ีถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือลดต๎นทุนในการติดต้ังของระบบกักเก็บพลังงานความร๎อน เน่ืองจากถังเก็บที่ใช๎มีเพียงถัง

เดียว อีกทั้งยังไมํจําเป็นต๎องใช๎เครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน จึงสามารถประหยัดคําอุปกรณ์ได๎  ระบบ Thermocline น้ีข้ึนอยํู

กับความหนาแนํนของของไหลที่ข้ึนกับอุณหภูมิ  

การเก็บความร๎อนในระบบน้ี ตัวกลางที่เป็นของไหลที่มีอุณหภูมิสูงและตํ่าจะถูกเก็บภายในถังเดียวกัน โดยใช๎ความ

ตํางความหนาแนํนของของไหลเพ่ือแยกของเหลวที่อุณหภูมิต่ํา และสูงออกจากกัน จะทําให๎เกิดชั้นที่เรียกวํา Thermocline 

ซึ่งเป็นชั้นที่มีอุณหภูมิอยูํระหวํางของไหลทั้งสองชํวงอุณหภูมิ โดยแสดงดังรูป 2.36 

 

รูปที่ 2.36 แสดงโครงสร๎าง สํวนประกอบของระบบ Single-Tank Thermocline 
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สํวนใหญํระบบน้ีจะใช๎ตัวกลางที่เป็นของแข็ง อยําง ทรายซิลิกา (Silica sand) ของไหลที่มีอุณหภูมิสูงจะถํายเทความ

ร๎อน โดยจะไหลผํานด๎านบนของชั้น Thermocline และออกด๎านลํางที่อุณหภูมิต่ํา การไหลผํานชั้น Thermocline จาก

ด๎านบนลงสูํด๎านลํางเป็นกระบวนการเก็บสะสมความร๎อน ซึ่งในทางตรงกันข๎ามหากไหลจากด๎านลํางของชั้น Thermocline 

ข้ึนสูํด๎านบน จะเป็นการนําความร๎อนไปใช๎ในกระบวนการผลิตไอนํ้าและไฟฟูา โดยผลจากการลอ ยตัวของตัวกลางทําให๎เกิด

การแบํงชั้นความร๎อนของของไหล ซึ่งเป็นการรักษาเสถียรภาพ และคงไว๎ซึ่งชั้น thermocline 

2.3.2 การกักเก็บความเย็น 

 จากปัจจุบันอุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงข้ึนจากภาวะโลกร๎อน ซึ่งเกิดจากก๏าซเรือนกระจกจากการเผาไหม๎เชื้อเพลิง

ฟอสซิลในอุตสาหกรรม รวมทั้งการใช๎พลังงานของประชากรโลกในชีวิตประจําวันด๎วย ดังน้ันระบบทําความเย็นอยําง

เครื่องปรับอากาศจึงมีบทบาทในชีวิตของมนุษย์มากข้ึน ท้ังการใช๎เครื่องปรับอากาศในสํานักงานชํวงกลางวัน และการใช๎ตาม

บ๎านเรือนในชํวงกลางคืน  นอกจากน้ีระบบทําความเย็นยังมีความสําคัญในกระบ วนการผลิตทางอุตสาหกรรม เชํน 

อุตสาหกรรมอาหารแชํแข็งที่ต๎องการความเย็นเก็บรักษาอาหาร  ให๎มีความสดเป็นเวลานาน  จากการสํารวจพบวํา ระบบปรับ

อากาศที่ใช๎ในอาคารขนาดใหญํ  จะใช๎พลังงานไฟฟูาประมาณครึ่งหน่ึงของพลังงานไฟฟูาท้ังหมดที่ใช๎ภายในอาคาร เชํน 

โรงพยาบาล โรงแรม เชํนเดียวกับภาคอุตสาหกรรมก็มีใช๎ระบบทําความเย็น และระบบปรับอากาศในกระบวนการผลิตตํางๆ 

 ดังน้ันเพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานและคําไฟฟูาจากเครื่องปรับอากาศ หรือระบบทําความเย็นในภาคอุตสาหกรรม

น้ัน จึงมีระบบกักเก็บความเย็นซึ่งเป็นการสะสมพลังงานในชํวงเวลาหน่ึงเพ่ือนําไปใช๎ในอีกชํวงเวลาหน่ึง โดยระบบกักเก็บความ

เย็นน้ีสามารถนํามาใช๎ทดแทนเครื่องปรับอากาศได๎บางสํวน จะเป็นการลดคําใช๎จํายให๎กับองค์กรและ/หรือภาคอุตสาหกรรมได๎

อีกด๎วย โดยระบบ Thermal Energy Storage (TES) น้ีประกอบด๎วย Cooling Medium ที่ถูกเก็บไว๎ใน storage Tank, 

ระบบ Chiller หรือระบบทําความเย็น , ระบบทํอ , ปั๊ม และระบบควบคุม โดยปกติ Medium ที่ใช๎ในระบบ TES จะเป็นนํ้า , 

นํ้าแข็งหรือ Phase-Change Material (PCM) (บางครั้งเรียกวําเกลือEutectic) [169-171] 

2.3.2.1 การเก็บกักความเย็นโดยการใช้น้ า (Chilled Water Storage) 

 ระบบน้ีเป็นการสะสมความเย็นโดยใช๎นํ้าเย็นเป็นตัวกลาง ซึ่งระบบน้ีอาศัยการสะสมพลังงานในรูปความร๎อนสัมผัส

ของนํ้า การกักเก็บความเย็นในรูปของนํ้าเย็นจะประกอบด๎วย เครื่องทํานํ้าเย็น ถังเก็บนํ้าเย็น ระบบปั๊ม ระบบทํอ และคอยล ์

เย็น เป็นต๎น โดยถังเก็บนํ้าเย็นสามารถติดด้ังอยํูบนดินหรือใต๎ดิน ก็ได๎ ถ๎าอยํูใต๎ดินจะมีราคาแพงกวําและซํอมบํารุงยากแตํ ํ

ประหยัดพ้ืนที่ [172] การเก็บความเย็นด๎วยวิธีการน้ีตัวทําความเย็น (Chiller) จะสํงนํ้าเย็นมาตามทํอเครื่องปรับอากาศ ซึ่งแตํ

ละที่จะมีลมเปุาเปุาผํานทํอเย็นที่มีนํ้าเย็นอยํูข๎างในทําให๎ได๎ลมเย็นออกมา ระบบน้ีใช๎ Chiller ทํานํ้าเย็นในเวลากลางคืน แล๎ว

เก็บไว๎ในถังที่มีฉนวนหุ๎ม เพ่ือไมํให๎ความเย็นออกมาได๎  โดยในการเก็บความเย็นและการใช๎งานน้ันขนาดของ แท็งก์ นํ้าท่ีใช๎ใน

ระบบข้ึนอยํูกับผลตํางของอุณหภูมิของนํ้าเย็นที่จํายออกไปจากถัง และอุณหภูมิที่กลับเข๎ามา โดยปกติแล๎วจะเก็บนํ้าเ ย็นที่

อุณหภูมิ 4 – 5.5 °C ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะกับการใช๎งานในระบบ และนํ้าท่ีวนกลับมาในถังจะมีอุณหภูมิประมาณ 14 – 

15.5 °C หรือมากกวํา ข้ึนอยํูกับความต๎องการที่จะเพ่ิมความตํางของอุณหภูมิและลดขนาดของถังให๎น๎อยลงที่สุด   
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 ขนาดของถังน้ันจะสํงผลกระทบโดยตรงกับการแยกชั้นระหวํางนํ้าอุํนและนํ้าเย็นในถัง ซึ่งปกติแล๎วจะปลํอยให๎นํ้าเย็น

กับนํ้าอุํนแยกชั้นกันเองตามธรรมชาติ เน่ืองจากเป็นวิธีที่ประหยัด โดยนํ้าเย็นจะอยํูสํวนลํางของถัง เพราะมีความหนาแนํน

มากกวํา สํวนนํ้าอุํนจะลอยข้ึนสูํสํวนบนของถัง ดังน้ันการออกแบบถังเก็บจะต๎องคํานึ งถึงชั้นของอุณหภูมิเป็นสําคัญ เน่ืองจาก

จะถูกรบกวนได๎โดยการหมุนวนของนํ้าในถังทําให๎นํ้าตอนบนและตอนลํางปนกัน อุณหภูมินํ้าเย็นที่จํายเข๎าระบบจึงเกิดการ

เปลี่ยนแปลงและสูงกวํานํ้าเย็นจากเครื่องทํานํ้าเย็น ดังน้ันการออกแบบระบบจํายนํ้าจะใช๎ความเร็วคํอนข๎างตํ่าเพ่ือทําให๎การ

ผสมกันระหวํางนํ้าอุํนและนํ้าเย็นมีน๎อยที่สุด หรือสามารถลดปัญหาน้ีได๎โดยการทําถังให๎สูงข้ึนเพ่ือให๎เกิดการแยกชั้นของ

อุณหภูมิมีความหํางกันมากข้ึน ดังน้ันเมื่อใช๎วิธีน้ีบํอนํ้าเย็นจะต๎องมีขนาดใหญํมาก  

 ระบบน้ีจึงมีการลงทุนคํอนข๎างสูง เน่ืองจากต๎องทําถังที่มีความสูงมาก และต๎องมีฉนวนหุ๎มเพ่ือปูองกันการแลกเปลี่ยน

ความร๎อนกับสิ่งแวดล๎อมภายนอกขณะกักเก็บนํ้าเย็น และใช๎พ้ืนที่ในการสร๎างถังเก็บนํ้ามาก[173]  

จากข๎อจํากัดด๎านขนาดที่ใหญํโตของถังนํ้าเย็นและความไมํแนํนอนของอุณหภูมินํ้าเย็นจึงมีการสะสมความเย็นใน

นํ้าแข็ง ซึ่งการเก็บกักความเย็นโดยใช๎นํ้าแข็งมีข๎อดีที่สามารถประหยัดคําความต๎องการพลังไฟฟูา (Demand) ความคลํองตัวใน

การย๎ายเวลาในการทําความเย็นไปตามปริมาณการใช๎ไฟฟูา และสามารถให๎ความเย็นตลอดเวลาถึงแม๎ชํวงน้ันไมํมีไฟฟูา การ

เก็บกักความเย็นโดยใช๎นํ้าแข็งน้ันสามารถใช๎กับระบบปรับอากาศในอาคาร และระบบทําความเย็นในอุตสาหกรรมตํางๆ อาทิ 

โรงหนัง, โรงละคร, หอประชุม, อาคารแสดงสินค๎า, การลดอุณหภูมินมดิบ ผลไม๎และพืชไรํ , การควบคุมอุณหภูมิของปฏิกิริยา

ทางเคมีในขบวนการผลิต, ศูนย์ข๎อมูลคอมพิวเตอร์, และห๎องผําตัดในโรงพยาบาลที่ต๎องการระบบปรับอากาศตลอดเวลาแม๎ วํา

ไฟฟูาจะดับ เป็นต๎น [170] 

2.3.2.2 การเก็บกักความเย็นโดยใช้น้ าแข็ง (Ice storage) 

 เป็นการเก็บสะสมความเย็นไว๎ชั่วคราวในรูปของนํ้าแข็ง แล๎วนําความเย็นน้ันออกมาใช๎ในชํวงเวลาท่ีต๎องการ ซึ่งเป็น

ระบบที่ใช๎ความร๎อนแฝงของการหลอมละลายของนํ้าแข็ง ทําให๎ได๎อุณหภูมิคํอนข๎างคงที่ อีกท้ังนํ้าแข็งเป็นสารที่มีคําความร๎อน

แฝงในการละลายคํอนข๎างสูง คือ 144 บีทยูี/ปอนด์ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกวํานํ้าเย็น  ทําให๎ใช๎ปริมาตรในการเก็บน๎อยกวําโดย

ถังนํ้าแข็งจะเล็กกวําถังนํ้าเย็นถึงสี่เทํา [173] และต๎นทุนตํ่ากวําเมื่อเทียบกับระบบเก็บความเย็นแบบใช๎นํ้าเย็น  [169] โดยการ

เก็บความเย็นในรูปของนํ้าแข็ง ในชํวงเวลา Off Peak และจึงละลายนํ้าแข็งเพ่ือนําความเย็นที่เก็บไว๎น้ันออกมาใช๎ในชํวงเวลา  

On Peak หรือ Partial Peak ซึ่งสามารถลดคําใช๎จํายคําไฟฟูาตํอเดือนลงได๎ ดังรูปที่ 2.37 
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รูปที่ 2.37 การใช๎ประโยชน์จาก Ice storage [174] 

การสะสมพลังงานในรูปของนํ้าแข็งน้ันมีอยํูหลายระบบ โดยระบบที่ใช๎กันอยํูในปัจจุบัน ได๎แกํ [169,175] 

       - ระบบผลิตและละลายนํ้าแข็งเก็บไว๎ในถัง (Ice Harvesting System) 

       - ระบบขดทํอนํ้ายาแชํอยํูในถังนํ้า (Ice on Coil System) 

       - ระบบถังนํ้าแข็ง (Ice tank) 

       - ระบบเก็บนํ้าแข็งภายในภาชนะปิด (Ice Container)  

ประเภทของระบบกักเก็บความเย็นด๎วยนํ้าแข็ง ได๎แกํ 

 ระบบนํ้าแข็งเกาะติดทํอ (Ice On-Coil) 

        แบบละลายจากด๎านนอกระบบน้ีประกอบด๎วยทํอนํ้ายาขดไปมาในถังที่มีนํ้าบรรจุไว๎เกือบเต็มถัง  สารทําความเย็นที่

ไหลภายในทํอ จะทําการผลิตนํ้าแข็งเกาะที่รอบๆทํอดังกลําว  โดยนํ้าในถังจะคํอยๆเปลี่ยนสถานะเป็นนํ้าแข็งหุ๎มทํอหนา

ประมาณ 40 ม.ม. ถึง 65 ม.ม. เมื่อได๎นํ้าแข็งหนาตามท่ีต๎องการแล๎ว ระบบควบคุมจะหยุดการทํางานของคอมเพรสเซอร์  เมื่อ

ถึงเวลาใช๎งาน คือ ต๎องการความเย็นจากถังเก็บนํ้าแข็งระบบควบคุมจะควบคุมให๎ปั้มนํ้าเย็นทํางานสูบนํ้าไหลเ วียนผํานนํ้าแข็ง  

ทําให๎นํ้าแข็งละลายถํายเทความเย็นให๎กับระบบนํ้าเย็นตํอไป 

แบบละลายด๎านใน ระบบน้ีจะทําการผลิตนํ้าแข็งไว๎หุ๎มทํอเชํนเดียวกันกับแบบละลายจากด๎านนอก แตํการใช๎งานจะ

ตํางออกไป โดยจะใช๎นํ้าอุํนที่กลับจากการใช๎งานมาว่ิงผํานในทํอท่ีมีนํ้าแข็งหุ๎มดังกลําว ซึ่งจะทําให๎นํ้าแข็งละลายจากด๎านใน 

 ระบบถังนํ้าแข็ง (Ice Tank) 

        ทํอพลาสติกทําเป็นทํอนํ้าเกลือถูกม๎วนเป็นวงใสํลงในถังบรรจุนํ้ารูปทรงกระบอก  โดยที่ทํอใช๎พ้ืนที่ประมาณ ร๎อยละ 

10 ของปริมาณถัง และพ้ืนที่อีกประมาณ ร๎อยละ 10 เป็นที่วํางเผื่อการขยายตัวของนํ้าเมื่อแข็งตั วเป็นนํ้าแข็ง  สํวนที่เหลือเป็น
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ที่ใสํนํ้าเกลือ ท่ีเป็นการผสมกันโดยประมาณของเอธีลีนไกลโคล 25% และนํ้า 75% โดยได๎รับความเย็นจากเครื่องทํานํ้าเย็น 

และจะหมุนเวียนภายในทํอ และทําให๎นํ้าแข็งตัว 

        นํ้าแข็งที่ผลิตข้ึนจะมีความหนาประมาณ 10 ม.ม. ถึง 13 ม.ม. เกาะติดกับทํ อนํ้าเกลือที่ไหลเข๎าทํอมีอุณหภูมิ

ประมาณ -3.8 C ถึง -2 C และไหลออกท่ีประมาณ 0.6 C เมื่อมีนํ้าแข็งถึง 90% แล๎วจะมีผลทําให๎นํ้าเกลือถํายเทความเย็นไมํ

สะดวก อุณหภูมิจะตํ่า สามารถนําไปควบคุมให๎เครื่องทํานํ้าเย็นหยุดทํางานได๎ นํ้ามีปริมาณเพ่ิมข้ึน 9% เมื่อกลายเป็นนํ้าแข็ง 

ทําให๎ระดับนํ้าในถังเปลี่ยนไปตามปริมาณของนํ้าแข็งในถัง 

 ระบบเก็บนํ้าแข็ง (Ice Harvester) 

          ระบบเก็บนํ้าแข็ง ประกอบด๎วยสํวนผลิตนํ้าแข็ง  และสํวนที่เก็บนํ้าแข็งหรือนํ้าเย็น แตํละสํวนมีระบบควบคุมที่เป็น

เอกเทศ  สํวนผลิตนํ้าแข็งประกอบด๎วย Evaporator คอมเพรสเซอร์  และปั๊มหมุนเวียน นํ้าแข็งจะเกาะติดกับ  Evaporator 

หนาประมาณ 6 ม.ม. ถึง 10 ม.ม. นํ้าแข็งจะถูกละลายด๎วยการนําไอนํ้ายาร๎อนผํานเข๎าไปใน  Evaporator แคํเพียงพอให๎

นํ้าแข็งหลุดตกลงไปในสํวนเก็บตํอไป  การควบคุมทําให๎มีการทํางานเฉพาะในชํวงเวลาท่ีคําไฟฟูาตํ่า  และมีการควบคุมความ

หนาของนํ้าแข็ง นอกจากระบบที่นิยมใช๎งานในข๎างต๎นแล๎ว ยังมีระบบอื่นๆ ได๎แกํ 

- Encapsulated ice เป็นการเก็บความเย็นโดยใช๎บอลพลาสติกซึ่งบรรจุนํ้าอยํูภายใน และทําการแชํแข็งบอลดังกลําว

ในถังเก็บ ซึ่งในการใช๎งานน้ันก็จะละลายนํ้าแข็งที่อยํูภายในบอลพลาสติกและดึงความเย็นไปใช๎งาน  

- Ice Slurry ระบบน้ีเป็นระบบที่ทํานํ้าแข็งให๎อยูํในรูปของ slurry คือ เป็นลักษณะของผลึกนํ้าแข็งเล็กๆ ขนาด

ประมาณ 1 – 1.5 มิลลิเมตร แขวนลอยอยํูในนํ้า ซึ่งทําให๎สามารถปั๊มนํ้าแข็งชนิดน้ีได๎ลักษณะของ slurry โดย

สามารถประยุกต์ใช๎ได๎ 2 ลักษณะ คือ ปั๊มนํ้าแข็งผสมนํ้า ไปใช๎ได๎โดยตรงในรูปของ Ice slurry หรือใช๎งานในรูปของ 

Ice Harvesting ความเร็วในการถํายเทความร๎อนของ Ice slurry จะสูงกวํานํ้าแข็งประเภทอื่นๆ หลายเทํา เพราะวํา

ลักษณะนํ้าแข็งที่เป็นอนุภาคเล็กๆ ทําให๎มีพ้ืนที่ในการถํายเทความร๎อนมากกวํา เมื่อเทียบในปริมาณนํ้าแข็งที่ เทํากัน 

[176] 

2.4 Hydrogen storage  

 ก๏าซไฮโดรเจนถือได๎วําเป็นความหวังของเชื้อเพลิงอนาคต   ซึ่งปัจจุบันมีความสนใจที่จะนําไฮโดรเจนมาใช๎แทน

เชื้อเพลิงจากฟอสซิลเป็นจํานวนมาก ไฮโดรเจนถือได๎วําเป็นเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาด 

ทั้งน้ีเน่ืองจากไมํสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมเมื่อเกิดการเผาไหม๎กับก๏าซออกซิเจน  โดยจะมีเพียงไอนํ้าเป็นผลพลอยได๎  ซึ่ง

แตกตํางจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ให๎ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลพลอยได๎  ซึ่งเป็นก๏าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) สํงผล

กระทบโดยตรงตํอการทําให๎โลกร๎อนข้ึน  (Global warming) อีกท้ังยังผลิตได๎จากแหลํงทรัพยากรที่มีอยํูมากมายในประเทศ 

เพราะไฮโดรเจนเป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบของนํ้า (H2O) ที่มีมากที่สุดบนโลก นอกจากน้ียังเป็นสํวนประกอบในโมเลกุลของ

สารอื่นๆ เชํน สารจําพวกไฮโดรคาร์บอน เป็นต๎น ดังรวบรวมในรูปที่ 2.38 
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รูปที่ 2.38 คุณสมบัติของก๏าซไฮโดรเจน [177] 

 เมื่อพิจารณาคําพลังงานของไฮโดรเจนเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น จะเห็นได๎วําคําพลังงานตํอหนํวยนํ้าหนักของ

ไฮโดรเจนมีมากกวํานํ้ามันประมาณ 3 เทํา มากกวําถํานหินประมาณ 4 เทํา และยังมากกวําเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ดังแสดงในรูปที่ 

2.39 โดยประโยชน์ของการนําก๏าซไฮโดรเจนมาใช๎งาน ใช๎เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม๎ และให๎ความร๎อน หรือใช๎ผลิต

กระแสไฟฟูาในการขับเคลื่อนรถยนต์ เป็นต๎น นอกจากน้ีก๏าซไฮโดรเจนยังมีข๎อดีด๎านอื่นๆ อีกคือ พลังงานไฮโดรเจนสามารถ

นําไปประยุกต์ใช๎กับงานที่ต๎องใช๎พลังงานด้ังเดิมได๎  เชํน ใช๎เป็นเชื้อเพลิงสําหรับครัวเรือน เครื่องยนต์สันดาปภายใน  เครื่อง

กังหัน และเครื่องไอพํน และก๏าซไฮโดรเจนสามารถนําไปใช๎กับเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell) ในการผลิตไฟฟูา ซึ่งอยํูระหวํางการ

พัฒนาและคาดวําจะนํามาใช๎อยํางกว๎างขวางในอนาคต [178] 

 

รูปที่ 2.39 ปริมาณความร๎อนจากการเผาไหม๎เชื้อเพลิงชนิดตํางๆ [179] 
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2.4.1 กระบวนการผลิตไฮโดรเจน 

ถึงแม๎ไฮโดรเจนจะถูกมองวําเป็นธาตุที่มีปริมาณมากสามารถพบ

ได๎ทุกท่ี เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ใช๎เทําไหรํก็ไมํมีวันหมด แตํไฮโดรเจนที่พบ

สํวนใหญํอยํูในองค์ประกอบของโมเลกุลตํางๆ ซึ่งที่ใกล๎ตัวเรามากที่สุดคืออยํู

ในองค์ประกอบของนํ้า(H2O) นอกจากน้ียังเป็นสํวนประกอบในโมเลกุลสาร

จําพวกไฮโดรคาร์บอน เชํน เชื้อเพลิงฟอสซิล ถํานหิน ชีวมวลและ

แอลกอฮอล์ [180] แตํไฮโดรเจนที่ใช๎ในเซลล์เชื้อเพลิงน้ันต๎องการในรูปของ

ก๏าซ ซึ่งมีอยํูน๎อยมากในธรรมชาติและต๎องผลิตข้ึนมา ปัจจุบันการผลิตทั่ว

โลกอยํูที่ประมาณ  50 เมตริกตันตํอปี สํวนใหญํเป็นการใช๎สําหรับ

อุตสาหกรรมนํ้ามันและการผลิตปุ๋ยดังรูปที่ 2.40 

กระบวนการผลิตไฮโดรเจนน้ันมีด๎วยกันหลายวิธี อาศัยเทคนิคที่ตํางกัน  วัตถุดิบที่ใช๎สํวนใหญํจะเป็นสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน เชํน ถํานหิน นํ้ามัน หรือก๏าซธรรมชาติ  โดยประมาณ 95% ของไฮโดรเจน ผลิตข้ึนจากกระบวนการกลั่นมีเทน 

หรือก๏าซธรรมชาติ [181] แตํผลผลิตได๎จากวัตถุดิบและกระบวนการดังกลําวจะสร๎างผลกระทบโดยตรงตํอสิ่งแวดล๎อมเน่ืองจาก

จะมีการปลํอยก๏าซเรือนกระจก  นอกจากน้ียังมีวิธีผลิตก๏าซไฮโดรเจนด๎วยกระบวนการ "แยกนํ้าโดยไฟฟูา " โดยอาศัยหลักการ

ทางเคมีไฟฟูา และใช๎นํ้าเป็นวัตถุดิบในกระบวนการ ซึ่งจะไมํมีก๏าซค าร์บอนไดออกไซด์เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาเคมีไฟฟูา มีเพียง

ก๏าซไฮโดรเจนและออกซิเจนเทําน้ัน ก๏าซไฮโดรเจนจึงสามารถแยกได๎จากนํ้าท่ีมีอยํูอยํางมหาศาลบนผิวโลกและเมื่อนําไปใช๎

แล๎วเกิดกระบวนการเผาผลาญก็จะได๎นํ้ากลับคืนมาสูํธรรมชาติอีกเชํนเดิม [182] และยังมีวิธีการใหมํ ๆ ที่ นําสนใจ อยํางเชํน 

การใช๎พลังงานหมุนเวียนแบบใหมํในการผลิตไฮโดรเจน บางกระบวนการได๎รับการทดสอบมาเป็นอยํางดีแล๎ววําสามารถใช๎ผลิต

ไฮโดรเจนได๎จริงและให๎ผลคุ๎มคําทางเศรษฐกิจ แตํบางกระบวนการก็ยังอยํูในข้ันวิจัยและพัฒนา  เชํน การผลิตไฮโดรเจน จาก

กระบวนการชีวเคมี ซึ่งอาศัยกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก  

 การผลิตไฮโดรเจนจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

การผลิตไฮโดรเจนจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอน หรือจากซากพืชซากสัตว์  จะอาศัยหลักการการให๎ความร๎อนไป

ยังสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งบางกรณีจะผสมไอนํ้า ออกซิเจน หรืออากาศ เข๎าไปด๎วย  ซึ่งกระบวนการน้ีต๎องใช๎อุณหภูมิ

สูง  ภายใต๎กระบวนการดังกลําวโมเลกุลของนํ้าและโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนจะแตกตัวเป็นก๏าซไฮโดรเจน (H2) ก๏าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ดังน้ันก๏าซไฮโดรเจนที่ได๎มาจากทั้งไอนํ้าและสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอ นที่แตกตัว  แตํในบางกรณีจะเป็นการให๎ความร๎อน (Heat) ในภาวะไร๎อากาศ เพ่ือทําให๎สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนแตกตัวเป็นไฮโดรเจนและคาร์บอน โดยกระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอนมีดังน้ี  

 

รูปที่ 2.40 สัดสํวนการบริโภค
ไฮโดรเจน 
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 กระบวนการออกซิเดชันบางส่วน (Partial oxidation) 

กระบวนการออกซิเดชันบางสํวน หรือแก๏สซิฟิเคชัน เป็นวิธีการด้ังเดิมที่ใช๎ในการผลิตไฮโดรเจนในโรงผลิต

ก๏าซสมัยกํอน ก๏าซที่ได๎มีปริมาณไฮโดรเจนอยํูสูงถึง 60% แตํปริมาณก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ได๎ก็สูงมากเชํนกัน   

ข๎อดีของกระบวนการน้ีคือเป็นกระบวนการที่ไมํจําเป็นต๎องปูอนพลังงานจากภายนอก  เน่ืองจากปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน

เป็นแบบคายความร๎อนทําให๎เกิดพลังงานข้ึนภายในระบบ แตํข๎อจํากัดของกระบวนการน้ี คือ  ปริมาณออกซิเจนที่

ปูอนเข๎าสูํระบบต๎องไมํสูงจนเกินไป เน่ืองจากออกซิเจนที่เหลือจากกระบวนการจะกลับมาทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจนที่

ผลิตได๎กลายเป็นนํ้า นอกจากน้ันข๎อจํากัดที่สําคัญอีกประการของการใช๎ กระบวนการน้ีในเชิงพาณิชย์ คือ  คําใช๎จําย

ในการดําเนินการจะสูงกวํากระบวนการรีฟอร์มมิงปกติ เน่ืองจากต๎องมีระบบแยกออกซิเจนจากอากาศกํอนปูอนเข๎า

สูํระบบ เพราะหากไมํแยกออกซิเจนออกจะทําให๎ปริมาณความเข๎มข๎นของไฮโดรเจนที่ผลิตได๎ลดลง เน่ืองจากอากาศ

มีปริมาณไนโตรเจนสูง 

 กระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ า (Steam reforming) 

กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการที่เป็นที่นิยมที่สุดสําหรับการผลิตพลังงานไฮโดรเจน และมีการผลิตในเชิง

พาณิชย์แล๎ว เน่ืองจากเป็นวิธีการที่มีต๎นทุนการผลิตตํ่าท่ีสุดในบรรดากรรมวิธี การผลิตไฮโดรเจนทั้งหลาย  หลักการ

ของกระบวนการน้ี คือ การปูอนไอนํ้า (Steam) ซึ่งไอนํ้าท่ีใช๎จะมีอุณหภูมิอยํูที่  700–1000 oC เข๎าสูํระบบเพ่ือทํา

ปฏิกิริยากับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อยํูในสถานะก๏าซ เชํน ก๏าซธรรมชาติ ก๏าซชีวภาพ และเอทานอล เป็นต๎น 

และตัวเรํงปฏิกิริยาที่ความดัน 3–25 บาร์ [183] โดยไฮโดรเจนจะถูกดึงออกจากไอนํ้า และสารไฮโดรคาร์บอน (CH) 

สํวนออกซิเจนที่เหลือจากนํ้าและคาร์บอนที่เหลือจากไฮโดรคาร์บอนจะรวมตัวกัน  เป็นก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

(CO)  ในก๏าซที่เป็นผลิตภัณฑ์จะมีปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์อยํูประมาณ 12% โดยก๏าซคาร์บอนมอนนอกไซด์น้ี

สามารถเปลี่ยนไปเป็นไฮโดรเจนและก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ได๎จากปฏิกิริยา water-gas shift  

เน่ืองจากกระบวนการน้ีต๎องใช๎อุณหภูมิและความดันที่สูงมาก ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานเป็นอยํางมาก 

ดังน้ัน Halabi นักวิจัยจาก  TU Eindhoven และ Energy Research Centre of the Netherlands (ECN) ได๎มี

การวิจัยพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการโดยใช๎  Rhodium-based catalyst และ Hydrotalcite-based sorbent ซึ่ง

เทคโนโลยีน้ีเรียกวํา "sorption enhanced catalytic reforming of methane" เทคโนโลยีน้ีสามารถผลิต

ไฮโดรเจนได๎ที่อุณห ภูมิตํ่ากวําเทคโนโลยีแบบเดิมมาก โดยไฮโดรเจนที่ผลิตได๎มีความบริสุทธ์ิสูง อีกทั้งก๏าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดข้ึนจะถูกดูดซับด๎วยตัวดูดซับในกระบวนการ ทําให๎มีการปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์

ออกสูํบรรยากาศน๎อยกวํากระบวนการแบบเดิม ซึ่งอยํางที่ได๎กลําวในเบื้องต๎นวํากระบวนการน้ีใช๎อุณหภูมิและความ

ดันที่ตํ่ากวําแบบเกํามาก ซึ่งอุณหภูมิที่ใช๎ในปฏิกิริยาประมาณ 400°C-500°C และความดันที่ใช๎ประมาณ 4.5 บาร์  

[184] 
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 กระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide reforming หรือ Dry reforming) 

เป็นกระบวนการที่คล๎ายคลึงกับกระบวนการรีฟอร์มมิงด๎วยไอนํ้า  แตํจะตํางกันตรงที่ใช๎ก๏าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุสารต้ังต๎น ข๎อดีของกระบวนการน้ี คือ ชํวยลดก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งเป็นก๏าซเรือน

กระจกในบรรยากาศ  อีกท้ังยังควบคุมระบบการทํางานได๎งํายกวํากระบวนการรีฟอร์ มมิงด๎วยไอนํ้า  แตํข๎อเสียคือ 

สัดสํวนของไฮโดรเจน (Hydrogen) ที่ได๎จากกระบวนการน้ีจะตํ่ากวํากระบวนการแรก  และตัวเรํงปฏิกิริยาจะ

เสื่อมสภาพเร็วกวํา เน่ืองจากจะมีคาร์บอนจากคาร์บอนไดออกไซด์ไปเกาะท่ีอยํูบริเวณผิวของตัวเรํงปฏิกิริยา 

 กระบวนการออโตเทอร์มัลรีฟอร์มมิง (Autothermal reforming)  

กระบวนการน้ีเป็นการผสมผสานระหวํางกระบวนการรีฟอร์มมิงด๎วยไอนํ้ากับออกซิเดชันบางสํวน  ซึ่งเป็น

กระบวนการใหมํที่นําข๎อดีของกระบวนการรีฟอร์มมิงด๎วยไอนํ้าและกระบวนการออกซิเดชันบางสํวนมารวมกัน โดย

ความร๎อน ที่เกิดจากการคายความร๎อนของปฏิกิริยาออกซิเดชันบางสํวนจะถูกกระบวนการรีฟอร์มมิงด๎วยไอนํ้าดูดไป

ใช๎เพ่ือสกัดไฮโดรเจน  โดยภายในเตาปฏิกรณ์จะมีสํวนผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ออกซิเจน ไอนํ้า  และ

ตัวเรํงปฏิกิริยา   ข๎อดีของกระบวนการน้ี คือ  สามารถผลิตไฮโดรเจนได๎ในอัตราสํวนที่มากกวํากระบวนการ

ออกซิเดชันบางสํวน และใช๎พลังงานน๎อยกวํากระบวนการรีฟอร์มมิงด๎วยไอนํ้า  

 การผลิตไฮโดรเจนจากชีวมวล 

 การแยกสกัดก๊าซจากชีวมวลด้วยกระบวนก๊าชซิฟิเคชั่น   

กระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากชีวมวลจะคล๎ายคลึงกับกระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 

โดยภายใต๎ภาวะอุณหภูมิสูงๆ  ชีวมวลจะแตกตัวเป็นก๏าซไฮโดรเจน (H2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และ มีเทน  

(CH4) หลังจากน้ัน  มีเทนจะถูกนําไปผํานไอนํ้าเพ่ือแยกสกัดเป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนมอนอกไซด์อีกรอบ  สํวน

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ได๎จะผํานกระบวนการ water gas shift อีกตํอ เพ่ือสกัดให๎ได๎ปริมาณไฮโดร เจนเพ่ิมข้ึน  

จนได๎ผลิตภัณฑ์สุดท๎ายที่เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์  แตํก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได๎จากวัตถุดิบชีวมวล

จะไมํได๎เป็นการเพ่ิมก๏าซกํอภาวะเรือนกระจก เน่ืองจากพืชจะนําก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได๎น้ีไปใช๎ในการ

สังเคราะห์อาหารตํอไป  โดยเทคโนโลยี แยกสกัดก๏าซ จากชีวมวลด๎วยกระบวนก๏าชซิฟิเคชั่นได๎มีการพัฒนามาอยําง

ตํอเน่ือง และมีการนําไปใช๎ในเชิงพาณิชย์แล๎ว อีกกระบวนการหน่ึงที่ได๎รับการพัฒนาข้ึนที่ NREL สหรัฐอเมริกา  เพ่ือ

ใช๎ในการสกัดนํ้ามันชีวภาพจากชีวมวล เป็นกระบวนการให๎ความร๎อนแกํชีวมวลในภาวะไร๎อากาศ (ไพโรไลซิส ) โดย

นํ้ามันชีวภาพสามารถนําไปสกัดเป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ได๎อีกที  ข๎อดีของการใช๎นํ้ามันชีวภาพคือ  

แทนที่จะต๎องขนสํงไบโอแมสในปริมาณมาก ๆ ก็ขนสํงนํ้ามันชีวภาพแทน ซึ่งสามารถขนสํงด๎วยรถนํ้ามันเพ่ือนําไปสํง

ให๎แกํสถานียํอยเพ่ือแปลงนํ้ามัน  ชีวภาพให๎เป็นไฮโดรเจน  ดังน้ัน นํ้ามันชีวภาพนอกจากจะขายได๎โดยตรงแล๎ว  ยัง

สามารถนํามาทําเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฮโดรเจนได๎อีกด๎วย 
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อยํางไรก็ดีกระบวนการดังกลําวข๎างต๎นยังมีนํ้ามันดินหรือ Tar และเขมําควันเกิดข้ึนในปริมาณท่ีมากกวํา

ปฏิกิริยา steam reforming อีกท้ังปริมาณไฮโดรเจนที่ได๎ก็น๎อยกวําด๎ วย ดังน้ันจึงมีการวิจัยพัฒนา โดยนําตัวเรํง

ปฏิกิริยาท่ีเหมาะสมมาใช๎รํวมด๎วย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฮโดรเจน 

 การผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการชีวภาพ 

ตามธรรมชาติน้ันพืชใช๎กระบวนการสังเคราะห์แสงเพ่ือผลิตอาหาร และกระบวนการสังเคราะห์แสงที่

เกิดข้ึนน้ันก็จะทําการแยกนํ้าออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน ผํานกระบวนการ  Photosynthesis แตํกระบวนการ

น้ีในพืชจะแปรไฮโดรเจนเป็นคาร์โบไฮเดรตทันที  ดังน้ันจึงมีการค๎นคว๎าวิจัยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่จะสร๎างไฮโดรเจน

ออกมาได๎โดยตรง  ซึ่งมีนักวิจัยค๎นพบสาหรําย ฟูา- เขียว (Blue-green algae: “Anabaena”) ที่สามารถผลิต

ไฮโดรเจนได๎  โดยทางทฤษฎี  สาหรํายชนิดน้ีสามารถผลิตไฮโดรเจนได๎คําประสิทธิภาพสูงถึง 25% แตํปัญหาก็คือ

ไฮโดรเจนที่ได๎มาพร๎อมกับออกซิเจน  ซึ่งออกซิเจนจะรวมตัวกับไฮโดรเจนเป็นเอนไซม์ไฮโดรจีแนส (Enzyme 

Hydrogenase) จึงเหลือก๏าซไฮโดรเจนจริง ๆ ไมํมากนัก  

ทีมนักวิจัย จากห๎องทดลองของมหาวิทยาลัย Berkeley แคลิฟอร์เนีย รํวมกับห๎องทดลองเพ่ือการพลังงาน

ทดแทนแหํงชาติสหรัฐอเมริกา ได๎รายงานวํา  ถ๎านําสาหรํายเขียว (Chlamydomonas Reinhardt of Sulphates) 

มาจํากัดอาหาร จะทําให๎โครงสร๎างโปรตีนของสาหรํายเปลี่ยนไปและจะไมํผลิตออกซิเจนในขณะสังเคราะห์แสง  แตํ

โครงสร๎างโปรตีนใหมํจะปรับเปลี่ยนวิธีการสังเคราะห์แสงที่ผลิตได๎เฉพาะไฮโดรเจน  สาหรํายสามารถผลิตไฮโดรเจน

ได๎ตํอเน่ืองเป็นระยะเวลา 4 วันติดตํอกัน  จึงจะถึงเวลาท่ีต๎องนําสาหรํายคืนสูํการสังเคราะห์แส งแบบปกติเพ่ือให๎

โครงสร๎างโปรตีนคืนตัว แตํงานวิจัยบางสํวนของการสังเคราะห์แสงด๎วยวิธีชีวภาพเพ่ือการผลิตไฮโดรเจนน้ัน  มีผลทํา

ให๎โครงสร๎างทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตถูกดัดแปลงซึ่งอาจจะมีผลโดยตรงตํอสิ่งแวดล๎อม อีกท้ังการผลิตไฮโดรเจน

จากกระบวนการน้ีแม๎จะเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม แตํก็มีข๎อเสียคือ มีประสิทธิภาพตํ่า เน่ืองจากความสามารถในการ

ผลิตถูกจํากัดด๎วยความเข๎มแสงที่ได๎รับ [185] 

 นอกจากกระบวนผลิตไฮโดรเจนโดยการสังเคราะห์แสงของสาหรํายแล๎ว ยังมีกระบวนการผลิตไฮโดรเจน

จากการหมักแบบใช๎แสง (Photo-fermentation) โดยกระบวนการน้ีจะ ใช๎แบคทีเรียที่ชื่อวํา Rodobacter 

Speriodes [186] แตํข๎อจํากัดของกระบวนการน้ีในอุตสาหกรรมคือ กระบวนการน้ีต๎องการแสงในชํวงของแสง

อัลตราไวโอเลต (UV; 400nm) ดังน้ันการออกแบบถังหมักต๎องคํานึงถึงปริมาณแสงที่เพียงพอและไมํเกินจากชํวงที่

กําหนด เพ่ือให๎การผลิตไฮโดรเจนดําเนินไปอยํางราบรื่น [187] 

ศาสตราจารย์ Leone Spiccia จากภาควิชาเคมีของ Monash University ประเทศออสเตรเลียและ

ศาสตราจารย์Charles Dismukes จาก Princeton University ประเทศสหรัฐฯ  ค๎นพบวิธีในการแยกไฮโดรเจนวิธี

ใหมํที่ชํวยประหยัดต๎นทุนการดําเนินการอาศัยการเลียนการสั งเคราะห์แสงของพืชในธรรมชาติ ซึ่งการแยกนํ้าด๎วย

วิธีการเลียนแบบการสังเคราะห์แสงน้ี อาศัยข้ัวไฟฟูา  (Electrode) หุ๎มด๎วยโปรตอน แล๎วนําไปทําปฏิกิริยากับกลุํม
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ของแมงกานีส ในธรรมชาติแมงกานีสเป็นตัวที่ชํวยให๎พืชสามารถดึงเอานํ้า คาร์บอนไดออกไซด์ และแสงอาทิตย์  มา

ใช๎ในกระบวนการสังเคราะห์แสง เพ่ือผลิตคาร์โบไฮเดรต  

ในห๎องปฏิบัติการ  ศาสตราจารย์ Charles Dismukes ได๎ผลิตกลุํมของแมงกานีสเลียนแบบกลุํมของ

แมงกานีสที่พบในธรรมชาติ  ที่รู๎จักกันในชื่อ cubanes เพ่ือนํามาใช๎ในการทดลอง  cubanes ที่ได๎น้ันมีขนาด

ประมาณ 1.5 ตารางนาโนเมตร ซึ่งบรรจุโปรตอน (proton conductor) ไว๎ภายในเพ่ือควบคุมให๎มันมีความเสถียร 

เมื่อนํามาทดลองแยกก๏าซตํอเน่ืองกันเป็นเวลา  3 วัน อาศัยแสงอาทิตย์และกระแสไฟฟูาเพียง 1.2 โวลต์ ทีมงาน

พบวําตัวแบบที่ใช๎ยังทํางานอยํูและสามารถผลิตก๏าซไฮโดรเจนและก๏าซออกซิเจนได๎เป็นอยําง ดี ในข้ันตํอไป  ทีมงาน

วางโครงการที่จะผลิตโมเลกุลเลียนแบบคลอโรฟิลล์เพ่ือดึงเอาแสงมาใช๎เป็นพลังงานแทนการใช๎กระแสไฟฟูา 

 การผลิตไฮโดรเจนจากน้ า 

จากข๎อจํากัดของกระบวนการทางชีวภาพ และผลเสียทางสิ่งแวดล๎อมของกระบวนการที่ใช๎ไฮโดรคาร์บอนน้ัน จึงมี

ความสนใจในการผลิตไฮโดรเจนจากนํ้า  ซึ่งกระบวนการน้ีได๎มีการวิจัย และพัฒนามาระยะหน่ึงแล๎ว แตํเน่ืองจากการแยกสกัด

นํ้าให๎เป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนต๎องการพลังงานจากภายนอก อาจจะเป็นพลังงานความร๎อน ไฟฟูา แสง หรือพลังงานเคมี ก็

สามารถใช๎ได๎ทั้งน้ัน ซึ่งยังคงพ่ึงพาพลังงานจากฟอสซิลเป็นสํวนใหญํ และเมื่อพิจารณาต๎นทุนทางพลังงานที่ใช๎ยังถือวําสูงอยํู

มาก ดังน้ันหากเราสามารถนําแหลํงพลังงานหมุนเวียนมาใช๎ในการสกัดได๎จะถือวําไฮโดรเจนผลผลิตได๎มาอยํางสะอาดและจะ

เป็นตัวนําพลังงานอยํางแท๎จริง โดยในสํวนน้ีจะกลําวถึงกระบวนการผลิตไฮโดร เจนที่นําแหลํงพลังงานหมุนเวียนมาใช๎ในการ

ผลิต ซึ่งมีรายละเอียด ดังตํอไปน้ี  

 กระบวนการอิเล็กโทรลิซิสของน้ า [188]  

กระบวนการน้ีเป็นการแยกสกัดนํ้าให๎เป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน โดยมีอิเล็กโตรไลเซอร์ทําหน๎าท่ีในการ

แยกนํ้าด๎วยพลังงานไฟฟูา โดยกระแสไฟฟูาจะทําให๎ไฮโดรเจนและออกซิเจนแตกตัวออกจากกัน จากน้ันอะตอมชนิด

ที่เหมือนกันจะเกิดการรวมตัวกันได๎ก๏าซไฮโดรเจนและออกซิเจน(รูปที่ 2.41) ดังสมการด๎านลําง  

H2O + e- -> H2 + ½ O2 
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รูปที่ 2.41 กระบวนการอิเล็กโตรไลซิส [189] 

แตํจากกระบวนการน้ีการที่จะได๎ไฮโดรเจนมาน้ัน กระแสไฟฟูาท่ีใช๎ในปฏิกิริยาได๎มาจากแหลํงพลังงานอื่น ซึ่งถ๎าจะ

นําไฮโดรเจนที่ได๎มาเป็นเชื้อเพลิงสําหรับผลิตกระแสไฟฟูาในอนาคตน้ัน พบวําคําพลังงานที่ได๎ยังไมํคุ๎มกับต๎นทุน เน่ืองจาก

ต๎นทุนการแยกสลายนํ้าด๎วยไฟฟูาน้ันข้ึนกับมูลคําของพลังงานไฟฟูาท่ีใช๎ในกระบวนการทั้งหมด [190] ดังน้ันกระบวนการน้ีจึง

จําเป็นต๎องมีการวิจัยและพัฒนาตํอไปเพ่ือลดต๎นทุนในการผลิต อีกทั้งยังต๎องพิจารณาถึงแหลํงพลังงานไฟฟูาด๎วย ซึ่งในปัจจุบัน

แหลํงพลังงานไฟฟูาสํวนใหญํยังคงมาจากก๏าซธรรมชาติ ถํานหิน และนํ้ามันปิโตรเลียม ซึ่งมีมูลคําผันผวนอยํูตลอดเวลา และยัง

ปลํอยก๏าซที่กํอภาวะโลกร๎อนอีกด๎วย ซึ่งคงจะไมํเหมาะสมหากต๎องการผลิตไฮโดรเจนเพ่ือทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิง

ฟอสซิล แตํยังคงใช๎ ต๎นทุนมาจากแหลํงพลังงานดังกลําว ดังน้ันแหลํงพลังงานไฟฟูาท่ีนํามาใช๎ควรจะมาจากแหลํงพลังงาน

ทดแทน เชํน พลังงานไฟฟูาจากลม แสงอาทิตย์ หรือพลังงานนํ้า เป็นต๎น จึงจะทําให๎กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการที่เป็นมิตร

ตํอสิ่งแวดล๎อม และยังเป็นพลังงานที่ย่ังยืนตํอไปอีกด๎วย อยํ างไรก็ดีเน่ืองจากไฮโดรเจนเป็นแหลํงกักเก็บพลังงานที่สําคัญ

รูปแบบหนึ่ง การแยกนํ้าเพ่ือผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานไฟฟูาสํวนเกิน (off peak demand) ซึ่งแม๎จะผลิตจากพลังงาน

ฟอสซิลก็ยังคงนับได๎วําเป็นประโยชน์ในการจัดการการใช๎พลังงานให๎มีประสิทธิภาพ 

ข๎อดีของกระบวนการแยกนํ้า ด๎วยไฟฟูา คือไมํกํอให๎เกิดมลพิษทางอากาศ อีกทั้งยังใช๎พลังงานหมุนเวียนเป็นแหลํง

ผลิตกระแสไฟฟูาเพ่ือปูอนให๎กระบวนการได๎อีกด๎วย  แตํเน่ืองจากกระบวนการน้ีต๎องใช๎ตัวเรํงปฏิกิริยาอยํางแพลตทินัมซึ่งมี

ราคาสูง ดังน้ันจึงมีการพัฒนาวิจัยเพ่ือหาตัวเรํงปฏิกิริยาท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทําหรือดีกวําแพลทตินัม แตํมีต๎นทุนตํ่ากวํา ซึ่ง

นักวิทยาศาสตร์จาก ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE  (EPFL) ได๎ค๎นพบตัวเรํงปฏิกิริยาใน

การผลิตไฮโดรเจนที่มีต๎นทุนตํ่ากวําแพลมตินัมซึ่งก็คือ amorphous molybdenum sulphides โดยตัวเรํงปฏิกิริยาช นิด

น้ีมีลักษณะที่เป็นปร ะโยชน์ คือ มีความเสถี ยรและเข๎ากันได๎กับทั้ งสภาวะที่เป็นกรด กลา ง หรือสภาวะ

ทั่วไปของนํ้า อีกท้ัง ยังให๎อัตราก ารผลิตไฮโดรเจนสูงกวํ าตัวเรํงปฏิกิริยาตัว อื่นๆ ที่มีมูลคําเทํ ากันซึ่งขณะน้ี

ตัวเรํงชนิดน้ียังอยํู ในข้ันตอนการวิจัยและ พัฒนา  [191, 192] 
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 การแตกตัวโมเลกุลน้ าด้วยพลังงานความร้อน 

การแตกตัวไฮโดรเจนด๎วยพลังงานความร๎อนน้ัน อุณหภูมิที่ใช๎ในการแตกตัวของนํ้าต๎องสูงกวํา 2,000 ๐C 

จึงจะทําให๎นํ้าเกิดการแตกตัวเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน ในกระบวนการน้ี 10% ของนํ้าจะแตกตัวเป็นไฮโดรเจน 

และอีก 90% ที่เหลือสามารถนําไปหมุนเวียนเพ่ือใช๎ในการแลกเปลี่ยนความร๎อนให๎แกํระบบอื่นๆ ได๎ โดย

กระบวนการน้ีมีประสิทธิภาพอยํางน๎อย 50% และสามารถลดต๎นทุนการผลิตไฮโดรเจนได๎โดยใช๎พลังงานความร๎อน

จากแสงอาทิตย์ เป็นต๎น นอกจากน้ันเรื่องที่ต๎องคํานึง และมีการพัฒนาคืออุปกรณ์ที่ทนอุณหภูมิสูงๆได๎ [183] 

ในโรงผลิตพลังงานความร๎อนแสงอาทิตย์ที่อาศัยตัวดักแสงอยํางเชํน Solar Tower เป็นโรงผลิตที่มีขนาด

กําลัง 10 MW ต้ังอยํูในแคลิฟอร์เนีย  มีอุณหภูมิในการทํางานสูงถึง 3,000 ๐C การใช๎พลังงานความร๎อนจาก

แสงอาทิตย์นับวําเป็นวิธีการผลิตไฮโดรเจนที่นําสนใจและมีต๎นทุนไมํสูงนัก  ทั้งน้ีในงาน  วิจัยมุํงค๎นหาตัวเรํงปฏิกิริยา

เพ่ือชํวยปรับลดอุณหภูมิของการแตกตัวให๎ต่ําลง แตํปัญหาหลักๆ ของกระบวนการน้ีคือ  ข้ันตอนการแยกก๏าซ

ไฮโดรเจนและออกซิเจนออกจากกัน  เพราะต๎องทํา ณ  ภาวะอุณหภูมิสูงๆ เพ่ือปูองกันไมํให๎ก๏าซเกิดการรวมตัวกั น

ใหมํ ซึ่งจะสํงผลให๎ได๎คําแฟกเตอร์ประสิทธิภาพไมํคงที่  

 การผลิตไฮโดรเจนจากน้ าทะเล 

เน่ืองจากคุณสมบัติตํางๆ ของไฮโดรเจนที่ได๎กลําวไว๎ทําให๎หลายประเทศหันมาสนใจและผลิตไฮโดรเจนมากข้ึน และ

ถึงแม๎วําไฮโดรเจนจะสามารถผลิตได๎จากนํ้า แตํในปัจจุบันสามารถผลิตก๏าซไฮโดรเจนไ ด๎จากนํ้าจืดเทําน้ัน ทําให๎

นักวิทยาศาสตร์หลายคนเริ่มหันมองนํ้าทะเลที่มีอยํูอยํางมากมายบนโลกน้ีเพ่ือรองรับปริมาณความต๎องการไฮโดรเจนที่คาดวํา

จะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต   ซึ่งปัจจุบันนักวิจัยจาด Purdue University, Indiana ได๎มีการพัฒนาวิธีการผลิตก๏าซไฮโดรเจนจาก

นํ้าทะเลโดยใช๎อลูมิเนียมและ liquid alloy โดยวิธีการน้ีถูกพัฒนาข้ึนมานานแล๎วเพ่ือใช๎กับนํ้าจืด แตํเปูาหมายสําคัญของการ

วิจัยน้ีคือการหาแหลํงพลังงานทดแทนที่สามารถใช๎งานได๎กับเรือเดินสมุทร รวมไปถึงเรือสําราญและเรือบรรทุกนํ้ามั น ซึ่งต๎อง

ใช๎นํ้ามันในปริมาณมากในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ ด๎วยการผลิตก๏าซไฮโดรเจนจากนํ้าทะเลจะชํวยเรือเหลําน้ันไมํจําเป็นต๎อง

เติมนํ้ามันหรือเชื้อเพลิงอยํางอื่น เพราะ  สามารถนํานํ้าทะเลมาทําให๎เครื่องยนต์ทํางาน ท่ีสําคัญสามารถใช๎ได๎อยํางตํอเน่ือง

ตามท่ีต๎องการ  

วิธีการผลิตก๏าซไฮโดรเจนจากนํ้าทะเล จะใช๎อลูมิเนียมผสมทําปฏิกิริยากับนํ้าทะเล โดยอลูมิเนียมผสมจะทําปฏิกิริยา

กับอะตอมของออกซิเจนในโมเลกุลนํ้า ซึ่งกระบวนการน้ีจะได๎ก๏าซไฮโดรเจน และอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ ออกมา ซึ่ง

อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์น้ันสามารถนํากลับมาใช๎ใหมํด๎วยการนํากลับ ไปทําเป็นอลูมิเนียมได๎อีกครั้ง โดยใช๎กระบวนการเชิง

พาณิชย์ที่มีอยํูในปัจจุบัน สําหรับวัตถุดิบที่นํามาทําอลูมิเนียมผสมน้ัน จะใช๎อลูมิเนียมผสมกับโลหะผสมที่เป็นของเหลว โดยที่มี

แกลเลียม , อินเดียมและดีบุกเป็นสํวนผสมหลักซึ่งอยํูในสถานะของเหลว สูตรน้ีจะใช๎อลูมิเนียมร๎ อยละ 10 โลหะผสมในรูป

ของเหลวจะละลายเข๎ากับอลูมิเนียมเป็นเน้ือเดียวกัน การทําปฏิกิริยาระหวํางนํ้าทะเลกับอลูมิเนียมผสมน้ัน ยังได๎ผลพลอยได๎

คือความร๎อน ซึ่งสามารถนําไปใช๎ในการผลิตไฟฟูาได๎อีกด๎วย [193, 194] 
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2.4.2 การจัดเก็บก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen storage) 

เน่ืองจากไฮโดรเจนเป็นสารที่ให๎พลังงานสูงมากตํอหนํวยนํ้าหนัก แตํในทางกลับกันสัดสํวนพลังงานตํอปริมาตรกลับ

ตํ่ามาก ทําให๎การบรรจุหรือจัดเก็บไฮโดรเจนกลายเป็นเรื่องที่ทําได๎คํอนข๎างยาก โดยเฉพาะอยํางย่ิงถ๎าเทียบกับการบรรจุนํ้ามัน

เบนซินที่เป็นของเหลว ซึ่งการนําไฮโดรเจนไปใช๎ได๎จริง ยํอมต๎องการระบบกักเก็บท่ีสะดวกและปลอดภัย หากขาดระบบการกัก

เก็บไฮโดรเจนที่ดีแล๎ว การใช๎งานจากไฮโดรเจนก็คงจะเกิดข้ึนไมํได๎ ดังน้ันการบรรจุและการจัดเก็บจะเป็นเงื่อนไขสําคัญ 

ในปัจจุบันวิธีการกักเก็บไฮโดรเจนที่มีการผลิตในเชิงพาณิชย์เป็นระบบถังเหล็กความดันสูง ซึ่งมีบริษัทตํางชาติได๎ทํา

การผลิตจําหนํายแล๎ว เชํน Quantum Technologies (USA) และ McPhy Energy S.A. (France) อยํางไรก็ดี เน่ืองจาก

ระบบการกักเก็บประเภทน้ีต๎องใช๎ความดันที่สูงมาก (ประมาณ 3,000-5,000 psi หรือประมาณ 204 -340 เทําของความดัน

บรรยากาศ ) ทําให๎ประเด็นเรื่องความปลอดภัยกลายเป็นสิ่งที่ผู๎คนกังวล นอกจากน้ี ยังมีบางบริษัท เชํน H Bank 

Technologies (Taiwan) ได๎ทําการผลิตอุปกรณ์กักเก็บไฮโดรเจนโดยใช๎วัสดุโลหะผสม (alloy) ซึ่งสามารถใช๎งานได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพที่อุณหภูมิและความดันตํ่า แตํอุปกรณ์ประเภทน้ีมีข๎อจํากัดที่เป็นปัญหาตํอภาคการขนสํงอยํางมาก ก็คือนํ้าหนักที่

สูงมากเมื่อเทียบกับปริมาณไฮโดรเจนที่เก็บได๎ ซึ่งสํงผลให๎การนําไปประยุกต์ใช๎ในระบบการขนสํงน้ันเกิดข้ึนได๎ยาก  

นอกจากน้ันประเด็นสําคัญในการบรรจุจัดเก็บไฮโดรเจนให๎ได๎ประสิทธิภาพดีน้ัน การบรรจุต๎องทําได๎อยํางรวดเร็ว และมีต๎นทุน

ในการดําเนินการที่ตํ่า ดังน้ันการพัฒนาการกักเก็บไฮโดรเจน จึงมุํงไปสูํการคิดค๎นวัสดุชนิดใหมํที่สามารถกักเก็บและจําย

ไฮโดรเจนได๎ที่ความดันที่ไมํสูงมากนัก มีนํ้าหนักเบา และปริมาณของไฮโดรเจนที่กักเก็บได๎ก็ต๎องสูงพอสําหรับยานยนต์เมื่อ

เทียบกับปริมาณพลังงานจากนํ้ามันดีเซลและเบนซิน  

 
 

รูปที่ 2.42 เทคโนโลยีการเก็บไฮโดรเจน [195] 
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 เทคโนโลยีการกักเก็บไฮโดรเจนดังสรุปในรูปที่ 2.42 และสามารถแบํงได๎สามรูปแบบ ได๎แกํ การกักเก็บไฮโดรเจนใน

รูปแบบก๏าซ การกักเก็บไฮโดรเจนในรูปของเหลวและการกักเก็บไฮโดรเจนในรูปของแข็ง (สารประกอบทางเคมี ) ซึ่งมี

รายละเอียดดังน้ี 

 
รูปที่ 2.43 รายละเอียดเทคโนโลยีการเก็บไฮโดรเจน 

2.4.2.1 การกักเก็บไฮโดรเจนในรูปแบบก๊าซ  

การเก็บไฮโดรเจนในรูปของก๏าซน้ัน ถังเก็บจะมีปริมาตรที่ใหญํมากเน่ืองจากคุณสมบัติของก๏าซไฮโดรเจนที่เบาและมี

ความหนาแนํนน๎อยที่ความดันบรรยากาศ  โดยที่อุณหภูมิ และ ความดันปกติ ไฮโดรเจนจะอยํูในสถานะเป็นก๏าซ ท่ีมีระดับคํา

พลังงานอยํูที่ 1/3000 เทําของนํ้ามันเชื้อเพลิง ดังน้ันหากบรรจุไฮโดรเจนไว๎ในถั งนํ้ามันขนาด 20 ลิตรแบบปกติจะให๎พลังงาน

เพ่ือขับเคลื่อนรถยนต์ได๎เพียง 500 ฟุตเทําน้ัน  ดังน้ันเพ่ือให๎สามารถเก็บมวลไฮโดรเจนได๎มากจึงต๎องอัดไปที่ความดันสูง 

(ประมาณ 250 – 700 บาร์) เพ่ือลดปริมาตรของถังเก็บ โดยถังที่บรรจุไฮโดรเจนน้ันทําจากวัสดุหลักๆ 4 ชนิด ได๎แกํ ถังที่ทํา

จากโลหะ ซึ่งสํวนใหญํท่ีนิยมในปัจจุบันคือ ถังเหล็กกล๎า, ถังที่ทําจากโลหะผสมกับ วัสดุที่มีลักษณะโครงสร๎างเป็นเส๎นใย  (เชํน  

glass fiber/aramid or carbon fiber) ถังที่ทําจากโลหะคอมโพสิส และถังที่ทําจากคอมโพสิส (เชํน คาร์บอนไฟเบอร์ผสมกับ

เทอร์โมพลาสติก) [196, 197] ตัวอยํางองค์ประกอบถังคอมโพสิสดังรูปที่ 2.44 

• การเก็บไฮโดรเจนในรูปของ
ก๏าซ ภายในถังความดันสูง 
ต๎ อ ง อั ด ไป ที่ ค ว าม ดั นสู ง 
(ประมาณ 250 – 700 บาร์) 
เพ่ือลดปริมาตรของถังเก็บ  

Gas

• เป็นการเก็บไฮโดรเจนในรูป
ของไฮโดรเจนเหลว โดยต๎อง
ลดอุณหภูมิให๎ต่ํากวํา -253°C  

Liquid

• เป็นการเก็บไฮโดรเจนในรูป
ของแข็งหรือสารประกอบ
ทางเคมี ในรูปของโลหะไฮ
ไดรด์ (Metal hydrides) 

Solid

http://en.wikipedia.org/wiki/Aramid
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รูปที่ 2.44 โครงสร๎างของถังกักเก็บไฮโดรเจน แบบคอมโพสิส เป็นเทคโนโลยีของ Quantum [198, 199] 

โดยถังที่ทําจากเหล็กกล๎าเป็นถังที่ใช๎กันทั่วไป แตํเน่ืองจากถังชนิดน้ีสามารถรับความดันได๎เพียง 200-250 bar 

เทําน้ันทําให๎อัตราสํวนของไฮโดรเจนที่บรรจุตํอนํ้าหนักของถังมีคําน๎อย[3] ซึ่งจะทําให๎ถังเก็บความดันมีนํ้าหนักมากและมีขนาด

ใหญ ํจึงเป็นปัญหาในการนํามาประยุกต์ใช๎กับรถยนต์ การพัฒนาโดยนําวัสดุที่มีโครงสร๎างเป็นเส๎นใยอยํางเส๎นใยแก๎ว (glass 

fiber) มาผสมกับโลหะซึ่งทําให๎ถังจากวัสดุชนิดน้ีสามารถรับแรงดันได๎เพ่ิมข้ึนถึง 300 bar โดยประมาณ  [200] ถึงแม๎ถังชนิดน้ี

จะรับความดันได๎มากข้ึนแตํก็ยังมีขนาดและนํ้าหนักที่มากเกินกวําจะใช๎ในรถยนต์ได๎  ทําให๎ชํวงไมํกี่ปีที่ผํานมาเกิดวิวัฒนาการ

การพัฒนาถังวัสดุคอมโพสิสข้ึนอยํางกว๎างขวาง   ซึ่งสามารถเก็บความดันได๎ถึ ง 350 บาร์ และมีขนาดความจุไฮโดรเจนที่ 10-

12% ของนํ้าหนักถังบรรจุ จึงลดปัญหาเรื่องนํ้าหนักของถังจุลงไปได๎ ท้ังน้ียั งมีความต๎องการลดขนาดถังบรรจุให๎เล็กลงไปอีก  

ซึ่งทําได๎ด๎วยการสร๎างถังจุให๎เก็บความดันสูงถึง 700 บาร์ โดยถังคอมโพสิสมีนํ้าหนักเบากวําแบบเหล็กกล๎าประมาณ 25-75% 

ในการบรรจุไฮโดรเจนที่ปริมาตรเทํากัน  [200] ซึ่งถังคอมโพสิสน้ีสามารถออกแบบให๎มีรูปรํางเหมาะแกํการใช๎สอย  เน้ือที่

ภายในรถได๎ดีกวําถังทรงกระบอกปกติ  ดังเปรียบเทียบในรูปที่ 2.45 
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รูปที่ 2.45 การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของถังชนิดตํางๆ [197, 200] 

นักวิจัยยังคงพยายามหาหนทางเพ่ือให๎สามารถบรรจุไฮโดรเจนให๎ได๎มากข้ึนเพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ในระยะทาง  300 

ไมล์เชํนเดียวกับรถยนต์ปกติที่จะต๎องเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงประมาณ 20 ลิตร ในขณะที่หากใช๎เซลพลังงานจะต๎องใช๎ไฮโดรเจน

เพียงประมาณ 8 กิโลกรัมเทําน้ัน ทั้งน้ีเน่ืองจากการใช๎ไฮโดรเจนจะให๎พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากกวํา ซึ่งจากการทดสอบรถ

ต๎นแบบของคํายตํางๆพบวําระยะทางจ ะอยํูที่ประมาณ 100-190 ไมล์โดยเฉลี่ย   โดยมีการต้ังเปูาไว๎วํา  จะผลิตรถยนต์ที่ใช๎

ไฮโดรเจนเป็นต๎นกําลังแบบที่ใช๎งานได๎จริงให๎ได๎ภายในปี 2010 โดยนักวิจัยได๎วางหลักการไว๎วํา เชื้อเพลิงที่ใช๎จะต๎องมีนํ้าหนัก

ไมํเกิน 6 % ของนํ้าหนักรวมของรถ ดังน้ันหากรถยนต์มีนํ้าหนักที่  1000 กิโลกรัม  จะกําหนดให๎เติมไฮโดรเจนได๎ 60 กิโลกรัม

เทําน้ัน ซึ่งดูเหมือนไมํมากเทําไร  แตํในความเป็นจริงในปัจจุบัน ข๎อจํากัดในเรื่องวัสดุที่ใช๎ทําถังบรรจุ  อยํางดีที่สุดก็สามารถ

บรรจุไฮโดรเจนได๎เพียง 2 กิโลกรัมเทําน้ัน 

ปัจจุบัน รถต๎นแบบของคํายตํางๆ  สํวนมากจะใ ช๎ถังบรรจุที่มีลักษณะคล๎ายกับถังออกซิเจนของนักประดานํ้า ที่ทํา

จาก สารประกอบประเภท คาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon-fiber Composite) ที่มีนํ้าหนักเบา  และบรรจุไฮโดรเจนที่ระดับความ

ดัน 5,000 – 10,000 psi (350-700 เทําของความดันปกติ) แตํการเพ่ิมความดันข้ึนก็ไมํได๎หมายความวําจะมีปริมาณไฮโดรเจน

เพียงพอตํอความต๎องการ เพราะแม๎ที่ระดับความดันที่ 10,000 psi ก็จะบรรจุไฮโดรเจนปริมาณท่ีสามารถให๎พลังงานได๎เพียง 

15 % ของที่ได๎จากเชื้อเพลิงปกติที่ปริมาตรเทํากันเทําน้ัน ซึ่งถังบรรจุความดันสูงน้ันเหมาะสําหรับการใช๎งานกับรถยนต์บาง

ประเภทเทําน้ั นเชํนในรถโดยสารขนาดใหญํ  เน่ืองจากตัวรถมีขนาดใหญํทําให๎สามารถติดต้ังถังบรรจุขนาดใหญํเพ่ือให๎เติม

ไฮโดรเจนเพียงพอตํอการใช๎งานได๎  แตํการนํามาใช๎กับรถยนต์น่ังธรรมดาไมํสามารถทําได๎เน่ืองจากมีพ้ืนที่ไมํเพียงพอ  

นอกจากน้ีราคาของถังดังกลําวยังสูงกวําถังเชื้อเพลิงปกติถึง 10 เทํา 

นอกจากจะเก็บก๏าซไฮโดรเจนโดยการอัดใสํถังความดันแล๎ว ยังมีการเก็บไฮโดรเจนในสภาวะก๏าซอีกแบบ คือ การ

เก็บในลูกแก๎วขนาดเล็ก (Glass microspheres) Glass microspheres จะมีเส๎นผํานศูนย์กลางอยํูในชํวง 100 นาโนเมตร ถึง  

5 มิลลิเมตร แตํสํวนใหญํแล๎วขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางจะอยํูที่ 1 ถึง 1000 ไมโครเมตร [201] 
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Glass microsphere ที่ใช๎ในการเก็บไฮโดรเจนน้ันคือ Hollow glass microspheres (HSM) โดยมีขนาดเส๎นผําน

ศูนย์กลาง 10 ถึง 300 ไมโครเมตร [202] ซึ่งมีหลักการทํางานเ หมือนการกักเก็บไฮโดรเจนทั่วไปซึ่งมีการทํางานสามข้ันตอน 

คือ การเติมไฮโดรเจน การเก็บสํารองไฮโดรเจน และสุดท๎ายคือการนําไฮโดรเจนที่เก็บสํารองมาใช๎  

โดยในข้ันตอนแรกไฮโดรเจนจะถูกเติมเข๎าไปใน HSM ที่อุณหภูมิและความดันสูง (350 – 750 bar, 300°C) โดยการ

แพรํผํานผนังบางๆ ของ HSM แสดงในรูปที่ 2.46 จากน้ันตัว microspheres จะมีอุณหภูมิลดลงที่อุณหภูมิห๎อง และจะถูกเติม

เข๎าไปในถังเชื้อเพลิงความดันตํ่าของยานพาหนะ ไฮโดรเจนใน HSM จะถูกนํามาใช๎ได๎โดยให๎ความร๎อนแกํ microspheres จน

มีอุณหภูมิสูงประมาณ 200-300 °C หลังจากน้ันไฮโดรเจนจะถูกปลํอยออกมาเพ่ือใช๎ในการขับเคลื่อนรถยนต์ การเติม

ไฮโดรเจนใน HSM โดยข๎อดีของการใช๎ HSM คือ ความปลอดภัยในการกักเก็บไฮโดรเจนที่ความดันตํ่า ซึ่งสามารถบรรจุในถัง

เชื้อเพลิงในรถยนต์ได๎ จึงเป็นการประหยัดคําใช๎จํายของถังบรรจุ และประโยชน์ทางเทคนิ คที่สําคัญของ microspheres ก็คือ

ความสามารถในการเก็บไฮโดรเจน ซึ่งจากการทดลองพบวําสามารถเก็บไฮโดรเจนได๎มากถึง 5.4 % โดยนํ้าหนัก  

microspheres น้ันยังมีปัญหาหลักอยํูหลายประการ คือ มีความหนาแนํนของปริมาตรตํ่าและต๎องใช๎ความดันสูงในการอัดเก็บ

ไฮโดรเจน อีกทั้งอัตราการคายไฮโดรเจนที่อุณหภูมิห๎องตํ่า จึงต๎องให๎ความร๎อนแกํ microspheres ประมาณ 300 °C แตํการ

ควบคุมทําได๎ยาก ดังน้ันจึงต๎องมีการวิจัย พัฒนาเพ่ือลดอุณหภูมิที่ใช๎ในการปลํอยไฮโดรเจนให๎ต่ํากวํา 100°C   [183, 203]  

 

รูปที่ 2.46 การเติมไฮโดรเจนใน HSM [203]  

2.4.2.2 การกักเก็บไฮโดรเจนในรูปของเหลว 

ไฮโดรเจนเหลวเป็นเชื้อเพลิงที่ไมํงํายตํอการใช๎และการจัดการ ด๎วยอัตราสํวนพลังงานของไฮโดรเจนตํอนํ้าหนักที่สูง

กวําเชื้อเพลิงประเภทอื่นจึงเหมาะที่จะใช๎กับการเดินทางไกล ๆ อยํางยานอวกาศและเครื่องบิน  ซึ่งปัจจุบันการใช๎เทคโนโลยีน้ี

มีข๎อจํากัดเรื่องคุณสมบัติของไฮโดรเจน อุณหภูมิในการเก็บรักษา สํงผลให๎ต๎นทุนของวัสดุที่ใช๎สูงข้ึนตามคุณสมบัติพิเศษไปด๎วย 

ไฮโดรเจนเหลวมีความหนาแนํน 70kg/m3 เมื่อเปรียบเทียบปริมาตรถังเก็บไฮโดรเจนเหลวกับถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวทั่วไป เชํน 

เบนซิน ในปริมาณเทํากัน ถังเก็ บไฮโดรเจนเหลวจะมีขนาดใหญํกวําถังเชื้อเพลิงเบนซินถึง 4 เทํา อีกท้ังไฮโดรเจนเหลวมีจุด

เดือดปกติที่ตํ่ามาก -253°C ดังน้ันการทําให๎ไฮโดรเจนกลายเป็นของเหลวน้ันต๎องลดอุณหภูมิให๎ต่ํากวํา -253°C  ซึ่งจะต๎องใช๎

ความดันและพลังงานจํานวนมาก และต๎องเสียคําพลังงานไฟฟูามากในก ารทําให๎ ๎อุณหภูมิตํ่าซึ่งสูงถึงหน่ึงในสามของพลังงาน

ไฮโดรเจน [183] จึงเป็นสํวนที่ทําให๎คําใช๎จํายตํางๆสูงข้ึนและลดประสิทธิภาพของพลังงานลง อีกทั้งยังมีปัญหาในการปลํอย

ก๏าซทิ้งเพ่ือควบคุมความดันในถังเก็บ ดังน้ันตัวถังที่บรรจุต๎องสามารถรักษาอุณหภูมิให๎ต่ํากวํา  -253°C โดยจะต๎องใช๎ฉนวนกัน
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ความร๎อนอยํางดีที่เรียกวํา super-insulated เพ่ือปูองกันไฮโดรเจนเกิดการ ถํายเทความร๎อนกับสิ่งแวดล๎อมภายนอก ซึ่งจะ

เป็นการสูญเสียเชื้อเพลิงเน่ืองจากไฮโดรเจนเหลวจะคํอยๆระเหยไป  โดยไฮโดรเจนจะระเหยหรือเล็ดรอดออกจากถังบรรจุ

ประมาณ 3% ตํอวันและสามารถหมดไปได๎ภายในหน่ึงเดือน  [204] แตํข๎อดีหลักๆของการเก็บไฮโดรเจนในรูปแบบไฮโดรเจน

เหลวน้ันก็คือ ความหนาแนํนในการกักเก็บสูง ในขณะที่ความดันที่ใช๎คํอนข๎างตํ่า (เมื่อเทียบกับแบบก๏าซ ) อีกท้ังยังสามารถเติม

เชื้อเพลิงได๎ใหมํอยํางรวดเร็วอีกด๎วย (เพียงไมํกี่นาที) ดังน้ันการวิจัยพัฒนาจะเน๎นไปที่วัสดุในการทําถังเก็บไฮโดรเจนเหลว และ

การลดต๎นทุนในการดําเนินการ เน่ืองจากมวลของถังที่ใช๎เก็บไฮโดรเจนเหลวน้ันไมํได๎ข้ึนอยํูกับวัสดุที่ใช๎ทําเพียงอยํางเดียว แตํ

ยังข้ึนอยํูกับมวลของฉนวน รูปทรงของถัง และมวลของอุปกรณ์เสริม กรณีที่พิจารณาถังเก็บเพียงอยํางเดียวพบวําถ๎าใช๎ถังเหล็ก

บรรจุไฮโดรเจนเหลวจะมีขนาดเป็น  4 เทําของถังบรรจุเบนซิน และถ๎ าใช๎ ถังอะลูมิเนียมจะมีขนาดเ ป็น 2 เทําของถังบรรจุ

เบนซิน ซึ่งยังคงมีนํ้าหนักมากเกินไปถ๎าจะนํามาใช๎กับรถยนต์ [205] 

แตํอยํางไรก็ตาม BMW ก็นําเทคโนโลยีน้ีมาใช๎กับรถ Hydrogen7 ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช๎ได๎ทั้ง เชื้อเพลิง

ปกติ (ได๎ระยะทาง 300 ไมล์) และไฮโดรเจนเหลว ซึ่งถังเก็บเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลวมีขนาดปริมาตร 8 กิโลกรัม (18 ปอนด์) 

สามารถว่ิงได๎ระยะทาง 201 กิโลเมตร (125 ไมล์) ออกมาขายให๎ กับลูกค๎าเฉพาะในสหรัฐ และ ประเทศที่มีสถานีบริการเติม

ไฮโดรเจนในปี 2010 [206, 207]  

2.4.2.3 การเก็บไฮโดรเจนในวัสดุที่เป็นของแข็ง 

จากคุณสมบัติของไฮโดรเจนที่เป็นธาตุที่เบาที่สุดทําให๎การกักเก็บไฮโดรเจนเพ่ือใช๎เป็นพลังงานน้ันมีความยํุงยากและ

คําใช๎จํายสูง ดังน้ันนักวิจัย จึงได๎พยายามหาวิธีที่จะทําให๎ไฮโดรเจนมีความหนาแนํนมากข้ึน เพ่ือสะดวกในการกักเก็บ ขนสํง 

จนถึงการนําไปใช๎ แตํการเพ่ิมความหนาแนํนโดยทําให๎อยูํในสภาวะของเหลวน้ันต๎องใช๎พลังงาน และต๎นทุนในการผลิต รวมถึง

วัสดุอุปกรณ์ในการกักเก็บก็สูงตามไปด๎วย ดังน้ันการเก็บไฮโดรเจนในรูปของแข็งจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่นักวิจัยได๎พยายาม

ค๎นคว๎าและพัฒนาเรื่อยมา 

การเก็บไฮโดรเจนในรูปของแข็งน้ันอาศัยคุณสมบัติของไฮโดรเจนมาใช๎ประโยชน์ คือเมื่อไฮโดรเจนเกาะกับอนุภาค

ของธาตุอื่นๆมันจะเกาะกันแนํนมากข้ึน มากกวําเมื่อมันอยํูในสถานะของเหลวเสียอีก  จากคุณสมบัติน้ีรวมกับหลักการดูดซับ

ไฮโดรเจนในวัสดุ เน่ืองจากโลหะบางชนิดหรืออัลลอยด์บางตัวสามารถดูดซับไฮโดรเจนได๎ในสภาวะความดันและ  อุณหภูมิปาน

กลาง ซึ่งไฮโดรเจนจะถูกเก็บในรูปของโลหะไฮไดรด์ (Metal hydrides) ซึ่งการเก็บไฮโดรเจนในวัสดุที่เป็นของแข็งน้ันเป็นวิธีที่

มีความปลอดภัยในการใช๎งานสูง และให๎ประสิทธิภาพดีทั้งในสํวนของการกักเก็บในภาคพ้ืนดิน (ที่อยํูกับที่ ) หรือแม๎กระทั่งใน

ภาคการขนสํง   ถังโลหะไฮไดรด์ถือได๎วํามีความปลอดภัยในการใช๎งานสูงมาก ย่ิงเมื่อรถเกิดการชน รูรั่วที่ตัวถังจะปลํอยความ

ร๎อนออก ถังจะเย็นตังลงและหยุดการคายไฮโดรเจนในที่สุด [208, 209] 

ในการจัดเก็บเชื้อเพลิงไฮโดรเจนตามหลักการทางเคมีน้ัน  ก๏าซไฮโดรเจนจะเชื่อมตํอโมเลกุลเข๎าด๎วยกันภายในถัง

บรรจุที่ทํามาจากเหล็ก เชํนแอมโมเนียโบเรน (Ammonia Borane) และนอกจากวัสดุที่ใช๎ผลิตถังเก็บเชื้อเพลิงจะต๎องเป็นวัสดุ

ที่มีคุณสมบัติเฉ่ือยแล๎ว เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลําน้ันยังจะต๎องมีสภาพพร๎อมที่จะเคลื่อนตัวเพ่ือทําปฏิกิริยาในเซลล์เชื้อเพลิงได๎  

ถึงอยํางไรก็ตามการใช๎ถังเก็บ  เชื้อเพลิงไฮโดรเจนดังกลําวก็ยังมีคุณสมบัติที่จํา กัดบางประการ  เชํนเมื่อใดก็ตามท่ีเชื้อเพลิง
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บัณฑิตวิทยาลัยรํวมด๎านพลังงานและสิ่งแวดล๎อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี 2-90 

ไฮโดรเจนถูกใช๎ไปแล๎ว และถ๎าต๎องการ  เติมเชื้อเพลิงเข๎าไปในถังน้ันจะต๎องใช๎พลังงานจํานวนมาก  ซึ่งปัจจุบันน้ีนักวิจัยได๎

พยายามทําการวิจัยเพ่ือหาวิธีที่จะใช๎ในการเติม  เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในถังแอมโมเนียโบเรนภายใต๎แรงดันที่สู ง และในระดับ

อุณหภูมิที่ตํ่า ด๎วยกระบวนการใช๎พลังงานในการอัดฉีดที่ ไมํสิ้นเปลืองพลังงานในการอัดฉีดมากนัก [210, 211] 

วัสดุที่ได๎รับความสนใจในปัจจุบันเป็นสารประกอบทางเคมีชนิดไฮไดรด์ของโลหะ อาทิเชํน NaAlH4 และ 

LiBH4 ตลอดจนสารประกอบเชิงซ๎อนชนิดโลหะอินทรีย์ (metal organic framework) ซึ่งมีโครงสร๎างที่มีพ้ืนที่ผิวภายในตัว

วัสดุที่สูงมากเพ่ือการยึดเกาะของไฮโดรเจน อยํางไรก็ดี วัสดุเหลําน้ียังคงต๎องได๎รับการพัฒนาตํอไป เน่ืองจากประสิทธิภาพใน

การปลดปลํอยแก๏สไฮโดรเจนยังไมํดีมากนัก วัสดุบางประเภทก็ยังไมํมีความเสถียรเทํา ที่ควร ทําให๎อายุการใช๎งานคํอนข๎างตํ่า  

[212] 

โลหะไฮไดรด์มีโครงสร๎างที่สามารถดูดซับไฮโดรเจนได๎เหมือนกับฟองนํ้าดูดซับนํ้า โดยการควบคุมการดูดซับหรือการ

คายตัวด๎วยการใช๎ความร๎อน เมื่อไฮโดรเจนถูกดูดซับเข๎าไปในโลหะก็จะเกิดการคายความร๎อน (exothermic) ทําให๎ตัวโลหะไฮ

ไดรด์มีอุณหภูมิสูงข้ึน  แตํเมื่อไฮโดรเจนถูกคายออกมาก็จะดูดความร๎อน (endothermic) ทําให๎ตัวโลหะไฮไดรด์มีอุณหภูมิ

ลดลง[213] ซึ่งกรรมวิธีน้ีทําให๎สามารถทําให๎ความหนาแนํนของไฮโดรเจนเพ่ิมข้ึน 150 % ของไฮโดรเจนเหลวเน่ืองจากอนุภาค

ของไฮโดรเจนจะถูกบีบอันอยํูระหวํางอนุภาคของโลหะ นอกจากน้ันคุณสมบัติอื่นๆของโลหะไฮไดรด์น้ียังเหมาะสมกับการ

นํามาใช๎ในรถยนต์ เน่ืองจากสามารถนํามาใช๎งานที่ระดับความดันในชํวงระดับ 10 – 100 เทําของความดันบรรยากาศ 

นอกจากน้ันยังมีความเส ถียรสูง จึงใช๎พลังงานน๎อยมากในการรักษาสถานภาพอาศัยความร๎อนเพียงบางสํวนเพ่ือให๎เกิดการ

ปลดปลํอยก๏าซ แตํข๎อด๎อยของมันก็คือ มีนํ้าหนักมากเกินกวําท่ีจะติดต้ังในรถยนต์ได๎ (นํ้าหนักรวม 1000 ปอนด์ เพ่ือการขับข่ี

ในระยะทาง 300 ไมล์ ถือวํามากเกินไปสําหรับรถยนต์ขนาด 3,000 ปอนด์ ในปัจจุบัน เน่ืองจากโลหะไฮ ไดรด์ สามารถเก็บ

ไฮโดรเจนได๎ประมาณ 2-3 เปอร์เซ็นต์ของนํ้าหนักถัง[214] ซึ่งไมํวําจะพยายามวิจัยและพัฒนาอยํางตํอเน่ืองก็ยังไมํสามารถลด

นํ้าหนักตัวถังลงได๎ ทําให๎นักวิจัยบางกลุํมพยายามคิดหาวิธีการเก็บไฮโดรเจนที่คําความเข๎มข๎นสูงกวํ าน้ีควบคูํไปกับการพัฒนา

วัสดุอัลลอยด์ที่มีนํ้าหนักเบา 

ปัจจุบันมีการพยายามหาโลหะชนิดอื่นๆมาใช๎งานเพ่ือให๎สามารถใช๎งานไฮโดรเจนที่ระดับอุณหภูมิ 100 °C ณ ระดับ

ความดันที่ 10 – 100 เทําของความดันบรรยากาศ และสามารถปลดปลํอยพลังงานได๎อยํางรวดเร็วเมื่อต๎องการเรํงความเ ร็ว 

โลหะสํวนมากท่ีทดลองนํามาใช๎งานมีความเสถียรสูงเกินไป จนทําให๎ต๎องใช๎อุณหภูมิสูงเพ่ือให๎ปลดปลํอยไฮโดรเจนออกมา 

ยกตัวอยํางเชํน หากต๎องการให๎แม็กนีเซียมไฮไดรด์เริ่มปลดปลํอยไฮโดรเจน จะต๎องให๎ความร๎อนที่ระดับ 300 °C ดังน้ันหาก

ต๎องการนํามาใช๎งานให๎ได๎จริงจะต๎องพยายามลดอุณหภูมิดังกลําวน้ีลงมา [208, 209] 

ที่สถาบันเทคโนโลยีด๎านพลังงานที่ Kjeller ในประเทศนอร์เวย์ หรือ IFE กําลังศึกษาและวิจัยเรื่องการเก็บไฮโดรเจน

ในอัลลอยด์ให๎ได๎ความหนาแนํนหรือ ความเข๎มข๎นของไฮโดรเจนที่บรรจุสูงข้ึน นอกจากน้ียังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับก ารคิดค๎น

วัสดุอัลลอยด์ที่มีราคาถูก  แตํมีความสามารถในการดูดซับไฮโดรเจนสูงในขณะเดียวกันก็ต๎องคายไฮโดรเจนได๎  ที่อุณหภูมิต่ํา 

โดยทางสถาบันวิจัยด๎านพลังงาน International Energy Agency’s (IEA) กําหนดไว๎วําโลหะไฮไดรด์ควรมีความสามารถใน

การดูดซับไฮโดรเจนได๎ 5% ของนํ้าหนักถังบรรจุ และต๎องคายไฮโดรเจนได๎ที่อุณหภูมิ < 100 ๐C [205] 
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โลหะไฮไดร์ วัสดุคาร์บอน หรือแม๎แตํถํานกัมมันต์ ก็ได๎นํามาทดลองเพ่ือตอบโจทย์ความต๎องการเบื้องต๎นแล๎วทั้งน้ัน 

แตํยังไมํมีสมรรถนะพอที่จะนํามาใช๎ในเชิงพาณิชย์กับรถยนต์ได๎ ในปัจจุบันได๎มีการพัฒนาวัสดุที่ใช๎ในการกักเก็บไฮโดรเจนที่

เรียกวํา  Complex Hydrides ซึ่งมีนํ้าหนักเบากวําแบบเดิม [215-220] 

ดีสเตอร์บิไลด์ ไฮไดร์ (Destabilized hydrides ) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของโลหะที่ดูดซึมไฮโดรเจนได๎ที่เรียกวํา 

Complex Hydrides ที่เป็นทางเลือกที่ถูกนํามาใช๎เพ่ือชํวยลดอุณหภูมิในการปลดปลํอยไฮโดรเจนลง แตํกํอนเชื่อกันวํา

สารประกอบน้ีไมํ เหมาะกับการนํามาใช๎ในรถยนต์ เน่ืองจากเมื่อมีการปลดปลํอยไฮโดรเจนแล๎วจะไมํสามารคืนสภาพได๎เอง 

จะต๎องนํามาผํานกระบวนการคืนสภาพใหมํ แตํเมื่อปี 1996 ได๎มีการทดลองพบวําหากเติมไทนาเนียมปริมาณเล็กน๎อยเข๎าไป

ผสม ทําให๎โลหะผสมดังกลําวสามารถดูดซับไฮโดรเจนได๎โดยไมํต๎องผํา นขบวนการใดๆอีก ซึ่งการทดลองสามารถเพ่ิมความ

หนาแนํนของไฮโดรเจนได๎ 9 % และสามารถทําปฏิกิริยาย๎อนกลับ ที่อุณหภูมิ 200 °C แม๎วํา อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยายังสูง

อยํูมากก็ตามแตํก็มีโอกาสในการพัฒนาให๎ตํ่าลงกวําน้ีได๎ [204] 

NaAlH4 ถือเป็น  Complex Hydrides ชนิดหน่ึงที่ มีอัตราสํวนนํ้าหนักถังตํอนํ้าหนักไฮโดรเจนที่จุได๎อยํูที่ 4% และ

สามารถคายไฮโดรเจนได๎ที่อุณหภูมิ 150 ๐C ซึ่งเกือบจะได๎ตามมาตรฐานที่ทาง IEA กําหนดไว๎  ขณะน้ีทั้งในสหรัฐอเมริกาและ

นอร์เวย์ตํางมุํงศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมการดูดซับไฮโดรเจนของโลหะไฮไดรด์ดังกลําว นอกจากน้ั น การเก็บในรูป

สารประกอบไฮดรายด์ จําพวกโซเดียม โพแทสเซียม หรือลิเทียม โซเดียมไฮดรายด์ (NaH) สามารถคายก๏าซไฮโดรเจนด๎วยการ

ทําปฏิกิริยากับนํ้าได๎ สารประกอบโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และก๏าซไฮโดรเจน และในทางกลับกันเมื่อนําโซเดียมไฮดรอก

ไซด์มาให๎ความร๎อนก็จะได ๎โซเดียมไฮดรายด ์กับก๏าซอ็อกซิเจนกลับมาใหม ํ ดังน้ันโซเดียมไฮดรายด ์จึงเป็นพาหะพลังงาน ซึ่ง

สามารถอัดเม็ดและเคลือบผิวกันนํ้าเพ่ือสะดวกในการขนสํง โซเดียมไฮดรายด์ สามารถเก็บไฮโดรเจนได๎ประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ ์

โดยนํ้าหนัก รายละเอียดของโลหะไฮไดรด์มีดังน้ี [204, 221] 

 อะลาเนต (Alanates) 

อะลาเนต หรืออะลูมิโนไฮไดรด์ เป็นโครงสร๎างที่เกิดจากการสร๎างพันธะกันระหวํางไฮโดรเจนและอะลูมินัม 

โดยสามารถเกิดปฏิกิริยาผันกลับได๎ ซึ่งโซเดียมอะลาเนต (NaAlH4) เป็นไฮไดรด์ที่ได๎รับความนิยมมากท่ีสุดในกลุํม

ของอะลาเนต จากคุณสมบัติของไฮไดรด์ที่กลําวในเบื้องต๎นวําจะปลํอยไฮโดรจนที่ที่อุณหภูมิสูง ซึ่งสามารถปรับปรุง

ให๎ปลํอยไฮโดรเจนในอุณหภูมิตํ่าได๎โดยการเติมตัวเรํงปฏิกิริยา อยํางเชํน ไทเทเนียม เป็นต๎นนอกจากโซเดียมแล๎วใน

กลุํมน้ียังมีธาตุอีกหลายชนิด ซึ่งแสดงดังตารางที่ 2.8 [222] 
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ตารางที่ 2.8 คุณสมบัติของธาตุที่เป็นไฮไดรด์ในกลุํมอะลาเนต 

ชนิดและปฏิกิริยาของโลหะ ปริมาณความจุไฮโดรเจน 
(wt.%) 

อุณหภูมิที่ใช้ในการคาย
ไฮโดรเจน (°C) 

NaAlH4 [223-225] 

 𝐍𝐚 + 𝐀𝐥 + 𝟐𝐇𝟐

𝐓<270−𝟐𝟖𝟎°𝐂;𝐏>175 𝐛𝐚𝐫
                   𝐍𝐚𝐀𝐥𝐇𝟒 

 𝐍𝐚𝐀𝐥𝐇𝟒 ↔
𝟏

𝟑
𝐍𝐚𝟑𝐀𝐥𝐇𝟔 +

𝟐

𝟑
𝐀𝐥 + 𝐇𝟐 

 
𝟏

𝟑
𝐍𝐚𝟑𝐀𝐥𝐇𝟔 ↔ 𝐍𝐚𝐇 + 𝐀𝐥 +

𝟐

𝟑
𝐇𝟐 

5.6 210-220 (1st step) 
>250 (2nd step) 

LiAlH4 [226-228] 
 𝐋𝐢𝐇 + 𝐀𝐥 +

𝟑

𝟐
𝐇𝟐 → 𝐋𝐢𝐀𝐥𝐇𝟒 

 𝟑𝐋𝐢𝐀𝐥𝐇𝟒 → 𝐋𝐢𝟑𝐀𝐥𝐇𝟔 + 𝟐𝐀𝐥 + 𝟑𝐇𝟐 

 𝐋𝐢𝟑𝐀𝐥𝐇𝟔 → 𝟑𝐋𝐢𝐇 + 𝐀𝐥 +
𝟑

𝟐
𝐇𝟐 

 𝟑𝐋𝐢𝐇 + 𝟑𝐀𝐥 → 𝟑𝐋𝐢𝐀𝐥 +
𝟑

𝟐
𝐇𝟐 

7.9 160-180 (1st step) 
180-220 (2nd step) 

Mg(AlH4)2 [229-232] 
 𝟐𝐍𝐚𝐀𝐥𝐇𝟒 + 𝐌𝐠𝐂𝐥𝟐 → 𝐌𝐠 𝐀𝐥𝐇𝟒 𝟐 + 𝟐𝐍𝐚𝐂𝐥 
 𝐌𝐠 𝐀𝐥𝐇𝟒 𝟐 → 𝐌𝐠𝐇𝟐 + 𝟐𝐀𝐥 + 𝟑𝐇𝟐 
 𝐌𝐠𝐇𝟐 → 𝐌𝐠 + 𝐇𝟐 

9.3 110-200 (1st step) 
240-380 (2nd step) 

KAlH4 [233, 234] 

 𝐊𝐇 + 𝐀𝐥
𝐓=𝟐𝟕𝟎°𝐂;𝐏>175 𝐛𝐚𝐫
               𝐊𝐀𝐥𝐇𝟒 

 𝟑𝐊𝐀𝐥𝐇𝟒 → 𝐊𝟑𝐀𝐥𝐇𝟔 + 𝟐𝐀𝐥 + 𝟑𝐇𝟐 

 𝐊𝟑𝐀𝐥𝐇𝟔 → 𝟑𝐊𝐇 + 𝐀𝐥 +
𝟑

𝟐
𝐇𝟐 

 𝟑𝐊𝐇 → 𝟑𝐊 +
𝟑

𝟐
𝐇𝟐 

5.7 
 
 

300 (1st step) 
340 (2nd step) 
380 (3rd step) 

Ca(AlH4)2 [235-239] 
 𝟒𝐂𝐚𝐇𝟐 + 𝟐𝐀𝐥𝐂𝐥𝟑

𝐓𝐇𝐅
   𝐂𝐚(𝐀𝐥𝐇𝟒)𝟐 + 𝟑𝐂𝐚𝐂𝐥𝟐 

 𝐂𝐚𝐂𝐥𝟐 + 𝟐𝐍𝐚𝐀𝐥𝐇𝟒 → 𝐂𝐚(𝐀𝐥𝐇𝟒)𝟐 + 𝟐𝐍𝐚𝐂𝐥 

 𝐂𝐚(𝐀𝐥𝐇𝟒)𝟐 → 𝐂𝐚𝐀𝐥𝐇𝟓 + 𝐀𝐥 +
𝟑

𝟐
𝐇𝟐 

 𝐂𝐚𝐀𝐥𝐇𝟓 → 𝐂𝐚𝐇𝟐 + 𝐀𝐥 + 
𝟑

𝟐
𝐇𝟐 

5.9 127 (1st step) 
250 (2nd step) 

 

 โบโรไฮไดรด์ (Borohydride) 

โบโรไฮไดรด์ เป็นไฮไดรด์ที่มีโครงสร๎างซับซ๎อนกวําอะลา เนต โดยไฮโดรเจนจะเกิดพันธะโควาเลนท์กับ

อะตอมกลางเกิดเป็นไอออนลบที่มีโครงสร๎างซับซ๎อน [BH4]- โบโรไฮไดรด์สามารถจุไฮโดรเจนได๎มากกวําอะลาเนต 

นอกจากน้ันยังมีความเสถียร มากกวําเน่ืองจากไมํเกิดปฏิกิริยาผันกลับเหมือนกับอะลาเนต ซึ่งสารประกอบโบโรไฮ

ไดรด์มีด๎วยกันหลายชนิด ซึ่งปฏิกิริยาและคุณสมบัติของแตํละชนิดแสดงดังตารางที่ 2.9 [222] 

 Amides/Imides 

Amides & imides ได๎รับความสนใจจากนักวิจัยทั่วโลก เพราะมีความจุไฮโดรเจนสูงและอุณหภูมิการ

ทํางานตํ่า แตํปัญหาอยํูที่มีอัตราการดูดซึมไมํดี เพราะขนาดอนุภาคที่จํากัด ซึ่งปัญหาน้ีสามารถแก๎ไขได๎โดยใช๎ตัวเรํง

ปฏิกิริยา การเก็บไฮโดรเจนในวัสดุที่มีนํ้าหนักเบาเป็นพิเศษอยํางโครงสร๎างของ Li – NH เชํน ลิเธียมเอไมด์ และลิ
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เธียมไอไมด์ ได๎แสดงให๎เห็นถึงทิศทางใหมํสําหรับวัสดุ ที่ใช๎ในการเก็บไฮโดรเจน โดยคุณสมบัติของสารประกอบใน

กลุํมน้ีแสดงดังตารางที่ 2.10 [222] 

ตารางที่ 2.9 คุณสมบัติของธาตุที่เป็นไฮไดรด์ในกลุํมโบโรไฮไดรด์ (Borohydride) 

ชนิดและปฏิกิริยาของโลหะ ปริมาณความจุไฮโดรเจน 
(wt.%) 

อุณหภูมิที่ใช้ในการคาย
ไฮโดรเจน (°C) 

NaBH4 [240-246] 
 𝟒𝐍𝐚𝐇𝐥 + 𝟐𝐁𝟐𝐎𝟑 →𝐍𝐚𝐁𝐇𝟒 + 𝟐𝐍𝐚𝐁𝐎𝟐 
 𝐍𝐚𝐁𝐎𝟐 + 𝟐𝐌𝐠𝐇𝟐 → 𝐍𝐚𝐁𝐇𝟒 + 𝟐𝐌𝐠𝐎 
 𝐍𝐚𝐁𝐎𝟐 + 𝐌𝐠𝟐𝐒𝐢 + 𝟐𝐇𝟐 → 𝐍𝐚𝐁𝐇𝟒 + 𝟐𝐌𝐠𝐎 + 𝐒𝐢 
 𝐍𝐚𝐁𝐇𝟒 + (𝟐 + 𝐱)𝐇𝟐𝐎 → 𝟒𝐇𝟐 + 𝐍𝐚𝐁𝐎𝟐 ∙ 𝐱𝐇𝟐𝐎 

10.8 400 

LiBH4 [247-252] 
 𝟐𝐋𝐢𝐇 + 𝐁𝟐𝐇𝟔 → 𝟐𝐋𝐢𝐁𝐇𝟒 

 𝐋𝐢𝐁𝐇𝟒 → 𝐋𝐢𝐇 + 𝐁 +
𝟑

𝟐
𝐇𝟐 

13.4 380 

Mg(BH4)2 [253-263] 
 𝐌𝐠𝐂𝐥𝟐 + 𝟐𝐍𝐚𝐁𝐇𝟒 → 𝐌𝐠 𝐁𝐇𝟒 𝟐 + 𝟐𝐍𝐚𝐂𝐥 
 𝐌𝐠 𝐁𝐇𝟒 𝟐 → 𝐌𝐠𝐇𝟐 + 𝟐𝐁 + 𝟑𝐇𝟐 
 𝐌𝐠𝐇𝟐 → 𝐌𝐠 + 𝐇𝟐 

13.7 260-400 

Ca(BH4)2 [264-268] 
 𝐂𝐚𝐇𝟐 + 𝐌𝐠𝐁𝟐 + 𝟒𝐇𝟐 → 𝐂𝐚(𝐁𝐇𝟒)𝟐 + 𝐌𝐠𝐇𝟐 
 𝐂𝐚𝐇𝟐 + 𝐁𝟐𝐇𝟔 → 𝐂𝐚(𝐁𝐇𝟒)𝟐 

 𝐂𝐚 𝐁𝐇𝟒 𝟐 →
𝟐

𝟑
𝐂𝐚𝐇𝟐 +

𝟏

𝟑
𝐂𝐚𝐁𝟔 +

𝟏𝟎

𝟑
𝐇𝟐 

9.6 350 

ตารางที่ 2.10 คุณสมบัติของธาตุที่เป็นไฮไดรด์ในกลุํม Amides & Imides 

ชนิดและปฏิกิริยาของโลหะ ปริมาณความจุ
ไฮโดรเจน (wt.%) 

อุณหภูมิที่ใช้ในการคาย
ไฮโดรเจน (°C) 

Li imide/amide [269] 
 𝐋𝐢𝟑𝐍 + 𝐇𝟐 → 𝐋𝐢𝟐𝐍𝐇 + 𝐋𝐢𝐇 + 𝐇𝟐 
 𝐋𝐢𝟐𝐍𝐇 + 𝐋𝐢𝐍 + 𝐇𝟐 ↔ 𝐋𝐢𝐍𝐇𝟐 + 𝐋𝐢𝐇 + 𝐇𝟐 

Li2NH 5.4 
LiNH2 6.5 

 
280 

Mg imide/amide [270, 271] 
 𝐌𝐠(𝐍𝐇𝟐)𝟐 + 𝟐𝐌𝐠𝐇𝟐 → 𝐌𝐠𝟑𝐍𝟐 + 𝟐𝐇𝟐 

7.4 200 

Ca imide/amide [272, 273] 
 𝐂𝐚(𝐍𝐇𝟐)𝟐 + 𝐂𝐚𝐇𝟐 →𝟐𝐂𝐚𝐍𝐇 + 𝟐𝐇𝟐 
 𝟐𝐂𝐚𝐍𝐇 + 𝟐𝐇𝟐 → 𝐂𝐚𝟐𝐍𝐇 + 𝐇𝟐 

3.5 
2.1 

350 
500 

Li-Mg-N-H [274] 
 𝟐𝐋𝐢𝐍𝐇𝟐 + 𝐌𝐠𝐇𝟐 → 𝟑𝐋𝐢𝟐𝐌𝐠(𝐍𝐇)𝟐 + 𝟔𝐇𝟐 
 𝐋𝐢𝟐𝐌𝐠(𝐍𝐇)𝟐 + 𝟐𝐇𝟐 ↔ 𝐌𝐠(𝐍𝐇𝟐)𝟐 + 𝟐𝐋𝐢𝐇 

4.5 200 

Li-Ca-N-H [275] 
 𝟐𝐋𝐢𝐍𝐇𝟐 + 𝐂𝐚𝐇𝟐 + 𝐇𝟐 → 𝐂𝐚𝐍𝐇 + 𝐋𝐢𝟐𝐍𝐇 ↔ 𝐋𝐢𝟐𝐂𝐚(𝐍𝐇)𝟐 
 𝐋𝐢𝟐𝐂𝐚(𝐍𝐇)𝟐 + 𝟐𝐋𝐢𝐇 → 𝟒𝐋𝐢𝐍𝐇𝟐 + 𝐂𝐚𝟑𝐍𝟐 + 𝟐𝐇𝟐 

5 300 

Li-Al-N-H 
 𝟑𝐋𝐢𝐀𝐥𝐇𝟒 → 𝐋𝐢𝟑𝐀𝐥𝐇𝟔 + 𝟐𝐀𝐥 + 𝟑𝐇𝟐 

 𝐋𝐢𝟑𝐀𝐥𝐇𝟔 → 𝟑𝐋𝐢𝐇 + 𝐀𝐥 +
𝟑

𝟐
𝐇𝟐 

 𝟐𝐋𝐢𝐀𝐥𝐇𝟒 + 𝐋𝐢𝐍𝐇𝟐 → 𝟐𝐀𝐥 + 𝐋𝐢𝟐𝐍𝐇 + 𝟒𝐇𝟐 

4 
2 
21 

85 
165 
200 
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 อะมิโน โบเรน (Amino borane) 

อะมิโนโบเรน เป็นสารประกอบในกลุํมของโบเรน โดยมีแอมโมเนียเพ่ิมเข๎ามาในสํวนประกอบ ซึ่งอะมิโนโบ

เรนเป็นสารประกอบที่สําคัญ เน่ืองจากมีแนวโน๎มในการกักเก็บไฮโดรเจนได๎ดีเย่ียม เพราะมีนํ้าหนักโมเลกุลตํ่า อีกท้ัง

ยังสามารถบรรจุไฮโดรเจนได๎ปริมาณมากถึง 19.6% โดยนํ้าหนัก [222] 

กลุํมนักวิจัยจากมหาวิทย าลัยนิวบรันส์วิค ในเมืองเฟรดเด อริคตัน , นิวบรันส์วิค ประเทศแคนาดาได๎มี

ข๎อตกลงรํวมทางงานวิจัยกับบริษัท HSM Systems Inc. ซึ่งเป็นบริษัทท๎องถ่ิน  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนางานวิจัย

เก่ียวกับการกักเก็บและขนสํง ไฮโดรเจนไปสูํเชิงพาณิชย์ โดยทําให๎ก๏าซไฮโดรเจนควบแนํนเป็น 

ของแข็งภายใต๎สภาวะความดันและอุณหภูมิไมํสูงมากนัก เน่ืองจากโดยทั่วไปแล๎วก๏าซไฮโดรเจนจะถูกเก็บ

ภายใต๎ความดันในถังก๏าชสูงประมาณ  4 ฟุต ถังก๏าชเหลําน้ีมีนํ้าหนักมากและ คําใช๎จํายในการขนสํงก็สูงตามมา  

นอกจากน้ีความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่ต๎องระมัดระวังเน่ืองจากวําในถังก๏าชมีความดันสูง  ซึ่งขณะน้ี HSM กําลัง

ทดสอบวัสดุที่สามารถเก็บไฮโดรเจนได๎มากกวํา 6% โดยนํ้าหนัก ข้ันตํอไปคือการพัฒนาวัสดุเพ่ือให๎เก็บไฮโดรเจนให๎ 

ได๎มากกวํา 9% โดยนํ้าหนัก (สารประกอบแตํละชนิดมีความสามารถในการกักเก็บไฮโดรเจนได๎ไมํเทํากัน

ข้ึนอยํูกับโครงสร๎างของสารประกอบน้ันๆ ) ทาง HSM เชื่อวําในอนาคตวัสดุที่ทางบริษัทพัฒนาจะได๎รับการยอมรับ

เป็นวัสดุมาตรฐานในวงการอุตสาหกรรม เพ่ือการขนสํงไฮโดรเจน  และรวมไปถึงการใช๎เป็นถังก๏าชสําหรับรถ ยนต์

พลังงานไฮโดรเจน รูปที่ 2.47 แสดงให๎เห็นถึงขนาดของถังที่จะใช๎เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์เมื่อมีการเก็บไฮโดน

เจนในรูปแบบตํางๆกัน  จากรูปแสดงให๎เห็นวําถ๎าเราเก็บไฮโดรเจนในรูปแบบ solid storage ก็จะประหยัดพ้ืนที่

ได๎มากข้ึน [276] 

 

รูปที่ 2.47 แสดงขนาดถังที่ใช๎ในการบรรจุเชื้อเพลิงไฮโดรเจน 4 กิโลกรัม โดยใช๎รูปแบบการกักเก็บที่แตกตํางกัน [277] 

นอกจากการใช๎ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์แล๎ว ยังนําไฮโดรเจนมาเป็ยเชื้อเพลิงเพ่ือขับเคลื่อนพาหนะอื่นๆ 

อยํางเรือได๎อีกด๎วย โดยสถาบันวิจัย  Empa ในสวิสเซอร์แลนด์ได๎พัฒนาและทดสอบระบบการเก็บไฮโดรเจนในรูปของ

สารประกอบไฮไดรด์เพ่ือนํามาใช๎กับเรือ โดยเชื้อเพลิงไฮโดรเจนน้ันจะนํามาใช๎ในเซลล์เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟูาให๎กับมอเตอร์

ไฟฟูา ซึ่งวัสดุที่ใช๎เก็บไฮโดรเจนน้ันประกอบด๎วยโลหะผสมของไทเทเนียม , เซอร์โคเนียม , วานาเดียม , แมงกานีสและเหล็กใน
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รูปแบบผงซึ่งเป็นที่บรรจุในทํอเหล็กที่ปิดสนิท วัสดุน้ีจะทําหน๎าท่ีเป็นสื่อจัดเก็บพลังงานไฮโดรเจนและจะปลํอยออกมาเมื่อถูก

ความร๎อน ซึ่งสามารถจุพลังงานได๎ทั้งหมด 50 kWh [278] 

นอกเหนือจากโลหะไฮไดรด์แล๎ว นักวิจัยยังให๎ความสนใจในการเก็บไฮโดรเจนไว๎ในคาร์บอนด๎วย เน่ืองจาก คาร์บอน

เป็นโมเลกุลที่มีพ้ืนที่ผิวตํอนํ้าหนักมาก ดังน้ันจึงทําให๎มีงานวิจัยที่จะใช๎คาร์บอนเก็บไฮโดรเจนมากมายในชํวงหลายปีที่ผํานมา 

ซึ่งข๎อมูลงานวิจัยหลายแหลํงชี้ให๎เห็นวําโครงสร๎างของคาร์บอนอะตอม เชํน นาโนไฟเบอร์ (ใยแก๎ว ) ทํอนาโน(รูปทรงกระบอก

ปิด) และฟูเลอร์เรนซ์ (ทรงกลม) มีศักยภาพที่ดีมากท่ีจะใช๎ดูดซับไฮโดรเจน  

      การเก็บไว๎ในทํอนาโนคาร์บอน (Carbon nanotube) โดยใช๎ ๎คุณสมบัติการดูดซับทางกายภาพของถํานซึ่งข้ึนอยู ํกับ

อุณหภูมิและความดันที่อุณหภูมิต่ํา 70 เคลวิน ความดัน 40 บาร์ จะเก็บไฮโดรเจนได๎ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต ์ โดยนํ้าหนัก โดย

มีการนําทํอถํานนาโน (Carbon nanotube) ที่มีเส๎นผํานศูนย์กลาง ประมาณ 4-5 นาโนเมตรและทําโครงสร๎างปิดเปิดฝาได๎  

เพ่ือนํามาใช๎ในการเก็บไฮโดรเจน เน่ืองจากการเก็บไฮโดรเจนแบบเดิมน้ันต๎องออกแบบถังเก็บไฮโดรเจนให๎มีความดันสูงถึง 

ประมาณ 100-200 บาร์ ซึ่งอาจกํอให๎เกิดอันตรายได๎ ซึ่งสามารถบรรจุไฮโดรเจนได๎ด๎วยการเปิดปลายด๎านหน่ึงและนํา

ไฮโดรเจนใสํเข๎าไปในสภาพถูกดูดจับไว๎ด๎วยอะตอม ของคาร์บอนทําให๎ความดันไอไมํข้ึนสูง จึงสามารถเก็บไฮโดรเจนเหลวใน

สภาพที่ถูกดูดซับและเวลา  ใช๎งานก็คํอยเปิดเพ่ือปลํอยไฮโดรเจนออกมาอีกครั้งหน่ึง ปัจจุบันมีการวิจัย พัฒนาการนํานาโน

เทคโนโลยีมาปรับปรุงคุณภาพในการกักเก็บไฮโดรเจนมากมาย [279] 

นักวิทยาศาสตร์จากห๎องปฏิบั ติการ Lawrence Berkeley National Laboratory แหํงกระทรวงพลังงานของ

สหรัฐอเมริกา (Department of Energy) ได๎คิดค๎นนาโนคอมโพสิต  (Nanocomposite)ที่ประกอบด๎วย PMMA 

(Polymethyl methacrylate) และแมกนีเซียม  ซึ่งสามารถดูดซับและปลดปลํอยก๏าชไฮโดรเจนที่อุณหภูมิปานกลางโด ยไมํ

จําเป็นต๎องอาศัยปฏิกิริยาออกซิเดชันของโลหะหลังจากใช๎งาน  ซึ่งอาจนําไปสูํการออกแบบวัสดุสําหรับถังเก็บก๏าชไฮโดรเจน 

แบตเตอรี่ และเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell) โดยนักวิจัยได๎คิดค๎นวัสดุคอมโพสิตที่เสถียรในอากาศทําจากการผสมผลึกขนาดนา

โนเมตร (Nanocrystal) ของโลหะแมกนีเซียมกับ PMMA ที่ทําหน๎าท่ีเป็นพอลิเมอร์เมทริกซ์  (Polymer matrix) และมีสมบัติ

ต๎านการซึมผํานของก๏าช  วัสดุคอมโพสิตน้ีสามารถเก็บก๏าชไฮโดรเจนความหนาแนํนสูง (มากถึง 6% โดยนํ้าหนักของ

แมกนีเซียมและ 4% โดยนํ้าหนักสําหรับคอมโพสิต) เชํนเดียวกับกลไกในการดูดซับที่เกิดข้ึนอยํางรวดเร็วภายในเวลา 30 นาที

ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียสซึ่งเกิดจากการใช๎ผลึกขนาดเล็กของแมกนีเซียมโดยไมํต๎องใช๎ตัวเรํงปฏิกิริยาชนิดโลหะที่มีราคา

แพง ซึ่งวัสดุคอมโพสิตดังกลําวถูกทดสอบด๎วยกล๎องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน Transmission Electron Aberration-Corrected 

Microscope (TEAM) ณ National Center for Electron Microscopy ซึ่งถือเป็นกล๎องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด [280, 281] 

นอกจากน้ียังมีงานวิจัยเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงการกักเก็บไฮโดรเจน ท่ีได๎มีการขยายขนาดจากห๎อง

แลบมาสูํงานทดลองที่ใกล๎ควา มเป็นจริงมากข้ึน ซึ่งงานวิจัยน้ีเป็นของ  Zeynep Kurban นักวิจัยจาก  STFC’s Rutherford 

Appleton Laboratory and the University of Oxford และคณะ ได๎พัฒนา ผลิตเส๎นใยพลาสติกขนาดเล็กซึ่งเล็กกวําเส๎น

ผมของมนุษย์ถึง 30 เทํา โดยใช๎เทคนิคที่เรียกวํา co-electrospinning ซึ่งเส๎นใยพลาสติกขนาดเล็กน้ันจะนํามาใช๎ในการเก็บ
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โลหะไฮไดรด์ที่บรรจุไฮโดรเจนไว๎แล๎ว โดยเมื่อโลหะไฮไดรด์เข๎าไปอยํูในรูของพลาสติกจะสามารถปลํอยไฮโดรเจนออกมาได๎

อยํางรวดเร็ว โดยใช๎อุณหภูมิและความดันตํ่ากวําแบบเดิม อีกทั้งยังเป็นการปูองการไฮไดรด์จากนํ้าและออกซิเจนอี กด๎วย 

นอกจากน้ันยังสามารถนํามาทําเป็น ลูกแก๎วเก็บไฮโดรเจนขนาดเล็ก หรือที่รู๎จักกันในชื่อ micro beads, microspheres ดังที่

ได๎กลําวไว๎ในการเก็บไฮโดรเจนในสภาวะก๏าซ ซึ่ง micro beads หรือ microspheres จะสามารถปั๊มและเทได๎เหมือน

ของเหลว โดยคุณสมบัติน้ีทําให๎สามารถนําใช๎เป็นเชื้อเพลิงโดยเติมในถังนํ้ามันของรถยนต์ได๎เหมือนเชื้อเพลิงในปัจจุบัน  

เน่ืองจากยานพาหนะที่ใช๎เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสํวนใหญํมีการกักเก็บในรูปแบบก๏าซซึ่งจะต๎องอัดความดันสูงมาก ซึ่ง

เมื่อปี 2010 สถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่นิวยอร์กเกิดระเบิดขณะที่กําลังเติมเ ชื้อเพลิงเน่ืองจากความผิดพลาดของอุปกรณ์

และทํอสํง ดังน้ัน บริษัท Cella Energy ซึ่งเป็นผู๎นําทางด๎านการพัฒนา ผลิตวัสดุ อุปกรณ์ในการกักเก็บไฮโดรเจนที่มีความ

ปลอดภัย จึงให๎ความสนใจและได๎นํางานวิจัยน้ีมาพัฒนาตํอยอด โดยรถต๎นแบบคันแรกที่จะขับเคลื่อนโดยใช๎เทคโนโลยีน้ี จะ

สามารถเริ่มทําการทดลองได๎ในปี 2012 และคาดวําจะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได๎ในอีกห๎าปีข๎างหน๎า [282-284] 

2.4.3 สถานการณ์พลังงานไฮโดรเจน 

 จากความต่ืนตัวด๎านพลังงานที่มีราคาผันผวน และคาดวําจะหมดลงในอนาคตข๎างหน๎า รวมถึงสภาวะแวดล๎อมที่เริ่ม

เลวร๎ายข้ึนทุกวัน จากการเผาไหม๎เชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่สํงผลให๎เกิดก๏าซเรือนกระจก ทุกประเทศทั่วโลกจึงมีการวิจัย พัฒนา

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนข้ึนมามากมาย จนได๎พบวําไฮโดรเจนเป็นพลังงานที่มีศักยภาพมากท่ีสุดในการทดแทนเชื้อเพลิงจาก

ฟอสซิล ดังน้ันทุกประเทศทั่วโลกจึงมีการพัฒนา ปรับปรุง เทคโนโลยีในปัจจุบันเพ่ือให๎สอดรับกับพลังงานไฮโดรเจน รวมไปถึง

การคิดค๎นเทคโนโลยีใหมํๆ เพ่ือพัฒนาให๎พลังงานไฮโดรเจนมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยรัฐบาลและนักลงทุ นเอกชนมีความ

มุํงมั่นที่จะผลิตไฮโดรเจนและเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งมีกวํา 400 โครงที่อยํูในกระบวนการสาธิต และคาดวําจะสามารถ

พัฒนาในเชิงพาณิชย์ได๎ในอีกห๎าถึงสิบปีข๎างหน๎า ซึ่งรัฐบาลทั่วโลกได๎ให๎งบสนับสนุนกวํา สี่พันล๎านดอลลาร์สหรัฐในการวิจัย

และพัฒนาเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจน ในบางประเทศอยํางเชํน ญ่ีปุุน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเยอรมนี ได๎เป็นผู๎นําในการ

วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่สําคัญ เน่ืองจากเทคโนโลยีน้ีจะชํวยให๎ระบบไฮโดรเจนทั่วโลกพัฒนาไปอยํางตํอเน่ือง  

ในสหรัฐอ เมริกา รัฐบาลสหรัฐฯ ได๎ให๎การสนับสนุนงานวิจัยในการพัฒ นาระบบเซลล์เชื้อเพลิงและระบบกักเก็บ

ไฮโดรเจนแบบอื่นๆ โดยให๎ทุนสนับสนุนกวํา 7 ล๎านดอลลาร์ ในระยะเวลาห๎าปี ซึ่งงานวิจัยที่ได๎ทุนสนับสนุนจะต๎องเป็น

งานวิจัยที่มีการพัฒนาระบบเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเพ่ือสามารถนํามาใช๎ในเชิงพาณิชย์ได๎ ยืดอายุการใช๎งานของอุปกรณ์ คุณสมบัติ

ทางด๎านความปลอดภัยอื่นๆ อีกท้ังยังต๎องสามารถลดต๎นทุนในการผลิตได๎อีกด๎วย โดยโครงการที่ได๎ทุนสนับสนุนมีทั้งหมดสี่

โครงการ 

บริษัท Directed Technologies ใน Arlington, VA ได๎งบกวํา สามล๎านดอลลาร์สําหรับสองโครงการ โครงการแรก

มุํงไปที่การวิเคราะห์ประเมิน และลดต๎นทุนของเซลล์เชื้อเพลิงเพ่ือใช๎ในยานพาหนะ อยํางเชํน รถยนต์ขนาดเล็ก และรถประจํา

ทาง สํวนอีกโครงการน้ันเป็นการลดต๎นทุนการผลิตของระบบกักเก็บไฮโดรเจนแบบอื่นๆ โดยจะทําการตรวจสอบปัจจัยที่สํงผล

การผลิตมีต๎นทุนสูง ท้ังอุปกรณ์ วัสดุที่ใช๎ในการทําอุปกรณ์ พลังงานในระบบ รวมไปถึงต๎นทุนสําหรับนําไปใช๎กับยานพาหนะที่
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คนขับต๎องจําย เพ่ือที่จะประเมินและสามารถลดต๎นทุนในบางสํวน ซึ่งจะสํงผลให๎ต๎นทุนของทั้งระบบลดลง  การวิเคราะห์จะ

รวมถึงการประมาณการคําใช๎จํายอยํางตํอปีของระบบเซลล์เชื้อเพลิงหรือระบบการจัดเก็บไฮโดรเจนที่จะชํวยให๎อุตสาหกรรม

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการออกแบบสํวนประกอบและกระบวนการผลิตที่อัตราการผลิตตํางๆ กัน  นอกจากน้ันยังศึกษา

ต๎นทุนของกระบวนการทั้งหมดวําจะเป็นอยํางไรถ๎ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเซลล์เชื้อเพลิง รวมไปถึงคําใช๎จํายอื่นๆ เชํน 

ราคาของแพลทินัม ความหนาแนํนของพลังงานในเซลล์ อุณหภูมิและความดันที่ใช๎ในการทํางาน หรือจํานวนเซลล์ในกลํอง

เซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell stack) 

โครงการตํอไปเป็นของ Lawrence Berkeley National Laboratory – Berkeley, CA โดยได๎งบประมาณกวํา 1.9 

ล๎านดอลลาร์ ซึ่งโครงการน้ีจะเป็นการพัฒนาแบบจําลองคําใช๎จํายทั้งหมดสําหรั บเซลล์เชื้อเพลิงอุณหภูมิตํ่าและอุณหภูมิสูง

แบบติดต้ังอยํูกับที่ ท่ีมีขนาด 250 kW โครงการน้ีจะให๎ผลการประมาณการคําใช๎จํายในระบบปัจจุบันที่ถูกต๎อง และ

ประเมินผลกระทบของเทคโนโลยีการผลิต การเพ่ิมปริมาณการผลิต การเปลี่ยนแปลงการออกแบบในระบบ และคําใช๎จําย

ตลอดวัฏจักรสําหรับตลาดเซลล์เชื้อเพลิงในระยะใกล๎และตลาดที่จะเกิดข้ึนใหมํ 

โครงการสุดท๎ายเป็นของ Battelle Memorial Institute – Columbus, OH ซึ่งได๎งบไปกวําสองล๎านดอลลาร์ใน

การประเมินคําใช๎จํายสําหรับการใช๎งานเซลล์เชื้อเพลิงอยํูกับที่ ท่ีมีขนาด25 kW โครงการน้ียังชํวยวิเคราะห์คําใช๎จํายของการ

ใช๎งานเซลล์เชื้อเพลิงขนาดใหญํต้ังแตํ 100 ถึง 250 kW เชํน การใช๎เป็นพลังงานเสริม แหลํงพลังงานหลัก และใช๎กับระบบ

ไฟฟูาความร๎อนรํวมขนาดใหญํ โดยการวิเคราะห์ภายใต๎โครงการน้ีจะชํวยให๎มีความเข๎าใจเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํา งานมาก

ข้ึน เข๎าใจถึงการออกแบบและทางการเลือกในการผลิต รวมไปถึงคําใช๎จํายตลอดวัฏจักรชีวิต ซึ่งจะชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การออกแบบเซลล์เชื้อเพลิง วิธีการในการผลิต และการนําไปประยุกต์ใช๎งาน [285] 

นอกจากน้ันในยุโรปเองก็ต่ืนตัวและมีการสนับสนุนพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนเชํนกัน ตัวอยํางเชํน ประเทศอิตาลี โดย

เมื่อปี 2009 ได๎มีการสร๎างโรงไฟฟูาจากเชื้อเพลิงไฮโดรเจนแหํงแรกในโลก โดยบริษัท  Enel โรงไฟฟูาแหํงน้ีต้ังอยํูที่ Fusina, 

Venice in the Veneto region of Italy. โรงไฟฟูาแหํงน้ีได๎เริ่มดําเนินการผลิตในปี 2010 ซึ่งสามารถจํายไฟให๎ กับชุมชนได๎

ถึงสองหมื่นหลังคาเรือน โดยไฮโดรเจนที่ใช๎น้ันจะถูกสํงมาตามทํอจากโรงงานปิโตรเคมีในกระบวนการ ethylene-cracking 

โรงไฟฟูาจากไฮโดรเจนแหํงน้ีสามารถลดการปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ได๎มากกวํา 17,000 ตันตํอปี และมีความจุ 12 

megawatt โดยใช๎ก๏าซไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในการขับเทอร์ไบน์ ซึ่งผลจากการเผาไหม๎ไฮโดรเจนคือจะได๎อ ากาศร๎อนและไอ

นํ้า โดยทั้งอากาศร๎อนและไอนํ้าจะถูกสํงไปให๎พลังงานในสํวนอื่นไดอีก [286, 287] 

2.4.3.1 ยานยนต์พลังงานไฮโดรเจน (Hydrogen Vehicles) 

รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนที่นํามาใช๎ในประเทศของเราสํวนใหญํยังอยํูในชํวงการทดสอบกํอนนําไปสูํการใช๎งานจริงใน

เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นลักษณะการใช๎เชื้อเพลิงรํวมกับนํ้ามันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ ไฮโดรเจนที่ได๎จากวิธีการผลิตในด๎านตํางๆ 

และนํามาใช๎ในยานยนต์ เป็นเทคโนโลยีที่ได๎รับการพัฒนาอยํูทั่วโลกอยํางมากมาย โดยเฉพาะบริษัทผู๎ผลิตยานยนต์บริษัท

ตํางๆ  นอกจากน้ันแล๎ว ยังมีหนํวยที่ต้ังข้ึนมาเพ่ือการน้ีโดยเฉพาะและสถานศึกษาด๎านวิศวกรรม 
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o ต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได๎ต้ังเป็นศูนย์การค๎นคว๎าวิจัยเทคโนโลยีเซลล์เชื้ อเพลิงด๎าน

ยานยนต์ (Fuel Cell Vehicles : FCVs) ในการนําพลังงานไฮโดรเจนมาใช๎เป็นพลังงานทางเลือกในการขนสํงสินค๎า

ที่เกิดประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  สําหรับอนาคต (Ohio State’s Center for Automotive 

Research: CAR) สําหรับมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ให๎ความสําคัญเรื่องการใช๎พลังงานไฮโดรเจน

อยํางมาก ต้ังแตํ พ.ศ.2545 มีการศึกษาถึงความคุ๎มคําในการลงทุนด๎านการใช๎งานระบบขนสํง ด๎านความปลอดภัยใน

การใช๎งาน ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่อาจมีผลกระทบเรื่องมลพิษ และอื่นๆ   หลังจากน้ันได๎ให๎มีการศึกษาความเป็น ไปได๎ใน

การสร๎างระบบเครือขํายสถานีให๎บริการเชื้อเพลิงไฮโดรเจนตามเส๎นทางหลวง  (California Hydrogen Highways) 

ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 40 สถานี ซึ่งปัจจุบันในประเทศสหรัฐอเมริกามีสถานีให๎บริการเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่ใช๎กับยาน

ยนต์ 15 สถานีแล๎ว แตํอยํูในพ้ืนที่จํากัดการใช๎งาน 

ประเทศไอซ์แลนด์  รัฐบาลได๎ออกกฎหมายบังคับเรื่องการใช๎รถยนต์สํวนบุคคล ในเวลา 10 ปีตํอไปน้ี  

รถยนต์สํวนบุคคลทุกคันในประเทศจะต๎องเป็นรถยนต์ที่ใช๎พลังงานไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงอยํางเดียว  และจะเป็น

ประเทศแรกของโลกที่ใช๎พลังงานไฮโดรเจน  สาเหตุสําคัญของการออกกฎหม ายเรื่องน้ีออกมา  เพราะปัจจุบัน

เชื้อเพลิงนํ้ามันมีแตํจะราคาสูงข้ึนเรื่อยๆ และเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณยานยนต์ที่ใช๎เชื้อเพลิงไฮโดรเจนจึงมี

การสร๎างสถานีสําหรับเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนข้ึนมากมาย [214] 

จากการสํารวจในเดือนพฤศจิกายนปี 2009 [288] พบวําท่ัวโลกมี การสร๎างสถานีเติมไฮโดรเจนกวํา 200 

แหํง โดยมากกวํา 85% เป็นเทคโนโลยีเก็บไฮโดรเจนโดยใช๎ความดันสูง และจากการวิจัยของบริษัท Pike Research 

ในอเมริกา คาดวําจะมีสถานีเติมไฮโดรเจนสําหรับรถยนต์ รถประจําทาง รวมไปถึงรถยก (forklifts) เพ่ิมข้ึนถึง 

5,200 แหํงทั่วโลกภายในปี 2020 และคาดวําในปีเดียวกันน้ีรถยกจะเป็นกลุํมที่ใช๎เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการ

ขับเคลื่อนมากท่ีสุด ซึ่งคิดเป็น 36% ของตลาดทั้งหมด สํวนรถยนต์ทั่วไปคิดเป็น 33% และอุปกรณ์สํารองไฟอีกกวํา 

27% รถประจําทางและสกู๏ดเตอร์เป็นเปอร์เซ็นต์สํวนน๎อย [289, 290] ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีแผนที่จะ

นําเทคโนโลยีไฮบริดมาใช๎กับรถประจําทางมากข้ึน โดยการทํางานของรถประจําทางไฮบริดน้ี จะใช๎เทคโนโลยีนําก๏าซ

ไฮโดรเจน มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟูา โดยมีตัวกักเก็บปะจุพลังงานชนิดพิเศษ  ซึ่งสามารถชํวยลดการใช๎พลังงาน

เชื้อเพลิง และเพ่ิมสมรรถนะของเครื่องยนต์ ทําให๎รถว่ิงได๎ถึงกวํา 19 ชั่วโมง โดยไมํต๎องแวะพักเติมก๏าซ  นอกจากน้ี

ยังชํวยลดการใช๎แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน  ซึ่งไมํเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมอีกด๎วย  รถประจําทางที่ใช๎เทคโนโลยี

ไฮบริดน้ี จะใช๎นํ้ามันเพียงเพ่ือการหลํอลื่นของเครื่องยนต์  ขณะเดียวกับที่การเผาผลาญก็ไมํสร๎างมลภาวะใดให๎กับ

สิ่งแวดล๎อม  โดยของเสียท่ีออกมาจากรถจะมีเพียงนํ้าเปลําเทําน้ัน  ซึ่งความต่ืนตัวในนโยบายนําเทคโนโลยีมาชํวย

แก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม  ทําให๎กรุงลอนดอนมีแผนเพ่ิมจํานวนรถโดยสารไฮบริด และสถานีเติม แก๏ส จากเดิมที่มี

จํานวนรถโดยสารร๎อยกวําคันไปเป็น 300 คัน และสถานีเติมแก๏ส 1 สถานี เป็น 6 สถานีภายในปี 2012 [291, 292] 
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นอกจากน้ีในปี 2010 เยอรมนีได๎เปิดดําเนินการสถานีเติมไฮโดรเจนอีกกวํา 27 แหํง เพ่ือเป็นการรองรับ

รถยนต์ที่จะใช๎ไฮโดรเจนเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ีในอเมริกาก็มีการดําเนินการในด๎านน้ี โดยมีสถานีไฮโดรเจนเปิดใหมํ

ถึงห๎าแหํง และอีกเก๎าแหํงที่กําลังจะเสร็จในอีกไมํช๎า จากการรายงานของ  LBST ( Ludwig-Bölkow-

Systemtechnik) ในเยอรมนีพบวําในยุโรปและสหรัฐอเมริกามีสถานีไฮโดรเจนที่เปิดดําเนินการแล๎วกวํา 80 แหํง 

และในเอเชียอีกกวํา 48 แหํง [293, 294]  อยํางไรก็ตามญ่ีปุุนยังคงมุํงมั่นที่จะเปิดดําเนินการสถานีไฮโดรเจนอีกร๎อย

แหํง โดยได๎มีการผลักดันให๎เกิดการทําตลาด"รถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน " ในเชิงพาณิชย์อยํางจริงจัง  ควบคูํกับ

การสร๎างเครือขํายสถานีเติมเชื้อเพลิง ให๎ครอบคลุมทั่วเมืองใหญํของญ่ีปุุนภายในปี  2015 โดยมีผู๎รํวมโครงการ

สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฮโดรเจนในครั้งน้ีประกอบด๎วย  โตโยต๎า ฮอนด๎า และนิสสัน  รวมถึงกลุํมผู๎ประกอบ

กิจการพลังงานทั้งตัวแทนจําหนํายและผู๎สกัดก๏าซธรรมชาติในญ่ีปุุนมากกวํา 10 ราย โดยทั้งหมดต้ังเปูาวําจะสามารถ

สร๎างสถานีเติมเชื้อเพลิงได๎มากกวํา 100 จุดในอีก 4 ปีข๎างหน๎า ในพ้ืนที่เมืองโตเกียว นาโกยา โอซากา และฟูกูโอกะ

[295] สํวนเยอรมนีเองก็ต้ังใจที่จะสร๎างสถานีไฮโดรเจนอีกพันกวําแหํงภายในปี 2020 [296] 

ฮุนไดและเกียร์มอเตอร์ บริษัทผลิตรถยนต์ในเกาหลีมีแผนในการผลิตยานพาหนะที่ใช๎เซลล์เชื้อเพลิง 1000 

คันในปี 2015 นอกจากน้ียังเตรียมสร๎างสถานีไฮโดรเจนเพ่ือรองรับปริมาณรถยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนอีกด๎วย ซึ่งคาด

วําจะดําเนินการได๎ 20 สถานีใน 2014 และขยายไปจนถึง 100 สถานีในปี 2020 นอกจากการดําเนินการเก่ียวกับ

ยานพาหนะ ทางเกาหลีใต๎เองยังได๎เตรียมผลิตเซลล์เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟูา โดยบริษัท POSCO ประสบ

ความสําเร็จในการผลิตเซลล์เชื้อเพลิงชนิด MCFC สําหรับใช๎ในโรงไฟฟูา ซึ่งมีขนาดความจุ 100 MW (31 มีนาคม 

2011) ซึ่ง POSCO มีแผนที่จะติดต้ังเซลล์เชื้อเพลิง MCFC 40 MW ใน 16 เมืองรวมทั้งเมืองหลวงอยํางโซลด๎วย อีก

ทั้งยังมีแผนการขยายสูํตลาดโลก รวมถึงอินโดนีเซียและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎อื่นๆ อีกด๎วย และที่

สําคัญบริษัทได๎รับการอนุญาตจากสหประชาชาติในการใช๎เซลล์เชื้อเพลิงใหมํจากกลไกการพัฒนาท่ี สะอาด โดยการ

ผลิตไฟฟูาจากเซลล์เชื้อเพลิงชนิดน้ีสามารถลดการปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1648 ตันตํอเมกะวัตต์ตํอปี [195, 

297] 

สําหรับประเทศจีนรัฐบาลเซี่ยงไฮ๎คาดวํายานพาหนะบนท๎องถนนกวําหน่ึงหมื่นคันจะใช๎เซลล์เชื้อเพลิงในปี 

2012 ซึ่งมีแนวโน๎มที่จ ะพัฒนาโครงสร๎างพ้ืน ฐานเพ่ือให๎ส อดรับกับเทคโนโลยีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมากข้ึน โดยจีนมี

สถานีไฮโดรเจนแหํงแรกที่ปักกิ่ง โดยการลงทุนของบริษัท BP ซึ่งสามารถให๎บริการไฮโดรเจนได๎ 100 กิโลกรัมตํอวัน 

BP มีแผนที่จะขยายสถานีไฮโดรเจนและลดต๎นทุนการดําเนินการ โดยสร๎างความรํวมมือกับรัฐบาลจีน [298] 

o ภายในประเทศ 

สําหรับประเทศไทย ภาครัฐได๎ริเริ่มและให๎ความสําคัญกับพลังงานไฮโดรเจน โดยกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได๎กําหนดแผนยุทธศาสตร์ด๎านพลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยี

เซลล์เชื้อเพลิงไว๎ โดยให๎ไฮโดรเจนเป็นพลังงานทางเลือก ท่ีจะนํามาใ ช๎อยํางปลอดภัยในทุกสาขาเศรษฐกิจ และ

ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2573 [182] 
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ประเทศไทยมีข๎อได๎เปรียบในการใช๎เทคโนโลยีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนคือ  มีแหลํงเชื้อเพลิงสามารถใช๎ผลิต

ไฮโดรเจนได๎มากมาย เชํน ก๏าซธรรมชาติ ก๏าซชีวภาพ วัสดุชีวมวล ถํานหินหรือแม๎แตํเอทานอลจากพืชหาก ประเทศ

ไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีในการ  เปลี่ยนวัตถุดิบดังกลําวไปเป็นก๏าซ ไฮโดรเจน  เพ่ือใช๎งานในเซลล์เชื้อเพลิงได๎  

ถึงแม๎ในอนาคตประเทศไทยต๎องซื้อเทคโนโลยีเชื้อเพลิงจากตํางประเทศเข๎ามาก็จะ  เป็นการลดต๎นทุนด๎านพลังงาน

ของประเทศไทยได๎อยํางมากมาย อีกท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรสภาพเชื้อเพลิงข้ึนมาเอง  เพ่ือใช๎กับวัตถุดิบที่มี

อยํูในประเทศจะทําให๎ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมสูง  กวําการซื้อเทคโนโลยีทั้งระบบมาจากตํางประเทศ  

เน่ืองจากคุณสมบัติที่แตกตํางกันของวัตถุดิบในแตํละประเทศ 

อยํางไรก็ตามการใช๎เชื้อเพลิงไฮโดรเจนอยํางกว๎างขวางในเชิงพาณิชย์เป็น  เรื่องที่ยังต๎องใช๎เวลาพัฒนาอีก

คํอนข๎างยาวนาน เน่ืองจากต๎นทุนของเซลล์เชื้อเพลิงยังสูงมาก  อีกท้ังยังต๎องมีการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานสําหรับ  

การขนถํายและกักเก็บไฮโดรเจน ซึ่งต๎องใช๎ต๎นทุนสูงเชํนกัน 

ปัจจุบันไมํได๎มีแตํผู๎ผลิตรถยนต์ญ่ีปุุนหรือประเทศอื่นๆ  เทําน้ันที่ผลิตรถไฮโดรเจนออกมาว่ิงจริงบนถนน  

ทีมวิจัยจากบริษัทเอกชนของไทยก็สามารถผลิตยานยนต์ที่ใช๎พลังงานไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงแทนนํ้ามันได๎แล๎ว

เหมือนกัน โดยได๎รับทุนวิจัยและพัฒนาจากสํานักงานคณะกรรมการวิจั ยแหํงชาติ (วช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี    

โดยบริษัท คลีนฟูเอล เอ็นเนอร์ยี  เอ็นเตอร์ไพร๎ส์ จํากัด ได๎พัฒนายานยนต์ให๎ใช๎เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

ต๎นแบบ ขนาด 4 ที่น่ัง ขับเคลื่อนด๎วยมอเตอร์ไฟฟูา ว่ิงด๎วยความเร็วได๎ประมาณ 90 กิโลเมตรตํอชั่วโมง พบวําถัง

เก็บพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงขนาด 900 ลิตร ว่ิงได๎นาน 20 นาที เป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร  ถือได๎วําเป็นรถยนต์

พลังงานไฮโดรเจนคันแรกของไทย รถยนต์พลังงานขับเคลื่อนด๎วยเชื้อเพลิงไฮโดรเจนน้ี  ขับเคลื่อนด๎วยมอเตอร์ไฟฟูา

ที่ได๎จากเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน  (Proton Exchange Membrane Fuel Cell: PEMFC) 

โดยอาศัยก๏าซไฮโดรเจนเป็นแหลํงผลิตกระแสไฟฟูา เมื่อก๏าซไฮโดรเจนและอากาศผํานเข๎าไปในเซลล์เชื้อเพลิงที่ทํา

ด๎วยแกรไฟต์และมีทองคําขาวเป็นตัวเรํงปฏิกิริยา  ไฮโดรเจนจะแตกตัวให๎อิเล็กตรอนเหน่ียวนําจนทําให๎เกิด

กระแสไฟฟูาข้ึนแล๎วสํงไปยังมอเตอร์เพ่ือเป็นต๎นกําลังในการขับเคลื่อนรถยนต์    เมื่ออิเล็กตรอนไหลวนจนครบวงจร

แล๎วจะไหลกลับมารวมกลับไฮโดรเจนประจุบวกและออกซิเจนที่อยํูในอากาศ  ก็จะกลายเป็นไอนํ้ากลับคืนสูํ

บรรยากาศ จึงไมํกํอให๎เกิดมลพิษ อีกท้ังยังไมํมีเสียงที่ดังของเครื่องยนต์เหมือนรถยนต์ทั่วไปด๎วย ปัจจุบันรถยนต์ที่ใช๎

พลังงานไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงอยํางเดียวมีราคาประมาณไมํตํ่ากวําคันละ 30 ล๎านบาท [214, 299] 

ตัวอย่างงานวิจัยภายในประเทศ 

- การศึกษากระบวนการเก็บและปลํอยก๏าซไฮโดรเจนจากถังเมทัลไฮไดรด์สําหรับใช๎ในเครื่องยนต์ สันดาปภายใน

(วัชระ สุขสะอาด, 2001) [300] 

- การพัฒนาวัสดุกักเก็บก๏าชไฮโดรเจนและเครื่องต๎นแบบ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [301] 
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- Effect of metal type and loading on hydrogen storage on NaAlH4 (รศ.ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร, 

2005) [302]  

นอกจากพลังงานไฮโดรเจนแล๎ว การกักเก็บพลังงานในรูปแบบของก๏าซยังมีอีกหน่ึงวิธี ซึ่งเหมาะจะนําใช๎

กับระบบขนาดใหญํ และสามารถเก็บพลังงานได๎นานอีกด๎วย ซึ่งระบบน้ีก็คือ ระบบอากาศอัด 

2.5 Compressed Air Energy Storage (CAEs) [2, 303] 

เทคโนโลยีที่ใช๎เก็บพลังงานในรูปของอากาศอัด ซึ่งสามารถใช๎รํวมกับพลังงานทดแทน เชํน พลังงานลมได๎ โดยจะอัด

อากาศเก็บไว๎ในชํวงที่มีการผลิตไฟฟูาเกิน หรือชํวงที่มีความต๎องการใช๎ไฟฟูาน๎อย แล๎วปลํอยออกมาขับเคลื่อนกังหันอากาศใน

เวลาท่ีมีความต๎องการใช๎ไฟฟูาสูง การกักเก็บอากาศน้ันสํวนใหญํจะเก็บไว๎ใต๎ดิน เชํน ในโพรงชั้นหินเกลือ (saline formation 

หรือ aquifer)  หรือแม๎แตํในบํอแก๏สธรรมชาติ(ที่หมดแล๎ว)[304] นอกจากน้ียังมีการเก็บไว๎บนดิน เชํน การอัดอากาศไว๎ในทํอท่ี

ใช๎สํงแก๏สความดันสูง เป็นต๎น  ซึ่งโดยสํวนใหญํการกักเก็บอากาศบนดินโดยใช๎ถังความดันสูงจะไมํเป็นที่นิยมในเชิงพาณิชย์ 

เน่ืองจากมีต๎นทุนทางอุปกรณ์สูงเมื่อเทียบกับการเก็บไว๎ในโพรงชั้นหินเกลือ  

เทคโนโลยีน้ีถูกนํามาใช๎ในโรงไฟฟูาแบบก๏ าซเทอร์ไบน์ (gas turbine power plant) ซึ่งอากาศจะถูกบีบอัดลงใน

เหมืองใต๎ดินหรือถํ้า โดยอากาศที่ถูกอัดเก็บน้ีจะใช๎ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของก๏าซเทอร์ไบน์ เน่ืองจากเมื่อมีความต๎องการ

ใช๎ไฟฟูาอากาศที่อัดเก็บไว๎จะถูกปลํอยออกมาเพ่ือใช๎รํวมกับก๏าซเทอร์ไบน์เพ่ือผลิตไฟฟูาซึ่งมีประสิทธิภาพประมาณร๎อยละ 75 

[305] และยังสามารถลดปริมาณการใช๎ก๏าซได๎ถึง 60% เมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟูาในปริมาณท่ีเทํากันจากก๏าซโดยตรง [306] 

ซึ่งปัจจุบันได๎เริ่มมีการนํามาใช๎กับพลังงานหมุนเวียนอยํางพลังงานลม โดยใช๎พลังงานสํวนเกินจากการผลิตไฟฟูาถูกนํามาให๎

พลังงานกับคอมเพรสเซอร์เพ่ืออัดอากาศเก็บไว๎ในโพรงหินเกลือ การบีบอัดของอากาศสร๎างความร๎อนมาก อากาศจะถูกทําให๎

เย็นลงหลังจากการบีบอัด เพ่ือลดปริมาตรของอากาศทําให๎มีพื้นที่ในการกักเก็บมากข้ึน และเมื่อต๎องนําอากาศมาใช๎ผลิตไฟฟูา

จะต๎องให๎ความร๎อนโดยผําน recuperator กํอนที่จะนํามาขับเทอร์ไบน์ เน่ืองจากถ๎าไมํมีการให๎ความร๎อนเมื่อปลํอยออกมา

อากาศจะเย็นลงมาก หลังจากน้ันอากาศจะถูกผสมเข๎ากับนํ้ามันในปริมาณเล็กน๎อย เพ่ือปูองกันการรั่วของอากาศขณะที่ปลํอย

ออกมาจากโพรงดิน และใช๎ในการเผาไหม๎ โดยอากาศร๎อนจะถูกขยายตัวผํานเทอร์ไบน์เพ่ือมาผลิตไฟฟูา [3, 4, 304, 306, 

307] ดังแสดงในรูปที่ 2.48 
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รูปที่ 2.48 แสดงการทํางานของระบบ Compressed Air Energy Storage (CAEs) [308] 

ระบบอากาศอัดน้ีจะนํามาใช๎กักเก็บพลังงานในระบบใหญํเทําน้ัน เน่ืองจากระบบอากาศอัดสามารถจุพลังงานได๎

ต้ังแตํ 50 – 300 MW อีกท้ังยังกักเก็บพลังงานได๎เป็นระยะเวลานานมากกวําหน่ึงปีเลยทีเดียว  นอกจากน้ันยังสามารถผลิต

พลังงานได๎อยํางรวดเร็ว โดยใช๎เวลาในการ start-up เพียง 12 นาที ซึ่งในกรณีฉุกเฉินน้ันสามารถเดินระบบได๎ภายใน 9 นาที 

ตํางจากระบบการเผาไหม๎ของเทอร์ไบน์โดยทั่วไปซึ่งต๎องใช๎เวลาในการ start-up นานถึง 30 นาที [13, 309] ข๎อดีที่สําคัญของ

ระบบน้ีคือ สามารถลดปริมาณการปลํอยก๏าซที่กํอให๎เกิดภาวะโลกร๎อนจากโรงไฟฟูาก๏าซธรรมชาติแบบเดิมลงได๎มาก  

2.5.1 ประเภทของการเก็บพลังงานด้วยระบบอากาศอัด 

วิธีในการกักเก็บพลังงานโดยการอัดอากาศมีด๎วยกัน 3 วิธีดังน้ี 

 แบบ Diabatic 

ระบบน้ีเป็นระบบที่ใช๎กับอากาศอัดต้ังแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นระบบที่นํามาใช๎ในเชิงพาณิชย์ เน่ืองจากเป็น

ระบบที่งํายในการดําเนินการ ซึ่งอาศัยหลักการทํางานของระบบอากาศอัดทั่วไป แตํระบบน้ีมีการใช๎พลังงานความร๎อนจาก

ภายนอกคํอนข๎างฟุุมเฟือย เน่ืองจากเมื่ออากาศถูกอัดและจะนําไปกักเก็บจะต๎องถูกทําให๎เย็นกํอน โดยผําน Intercoolers ซึ่ง

ความร๎อนจากอากาศอัดจะถูกปลํอยสูํบรรยากาศ และเมื่ออากาศถูกปลํอยเพ่ือผลิตไฟฟูาจะต๎องมีการให๎ความร๎อนกับอากาศ

อีกครั้ง โดยการผสมกับนํ้ามันหรือก๏าซธรรมชาติเพ่ือเผาไหม๎ และให๎อากาศขยายตัวเพ่ือขับเทอร์ไบน์ โดยความร๎อนที่สูญเสีย

น้ันจะทําให๎ประสิทธิภาพของระบบลดลง อีกทั้งระบบแบบน้ียังคงต๎องพ่ึงพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟูาอีก

ด๎วย [310]  
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ตารางที่ 2.11 เปรียบเทียบระบบ Diabatic ของประเทศเยอรมันและสหรัฐอเมริกา [311] 

Location Huntorf, Germany McIntosh, USA 

Commissioned 1978 1991 

Store 

โพรงหินเกลือทรงกระบอกสองโพรง 

ปริมาตร 150,000 m3 ที่ความลึก 600 

m – 800 m 

โพรงหินเกลือ ปริมาตร 538,000 m3 

ที่ความลึก 450 m – 750 m  

Output 290 MW over 2 hr 110 MW over 26 hr 

Energy required for 1 kWh el 0.8 kWh electricity 0.69 kWh electricity 

 1.6 kWh gas 1.17 kWh gas 

Pressure tolerance 50 – 70 bar 45 – 76 bar 

Remark เป็นระบบ CAES แหํงแรกในโลก 
เป็นระบบ CAES แหํงแรกที่มี 

recuperator 

 

 แบบ Adiabatic 

จากท่ีกลําวข๎างต๎น การสูญเสียความร๎อนของระบบทําให๎ประสิทธิภาพของระบบลดลง ดังน้ันเพ่ือเป็นการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของระบบอากาศอัดน้ัน ระบบแบบ Adiabatic น้ันการขยายตัวของอากาศจะทําให๎ความดันและอุณหภูมิลดลง

โดยไมํมีการสูญเสียความร๎อน โดยเมื่ออากาศถูกอัดตัวที่ความดั น 60 - 70 bar จะมีความร๎อนสูงถึง 650°C [192] ซึ่งความ

ร๎อนน้ีจะถูกกักเก็บไว๎ในตัวกลาง เชํน นํ้า นํ้ามัน เป็นต๎น และความร๎อนที่เก็บน้ันจะนํามาให๎ความร๎อนกับอากาศเย็นเพ่ือใช๎ผลิต

ไฟฟูาตํอไป ซึ่งระบบน้ีเหมาะกับการกักเก็บอากาศในปริมาณมาก ขนาดใหญํ มีการอัดขยายตัวของอากาศอยํางรวดเร็ว รวมไป

ถึงต๎องมีฉนวนกันความร๎อนที่มีประสิทธิภาพสูง  [7] ระบบอากาศอัดแบบ adiabatic ได๎มีการพัฒนาและจดสิทธิบัตร (US 

Patent 4,765,142) ข้ึนในปี ค .ศ. 1980 โดย Dr. Nakhamkin ซึ่งระบบที่พัฒนาข้ึนมาน้ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ

พลังงํานได๎สูงกวําระบบแบบเดิม แตํต๎นทุนในการสร๎างก็สูงข้ึนตามไปด๎วย ในปัจจุบันรัฐบาลประเทศตํางๆ รวมถึงบริษัทที่

เก่ียวข๎องกับพลังงาน และระบบกักเก็บพลังงานทั่วโลก ได๎ให๎ความสนใจการพัฒนาระบบอากาศอัดแบบ adiabatic ควบคูํไป

กับการพัฒนาระบบเก็บความร๎อน  

เยอรมันมีแผนจะสร๎างระบบกักเก็บพลังงานอากาศอัดแบบ Adiabatic แหํงแรกในปี 2013 โดยโครงการน้ีมีชื่อ

เรียกวํา ADELE ดังรูป 2.49 ซึ่งจะสร๎างในเมือง Staßfurt, Sachsen-Anhalt โครงการน้ีเกิดจากความรํวมมือระหวําง RWE, 

General Electric, Zueblin, และ German Aerospace Center นอกจากน้ันยังได๎รับเงินสนับสนุนจ ากรัฐบาลอีกด๎วย ซึ่ง

โครงการน้ีคาดวําจะต๎องใช๎งบลงทุนประมาณ EUR 10 million โดยโรงไฟฟูาสาธิตจะกําลังการผลิต 200 MW ในห๎าชั่วโมง 

รวมเป็นพลังงานทั้งหมดที่ผลิตได๎ 1,000 MWh [312-314] 

http://www.zueblin-teamconcept.de/databases/internet/_public/content.nsf/web/DE-ZUEBLIN.DE-teamconcept
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รูปที่ 2.49 ระบบกักเก็บพลังงานอากาศอัดแบบ Adiabaticในเยอรมัน [312-314] 

 แบบ Isothermal 

ในระบบน้ีกระบวนการอัดหรือขยายตัวของอากาศจะพยายามรักษาอุณหภูมิที่ให๎คงที่ ซึ่งมีประสิทธิภาพทางทฤษฏี

ถึง 100% สําหรับระบบขนาดเล็ก และ /หรือมีระบบแลกเปลี่ยนความร๎อนที่มีประสิทธิภาพ และ /หรือระบบที่กระบวนการ

ดําเนินไปอยํางช๎าๆ [7, 310] 

การบีบอัดอากาศโดยรักษาอุณหภูมิให๎คงที่น้ัน มีการทดลองและคาดวําจะนํามาใช๎ในเชิงพาณิชย์ได๎ในเร็วๆน้ี โดย

การพัฒนาของบริษัท SustainX และได๎เริ่มทดลองระบบขนาด 40 kW ที่ West Lebanon, New Hampshire แล๎ว โดย

โครงการของSustainX น้ันจะกักเก็บอากาศไว๎ในถังความดันสูงบนพ้ืนดิน ซึ่งเทคโนโลยีของ SustainX น้ันสามารถลดต๎นทุน

ของถังเก็บอากาศรวมไปถึงต๎นทุนในการกํอสร๎างอื่นๆได๎อีกด๎วย ต๎นทุนที่ลดลงน้ันเป็นเพราะการใช๎ลูกสูบ (pistons) แทนเทอร์

ไบน์ในการผลิตไฟฟูา เน่ืองจากลูกสูบสามารถทํางานในชํวงความดันที่กว๎างกวําเทอร์ไบน์ทําให๎ลูกสูบน้ันสามารถผลิตไฟฟูาได๎ที่

ความดันของอากาศตํ่า(ที่ไมํสามารถไปขับเทอร์ไบน์ได๎) และการใช๎ลูกสูบน้ันยังสามารถบีบอัดอากาศได๎มากข้ึนทําให๎สามารถ

เก็บพลังงานได๎มากข้ึนตามไปด๎วย นอกจากน้ันทางบริษัทยังได๎ปรับปรุงกระบวนการถํายเทความร๎อนของระบบ เน่ืองจากใน

ระบบแบบเดิมน้ันความร๎อนที่เกิดจากการอัดอากาศจะสู ญเสียให๎กับสิ่งแวดล๎อม และการผลิตไฟฟูาก็จะต๎องมีการเพ่ิมความ

ร๎อนจากภายนอกเพ่ือทําให๎อากาศขยาย ทําให๎ต๎องใช๎เชื้อเพลิงอยํางนํ้ามัน หรือก๏าซธรรมชาติในระบบด๎วย ซึ่งบริษัทได๎คิดค๎น

เทคโนโลยีที่สามารถลดการสูญเสียความร๎อนได๎โดยการใช๎กระแสไฟฟูาในการขับขับลูกสูบที่อยํู ในกระบอกสูบ (pistons 

inside cylinders) และการขยายตัวของอากาศจะดันลูกสูบกลับเพ่ือขับเครื่องกําเนิดไฟฟูา โดยในกระบอกสูบน้ันจะมีการ

สเปรย์นํ้าเพ่ือดูดซับความร๎อนที่เกิดข้ึนในระหวํางการอัดอากาศ และนํ้าร๎อนที่ได๎น้ันจะถูกนํามาใช๎ให๎ความร๎อนเพ่ือทําให๎

http://www.sustainx.com/index.html
http://www.sustainx.com/index.html
http://www.sustainx.com/index.html
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อากาศร๎อนและขยายตัวเพ่ือผลิตไฟฟูา ทําให๎ระบบน้ีไมํจําเป็นต๎องใช๎นํ้ามันเชื้อเพลิงในการให๎ความร๎อน โดยการสเปรย์นํ้าใน

ระบบน้ันสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบได๎สูงถึง 95% [315-317] 

2.5.2 โครงการระบบเก็บพลังงานพลังงานอากาศอัด (CAEs) 

ปัจจุบันเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานระบบอากาศน้ันกําลังเป็นที่สนใจอยํางมากในอเมริกา จากการศึกษาของ Electric 

Power Research Institute (EPRI) บํงชี้วํามากกวํา 80% ของสหรัฐอเมริกามีลักษณะทางธรณีวิทยาท่ีเหมาะสมกับกักเก็บ

อากาศใต๎ดิน  หน่ึงในโครงการกําลังจะดําเนินการน้ันคือ ES&P (Energy Storage and Power LLC) ซึ่งเป็นโครงการใหญํมี

กําลังการผลิตถึง 300 MW และต๎องการพ้ืนที่ในการเก็บอากาศมากถึง 22 ล๎านลบ .ฟุต ซึ่งความจุดังกลําวการสามารถผลิต

กระแสไฟฟูาเพ่ือจํายให๎กับชุมชนได๎ประมาณ 200,000 ครัวเรือนในแปดชั่วโมง จากประโยชน์ของระบบอากาศอัดที่สามารถ

เก็บพลังงานปริมาณมาก ได๎เป็นระยะเวลานาน และมีต๎นทุนตํ่า ซึ่งประมาณต๎นทุนโดย EPRI พบวําการเก็บพลังงานโดยการอัด

อากาศน้ันมีราคาอยํูที่ $1000 per kilowatt ซึ่งถูกกวําการเก็บพลังงานโดยใช๎แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่มีราคาท่ี $3000 per 

kilowatt  EPRI จึงเชื่อวําจะมีโรงผลิตไฟฟูาแบบอากาศอัดที่มี ขนาดตํางกันประมาณ 20 ถึง 50 โรงเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา

ภายในปี 2020 [318-321] 

โรงไฟฟูาระบบอากาศอัดและโครงการสาธิตการเก็บสะสมพลังงานอากาศอัดที่ได๎รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

สหรัฐอเมริกา (บางสํวน) [310] 

 Huntorf, Germany โรงไฟฟูาระบบCAES แหํงแรกถูกสร๎างข้ึนในปี 1978 กําลังการผลิต 290 MW  

 Alabama Electric Cooperative กําลังการผลิต 110 MW ใน McIntosh, US ดําเนินการในปี 1991 

 New York State Electric & Gas  [322] 

 โครงการสาธิตใน Kern County, California โดย PG&E กําลังการผลิต 300 MW ใน 10 hours  

 โครงการ Alton CAES ใน Nova Scotian salt mines 

สําหรับในประเทศไทยเทคโนโลยีน้ียังอยํูในระหวํางการศึกษา พัฒนาและอาจมีศักยภาพในอนาคต เน่ืองจากประเทศ

ไทยยังมีปัญหาหลักในการหาแหลํงเก็บสะสมที่เหมาะสม ซึ่งหลายหนํวยงานมีการศึกษาวิจัยอยํูบ๎าง เชํน วิศวกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการศึกษา การเก็บพลังงานไฟฟูาในรูปอากาศภายใต๎แรงดันในชั้นเกลือหินชุด

มหาสารคาม ซึ่งพบวําชั้นเกลือหินในพ้ืนที่บริเวณอําเภอบรบือมีคุณลักษณะเหมาะสมสําหรับเทคโนโลยีอากาศอัด เน่ืองจากผล

จากการจําลองด๎านคอมพิวเตอร์ระบุวํา โพรงรูปทรงกลมจะเหมาะสมที่สุด เพราะมีการยุบตัวน๎อยที่สุด ความดันของอากาศ

สูงสุดและตํ่าสุดที่เหมาะสมเชิงกลศาสตร์มีคําเทํากับ 90% และ 30% ของคําความเค๎นในชั้นเกลือที่หลังคาโพรง และอัตราการ

อัดอากาศและการปลํอยอากาศ  ออกจากโพรงเกลือในรอบรายวัน ควรจะอยํูประมาณ 96 psi/hour ซึ่งจะทําให๎โพรง  มี

เสถียรภาพเชิงกลศาสตร์ ด๎วยความดันลักษณะน้ีการทรุดตัวของผิวดินหรือโพรง จะมีคําประมาณ 20 เซนติเมตร ในชํวง 20 ปี

ของการใช๎งาน [323] 

http://www.greentechmedia.com/gtm_admin/eco-efficiency.management.dal.ca/.../Alton_Compressed_Air_Energy_Storage.pdf
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ถึงแม๎วําเทคโนโลยีน้ีจะเหมาะสม และคุ๎มคําสําหรับการกักเก็บในระยะยาว แตํด๎านข๎อจํากัดทางธรณีวิทยาทําให๎

ประเทศไทยยังต๎องศึกษา พัฒนาอีกมาก และถ๎าประเทศไทยจะใช๎การกักเก็บภายในถังความดันสูง ก็จะต๎องมีการศึกษา วิจัย 

พัฒนา ความคุ๎มคําท่ีได๎ของระบบ [320, 321, 324-326] 

2.6 สถานภาพการวิจัยพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี Energy storage ของประเทศ  

 ในหัวข๎อน้ีจะสรุปสถานภาพการวิจัยพลังงานทดแทน และเทคโนโลยี Energy storage ที่ได๎ทําการ ศึกษาใน

โครงการฯน้ี รวมทั้งข๎อมูลสถานภาพการวิจัยที่ได๎จากการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญในด๎านตํางๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตํอไปน้ี 

ได๎แกํ รวมทั้ง Energy storage ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

2.6.1 สถานภาพการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

สํวนของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ท่ีได๎ศึกษาในโครงการน้ีมี 11เทคโนโลยี  ได๎แกํ พลังงานจากเชื้อเพลิงเอทา

นอลพลังงานจากเชื้อเพลิงไบโอดีเซล พลังงานชีวมวลพลังงานก๏าชชีวภาพพลังงานจากขยะ พลังงานแสงอาทิตย์พลังงาน

ลมพลังงานนํ้าพลังงานไฮโดรเจน พลังงานจากความร๎อนใต๎พิภพและพลังงานจากทะเล ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

2.6.1.1 พลังงานจากเชื้อเพลิงเอทานอล 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยผลิตเอทานอลจาก กากนํ้าตาลและ มันสําประหลังเป็นหลัก ซึ่งมีปัญหาในการแบํง

สัดสํวนการใช๎วัตถุดิบที่ 2 น้ีในภาคอาหารและภาคพลังงาน ดังน้ันจึงมีงานวิจัยที่เน๎นไปที่ 

 การพัฒนาพันธ์ุอ๎อยและมันสําปะหลังและระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานสําหรับการปลูกอ๎อยและมัน

สําปะหลัง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตตํอพ้ืนที่เพราะปลูกให๎สูงข้ึน  

 การพัฒนาเทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวอ๎อยและมันสําปะหลังและเทคโนโลยีในการผลิตนํ้าตาลและแปูง

มันสําปะหลังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในขบวนการผลิตและลดต๎นทุนการผลิต 

 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือผลิตเอทานอลจากพืชที่ไมํใช๎อาหารเชํน ยอดและใบอ๎อย 

 ศึกษาถึงปัญหามลพิษเมื่อนําเอทานอลมาผสมในนํ้ามันสําหรับยานยนต์ 

 

2.6.1.2 พลังงานจากเชื้อเพลิงไบโอดีเซล 

วัตถุดิบหลักสําหรับผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลมาจากนํ้ามันปาล์มซึ่งปัญหาในการแบํงสัดสํวนการใช๎นํ้ามัน

ปาล์มในภาคอาหารและภาคพลังงาน ดังน้ันจึงมีงานวิจัยที่เน๎นไปที ่

 การพัฒนาพันธ์ุปาล์มและระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานสําหรับการปลูกปาล์ม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตตํอพ้ืนที่เพราะ

ปลูกให๎สูงข้ึน  

 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลปาล์มที่จะนํามาใช๎ผลิตนํ้ามัน 

 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือผลิตไบโอดีเซลจากพืชที่ไมํใช๎อาหารเชํน สบูํดําหรือสาหรําย 
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 การพัฒนาระบบผลิตนํ้ามันปาล์มในชุมชนเพ่ือให๎สะดวกตํอการขนสํง 

 การพัฒนาขบวนการผลิตนํ้ามันให๎มีประสิทธิภาพสูงข๎นเชํนการสังเคราะห์ตัวเรํงปฏิกิริยา 

 การพัฒนาคุณสมบัติของนํ้ามันที่ผสมเชื้อเ พลิงไบโอดีเซล เชํน ED 95 ให๎ได๎มาตรฐานสร๎างความมั่นใจ

ให๎กับผู๎ใช๎ 

 

2.6.1.3 พลังงานชีวมวล 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงมีชีวมวลในการผลิตพลังงานคํอนข๎างมากแตํยังคงมีปัญหาเรื่อง

คุณภาพของชีวมวลที่มีความหลากหลาย การเก็บรวบรวมมาใช๎ รวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานจากชี วมวลน้ัน

ต๎องนําเข๎าจากตํางประเทศดังน้ันงานวิจัยจึงเน๎นไปที่ 

 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเก็บรวบรวมชีวมวลเชํน เครื่องเก็บผักตบชวา 

 การพัฒนาการแปรรูปชีวมวลเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวมวลให๎มีมาตรฐาน 

 การพัฒนาเทคโนโลยี Gasifier เพ่ือผลิตไฟฟูาจากชีวมวลในระดับชุมชนรวมทั้งการลดนํ้า มันดําท่ีเกิดใน

ขบวนการน้ี  

 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือพลังงานเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวลเชํน เทคโนโลยีผลิต  DME/methanol  

รวมทั้งการสร๎างต๎นแบบระบบผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวล 

 การพัฒนาการควบรวมระบบผลิตพลังงานเชํน ระบบ Cogeneration 

 

2.6.1.4 พลังงานก๊าชชีวภาพ 

ก๏าชชีวมวลที่นํามาใช๎ในปัจจุบันน้ันมาจากของเสียจากปศุสัตว์เป็นหลักโดยเฉพาะฟาร์มสุกรซึ่ง มี

สํวนประกอบซัลเฟอร์ ซึ่งต๎องกําจัดออกกํอนนํามาใช๎เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของก๏าชชีวภาพและ ลดมลภาวะที่เกิด

จากการก๏าชชีวมวลในการผลิตพลังงานดังน้ันงานวิจัยจึงเน๎นไปที่ 

 การพัฒนาระบบทําความสะอาดเพ่ือก๏าซชีวภาพให๎บริสุทธ์ิสูง 

 การพัฒนาระบบการผลิตไบโอมีเทนจากก๏าซชีวภาพและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไบโอมีเทนเพ่ือใช๎

เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ 

 

2.6.1.5 พลังงานจากขยะ 

พลังงานจากขยะน้ันมาจากขยะจากเทศบาลซึ่งประกอบด๎วยขยะที่ยํอยสลายได๎เชํนเปลือกผล ไม๎ และขยะที่

ยํอยสลายไมํได๎เชํน พลาสติก แตํการคัดแยกที่มีประสิทธิภาพยังไมํมีประสิทธิภาพจึงทําให๎การนําขยะไปใช๎ประโยชน์

น้ันมีประสิทธิภาพลดลงไปด๎วย ดังน้ันงานวิจัยจึงเน๎นไปที่ 

 การพัฒนาเครื่องแยกขยะเพ่ือการนําไปใช๎งานที่เกิดประโยชน์มากข้ึน 

 การพัฒนาเตาเผาขยะเพ่ือผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพ 
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 การพัฒนาระบบผลิตพลังงานสังเคราะห์จากขยะพลาสติก 

 

2.6.1.6 พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ 

พลังงานแสงอาทิตย์น้ันเป็นพลังงานที่มีศักยภาพมากในประเทศไทยแตํยังคงมีปัญหาเรื่องการนําเทคโนโลยี

เซลล์แสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมกับลักษณะภูมิอากาศของประเทศดังน้ันจึงมีงานวิจัยที่เน๎นไปที่ 

 การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศสําหรับพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยเพ่ือเป็น

ฐานข๎อมูลอ๎างอิง  

 การนําเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์มาใช๎รํวมกับสิ่งปลูกสร๎างที่มีอยํูเดิม 

 การพัฒนาระบบติดต้ังและการรวมแสงอาทิตย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ 

 ศึกษาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีอยํูในปัจจุบันเพ่ือฐานข๎อมูลให๎กับผู๎วิจัยและ

ผู๎บริโภค 

 

2.6.1.7 พลังงานจากลม 

พลังงานลมในประเทศไทยน้ันมีความเร็วตํ่าดังน้ันเทคโนโลยีที่จะนํามาใช๎จึงต๎องมีการศึกษาวิจัยให๎ต๎องตรง

ตามลักษณะความเร็วลมของประเทศ ดังน้ันงานวิจัยจะเน๎นไปที่ 

 การจัดทําแผนที่ลมระดับไมโครสเกลเพ่ือเป็นฐานข๎อมูลในการสํงเสริมการพัฒนาพลังงานลมในประเทศ

ไทย 

 การพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลมสําหรับความเร็วตํ่าและการพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องเชํนแบตเตอรี่ 

 

2.6.1.8 พลังงานน้ า 

ในปัจจุบันการสร๎างเข่ือนขนาดใหญํเพ่ือผลิตพลังงานน้ันถูกตํอต๎านจากภาคประชาชน จึงมีความสนใจในการ

ผลิตไฟฟูาจากกังหันขนาดเล็กแตํยังขาดข๎อมูลด๎านศักยภาพเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีน้ี ดังน้ันงานวิจัยจึงเน๎นไปที่ 

 การศึกษาศักยภาพของระบบผลิตไฟฟูาพลังนํ้าขนาดเล็กในระดับชุมชน 

 การพัฒนาเทคโนโลยีและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟูาพลังนํ้าขนาดเล็กในระดับชุมชน  

 

2.6.1.9 พลังงานไฮโดรเจน 

พลังงานไฮโดรเจนน้ันจะเน๎นการศึกษาวิจัยด๎านการประยุกต์ใช๎รํวมกับเชื้อเพลิ ง NGV สําหรับเครื่องยนต์

สันดาปภายในที่ใช๎อยํูในปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในการเผาไหม๎ 
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2.6.1.10 พลังงานจากความร้อนใต้พิภพและพลังงานจากทะเล 

การใช๎พลังงานจาก 2 แหลํงน้ียังไมํแพรํหลายมากน้ันในประเทศเน่ืองจากยังขาดข๎อมูลด๎านศักยภาพที่ขัดเจน 

ดังน้ันงานวิจัยจึงเน๎นไปที่ การประเมินศักยภาพของพลังงานจากความร๎อนใต๎พิภพและทะเลที่เหมาะสมกับประเทศ 

 

2.6.2 สถานภาพการวิจัยเทคโนโลยี Energy storage 

การวิจัยเทคโนโลยี  Energy storage ของประเทศมีอยํูอยํางจํากัดและเป็นการวิจัยในระดับ fundamental เชํน การ

พัฒนาวัสดุในการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion  

** รายละเอียดของสถานภาพเทคโนโลยี Energy storage ทั้งในและตํางประเทศ แสดงดังตารางในภาคผนวก ค ซึ่งเป็นข๎อมูล

ที่นํามาจาก การประชุมระดมสมอง การจัดทําสถานภาพและแนวโน๎มของเทคโนโลยีสาขา Energy Storage ครั้งที่ 1/2553 

(วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 13:00-16:00 น.) 

 ตัวอยํางงานวิจัยเก่ียวกับแบตเตอรี่ในประเทศไทยมีดังน้ี 

o การพัฒนาวิธีประมาณคําสถานะประจุสําหรับแบตเตอรี่ ชนิดตะกั่วกรด (ธีระยุทธ พิบูลรุจนานนท์ 

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, 2009) 

o การพัฒนาเจลอิเล็กโทรไลท์สําหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว- กรดแบบวาล์ว (อรวรรณ ชัยลภากุล , 2009-อยํู

ระหวํางดําเนินการ) 

o การพัฒนาแบตเตอรี่เจลอิเล็กโทรไลท์ (ธเนศ ภูตาโก และปริวัฒน์ สํงเสริม, วิทยานิพนธ์(มศว.), 2010)  

o โครงการศึกษาสถานภาพและแนวโน๎มการพัฒนาตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมของไทย(สวทช., 2011-อยํูระหวําง

ดําเนินการ)   

o The Reduction of Carbon Dioxide by Using Vanadium Redox Flow Battery as Energy 

Storage System (บทความวิจัย ตีพิมพ์ เผยแพรํ  คณะพลังงานสิ่งแวดล๎อมและวัสดุ มจธ.2010)  

สําหรับงานวิจัยที่ศูนย์วัสดุศาสตร์และนาโน มข.มีความสนใจ คือการสังเคราะห์วัสดุและศึกษาสมบัติทางไฟฟูาเคมี

ของวัสดุเพ่ือทําข้ัวไฟฟูาสําหรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน โดยกลุํมวัสดุที่สนใจทําการศึกษาคือกลุํมวัสดุออกไซด์ สปิเนล ซิ

ลิเกต และโอลิวีน โดยมีความมุํงหวังดังน้ี[65] 

 ศึกษาแนวทางในการสังเคราะห์สารน้ีด๎วยวิธีใหมํๆ ซึ่งอาจมีคุณสมบัติทางไฟฟูาเคมีที่ดีข้ึน และด๎วยเทคโนโลยีที่มี

อยํูแล๎วในประเทศไทย 

 ศึกษาเงื่อนไขการเตรียมวัสดุให๎ได๎ขนาดอนุภาคเล็กในระดับนาโนเมตร และที่มีรูปรํางอนุภาคตํางๆ (เชํน เส๎นใย 

ทรงกลม หรือ plate-like) ตามท่ีต๎องการ 

 ศึกษาถึงผลกระทบของขนาดและรูปรํางของอนุภาคที่มีตํอสมบัติทางโครงสร๎างและสมบัติทางไฟฟูาเคมีของวัสดุ 

 ศึกษาและพัฒนาสมบัติของวัสดุเหลําน้ีให๎ดีย่ิงข้ึน รวมถึงหาวัสดุใหมํๆ ท่ีมีสมบัติเหมาะกับ applications ตํางๆ 
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 ศึกษาหาวิธี optimize วัสดุทําข้ัวไฟฟูาสําหรับแบตเตอรี่ ชนิดลิเทียมไอออนที่ใช๎อยํูในปัจจุบัน ซึ่งจะมีประโยชน์

อยํางย่ิงในวงการวัสดุศาสตร์และการวิจัยแบตเตอรี่ รวมทั้งเพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถพัฒนาวัสดุสําหรับไปใช๎ใน

การผลิตเชิงอุตสาหกรรมในประเทศ และสามารถแขํงขันกับตํางประเทศได๎ในอนาคต 

โดยหัวข๎องานวิจัยที่กําลังดําเนินการ โดย อ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง (ศูนย์วัสดุศาสตร์และนาโน มข.) มีดังน้ี 

o การสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟูาเคมีของวัสดุทําข้ัวไฟฟูาในลิเทียมไอออนแบตเตอรี่  

o การศึกษาโครงสร๎างของวัสดุทําข้ัวไฟฟูาในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนด๎วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีการ

ดูดกลืนรังสีเอกซ์  

o การเตรียมและวิเคราะห์สมบัติของสารประกอบเซรามิกเพ่ือใช๎ทําข้ัวไฟฟูาของแบตเตอรี่ที่นํากลับมาประจุ

ไฟใหมํได๎ 

o การเตรียมและวิเคราะห์สมบัติของสารประกอบออกไซด์เพ่ือใช๎ทําข้ัวไฟฟูาของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม

ไอออน  

 ตัวอยํางงานวิจัยเทคโนโลยี Ice storage 

o สมรรถนะทางความร๎อนของระบบกักเก็บความเย็นในรูปบอลนํ้าแข็ง (การประชุมวิชาการเรื่องการถํายเท

ความร๎อนและมวลในอุปกรณ์ด๎านความร๎อน, ศูนย์ฝึกอบรมแมํเมาะ กฟผ.,2003)  

o การพัฒนาต๎นแบบระบบเก็บรักษาพลังงานในรูปนํ้าแข็งโดยใช๎อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง (ศ.ดร.

ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, มช., 2005)  

o รายงานการวิจัยการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร๎อนในหินถม (รศ.ดร. กิตติเทพ, เฟ่ืองขจร, 

2007)  

o การศึกษาเปรียบเทียบและการสร๎างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบกักเก็บความเย็นในรูปนํ้าแข็ง 

(ทเนจ นาคปนคํา, วิทยานิพนธ์ มจธ., 2009) 

o การออกแบบระบบกักเก็บพลังงานในรูปนํ้าแข็งบนขดทํอ (การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แหํงชาติ ครั้งที่ 1, สจล., 2009) 

 ตัวอยํางงานวิจัย Compressed air energy storage (CAEs) 

เทคโนโลยีน้ียังอยํูในระหวํางการศึกษา พัฒนาและอาจมีศักยภาพในอนาคต เน่ืองจากประเทศไทยยังมีปัญหาหลักใน

การหาแหลํงเก็บสะสมที่เหมาะสม 

o การเก็บพลังงานไฟฟูาในรูปอากาศภายใต๎แรงดันในชั้นเกลือหินชุดมหาสารคาม (เดโช เผือกภูม.ิ มทส., 

2003) ซึ่งพบวําชั้นเกลือหินในพ้ืนที่บริเวณอําเภอบรบือมีคุณลักษณะเหมาะสมสําหรับเทคโนโลยีอากาศ

อัด 

o การทดสอบคุณสมบัติทางด๎านกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือใช๎เก็บพลังงาน

ไฟฟูาในรูปอากาศภายใต๎แรงดัน (รศ.ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร. มทส.,2003) 
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o A Modelling of Small-Compressed Air Energy Stoeage System (Small-Case) for wind 

Energy Applications (Proceedings of the 3rd GMSARN International Conference 2008 on 

Sustainable Development Issues and Prospects for the Greater Mekong Subreg)  

o A New Concept of Small-Compressed Air Energy Storage System Integration with 

Induction Generator (Proceedings of IEEE International Conference on Sustainable Energy 

Technologies ;ICSET 2008)  

o การศึกษาการสูญเสียทางอุณหพลศาสตร์ในระบบกักเก็บพลังงานด๎วยอากาศอัดสําหรับพลังงานลม (ดร.

สมภพ จรุงธรรมโชติ. มก, 2011-อยํูระหวํางดําเนินการ) 

** โดยตารางสรุปการพัฒนาเทคโนโลยี Energy storage แสดงในภาคผนวก ง ซึ่งเป็นข๎อมูลที่นํามาจาก การประชุมระดม

สมอง การจัดทําสถานภาพและแนวโน๎มของเทคโนโลยีสาขา Energy Storage ครั้งที่ 1/2553 (วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553 

เวลา 13:00-16:00 น.) 

2.6.3 ข้อมูลสถานภาพการวิจัยจากการสัมภาษณ์ 

 ในสํวนน้ีคณะผู๎ประเมินได๎ดําเนินการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญถึงภาพรวมงานวิจัยด๎านพลังงานทดแทนในระยะยาว 

(15 ปี) โดยผู๎เชี่ยวชาญประกอบด๎วย  

1. ศ.ดร.นักสิทธ์ิ คูวัฒนาชัย   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

2. รศ.ดร.บัณฑิต ฟูุงธรรมสาร   บัณฑิตวิทยาลัยรวมด๎านพลังงานและสิ่งแวดล๎อม (มจธ.) 

3. คุณพินิจ ศิริพฤกษ์พงษ์   กองพัฒนาพลังงานทดแทน การไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย 

4. รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร   คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5. ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหํงชาติ (MTEC) 

6. ดร. พิศสมัย เจนวนิชปัญจกุล  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ 

7. ดร.นุวงศ์ ชลคุป   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ 

จากการสัมภาษณ์ทําให๎ได๎ข๎อมูล ประกอบการศึกษา วิเคราะห์ และได๎ข๎อสรุปเบื้องต๎นดังน้ี 

ภาพรวมงานวิจัยด๎านพลังงานทดแทนในระยะยาว (15 ปี) ควรมุํงเน๎นเทคโนโลยีในลําดับดังน้ี (1) เทคโนโลยี

พลังงานจากชีวมวล (2) เทคโนโลยีพลังงานนํ้า (3) เทคโนโลยีพลังงานลม และ (4) เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ และควรมี

งานวิจัยเพ่ือศึกษาศักยภาพของแหลํงพลังงานเหลําน้ีในประเทศไทยให๎ชัดเจน ในรายละเอียดแล๎วงานวิจัยที่ควรดําเนินการใน

แตํละเทคโนโลยีมีดังน้ี    

 เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวลเป็นพลังงาน (ไฟฟ้าและความร้อน) 

ควรดําเนินการวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตพืชพลังงานที่เป็นอาหาร เชํน อ๎อย โดยดําเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ

การเพ่ิมผลผลิตตํอไรํ การพัฒนาสายพันธ์ุพืชให๎มีชีวมวลเหลือมากข้ึนโดยไมํกระทบตํอปริมาณผลผลิตหลัก ตัวอยํางงานวิจัยที่
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สําคัญได๎แกํ การพัฒนาพันธ์ุอ๎อยให๎มีใบในสัดสํวนที่สูง การพัฒนาพันธ์ุข๎าวให๎ที่มีฟางในสัดสํวนที่สูง การพัฒนาเทค โนโลยีการ

เพาะปลูกที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ อาทิ การพัฒนาการปลูกปาล์มในภาคอีสาน นอกจากน้ันควรสํงเสริม

การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพพืชพลังงาน ควรมุํงเน๎นการพัฒนาพันธ์ุพืชที่โตเร็ว และให๎ผลผลิตตํอไรํที่สูง ไมํทําลายระบบนิเวศ 

และสิ่งแวดล๎อมรวมถึงเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศ (โดยเฉพาะพ้ืนที่ไมํได๎ใช๎ประโยชน์ หรือพ้ืนที่

ที่ไมํเหมาะตํอการปลูกพืชอาหาร )นอกจากน้ันควรมีงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการพ้ืนที่เพาะปลูก เชํน การดําเนินการ

รวมกลุํมพ้ืนที่เพาะปลูกข๎าวของชาวบ๎านให๎ได๎ระดับหมื่นไรํ เอ าคันกันนาออกใช๎ระบบ GPS เพ่ือแบํงพ้ืนที่ของแตํละคน 

จากน้ันจึงลงทุนเทคโนโลยีเก็บเกี่ยวซึ่งจะสามารถนําชีวมวลในพ้ืนที่มาใช๎ประโยชน์ได๎มากข้ึน นอกจากน้ันการที่ชาวนารํวม

กลุํมกันจะทําให๎มีกําลังในการตํอรองทั้งด๎านราคาผลผลิต และราคาชีวมวลมากข้ึนด๎วย งานวิจัยอีกเรื่อ งที่ควรดําเนินการคือ

การศึกษาเรื่องระบบ logistic ของชีวมวลในสํวนของเทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล (และก๏าซชีวภาพ ) เป็นพลังงานไฟฟูา

และความร๎อนน้ัน ควรมีการประเมินเพ่ือเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยพิจารณาวําจะนําไปประยุกต์ใช๎ประโยชน์ในด๎านใด 

รวมถึงทําการประเมิน ความคุ๎ มคําเชิงพลังงาน ศักยภาพในการลด GHG ของเทคโนโลยี ประโยชน์ที่ชุมชนจะได๎รับ (เชํน 

รายได๎ที่ภาคเกษตรกรรมจะได๎รับ ) ในสํวนของงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวลเป็นพลังงานที่สําคัญ

ประกอบด๎วย (1) เทคโนโลยีการเผาไหม๎ (Combustion) ให๎มุ๎งเน๎นการพัฒนาศักยภาพ ของเทคโนโลยีที่มีใช๎อยํูในปัจจุบันให๎

สามารถผลิตอุปกรณ์ตํางๆ ได๎เองภายในประเทศ (2) เทคโนโลยีก๏าซซิฟิเคชัน (Gasification) ซึ่งสามารถผลิตได๎ทั้งไฟฟูาและ

ความร๎อนน้ัน ในสํวนของการผลิตไฟฟูาน้ันในปัจจุบันยังประสบปัญหาเชิงเทคนิคเน่ืองจากความแตกตํางของคุณสมบัติเชิง

ความร๎อนของชีวมวลที่ใช๎ (Biomass characteristic)  ดังน้ันจําเป็นต๎องมีงานวิจัยเพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ีโดยดําเนินการวิเคราะห์

คุณสมบัติเชิงความร๎อนของชีวมวลแตํละชนิด เพ่ือที่จะสามรถทําการออกแบบเครื่องจักรให๎สามารถใช๎งานได๎กับชีวมวลแตํละ

ประเภทอยํางเต็มศักยภาพ ท้ังน้ีง านวิจัยดังกลําวต๎องเริ่มต๎นจากวิเคราะห์ทดสอบในระดับ ห๎องปฏิบัติการ  (Laboratory) 

จากน้ันจึงขยายขนาดไปเป็นระดับเครื่องต๎นแบบ (Pilot scale) ตํอไปในสํวนของเทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวลเพ่ือผลิต

ความร๎อนน้ัน ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตเทคโนโลยี จึงควรมีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีดังกลําวให๎มีความเหมาะสม

กับชีวมวลแตํละชนิดของประเทศ และทําการขยายขนาดในการผลิตตํอไป (3) เทคโนโลยีไพโลไลซิส (Pyrolysis) น้ันใน

ปัจจุบันยังไมํสามารถนํามาประยุกต์ใช๎งานในเชิงพาณิชย์ได๎อยํางแพรํหลายเน่ืองจากข๎อจํากัดทางเทคนิคตํางๆ ซึ่งจําต๎องอาศัย

งานวิ จัยและพัฒนาตํอไปอยํางไรก็ดีควรจะมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการไพโลไลซิสของชีวมวลแตํละประเภทในเชิงลึก 

เน่ืองจากข๎อมูลดังกลําวจะเป็นประโยชน์ในการเข๎าใจถึงคุณสมบัติเชิงความร๎อนของชีวมวลประเภทตํางๆ อันเป็นข๎อมูลพ้ืนฐาน

ที่สําคัญในการออกแบบระบบและเครื่องปฏิกรณ์ตํอไปนอกจากเทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวลเป็นพลังงานดังที่กลําวมาแล๎ว 

ควรมีงานวิจัยเพ่ือแปรสภาชีวมวลเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลคํา เชํน วัสดุชีวภาพ (Biomaterial) ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมมูลคําของชีว

มวลได๎ 

 เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 

ควรดําเนินการวิจัยในสํวนของเทคโนโลยีในการผลิตเอทานอลไบโอดีเซล และก๏าซชีวภาพโดยเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

ชีวภาพที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสูงมาก จึงควรมุํงเน๎นการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่มีอยํู รวมถึงการ

ควบรวมเทคโนโลยี (Integrated system) เชํน การรํวมโรงผลิตนํ้าตาลเข๎ากับโรงผลิตเอทานอล เพ่ือให๎มีการใช๎พลังงานอยําง
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เต็มศักยภาพ (Optimization) ทั้งยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมเน่ืองจากมีการใช๎สารตํางๆ ในกระบวนการผลิต 

(utilities)ได๎แกํ นํ้าอยํางครบวงจร สําหรับเชื้อเพลิงไบโอดีเซลน้ัน ในปัจจุบันยังมีข๎อจํากัดในเรื่องปริมาณของปาล์มนํ้ามันที่

ผลิตได๎ของประเทศ จึงควรมีงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตปาล์มนํ้ามันของประเทศ นอกจากน้ันควรมีงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

โดยรวมของเทคโนโลยีที่มีอยํู ได๎แกํ การควบรวมเทคโนโลยี (Integrated system) การผลิตนํ้ามันปาล์มเข๎ากับโรงไฟฟูาชีว

มวล รวมถึงโรงงานที่ใช๎ประโยชน์จากกากของเสียของโรงผลิตนํ้ามัน เพ่ือเป็นการใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพที่สุด ในสํวน

ของเชื้อเพลิงก๏าซชีวภาพน้ันควรมุํงเน๎นงานวิจัยเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตก๏าซชีวภาพจากนํ้าเสียและชีวมวล รวม

ไปถึงพัฒนาเทคโนโลยีการทําความสะอาดก๏าซชีวภาพ (โดยมุํงเน๎นการกําจัดก๏าซไฮโด รเจนซัลไฟด์ออกจากก๏าซชีวภาพเป็น

หลัก) นอกจากเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งสามชนิดแล๎ว ควรมีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิง Biomass-to-Liquid 

(BTL) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระยะยาว 

 เทคโนโลยีพลังงานน้ า 

ควรทําการศึกษาศักยภาพพลังงานนํ้าท่ีสามารถผลิตได๎จากทุกลุํมนํ้า ของประเทศ จากน้ันจึงดําเนินการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือศึกษาผลกระทบของการใช๎พลังงานนํ้าตํอระบบนิเวศ เชํน การเปลี่ยนแปลงของ

กระแสนํ้า และการวํายของปลาหากมีการติดต้ังกังหันนํ้าในพ้ืนที่ จากน้ันจึงดําเนินการวิจัยเพ่ือสร๎างต๎นแบบกังหันนํ้าท่ีมี

ประสิทธิภาพในห๎องปฏิบัติการ โดยมุ๎งเน๎นการพัฒนากังหันที่สามารถผลิตไฟฟูาจากความสูงของนํ้าตํ่า (Low head) กํอนจะ

นําไปทดลองใช๎จริงเพ่ือดูผลกระทบตํอระบบนิเวศอีกครั้ง นอกจากน้ันต๎องมีการดําเนินการทําความเข๎าใจกับประชาชนรอบ

ข๎างด๎วย รวมถึงดูผลกระทบที่จะมีตํอกังหันนํ้าในกรณีที่เกิดนํ้าทํวมข้ึน 

 เทคโนโลยีพลังงานลม 

เป็นเทคโนโลยีที่ตํางชาติพัฒนามาเป็นเวลานาน จนในปัจจุบันสามารถพัฒนาจนมีราคาถูกมาก ดังน้ันการพัฒนา

เทคโนโลยีเพ่ือให๎ประเทศไทยเป็นเจ๎าของเทคโนโลยีเองจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก การดําเนินการวิจัยและพัฒนาจึงควรมุํงเน๎นไปที่

การผลิตชิ้นสํวนและอุปกรณ์ตํางๆ ที่ต๎องใช๎รํวมกับกังหันลม และสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการศักยภาพในการแขํงขันด๎านราคาได๎ 

(เชํน ทําสัญญาสร๎างความรํวมมือให๎องค์กรที่รํวมพัฒนาต๎องซื้อเทคโนโลยีที่พัฒนาไปใช๎ สร๎างกําแพงภาษีเพ่ือปูองกันการ

นําเข๎าเทคโนโลยี ใช๎มาตรฐานในการกีดกันเทคโนโลยีจากตํางชาติเพ่ือให๎เทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนเกิดได๎ เป็นต๎น ) ซึ่งจะมีโอกาส

ดําเนินการได๎จริงสูงกวํา นอกจากน้ันการใช๎กังหันลมขนาดเล็กจะมีศักยภาพน๎อยและต๎องใช๎เวลานานเพ่ือให๎คุ๎มทุน จึงควร

พัฒนากังหันขนาดใหญํให๎มีความทนทานเพ่ือสํงไฟฟูาให๎กับสายสํงซึ่งครอบคลุม ทั่วประเทศแล๎วกวํา 90% ทั้งน้ีไมํควรพัฒนา

กังหันลมแบบใช๎ในครัวเรือน เน่ืองจากกังหันลมประเภทดังกลําวจําต๎องมีการบํารุงรักษาบํอย ทําให๎ยากตํอการถํายทอด

เทคโนโลยีให๎คนทั่วไปใช๎งานอยํางแพรํหลาย (โดยปกติคนทั่วไปต๎องการใช๎พลังงานที่ผลิตและใช๎งานได๎งําย ไมํต๎องซํอมบํารุ ง

บํอย และมีราคาถูก) นอกจากน้ันงานวิจัยอีกสํวนที่มีความจําเป็นต๎องทําคือ การศึกษาศักยภาพพลังงานลมทั้งบนฝั่งและนอก

ชายฝั่งของประเทศ และประเมินความคุ๎มทุน รวมถึงมูลคําไฟฟูาท่ีได๎จากพลังงานลม 

 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์  ในปัจจุบันยังมีราคาสูงมาก จึงควรดําเนินงานวิจัยที่มุํงเน๎นไปที่การลดราคา

เซลล์แสงอาทิตย์ลง 
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 นอกจากน้ันในภาพรวมแล๎ว ควรมีการทําวิจัยวิจัยเพ่ือตอบปัญหาและสร๎างความเข๎าใจให๎กับประชาชนทุกชํวงวัย 

และมีการกําหนดองค์กรกลางในการเผยแพรํความรู๎ด๎านพลังงานทดแทนให๎ประชาชน สร๎างความมั่นใจให๎ประชาชน  เชํน 

วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย และผลกระทบจากโรงไฟฟูาพลังงานทดแทนในแตํละประเภทรวมถึงกําหนดให๎มีผู๎เชี่ยวชาญชี้แจ๎ง

ผลกระทบในกรณีที่ประเทศมีปริมาณไฟฟูาไมํเพียงพอตํอการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจวําจะเกิดปัญหา และผลกระทบที่เป็น

ลูกโซํอยํางไรตํอประชาชน นอกจากน้ันควรมีการเผยแพรํความรู๎ และสร๎างความเข๎าใจกับประชาชนในการสร๎างโรงไฟฟูาเพ่ือ

ลดการตํอต๎านจากประชาชนและทําให๎ประเทศสามารถเดินหน๎าตํอไปได๎ 

สําหรับสถานภาพของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage) ในปัจจุบันน้ัน เน่ืองจากสํวนตํางระหวําง 

Peak time และชํวง off-peak น้ันมีน๎อย (ประมาณ 30 %) จึงสํงผลให๎การใช๎เฉพาะแบตเตอรี่มีความคุ๎มคําท่ีสุด ซึ่งหากจะ

สนับสนุนเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานอื่นๆ เชํน ice storage จําต๎องดูสํวนตํางระหวําง Peak time และชํวง off-peak 

ดังกลําวให๎มีคําประมาณ 70% จึงจะมีความคุ๎มคําเพียงพอแกํการลงทุนปัจจุบันการไฟฟูาฝุายผลิต (EGAT)ได๎มีการดําเนินการ

ใช๎แบตเตอรี่รํวมกับเทคโนโลยีพลังงานลมและแสงอาทิตย์เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพให๎กับสายสํง นอกจากน้ันในอนาคต EGAT จะมี

การลงทุน  NaS ขนาดใหญํสําหรับเมืองใหญํ เน่ืองจากไมํสามารถเพ่ิมปริมาณสายสํงให๎พอเพียงตํอความต๎องการไฟฟูาของ

ประชาชนทั้งหมดได๎ (ทั้งน้ีการเพ่ิมสายสํงยังกํอให๎เกิดปัญหาเรื่องการตํอต๎านจากชุมชนและการเวียนคืนที่ดินเชํนกัน) 
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บทท่ี 3 รายละเอียดการน าเทคโนโลยี  Energy Storage ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบผลิต

พลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทนรวมท้ังโครงการหรืองานวิจัยพัฒนาท่ีได้ด าเนินการแล้วท้ัง

ในประเทศและต่างประเทศ 

 เทคโนโลยี Energy Storage ที่น ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับพลังงานทดแทนแบ่งเป็น 3 ประเภทตามลักษณะพลังงานที่
กักเก็บได้แก่  

1. Electric energy storage  
2. Thermal storage  
3. Gas storage 

 เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดการน าเทคโนโลยี Energy Storage ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ ผลิตพลังงาน

จากแหล่งพลังงานทดแทน  รวมทั้งโครงการหรืองานวิจัยพัฒนาท่ีได้ด าเนินการแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน

หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้พัฒนาโครงการเพ่ือทดลองน าเทคโนโลยี Energy storage มาประยุกต์ใช้กลับเทคโนโลยี

พลังงานทดแทนในหลากหลายรูปแบบ ดังเช่น การน าเทคโนโลยีกังหันลมและเทคโนโลยี  Solar cell มาประยุกต์ร่วมกับเพ่ือ

แบตเตอรี่ , การน าเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาประยุกต์ร่วมกับ Hydrogen storage,  Ice storage และและการน าระบบ

ผลิตไฟฟ้าพลังน้ ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับ Pumped-storage hydroelectricity ซึ่งจะน าตัวอย่ างโครงการหรืองานวิจัยที่

ด าเนินการแล้วมาอธิบายเพ่ือให้เห็นรายละเอียดเทคโนโลยีชัดเจน 

3.1 รายละเอียดการน าเทคโนโลยี  Energy Storage ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบผลิตพลังงานจากแหล่ง

พลังงานทดแทน รวมทั้งโครงการหรืองานวิจัยพัฒนาที่ได้ด าเนินการแล้วในประเทศ 

 ส าหรับประเทศไทย ในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีกังหันลมและเทคโนโลยี  Solar cell มาประยุกต์ร่วมกับ

แบตเตอรี่เพ่ือสร้างความเสถียรให้กับกระแสไฟฟ้าท่ีส่งไปยังสายส่งและใช้เพ่ือกักเก็บกระแสไฟฟ้าไว้จ่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในกรณีที่

กังหันลม หรือ Solar cell มาสามารถผลิตไฟฟ้าได้ ดังตัวอย่างโครงการการติดต้ังกังหันลมของ พพ ., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี , โครงการ พลังงานสีขาว เพ่ือโลกสีเขียว ของบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง [3] และ โครงการกังหันลมผลิต

ไฟฟ้า แรงดันกระแสตรง 12 โวลต์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา [1-5] จากโครงการที่ยกตัวอย่ างข้างต้นสามารถสรุปรายละเอียด

การเชื่อมต่อเทคโนโลยีกังหันลมกับแบตเตอรี่ ได้ 3 ระบบคือ ระบบการติดต้ังใช้งานแบบเด่ียว , ระบบการติดต้ังใช้งานแบบ

เชื่อมต่อเข้าระบบสายส่งและระบบร่วมระหว่างการใช้งานแบบเด่ียวและการใช้งานแบบเชื่อมต่อเข้าระบบสายส่ง 

 3.1.1 ระบบการติดต้ังใช้งานแบบเด่ียว  

ประกอบด้วย กังหันลม เครื่องควบคุม (Wind Power Controller) แบตเตอรี่ Breaker และ Inverter โดยดังแสดง
การเชื่อมต่อระบบในรูปที่ 3.1 ในระบบน้ี ไฟฟ้าท่ีผลิตจะกังหันลมจะถูกส่งไปยัง Wind Power Controller ภายใน
ประกอบด้วย AC/DC Rectifier ท าหน้าท่ีควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าและจัดเรียงกระแสไฟฟ้าจากกระแสสลับไปเป็น
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กระแสตรง เพ่ือส่งต่อไปยัง DC/DC Converter ซึ่งเชื่อมต่อกับ Maximum Power Point Tracking(MPRT 
CONTROLLER)MPPT ท าหน้าท่ีเป็นตัวปรับระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้เหมาะสมกับการแปลงก าลังไฟฟ้า และประจุ
แบตเตอรี่  กระแสไฟฟ้าท่ีผ่าน Wind Power Controllerจะถูกส่งไปกักเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่ กักเก็บไฟฟ้าไว้เต็ม
แล้วไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะถูกส่งไปยัง DC/AC Inverter ชนิด Off grid inverter หรือ Stand alone inverter เพ่ือแปลง
กระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงสู่กระแสสลับ ส่งผ่าน Breaker และจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ หากไม่มีไฟฟ้าจากกังหันลมระบบจะดึงไฟฟ้า
ที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่มาจ่ายให้กับผู้ใช้แทนในขณะเดียวกันไฟฟ้าท่ีถูกกักเก็บไว้ในแบตเตอรี่ยังสามารถจ่ายให้ DC load ได้ด้วย 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3.1 ระบบการติดต้ังกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพ่ือการใช้งานแบบเด่ียว 

 3.1.2 ระบบการติดต้ังใช้งานแบบเชื่อมต่อเข้าระบบสายส่ง 

ประกอบด้วย กังหันลม  เครื่องควบคุม  (Wind Power Controller) และ Grid-tie Controller Breaker และ 

Meter โดยดังแสดงการเชื่อมต่อระบบในรูปที่ 3.2 ในระบบน้ี ไฟฟ้าท่ีผลิตจะกังหันลมจะถูกส่งไปยัง Wind Power 

Controller โดยที่การท างานภายในประกอบด้วย AC/DC Rectifier ท าหน้าท่ีควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าและจัดเรียง

กระแสไฟฟ้าจากกระแสสลับไปเป็นกระแสตรง เพ่ือส่งต่อไปยัง DC/DC Converter ซึ่งเชื่อมต่อกับ MPRT Controller ซึ่งท า

หน้าท่ีเป็นตัวปรับระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้ปลอดภัยต่อระบบ DC/AC Inverter   จากน้ันไฟฟ้ากระแสตรงจาก Wind 

Power Controller จะถูกส่งไปยัง Grid-Tie Controller ภายในประกอบด้วย DC/AC Inverter ชนิดGrid tie inverter หรือ 

Synchronized inverter ท าหน้าท่ีแปลงไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับและระบบ Island protection ท าหน้าท่ี

หยุดการท างานของ DC/AC Inverter เมื่อไม่มีไฟฟ้าในระบบสายส่ง  หลังจากน้ันไฟฟ้ากระแสสลับจาก Grid-tie Controller 

จะถูกส่งไปยัง Breaker ต่อจากน้ันปริมาณไฟฟ้าท่ีถูกส่งออกจากระบบจะถูกวัดโดย Meter และส่งไปยังสายส่ง 
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รูปที่ 3.2 ระบบการติดต้ังกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพ่ือการใช้งานแบบเชื่อมต่อเข้าระบบสายส่ง 

 

 3.1.3 ระบบร่วมระหว่างการใช้งานแบบเด่ียวและการใช้งานแบบเชื่อมต่อเข้าระบบสายส่ง 

ประกอบด้วยกังหันลม เครื่องควบคุม  (Wind Power Controller) แบตเตอรี่ AC Controller Breaker และ 

Meter โดยดังแสดงการเชื่อมต่อระบบในรูปที่ 3.3 ในระบบน้ี ไฟฟ้าท่ีผลิตจะกังหันลมจะถูกส่งไปยัง Wind Power 

Controller โดยที่การท างานภายในประกอบด้วย AC/DC Rectifier ท าหน้าท่ีควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าและจัดเรียง

กระแสไฟฟ้าจากกระแสสลับไปเป็นกระแสตรง เพ่ือส่งต่อไปยัง DC/DC Converter ซึ่งเชื่อมต่อกับ  MPRT Controller ท า

หน้าท่ีเป็นตัวปรับระดับแรงดันไฟฟ้าเพ่ือให้ปลอดภัยต่อแบตเตอรี่และ DC/ACInverter   จากน้ันไฟฟ้ากระแสตรงจาก Wind 

power controller จะถูกส่งไปยังแบตเตอรี่เพ่ือกักเก็บไฟฟ้าและ AC Controller เพ่ือส่งต่อให้ load ซึ่งภายในประกอบด้วย 

DC/AC Inverter ส าหรับแปลงไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ  และส่งต่อไปยั ง Switch ซึ่งท าหน้าท่ีเชื่อมต่อหรือ

ตัดระบบกับสายส่งและผู้ใช้ไฟฟ้า (AC load)  หลังจากน้ันไฟฟ้ากระแสสลับจาก AC Controller จะถูกส่งไปยัง Breaker 

ต่อจากน้ันปริมาณไฟฟ้าท่ีถูกส่งออกจากระบบจะถูกวัดโดย Meter และส่งไปยังสายส่งหรือผู้ใช้ไฟฟ้า (AC load) ในระบบน้ี

DC/AC Inverter ท าหน้าท่ีควบคุมการอัดประจุของแบตเตอรี่ การใช้ไฟฟ้าของ AC load การส่งไฟฟ้าท่ีเหลือใช้ให้กับระบบ

สายส่ง 

GRID-TIE CONTROLLER 

DC/DC CONVERTER 

(BATTERY CHARGER) 

WIND POWER 
CONTROLLER 

ISLAND 

PROTECTION 

BREAKER 
MPRT 

CONTROLLER 

DC/AC 

INVERTER 

GRID 

  

 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี             มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3-4 

 

รูปที่ 3.3 ระบบร่วมระหว่างการใช้งานแบบเด่ียวและการใช้งานแบบเชื่อมต่อเข้าระบบสายส่ง 

 รายละเอียดด้านเทคนิคเก่ียวกับอุปกรณ์เชื่อมต่อพลังงานที่ผลิตจากกังหันลมกับ Energy storage สามารถสรุปได้

ดังน้ี [6-18] 

1. AC/DC Rectifier ประกอบด้วย วงจรไดโอด ใช้เป็นอุปกรณ์ทั่วไปใช้ในการแปลงสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับไป

เป็นไฟฟ้ากระแสตรง  ซึ่งจะมีลักษณะการต่อวงจรตามการ น าไปใช้งานเป็นหลัก เช่น กังหันลมผลิตไฟฟ้า

กระแสสลับ 3 เฟส ต้องใช้ Three phase rectifier (full wave) เป็นต้น 

2. DC/DC Converter  ท าหน้าท่ีปรับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับ แบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น แบ่งตาม

ลักษณะการท างานได้ดังน้ี [13] 

 Hard-Switching DCDC Converter ท างานโดยการเปิด -ปิดวงจรสลับกันเพ่ือแปลงความต่างศักย์

ของกระแสไฟฟ้า แบ่งเป็น 

o Buck converter ( Step-down converter) ท าหน้าท่ีแปลงกระแสไฟฟ้าจากความต่าง

ศักย์สูงไปสู่ความต่างศักย์ต่ า 

o Boost Converter (Step-Up converter) ท าหน้าท่ีแปลงกระแสไฟฟ้าจากความต่างศักย์

ต่ าไปสู่ความต่างศักย์สูง 

o Full-bridge DCDC Converters ประกอบด้วย switches และหม้อแปลงมีการต่อวงจรให้

ตรงตามความต้องการใช้งาน 
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 Resonant DC-DC Converter ภายในประกอบด้วย  LC resonant tank circuit. ท าหน้าท่ีสั่น

กระแสไฟฟ้าให้มีความต่างศักย์ตามต้องการ Converter ชนิดน้ีออกแบบมาเพ่ือลดความสูญเสียจาก

การเปิด-ปิดวงจร 

o Series-Loaded Resonant Converter (SLR) ประกอบด้วย Resonant tank ต่ออนุกรม

กันท าหน้าท่ีแปลงกระแสไฟฟ้าจากความต่างศักย์สูงไปสู่ความต่างศักย์ต่ าไม่เหมาะกับการ

ต่อที่มีหลายทางออก (Multi output) 

o Resonant-Switch Converter (Quasi-resonant converter) ประกอบด้วย  LC 

resonance, Inductors , และ Capacitors ท าหน้าท่ีแปลงความต่างศักย์ ภายใต้ระบบที่

ต้องการความถ่ีคงที่ถึงแม้ว่าระบบน้ีจะอกแบบมาเพ่ือให้การท างานไม่ซับซ้อนและง่ายต่อ

การควบคุมแต่ระบบน้ีจะมีการสูญเสียภายในวงจรสูง 

3. Inverter เป็นอุปกรณ์ส าคัญในการประยุกต์ใช้กักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในแบตเตอรี่ แบ่งเป็น Off 

grid inverters และ Grid tie inverters [5,7] 

 Off grid inverters หรือ Stand alone inverters ใช้กับระบบ แผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือกังหันลม

ผลิตไฟฟ้าท่ีไม่เชื่อมต่อกับระบบสายส่ง ท างานโดยแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงจากกังหั นลมผลิต

ไฟฟ้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่เป็นในรูปแบบไฟฟ้ากระแสสลับเพ่ือใช้งาน เหมาะส าหรับระบบผลิตไฟฟ้า

ในพ้ืนที่ชนบทหรือพ้ืนที่ห่างไกลที่ระบบสายส่งการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 

 Grid tie inverters หรือ Synchronized inverters เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดเชื่อมต่อ

ระบบสายส่งส าหรับกังหัน โดยท าหน้าท่ีแปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตได้จากกังหันลมเป็นไฟฟ้า

กระแสสลับเพ่ือใช้งานและขายคืนไฟฟ้าท่ีเกินความต้องการกลับสู่ระบบสารส่งของการไฟฟ้า หรือ

เก็บไว้ในแบตเตอรี่  

4. Breaker ท าหน้าท่ีตัดระบบเมื่อกระแสไหลผ่านระบบเกินกว่าค่าท่ีก าหนดแบ่งตามลักษณะการท างานได้ดังน้ี 

 Low voltage breaker มีหลายขนาดตามการใช้งานต้ังแต่ใช้งานในบ้านเรือน จนถึงอุตสาหกรรม 

 Medium-voltage circuit breakers ท างานในช่วงความต่างศักย์ 1 and 72 kV น ามาประยุกต์ใช้

กับระบบเดียว(Stand alone) หรือสถานีไฟฟ้าย่อย แบ่งตามองค์ประกอบภายในได้ 3  ประเภท

หลักคือ Vacuum circuit breaker , Air circuit breaker และ SF6 circuit breaker แต่ละ

ประเภทก็มีการใช้งานที่ต่างกัน Vacuum circuit breaker  นิยมน ามาประยุกต์ใช้กับกังหันลม 

 High-voltage circuit breakers ใช้กับระบบสายส่งแรงดันสูง 

5. Meter ส าหรับระบบที่มีการจ่ายไฟฟ้าให้กับสายส่งและดึงไฟฟ้าจากสายส่งมาใช้น้ัน Meter ที่หมุนได้ 2 ทาง  

(Bidirectional KWH meter) เพ่ือวัดปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้และปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้ไป 
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  จากตัวอย่างน้ีจะเห็นได้ว่าระบบต้องติด ต้ังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดเพ่ือรักษาเสถียรภาพของวงจรไฟฟ้า

และระบบสายส่งที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่าน้ีได้รับการพัฒนาด้านวัสดุและการอออกแบบวงจรภายใน

เพ่ือลดการสูญเสียไฟฟ้าภายในวงจร 

 ในส่วนของระบบ Solar cell ร่วมกับแบตเตอรี่น้ันมีร ายละเอียดเทคโนโลยีเช่นเดีย วกับระบบกังหันลมร่วมกับ

แบตเตอรี่แต่ไม่จ าเป็นต้องใช้ AC/DC Rectifier เน่ืองจากไฟฟ้าท่ีผลิตได้จาก Solar cell น้ันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 

3.2 รายละเอียดการน าเทคโนโลยี  Energy Storage ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบผลิตพลังงานจากแหล่ง

พลังงานทดแทนรวมทั้งโครงการหรืองานวิจัยพัฒนาที่ได้ด าเนินการแล้วในต่างประเทศ 

 ในต่างประเทศน้ันนิยมน าไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานทดแทนมากักเก็บไว้ในรูปแบบอื่นเช่น  ก๊าชไฮโดรเจนหรือน้ าแข็ง

และ/หรือควบรวมระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมและ Solar cell เข้ากับระบบแบตเตอรี่ การควบรวมระบบผลิตไฟฟ้าจาก

กังหันลมและ Solar cell เข้ากับระบบแบตเตอรี่ มีการทดลองใช้จริงแล้วในหลายประเทศ [19-27] ดังเช่น  

3.2.1 ระบบร่วมระหว่างการ  Wind turbine, Solar cell และ Diesel engine ใช้งานโดยเชื่อมต่อเข้าระบบ

สายส่งระบบ 

ระบบน้ีเป็นโครงการของ National Renewable Energy Laboratory ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ โครงการ 

Field Performance of Hybrid Power Systems ระบบไฮบริดน้ีไฟฟ้าจะผลิตจาก Wind turbine, Solar cell และ 

Diesel engine มีรูปแบบการท างานดังรูปที่ 3.4 ระบบน้ีเหมาะส าหรับอุตสาหกรรมฟาร์ม 

 จากรูปดังกล่าว ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จาก กังหันลมถูกแปลงไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดย AC/DC Rectifier ก่อนส่งเข้าสู่  

DC/DC Converter เพ่ือปรับแรงดันก่อนส่งไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่หรือแปลงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับโดย DC/AC Inverter อีก

ครั้งเพ่ือส่งไปยังสายส่ง  ในขณะที่ ไฟฟ้ากระแสสลับ Solar cell จะถูกส่งไป DC/DC Converter เพ่ือปรับแรงดันก่อนส่งไป

เก็บไว้ในแบตเตอรี่หรือแปลงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับอีกครั้งเพ่ือส่งไปยังสายส่งเช่นกัน ในกรณีที่ไฟฟ้าจากกังหันลมและ Solar 

cell ไม่เพียงพอ DC/AC Inverter ส่งสัญญาณให้ระบบปั่นไฟฟ้าด้วยน้ ามันดีเซลท างาน ไฟฟ้าท่ีผลิตได้ทั้งหมดจะถูกส่งผ่าน 

Breaker และ Meter  
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รูปที่ 3.4 ระบบไฮบริดระหว่าง Solar cell กังหันลม และเครื่องปั่นไฟ 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบน้ีประกอบด้วย AC/DC Rectifier DC/DC Converter Breaker Meter ซึ่งได้อธิบาย

รายละเอียดแล้วในหัวข้อ 3.1 แต่จะเพ่ิมเต็มในส่วนของ Inverter ที่ใช้ในระบบน้ีนอกจากจะต้องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็น

กระแสสลับส่งให้สายส่งแล้วยังต้องท าหน้าท่ีเปิดและปิดเครื่องปั่นไฟด้วย นอกจากน้ี แบตเตอรี่ที่นิยมใช้ในระบบร่วมร ะหว่าง 

Solar cell และกังหันลมคือ แบตเตอรี่ ตะกั่ว -กรด ประเภท GEL และ and Absorbed Glass Mat (AGM) batteries 

แบตเตอรี่ทั้ง 2 ประเภทน้ีมีความสามารถในการอัดประจุดีกว่า และทนทานกว่า แบตเตอรี่ ตะกั่ว -กรดแบบธรรมดา อย่างไรก็

ตามAGM น้ันมีราคาถูกกว่า [64] 

 3.2.2 การกักเก็บไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนในรูปของก๊าชไฮโดรเจน [28-35] 

เช่นโครงการ Renewable Electrolysis Integrated System Development and Testing ของ National 

Renewable Energy Laboratory ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการน้ีเทคโนโลยี Hydrogen storageประยุกต์ใช้ร่วมกับ

ระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม โดยใช้ Electrolyze เพ่ือเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นก๊าชไฮโดรเจนเพ่ือกักเก็บไว้ใน Hydrogen 

storage และน ากลับมาใช้ในรูปแบบพลังงานไฟฟ้าอีกครั้งโดยใช้ Fuel cell หรือ Hydrogen internal combustion engine 

อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการน้ีประกอบด้วย AC/DC  Inverter, DC/DC Converter, Electrolyze ชนิด Proton exchange 

membrane (PEM), Electrolyzeชนิด Alkaline, Hydrogen compression, Hydrogen storage, Hydrogen internal 

combustion engineดังแสดงองค์ประกอบไว้ในรูปที่ 3.5   
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รูปที่ 3.5 โครงการ Renewable Electrolysis Integrated System Development and Testing ของ National 

Renewable Energy Laboratory ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 จากรูปที่  3.5 ไฟฟ้ากระแสสลับจากกังหันลมขนาดเล็กจะถูกแปลงไป เป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดย AC/DC  Inverter 

ขณะที่ไฟฟ้ากระแสสลับจากกังหันลมขนาดใหญ่ จะถูกแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดย DC BUS ไฟฟ้ากระแสตรงทั้งหมดจะถูก

ป้อนเข้าสู่  DC/DC Converter ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้ปลอดภัยต่อ Electrolyzer ทั้ง 2 แบบ ไฟฟ้าท่ีส่งไปยัง 

Electrolyzerจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นก๊าชไฮโดรเจน ส่งผ่านไปยัง Hydrogen compression เพ่ืออัดก๊าชไฮโดรเจนเก็บไว้ใน  

Hydrogen storage ก๊าชไฮโดรเจนที่เก็บไว้จะถูกน าไปใช้ในยานยนต์หรือน าไปแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าอีกครั้งโดยใช้  

Hydrogen internal combustion engine หรือน าไปใช้ในยานยนต์ที่ใช้ก๊าชไฮโดรเจน 

 ในส่วนของรายละเอียดด้านเทคนิคเก่ียวกับอุปกรณ์เชื่อมต่อพลังงานที่ผลิตจากกังหันลมกับ Energy storage จะ

อธิบายเฉพาะ Electrolyzer และ Hydrogen compression เน่ืองจาก AC/DC Rectifier และ DC-DC convertor ได้กล่าว

แล้วในข้อ 4.1 

1. Electrolyzerส าหรับผ ลิตไฮโดรเจนจากพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากพลังงานทดแทนเพ่ือไปเก็บไว้ใน ระบบ 

Hydrogen storage โดยพ้ืนฐานแล้ว Electrolyzer แบ่งตามชนิดของ Electrolysis เป็น 3 ประเภทดังน้ี  

 

 Alkaline unipolar ภายในประกอบด้วย ชุดของอิเล็กโทรดประกอบด้วย Membrane แทรกอยู่ตรง

กลางระหว่างแอโนดและแคโทรดต่อขนานกัน ดังแสดงในรูปที่ 3.6 ชุดของอิเล็กโทรดน้ีจะแขวนไว้ใน

ถังที่บรรจุสารละลายเล็กโทรไลต์ เช่น โปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ( KOH), โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 

หรือ โซเดียมไฮดรอไซด์คลอไรด์ (NaOH) เป็นต้นเมื่อระบบด าเนินการก๊าชไฮโดรเจนจะเกิดข้ึนที่ด้า น
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หน่ึงของแผ่น Membrane และก๊าชออกซิเจนเกิดข้ึนอีกด้านหน่ึง  โครงสร้างน้ีง่ายต่อการออกแบบ 

ผลิตและซ่อมบ ารุง แต่โครงสร้างน้ี จะท างานที่ Current density ต่ าและอุณหภูมิต่ า 

 
รูปที่ 3.6 Unipolar (tank) electrolyzer design [36] 

 

 Alkaline  bipolar  ภายในประกอบด้วยชั้นของอิเล็กโทรดและ Electrolysis separation 

diaphragms วางสลับขนานกัน ดังแสดงในรูปที่ 3.7 การจัดเรียงแบบน้ีท าให้ขนาดของเครื่องเล็ก

กว่า alkaline  unipolar เมื่อระบบด าเนินการก๊าชไฮโดรเจนจะเกิดข้ึนที่ด้านหน่ึงของชุดอิเล็กโทรด 

และก๊าชออกซิเจนเกิดข้ึนอีกด้านหน่ึง  ระบบน้ีท างานที่ Current density สูงและความสามารถผลิต

ก๊าชที่มีความดันสูงแต่การซ่อมแซมน้ันยุ่งยากต้องเปลี่ยนถังบรรจุทุกครั้งที่มีการซ่อมแซม 

 

 
 

รูปที่ 3.7 Bipolar (tank) electrolyzer design[36] 
 

 Proton exchange membrane (PEM) รูปที่ 3.8 ภายในประกอบด้วยเย่ือแลกเปลี่ยนไอออน 

(Perfluorosulfonic acid polymer ) และChlor-alkaline electrolysis ที่ยอมให้  H+ ion 

เคลื่อนจากด้านแอโนด ของเย่ือแลกเปลี่ยนไอออนไปยังด้านแคโทรดส่งผลให้เกิดการแยก ก๊าช

ไฮโดรเจนและก๊าชออกซิเจนที่ด้านแคโทรดและแอโนดของเย่ือแลกเปลี่ ยนไอออน ตามล าดับ  

เน่ืองจาก PEM ไม่ใช้ electrolysis ที่เป็นของเหลว ท างานได้ที่ความดันสูงจึงเหมาะกับการน าไป
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ประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้และอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ แต่ PEM ก็มีข้อจ ากัดด้านการอายุ

การใช้งานของเย่ือแลกเปลี่ยนไอออน และต้องใช้กับน้ าท่ีมีความสะอาดสูงมากเพ่ือป้องกันการอุดตัน

ของเย่ือแลกเปลี่ยนไอออน 

 
 

รูปที่ 3.8 PEM electrolyzer design[36] 
 

 High-temperature solid oxide ระบบน้ีประกอบด้วย Dense ceramic electrolyte และ

อิเล็กโทรดที่มีรูพรุน 2 ชิ้น ดังแสดงในรูปที่ 3.9 ระบบน้ีใช้พลังงานในการแยกก๊าชไฮโดรเจนจึงท างาน

อุณหภูมิสูง นิยมน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมื่อเทียบกับ Electrolyzerชนิดอื่น 

High-temperature solid oxide จะมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

รูปที่ 3.9 High-temperature solid oxide electrolyzer design [37] 
 

 ในปัจจุบัน Alkaline และ PEM electrolyzer มีการพัฒนาในเชิงพาณิชย์แล้วและสามารถใช้แบบเคลื่อนที่  

(Mobile application) แต่ยังคงมีการพัฒนาวัสดุองค์ประกอบโดยเฉพาะ Electrode และ Electrolysis เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการผลิตก๊าชไฮโดรเจนและลดข้อด้อยดังที่กล่าวข้างต้น ในส่วนของ  High-temperature solid oxide 

electrolyzerน้ันระบบต้องใช้ความร้อนและไฟฟ้าในการด าเนินการจึงนิยมน าไปประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าและยังคงมีการพัฒนา

วัสดุเซรามิกส์ซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในเพ่ือลดอุณหภูมิในการด าเนินการของระบบ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/High-temperature_electrolysis.png
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2. Hydrogen compression แบ่งได้ 6 ประเภท ดังน้ี 

 Piston-Metal Diaphragm compressor [38] มีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ วาล์วเปิด , วาล์ว ปิด 

(วาล์วจ าหน่าย), ทางออกก๊าช , ห้องพักก๊าช , ลูกสูบน้ ามันไฮดรอลิก , แผ่นก๊าช , กระบังลมโดยระบบ

จะท างานโดยดูดก๊าซเข้าไปอยู่ระหว่างแผ่นก๊าซและห้องไดอะแฟรมผ่านวาล์วที่ติดต้ังที่ด้านบ นของ

แผ่นก๊าซ จากน้ันก๊าซจะถูกอัดโดยแรงดันโดยลูกสูบซึ่งบรรจุน้ ามันไฮโดรลิกก๊าซที่ถูกบีบอัดจะถูก

ปล่อยผ่านทางวาล์วจ าหน่าย ระบบจะท างานต่อเน่ืองโดยในขณะที่ลูกสูบหน่ึงลงในจังหวะดูด อีกลูก

หน่ึงจะเคลื่อนที่ข้ึนในจังหวะอัดใน ลักษณะการเคลื่อนไหวในแนวต้ัง สิ่งที่ต้องค า นึงถึงในระบบน้ีคือ

ความร้อนที่เกิดจากการบีบอัด จึงต้องมีระบบลดอุณหภูมิของก๊าชขาออกระบบน้ีน ามาประยุกต์ใช้กับ  

Hydrogen station 

 Ionic liquid piston compressor [39] มีลักษณะการท างานโดยการบีบอัดของเหลวไอออนิกแทน

ทีระบบลูกสูบโลหะไฮโดรลิกธรรมดา ระบบน้ีมีการออกแบบเ ป็นพิเศษโดยลูกสูบของเหลวเคลื่อนที่

ข้ึนลงในหลอดที่เชื่อมติดกันเพ่ือบีบอัดไฮโดรเจน ซึ่งประกอบไปด้วยประจุไฟฟ้า ข้อดีของระบบน้ีคือมี

ความดันไอเป็นศูนย์ ซึ่งจะไม่มีโมเลกุลระเหยขณะผสมกับไฮโดรเจน นอกจากน้ีของเหลวไอออนิกยัง

ไม่กัดกร่อนและลดการติดไฟ และเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม นอกจากน้ีความร้อนที่ผลิตโดยการบีบอัด

สามารถถูกดึงออกได้ง่ายผ่านทางของเหลวระบบน้ีน ามาประยุกต์ใช้กับ Natural gas และ 

Hydrogen filling stations 

 Guided rotor compressor (GRC) [40] มีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ ใบพัด , ซีลล้อ , จานด้านดูด , 

แผ่นด้านจ าหน่าย, เพลาข้อเหว่ียง, แบริ่งใบพัด , แบริ่งหลักและที่ครอบและเคลือบหน้าด้วยเซรามิก 

ระบบน้ีประกอบด้วยหน่วยแยกต่างๆที่สามารถประกอบใหม่ได้ ระบบน้ีท างานโดยการบีบอัดปริมาณ

ที่ถูกก าหนดด้วยพ้ืนผิว Trochoidal ภายในท่อและใบพัดหมุนติดต้ังอยู่บนเพลาขับ ระบบน้ีน าไปใช้

ประยุกต์ใช้กับhydrogen stations และ hydrogen pipeline transport 

 Linear compressor [41-43] มีส่วนประกอบที่ส าคัญคือที่รองรับก๊าซ (ของเหลว ),มอเตอร์เชิงเส้น

,วาล์ว และ คอมไพน์แอนส์ ท่ีส าหรับรวมที่รองรับส าหรับของเหลวกับสปริงในที่ราบเข้าด้วยกัน 

ระบบน้ีจะบีบอัด ก๊าซเมื่อลูกสูบเ คลื่อนที่ไปตามแนวเชิงเส้นตรง ในการบีบอัดเพ่ือลดการสูญเสีย

พลังงานระหว่างการเปลี่ยนแปลง ลูกสูบคอมเพรสเซอร์เดียวแบบเส้นตรงน้ีจะใช้ถ่วงดุลแบบไดนามิก

ที่สามารถเคลื่อนย้ายมวลเสริมที่แนบมารวมทั้งมีความยืดหยุ่นในการประกอบลูกสูบเคลื่อนย้ายและ

การติดต้ังคอมเพรสเซอร์ท่ อโดยใช้กลไกสปริงเสริมกับการส่งออกพลังงานไฟฟ้าข้ันต่ าท่ีการ

สั่นสะเทือนเป็นศูนย์และในปัจจุบันมอเตอร์ถูกใช้ใน Cryogenicsเพ่ือบีบอัดสารท าความเย็น โดย

งานวิจัยได้กล่าวว่าระบบน้ีสามารถพัฒนาให้ใช้ในระบบครัวเรือนได้โดยจะน าลูกสูบที่ได้มาตรฐานสูง

มาใช้จะช่วยลดการสูญเสี ยพลังงานและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการท าความเย็นโดยใช้

มอเตอร์เชิงเส้นควบคู่กับระบบเชิงกลสะท้อนคือลูกสูบและสปริง 
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 Hydride compressor [44-45] มีส่วนประกอบที่ส าคัญคือไฮไดรด์ Heat exchanger  และแหล่งให้

ความร้อน ไฮไดรด์น้ันมีโครงสร้างที่สามารถดูดซับก๊าชไฮโดรเ จนได้เหมือนกับฟองน้ าดูดซับน้ า โดย

การควบคุมการดูดซับหรือการคายก๊าชไฮโดรเจนด้วยการใช้ความร้อน เมื่อต้องการให้โลหะดูดซับ

ก๊าชไฮโดรเจนต้องดูดความร้อนภายในระบบออก แต่ถ้าต้องการให้คายไฮโดรเจนต้องใส่ความร้อน

ให้แก่ระบบแทน โดยความร้อนอาจจะได้มาจากความร้อนส่วนเกินของเซลล์เชื้อเพลิงนิยมประยุกต์ใช้

เป็น ระบบดูดซับไฮโดรเจนใน Cryocoolers และ Hydride compressor โลหะแบบพกพา 

เน่ืองจากโลหะไฮไดรด์น้ันมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อใช้ท าเป็นถังในรถเมื่อ

เกิดการชนรูรั่วที่ตัวถังจะปล่อยความร้อนออกถังจะเย็นตังลงและหยุดการคายไฮโดรเจนในที่สุด   

 Electrochemical hydrogen compressor [46-47] ระบบน้ีจะบีบอัดไฮโดรเจนด้วยไฟฟ้าภายใน

ประกอบด้วยส่วนประกอบของเย่ือหุ้มอิเล็กโทด membrane-electrode-assemblies (MEAs) ที่

แยกด้วยเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน proton exchange membranes (PEMs) ในชุดเพ่ือเพ่ิม

ความดันให้สูงข้ึน ระบบจะท างานโดยส่งกระแสไฟฟ้าผ่าน MEA. จากน้ันโปรตอนและอิเล็กตรอนจะ

ถูกสร้างข้ึนที่ข้ัวบวก โปรตอนจะถูกขับเคลื่อนข้ามเมมเบรนไปที่ข้ัวลบ หลังจากท่ีรวมอิเล็กตรอนที่

ส่งไปยังที่ต่างๆเข้าด้วยกันแล้วในรูปของไฮโดรเจนซึ่งถูกน าไปอัดก๊าซไฮโด รเจนที่จะถูกออกซิไดซ์ที่

ข้ัวบวกของแต่ละเซลล์ในรูปแบบโปรตรอนและอิเล็กตรอน ข้อดีของการอัดน้ีคือไม่มีชิ้นส่วน

เคลื่อนไหวและมีขนาดเล็ก จึงน ามาประยุกต์ใช้ใน Hydrogen refueling stations เพ่ือรักษาความ

ดันส าหรับการเก็บรักษา ก๊าซไฮโดรเจน และยังสามารถน ามาใช้กับการรัก ษาความดันของไฮโดรเจน

ในระบบท าความเย็นเพ่ือดูดซับของเหลวด้วย ในปัจจุบันยังคงมีการพัฒนาวัสดุ MEAs และ PEMs ให้

มีประสิทธิภาพและความคงทนมากข้ึน   

 

3. Hydrogen internal combustion engine เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้ ก๊าชไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงใน

การผลิตไฟฟ้า 

ในปี 2009 คณะท างานของโครงการน้ีได้ประเมิน ราคาในการผลิตไฮโดรเจนด้วยกังหันลมขนาด 1.5 MW และ 

Electrolyzer ขนาด 2.33 MW จากราคาต้นทุนกังหันลมและ Electrolyzer [62] ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของระบบได้ดังแสดงใน

ตารางที่ 3.1 จากตารางจะเห็นได้ว่าต้นทุนการผลิตไฮโรเจนจากกังหั นลมเท่ากับ 6.25 USD/กก ไฮโดรเจนส าหรับระบบที่ใช้

ชุดชุดไฟฟ้าก าลัง  (Power electronics) หรือ Baseline System แต่ถ้าระบบที่ไม่ใช้ ชุดไฟฟ้าก าลัง  (Power electronics) 

ต้นทุนจะเท่ากับเท่ากับ 5.83 USD/กก ไฮโดรเจนอย่างไรก็ตามราคาประเมินมีแนวโน้มลดลงในอนาคต เน่ืองจาก การพัฒนา

เทคโนโลยีของผู้ผลิต 
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ตารางที่ 3.1 แจกแจงต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนจาก กังหันลมและ Electrolyzer 

Capital Component (uninstalled)  Baseline System (USD) Optimized System (USD) 
1.5 MW Wind Turbine    

Rotor  248,000  248,000  
Drive Train  1,280,000  1,180,000  

 including power electronics                          100,000  0  
Control System  10,000  10,000  

Tower  184,000  184,000  
Balance of Station  262,000  262,000  

2.33 MW Electrolyzer 1,570,000  1,350,000  
 including power electronics  220,000  0  

New Power Electronics Interface  0  70,000  
Resulting Total Hydrogen Cost ($/kg)  6.25  5.83  

 

จากตัวอย่างน้ีจะพบว่า ในการน าไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังทดแทนมาประยุกต์ใช้จะต้องค านึงถึง i) อุปกรณ์ในการเปลี่ยน

รูปพลังงาน (ในตัวอย่างน้ีคือ Electrolyzer) ให้ตรงกับชนิดของ Energy storage ii) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รักษาเสถียรภาพ

ของวงจรไฟฟ้าและสายส่งที่เกี่ยวข้อง (เช่น Converter) และ iii) อุปกรณ์ในการน าพลังงานที่เก็บไว้มาใช้งาน  (เช่น Hydrogen 

internal combustion) 

 

3.3 รายละเอียดการน าเทคโนโลยี Energy storage มาใช้กับระบบ Smart grid 

 
 ในปัจจุบัน ได้มีการน าระบบ Smart grid ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี Energy storage แล้วในหลายประเทศ เช่น 

สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น กลุ่มประเทศยุโรป และเกาหลีใต้ [48-61]เป็นต้นโดยมีเชื่อมต่อ Energy storage เข้ากับระบบควบคุม

กลาง ดังแสดงในรูปที่ 3.10  ในระบบ Smart grid ประกอบด้วยหลายภาคส่วนสามารถแบ่งได้ดังน้ี กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า , ระบบ

ควบคุม, ระบบจ่ายไฟฟ้าและกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า โดยทุกภาคส่วนจะต้องมีระบบสื่อสารเพ่ือเชื่อมต่อกับระบบควบคุมกลางซึ่งท า

หน้าท่ีส่งสัญญาณสื่อสาร เพ่ือควบคุมการผลิตไฟฟ้า การจ่ายไฟฟ้าและการกักเก็บไฟฟ้าในระบบ  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในแต่

ละภาคส่วนแสดงดังตารางที่ 3.2  จากการศึกษาประสบการณ์ของประเทศที่กล่าวข้างต้นพบว่า เทคโนโลยี Energy storage 

ที่น ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับ ระบบ Smart grid ในปัจจุบันได้แก่ CAES,  NaS battery, Vanadium redox flow battery, Li-

ON battery 
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รูปที่ 3.10 ระบบ Smart grid ร่วมกับเทคโนโลยี Energy storage (จาก American smart grid power) 

 
ตารางที่ 3.2 หน้าท่ีการท างานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วนของระบบ Smart grid 

ภาคส่วนในระบบ Smart grid หน้าที ่ เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าและส ารองไฟฟ้าให้กับ
ระบบสายส่ง 

เครื่องผลิตไฟฟ้าจากทั้งแหล่งพลังงานต่างๆเช่น 
กังหันลม โรงไฟฟ้าชีวมวลและชุดกักเก็บพลังงานที่
สามารถเก็บพลังงานไว้จ่ายให้กับระบบภายหลังเช่น 
Battery hub, Hydrogen storage 

ระบบควบคุม ควบคุมการท างานของทุกภาค
ส่วน 

ระบบควบคุมเช่น Network operation, Network 
operation monitoring, Network control, Fault 
management, Operation feedback analysis, 
Operational statistics and reporting, Real-
time network calculation, Dispatcher training. 

ระบบจ่ายไฟฟ้า เชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ 
ท าหน้าท่ีสร้างสมดุลระหว่าง
ไฟฟ้าท่ีผลิตได้กับความต้องการ
ไฟฟ้าในระบบจ่ายไฟ 

ระบบควบคุมเช่น Remote terminal units, 
Substation meters, Protection relays, Power 
quality monitors, Phase measurement units, 
Sag monitors, Fault recorders, and 
Substation user interfaces. 

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า สื่อสารกับระบบควบคุมกลางใน
การจ่ายไฟ 

Smart meter ,Intelligent sensor และ/หรือ
Communication gateway, เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนและเทคโนโลยี Energy storage เช่น 
แบตเตอรี่ 
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จากตารางที่ 3.2 จะพบว่า ภาคส่วนผู้ผลิตไฟฟ้า จะติดต้ังระบบ Energy storage  ไว้เป็นแหล่งส ารองพลังงานขนาด

ใหญ่เพ่ือจ่ายให้กับสายส่งในช่วง Peak load เทคโนโลยี Energy storage  ที่นิยมน ามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันได้แก่ CAES,  

NaS battery, Vanadium redox flow battery และ Li-ion battery นอกจากน้ี ระบบ Energy storage  ยังสามารถน ามา

ติดต้ังกับภาคส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าเพ่ือกักเก็บพลังงานจากระบบผลิตไฟฟ้าจากระบบพลังงานทดแทนเช่น กังหันลมหรือ Solar cell

ขนาดเล็ก เพ่ือส ารองพลังงานหรือขายไฟฟ้าให้กับสายส่งในกรณีที่ไม่ต้องการใช้ไฟฟ้าได้อีกด้วย   

 

 การควบคุมการท างานจะต้องใช้การสื่อสารระหว่างระบบจ่ายไฟฟ้ากับ Energy storage ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หลายชนิดเพ่ือรักษาเสถียรภาพในการควบคุมการจัดเก็บและจ่ายไฟฟ้าของระบบ Energy storage อุปกรณ์หลักประกอบด้วย 

 Energy storage technology อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บพลังงาน ซึ่งจะต้องเชื่อมต่อกับ  Remote terminal units  

เพ่ือรับสัญญาณการควบคุมจากระบบควบคุมอื่นปัจจุบัน ประเทศเกาหลีใต้ได้ท าเข้า zinc-bromide flow battery 

โดยความร่วมมือของ จากบริษัท ZBB Energy Corp เพ่ือทดลองกับระบบ Smart grid ที่ เกาะ เจจู  

(Jeju Island)[63] 

 Remote terminal units  อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าและการกักเก็บไฟฟ้าของ Energy storage ภายในระบบ

น้ีจะต้องที Intelligent sensor  ซึ่งสามารถสื่อสารกับ Smart meters ได้  

 Smart meters อุปกรณ์ที่สามารถวัดและจัดเก็บข้อมูลปริมาณไฟฟ้าท่ีจ่ายหรือรับจากสายส่งได้ภายในประกอบด้วย  

Intelligent sensor ซึ่งสามารถสื่อสารกับระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบ Energy storage ได้ นอกจากน้ีแล้วสามารถ

แสดงการสูญเสียพลังงาน แสดงราคาพลังงานที่ใช้ไปและสื่อสารกับ Intelligent sensor  ที่ฝังไว้ในอุปกรณ์ต่างๆใน

ปัจจุบันอุปกรณ์น้ีได้มีการพัฒนาในเชิงพาณิชย์แล้วแต่ยังไม่มีมาตรฐานมารองรับ 

 Intelligent sensor ท าหน้าท่ีรับค าสั่งจากระบบควบคุมอื่นมาด าเนินการและส่งสัญญาณการท างานให้กับระบบ

ควบคุม 

 อุปกรณ์เพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบสายส่งเช่น Protection relays, Power quality monitors, Phase 

measurement units, Sag monitors, Fault recorders 

 Superconducting wire สายไฟที่พัฒนาข้ึนเพ่ือลดการสูญเสียพลังงานในสายส่ง สร้าง Reliability ในระบบสายส่ง 

 Wireless technology  ใช้ในการส่งสัญญาณสื่อสารระหว่าง Intelligent sensor และระบบควบคุมอื่นๆเทคโนโลยี

ในปัจจุบันประกอบด้วย 

o Multiple address system radioเป็นระบบสื่อสาร 2 ทางทั้งรับและส่งสัญญาณควบคุม 

o Paging networks เป็นอุปกรณ์ที่ส่งค าสั่งสั้นๆ ให้กับ อุปกรณ์ปลายทางที่เคลื่อนที่ได้ 

o WiFiเป็นระบบสื่อสารระยะสั้นเหมาะส าหรับ การส่งสัญญาณภายในอาคาร บ้านเรือนมีระยะส่งสั ญญาณ

ไม่เกิน 100 เมตร 

o Spread spectrum radio systems คลื่นความถ่ีวิทยุใช้ในการสื่อสารระยะไกลจากระบบควบคุมกลาง 

o Code division multiple access (CDMA) wireless ระบบสื่อสารไร้สายที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่าง

อุปกรณ์น้ันมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากกว่า 
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o Very small aperture terminal (VSAT) satellite ระบบส่งสัญญาณจากดาวเทียมเพ่ือควบคุมระบบ

การจ่ายไฟฟ้า 

นอกจากอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวข้างต้น ชุดค าสั่งเพ่ือควบคุมการท างาน (Software) ของอุปกรณ์เหล่าน้ีแบบ real-

time ยังเป็นองค์ประกอบส าคัญในการเชื่อมต่อ เทคโนโลยี Energy storage เข้ากับระบบ Smart grid ด้วย 

3.4 สรุปข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Smart grid 

จากการด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ อันประกอบด้วย (1) คุณพินิจ ศิริพฤกษ์พงษ์ (2) ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล (3) 

ดร.นุวงศ์ ชลคุปถึงภาพรวมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage) และเทคโนโลยี Smart grid และได้ข้อสรุป

เบื้องต้นดังน้ี 

สถานภาพของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage) ในปัจจุบันน้ัน เน่ืองจากส่วนต่างระหว่าง Peak time 

และช่วง off-peak น้ันมีน้อย (ประมาณ 30 %) จึงส่งผลให้การใช้เฉพาะแบตเตอรี่มีความคุ้มค่าท่ีสุด ซึ่งหากจะสนับสนุน

เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานอื่นๆ เช่น ice storage จ าต้องดูส่วนต่างระหว่าง Peak time และช่วง off-peak ดังกล่าวให้มี

ค่าประมาณ 70%จึงจะมีความคุ้มค่าเพียงพอแก่การลงทุนปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิ ต (EGAT)ได้มีการด าเนินการใช้แบตเตอรี่

ร่วมกับเทคโนโลยีพลังงานลมและแสงอาทิตย์เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพให้กับสายส่ง นอกจากน้ันในอนาคต EGAT จะมีการลงทุน

NaS ขนาดใหญ่ส าหรับเมืองใหญ่ เน่ืองจากไม่สามารถเพ่ิมปริมาณสายส่งให้พอเพียงต่อความต้องการไฟฟ้าของประชาชน

ทั้งหมดได้ (ทั้งน้ีการเพ่ิมสายส่งยังก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการต่อต้านจากชุมชนและการเวียนคืนที่ดินเช่นกัน )ในส่วนของ

เทคโนโลยี Smart grid น้ัน EGAT ได้มีการเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นที่เรียบร้อย อาทิ  SCADA, Remote terminal 

unit, Smart meter เป็นต้น ยังขาดเพียงเทคโนโลยีเก่ียวกับ Real time load flow เท่าน้ัน 
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บทท่ี 4 Energy Storage ประเภทแบตเตอรี่ ส าหรับใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานในภาค

คมนาคมขนส่ง 

4.1 รายละเอียดเทคโนโลยีแบตเตอร่ีส าหรับยานยนต์ 

จากปัญหาด้านพลังงานที่ได้กล่าวในบทที่แล้ว ท าให้ทั่วโลกเกิดการต่ืนตัวด้านพลังงาน จึงมีการวิจัย พัฒนาการใช้

พลังงานจากธรรมชาติ หรือที่รู้จักกันในนาม พลังงานทดแทน โดยการแก้ปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศในเมืองใหญ่ๆ น้ันอาจ

ท าได้โดยการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม โดยไม่มีการปล่อยมลพิษอย่าง Electric Vehicles (EVs) หรือ

ยานพาหนะที่มีการปล่อยมลพิษน้อยที่สุดอย่าง full Hybrid Electric Vehicles (HEVs) และ/หรือ Plug-in Hybrid Electric 

Vehicles (PHEVs) ซึ่งยานยนต์เหล่าน้ีใช้พลังงานไฟฟ้าแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในยานยนต์เ ครื่องยนต์สันดาปภายใน โดย

พลังงานไฟฟ้าในรถไฟฟ้าน้ันสามารถใช้พลังงานทดแทนมาเป็นแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนได้  ซึ่ง แนวคิดการน าพลังงาน

ทดแทนมาใช้ในยานยนต์ได้รับความสนใจจากผู้ผลิตยานยนต์มานานแล้ว การน าพลังงานทดแทนมาใช้ในรูปของพลังงานไฟฟ้า

เพ่ือขับเคลื่อนยานยนต์น่าจะมีความเป็นไปได้สูงและเหมาะกับชีวิตประจ าวันของคนทั่วไปมากท่ีสุด  

นวัตกรรมเก่ียวกับยานยนต์ไฟฟ้าเริ่มชัดเจนในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 ซึ่งรถยนต์ไฮบริดที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้า

และน้ ามันเชื้อเพลิงเริ่มเข้ามามีบทบาท หากสังเกตลักษณะภายนอกขณะที่รถว่ิงบนท้องถนน จะดูเ หมือนไม่มีอะไรแตกต่าง

จากรถยนต์ที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงทั่วไป แต่ความพิเศษอยู่ที่มีแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟได้และมีมอเตอร์ไฟฟ้าท่ี ช่วยในการ

ขับเคลื่อนให้ไปในที่ต่างๆ โดยไม่ต้องติดเครื่องจึงไม่มีการเผาผลาญน้ ามันเชื้อเพลิง หากเปรียบเทียบการใช้งานระหว่างรถยนต์

ไฮบริดกับรถยนต์ที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  พบว่ารถยนต์ไฮบริดสามารถว่ิงได้ระยะทางไกลกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ดัง

เปรียบเทียบในตารางที่ เมื่อน าผลการศึกษาในตารางที่ 4.1 มาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการใช้รถยนต์ของชาวอเมริกันพบว่า 

จากการส ารวจพบว่าชาวอเมริกันร้อยละ 80 ในหน่ึงวันขับรถเป็นระยะทางน้อยกว่า 20 ไมล์ [1] ดังน้ันหากผู้ขับข่ีระยะทาง

สั้นๆ และมีการชาร์จไฟแบตเตอรี่ทุกคืนก็ไม่จ าเป็นต้องเติมน้ ามันเชื้อเพลิงเลย แต่หากจ าเป็นต้องเดินทางระยะไกล รถปลั๊กอิน

ไฮบริดก็สามารถตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกัน [1,2] 

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบการใช้งานระหว่างรถยนต์ไฮบริดกับรถยนต์ที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง [3] 

ประเภทรถยนต์ 
ระยะทางที่วิ่งได้ หมายเหตุ 

รถโตโยต้าแคมรี่  

(รถใช้น้ ามันเชื้อเพลิง) 

26 ไมล์ต่อแกลลอน (11.05 กิโลเมตรต่อลิตร)  รถยนต์มีขนาดใกล้เคียงกับ พรีอุส 

รถโตโยต้าแคมรี่; รถโตโยต้าพรีอุส  

(รถยนต์ไฮบริด) 

46 ไมล์ ต่อแกลลอน(18 กิโลเมตรต่อลิตร) 

(19.57 กิโลเมตรต่อลิตร) 

แบตเตอรี่ Ni-MH 

ปลั๊กอินไฮบริด 150 ไมล์ต่อแกลลอน (63.7 กิโลเมตรต่อลิตร)   

หรือ 40 ไมล์ (64.37 กิโลเมตรโดยไม่ต้องใช้

น้ ามันเชื้อเพลิง) 

กรณีที่แบตเตอรี่มีการประจุไฟฟ้า 

(charge) เต็ม 
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รถยนต์ไฟฟ้ามีข้อดีในเรื่องพลังงานที่เราสามารถผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่มีความหลากหลายเช่น น้ ามัน ก๊าซ 

ชีวมวล น้ า ลม แสงแดด (รูปที่ 4.1) ส่วนปัญหาสิ่งแวดล้อมก็จะลดลงเช่นกันเน่ืองจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ

มลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล 

 

รูปที่ 4.1 แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า [4] 

 เทคโนโลยีแบตเตอรี่ เป็นเทคโนโลยีที่ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบของรถยนต์จากการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงไปสู่การ

ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน อีกทั้งยังเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยแบตเตอรี่ทุกประเภทมี

คุณลักษณะพ้ืนฐานที่ส าคัญอยู่ 2 ลักษณะ ซึ่งจะส่งผลต่อการออกแบบ การผลิต ต้นทุนการผลิต ศักยภาพ และความน่าเชื่อถือ

ของแบตเตอรี่ โดยลักษณะส าคัญดังกล่าว คือ 

 ความหนาแน่นเชิงก าลัง (Power density) ซึ่งแสดงถึงพลังงานทั้งหมดในแบตเตอรี่ ท่ีใช้ในการ

ขับเคลื่อนรถยนต์ในช่วงเวลาท่ีก าหนด ส่งผลโดยตรงต่อความเร็วและความเร่งของรถยนต์ 

 ความหนาแน่นพลังงาน (Energy density) เป็นค่าท่ีแสดงถึงความสามารถในการจุพลังงานของ

แบตเตอรี่ ซึ่งจะส่งผลต่อช่วงระยะทางที่รถยนต์สามารถเดินทางได้ 

คุณลักษณะทั้งสองดังกล่าว เป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานของแบตเตอรี่ที่ต้องให้ความส าคัญอย่างเท่าเทียมกัน โดยส่วน

ใหญ่แบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นเชิงก าลังสูง จะมีความหนาแน่นพลังงานต่ า หรือหากมีความหนาแน่นพลังงานสูง ก็จะมีความ

หนาแน่นเชิงก าลังต่ า ส าหรับแบตเตอรี่ที่จะน ามาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า มีความต้องการความหนาแน่นเชิงก าลังและพลังงานสูงทั้ง

คู่ จึงจะถือได้ว่าสามารถน ามาทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงได้อย่างสมบูรณ์ โดยทางเลือกในการน าแบตเตอรี่มาทดแทน

พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลน้ันยังคงไม่ส าเร็จอย่างสมบูรณ์ เน่ืองจากพลังงานจากแบตเตอรี่ยังไม่สามารถเทียบได้กับพลังง าน

ที่ได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิล อีกทั้งแบตเตอรี่ยังมีขนาดใหญ่ น้ าหนักมาก และต้นทุนการผลิตสูงอีกด้วย 

แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถอัดประจุซ้ าได้ชนิดแรก คือ แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว- กรด (lead-acid battery) และมีการ

น ามาใช้งานในรถยนต์เป็นชนิดแรกอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันยังคงได้รับความนิยม เน่ืองจากมีราคาถูก และเทคโนโลยีการผลิตเป็น

มีมานานและเป็นที่เข้าใจอย่างแพร่หลาย อีกทั้งขนาดของแบตเตอรี่ก็พอดีกับการประกอบเป็นสวนหน่ึงในรถยนต์ (เครื่องยนต์

สันดาปภายใน) มีความคงทนและเชื่อถือได้ ท่ีส าคัญ 98% ของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดยังสามารถน ากลับมารีไซเคิลได้ 
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ถึงแม้แบตเตอรี่ตะกั่วกรดจะเป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่มาตรฐานที่มีการผลิตและใช้งานมานานต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

แต่เพราะมีความหนาแน่นพลังงาน (Energy density) ต่ า และไม่เหมาะส าหรับการส ารองพลังงานเพ่ือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า 

เน่ืองจากรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแหล่งเก็บพลังงานที่สามารถเก็บพลังงานได้มากเพียงพอต่อการขับเคลื่อน ซึ่งต้องใช้แบตเตอรี่ชนิด

ตะกั่ว- กรดกจ านวนมากและจะต้องใช้พ้ืนที่มากเกือบครึ่งรถเพ่ือตอบสนองการท างานน้ี จึงมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาวิธีการ

ออกแบบแบตเตอรี่ให้มีขนาดเล็กลง น้ าหนักเบา มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ใช้งานได้นาน  และต้นทุนการผลิตต่ า อีกท้ังยังต้องมี

ความปลอดภัยและเชื่อถือได้อีกด้วย [5] 

แบตเตอรี่รุ่นถัดมาท่ีได้รับเลือกมาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า คือ แบตเตอรี่ชนิดนิคเกิลเมทัลไฮไดรด์ (Ni-MH battery) 

เน่ืองจากมีความหนาแน่นพลังงานสูงกว่า (Energy density) น้ าหนักที่เบากว่าในขณะที่ ความหนาแน่นเชิงก าลังเท่ากับ

แบตเตอรี่ตะกั่วกรด และสามารถชาร์จไฟได้รวดเร็วกว่าแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด โดยแบตเตอรี่ชนิดน้ีเป็นแบตเตอรี่ชนิดแรกที่

มีการน ามาใช้ในรถยนต์ไฮบริด ซึ่งผลิตขายในตลาดรถยนต์มาแล้วหลายรุ่น ซึ่งที่รู้จักกันดี คือ โตโยต้าพรุส และโตโยต้าแคม รี่

ไฮบริด เป็นต้น แต่แบตเตอรี่ชนิดนิคเกิลเมทัลไฮไดรด์มีราคาสูงกว่าแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว- กรด มาก ซึ่งท าให้รถยนต์ไฮบริดมี

ราคาสูงกว่ารถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีขนาดเดียวกัน [6,7] 

จากราคาสูงของแบตเตอรี่นิคเกิลเมทัลไฮไดรด์ (Ni-MH battery) นักวิจัยจึงหันมาท าการวิจัยพัฒนาแบตเตอรี่ตะกั่ว

กรดอีกครั้ง ซึ่งเรียกว่า Advance Pd-acid battery หรือ Ultrabattery ซึ่งสามารถแทนแบตเตอรี่นิคเกิลเมทัลไฮไดรด์ได้ 

ด้วยประสิทธิภาพที่มากกว่า ในขณะที่ต้นทุนการผลิตต่ ากว่า [8,9]  

แบตเตอรี่รุ่นถัดมาท่ีมีการพัฒนาเพ่ือจะน ามาใช้ในรถยนต์ คือ แบตเตอรี่ โซเดียมนิคเกิลคลอไรด์  หรือที่รู้จักในนาม 

ZEBRA แบตเตอรี่ชนิดน้ีให้พลังงานสูงกว่า NiMH ถึง 50% และบางกระบวนการผลิตพบว่า ZEBRA สามารถให้พลังงาน

เทียบเท่าแบตเตอรี่ Li-ion [10]  

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่โดดเด่นทางด้านคุณสมบัติและได้รั บความสนใจอย่างมาก คือ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน โดย

แบตเตอรี่ชนิดน้ีผลิตจากวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ คือ ลิเธียม ซึ่งเป็นโลหะที่มีน้ าหนักเบา ท าให้แบตเตอรี่มีขนาดเล็กแต่สามารถ

เก็บพลังงานได้มาก นิยมใช้กับเครื่องโน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ทางการแพทย์เก่ียวกับหัวใจ เครื่องไฟฟ้า และเครื่องมืออิ

เล็กโทรนิกส์ชนิดต่างๆ ที่พกพาไปได้ เป็นต้น จากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งคุณสมบัติด้านก าลังและพลังงานที่สูงกว่า

แบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ ดังแสดงในรูปที่ 4.2 ซึ่งเหมาะกับการน าไปใช้ในรถยนต์ไฮบริด ปลั๊กอินไฮบริด และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 

(Electric Vehicle; EV) นอกจากน้ีแบตเตอรี่ลิเธียมยังสามารถน าไปรีไซเคิล และสกัดโลหะลิเธียมออกมาเพ่ือน าไปผลิต

แบตเตอรี่ลิเธียมใหม่ได้อีกด้วย [11] 
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รูปที่ 4.2 กราฟเปรียบเทียบ specific power density (W/kg) กับ specific energy density (Wh/kg) ของแบตเตอรี่ชนิด

ต่างๆ รวมถึงคุณสมบัติทางพลังงานที่ USABC ได้ต้ังเป้าไว้ส าหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าประเภทต่างๆ [12, 13] 

4.1.1 เทคโนโลยีแบตเตอรี่ 

จากท่ีได้กล่าวในข้างต้น พบว่าแบตเตอรี่ที่น ามาใช้ในรถยนต์ ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดในเชิงพาณิชย์น้ั นหลักๆแล้วมี

ด้วยกันสี่ชนิดคือ แบตเตอรี่ตะกั่วกรด (Lead-acid battery) แบตเตอรี่นิคเกิลเมทัลไฮไดรด์ (Ni-MH battery) แบตเตอรี่

โซเดียม นิคเกิลคลอไรด์ (Sodium Nickel Chloride) และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion battery) [14] 

4.1.1.1 แบตเตอรี่ตะกั่วกรด (Lead-acid battery) 

แบตเตอรี่ชนิดน้ีเป็นแบตเตอรี่ที่มีการน ามาใช้ในรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในมายาวนานต้ังแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน เพ่ือใช้ให้พลังงานในระบบไฟฟ้าขนาดเล็กภายในรถยนต์ อย่างเช่น วิทยุ เป็นต้น  [15] ในตลาดรถยนต์จะใช้

แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่มีแรงดัน 12 โวลต์ แต่โดยปกติแต่ละเซลล์ของแบตเตอรี่จะให้แรงดัน 2 โวลต์ ดังน้ันแบตเตอรี่ทั่วไปที่

ใช้ในรถยนต์จึงมี 6 เซลล์ต่อกันแบบอนุกรม โดยเซลล์ทั้งหมดอาจบรรจุอยู่ภายในกล่องเดียวหรือแยกกล่องก็ได้ ถ้าต้องการ

แรงดันมากข้ึน ให้น าแบตเตอรี่หลายลูกมาต่อกันแบบอนุกรมเพ่ือให้ได้แรงดันสูงข้ึนตามต้องการ ผู้ผลิตรถยนต์ได้ระบุว่า

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเป็นตัวเลือกหน่ึงที่นิยมน ามาใช้ในรถยนต์เน่ืองจากแบตเตอรี่ชนิดน้ีมีความแข็งแรง ทนทาน 

และสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศ นอกจากน้ีเหตุผลที่แบตเตอรี่ชนิดน้ีเป็นที่นิยม คือ ต้นทุนในการผลิตแบตเตอรี่

ตะกั่วกรดมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้ชนิดอื่นๆ และยังสามารถน ามารีไซเคิ ลได้อีกด้วย [16] 

โดยได้มีการวิจัย พัฒนากระบวนการผลิตรวมไปถึงเทคโนโลยีในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ชนิดน้ีมากมายเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงให้

มีประสิทธิภาพมากข้ึนส าหรับใช้กับรถยนต์ไฮบริด [17] 

แบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีส่วนประกอบเหมือนแบตเตอรี่ทั่วไป โดยจะประกอบด้วยอิเล็กโทรดสอ งอิเล็กโทรด 

สารละลายอิเล็กโทรไลท์ และตัวกั้นการสัมผัสกันของอิเล็กโทรดทั้งสอง ซึ่งอิเล็กโทรดของแบตเตอรี่ชนิดน้ีจะใช้ตะกั่วทั้งที่

ข้ัวแคโทดและข้ัวแอโนด โดยที่แอโนด (ข้ัวลบ ) จะท าจากตะกั่วบริสุทธ์ิโดยมีละกษณะเป็นแท่ง (Rod) หรือเป็นแผ่น 
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(plate) และแคโทด (ข้ัวบวก) ท าจาก Lead-dioxide ข้ัวทั้งสองของเซลล์แบตเตอรี่จะจุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลท์ซึ่ง

ก็คือสารละลายกรดซัลฟุริก [14, 17] โดยโครงสร้างของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแสดงดังรูปที่ 4.3 

 

รูปที่ 4.3 แสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 

เมื่อเซลล์มีการจ่ายประจุ โมเลกุลของซัลเฟอร์จากสารละลายอิเล็กโทรไลท์จะติดอยู่กับแผ่นตะกั่วและปล่อย

อิเล็กตรอนออกมา เมื่อมีการประจุไฟฟ้าเข้าไปใหม่ อิเล็กตรอนจ านวนมากจะกลับเข้าไปในสารละลายอิเล็กโทรไลท์ 

แบตเตอรี่จึงเกิดแรงดันได้จากปฏิกิริยาเคมีน้ี และไฟฟ้าเกิดข้ึนได้จากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน   

ปฏิกิริยาท่ีข้ัวทั้งสองได้แก่ 

ข้ัวบวก : 2

2 4 4 2( ) ( ) 4 2 ( ) 2 ( )PbO s SO aq H e PbSO s H O l        

ข้ัวลบ : 2

4 4( ) ( ) ( ) 2Pb s SO aq PbSO s e     

ถึงแม้แบตเตอรี่ชนิดน้ีจะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและยังเป็นที่นิยมส าหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในของ

อุตสาหกรรมรถยนต์ แต่เมื่อพิจารณาถึงการใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้าท่ีใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานหลักในการท าให้รถยนต์

สามารถเคลื่อนที่ไปได้แล้ว พบว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดยังมีข้อบกพร่องอยู่มาก เน่ืองจากแบตเตอรี่ชนิดน้ีมีพลังงาน

เฉพาะเจาะจง (specific energy)  ที่ต่ าเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ ชนิดอื่นๆ โดยมี specific energy ประมาณ  35 Wh/kg และ 

specific power ประมาณ 250 W/kg [18, 19] ซึ่งน้อยกว่าท่ี USABC ได้ต้ังไว้มาก (รูปที่ 4.2)  ด้วยพลังงานเพียงเท่าน้ี

แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ใช้ในรถยนต์จึงมีหน้าท่ีเพียงให้แรงในการติดเครื่องยนต์ และให้พลังงานแค่ไฟหน้ารถเท่าน้ัน ดังน้ันถ้า

ต้องการให้แบตเตอรี่มีพลังงานมากข้ึนจ าเป็นจะต้องเพ่ิมเซลล์แบตเตอรี่ ซึ่งจะท าให้แบตเตอรี่ที่ใช้มีขนาดใหญ่และน้ าหนักมาก

ข้ึนด้วย เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ อย่างเช่น ลิเธียมไอออน เน่ืองจากตะกั่วมีน้ าหนักมากกว่าลิเธียมถึง 29 เท่าในขนาดที่

เท่ากัน ด้วยน้ าหนักทีมากของตะกั่วกรดจึงเป็นข้อด้อยในการน ามาใช้ในรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า อย่างเช่น รถยนต์ไฮบริด เน่ืองจาก

เป็นการเพ่ิมน้ าหนักปริมาณมากให้กับรถยนต์ ท า ให้ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนของรถยนต์ต่ าลง นอกจากปัญหาเรื่อง

พลังงานและน้ าหนักแล้ว แบตเตอรี่ตะกั่วกรดยังมีอายุการใช้งานสั้น (ส าหรับ ชนิด SLI มีอายุ 100 cycles และส าหรับ 

advance VRLA มีอายุการใช้งานประมาณ 800 cycles) [20] และใช้เวลาในการอัดประจุนานอีกด้วย (ถ้าใช้แบตเตอรี่ตะกั่ว
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กรดในรถยนต์ไฟฟ้าน้ันจะต้องประจุไฟไว้ทั้งคืนเพ่ือจะใช้ในตอนเช้า ) ดังน้ันแบตเตอรี่ตะกั่วกรดจึงไม่นิยมน ามาใช้ในรถยนต์

ไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า [14] 

ข้อดี : มีราคาไม่แพงและหาซื้อได้ง่าย 

ข้อเสีย : ให้ความหนาแน่ นของพลังงานหรือค่าพลังงานต่อน้ าหนักต่ า ปัญหาด้านน้ าหนักของแบตเตอรี่ที่มีน้ าหนักมาก

ส าหรับการใช้งานขนาดหลากเมกกะวัตต์หรือมากกว่า และมีอายุการใช้งานสั้น 

4.1.1.2 แบตเตอรี่นิคเกิล เมทัลไฮไดรด์ (Nickel Metal Hydride battery : NiMH) 

NIMH เป็นเทคโนโลยีทางเลือกที่น ามาใช้ให้พลังงานในเครื่องมือไฟฟ้าแบบพกพามากข้ึน  เทคโนโลยีแบตเตอรี่  

NIMH น้ีได้มีการพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และคงทนในการจัดเก็บพลังงาน  โดยการน าไปทดลองใช้กับ

เครื่องมือในอุตสาหกรรมก่อสร้าง  พบว่าสามารถให้พลังงานจ านวนม ากอย่างรวดเร็วเพ่ือใช้ในการหมุนมอเตอร์  อีกท้ังยัง

สามารถประจุไฟใหม่ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย  ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น  พบว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่  NIMH จะเป็น

ประโยชน์ต่อระบบรถไฮบริด  และรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอื่นๆ  อีกด้วย  [17,21] 

  แบตเตอรี่ชนิดน้ีมีส่วนประกอบดังน้ี ข้ัวบวกหรือแคโทดท าจาก Nickel Oxyhydroxide (NiOOH) ส่วนข้ัวลบหรือ

แอโนดท าจาก metal hydride ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับไฮโดรเจน และมีโพแทสเซียม ไฮดรอกไซด์เป็นสารละลายอิเล็ก

โทรไลท์ โดยพลังงานทางเคมีถูกเก็บอยู่ในรูปพลังงานระหว่ างพันธะของไฮโดรเจนและออกซิเจนในน้ า  หลักการท างานของ

แบตเตอรี่ NiMH แสดงดังรูปที่ 4.5 นอกจากน้ีสารเคมีที่บรรจุในแบตเตอรี่ชนิดน้ียังไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและง่ายต่อ

การก าจัด [14, 17, 22] โดยโครงสร้างของแบตเตอรี่ NiMH แสดงดังรูปที่ 4.4  

 
รูปที่ 4.4 โครงสร้างของแบตเตอรี่นิคเกิลเมทัลไฮไดรด์ [23] 

ปฏิกิริยาท่ีข้ัวทั้งสองได้แก่ 

 ข้ัวบวก : 2 2( )Ni OH OH NiOOH H O e      

 ข้ัวลบ : 2 xM H O e MH OH      
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โลหะ M ในข้ัวลบของแบตเตอรี่ NiMH น้ันเป็นสารประกอบเชิงโลหะ โดยมีสารประกอบเชิงโลหะที่แตกต่างกัน

หลายชนิดถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใช้ในเซลล์ NiMH แต่ที่พบบ่อยที่สุดในปัจจุบันจะมีอยู่สองชนิด สารประกอบที่พบได้ทั่วไปจะ อยู่ใน

รูปของ AB5 โดย A เป็นส่วนผสมในธาตุหายากของ แลนธานัม (lanthanum), ซิเรียม (cerium), นีโอดิเมียม (neodymium), 

พราซีโอดิเมีย(praseodymium  )และ B คือ นิคเกิล, โคบอลต์, แมงกานีส , และ  /หรืออลูมิ เนียม ส าหรับแบตเตอรี่ NiMH ที่

ข้ัวลบมีความจุสูงจะใช้สารประกอบเชิงโลหะในรูป สารประกอบ AB2  ซึ่ง A คือ ไททาเนียมและ  /หรือวานาเดียม และ B เป็น

เซอร์โคเนียมหรือนิคเกิล แต่เน่ืองจากประสิทธิภาพของอายุการใช้งาน (life performances) ลดลง  จึงมีการน ามาดัดแปลง 

(modified) ด้วย โครเมียม, โคบอลต์, เหล็ก, และ  /หรือแมงกานีส [17, 21, 22] 

 

รูปที่ 4.5 แสดงการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่นิคเกิลเมทัลไฮไดรด์ [24] 

เมื่อเกิดการประจุไฟเกิน (Overcharged) ที่อัตราการประจุไฟต่ า ก๊าซออกซิเจนที่ถูกผลิตข้ึนที่ข้ัวบวกของเซลล์

แบตเตอรี่จะผ่านตัว separator และเกิดการรวมตัวอีกครั้งที่พ้ืนผิวของข้ัวลบ ซึ่งจะไประงับการเกิดก๊าซไฮโดรเจน และ

พลังงานจากท่ีถูกประจุอยู่ในเซลล์แบตเตอรี่จะถูกเปลี่ยนเป็นความร้อน กระบวนการน้ีจ ะช่วยให้เซลล์ NiMH ยังคงปิดผนึก

ในขณะด าเนินงานปกติและไม่จ าเป็นต้องมีการบ ารุงรักษา (maintenance-free) [24, 25] 

แบตเตรี่นิคเกิล เมทัล ไฮไดรด์ (NiMH) ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วหลังจากเปิดตัวในปี 1991 โดยได้รับการพัฒนา

ในเรื่องของ specific power ต้ังแต่ 200 W/kg ในยุค 90’s จนถึง 1200 W/kg ซึ่งเป็นพลังงานต่อหน่วยน้ าหนักที่มีการใช้ใน

เชิงพาณิชย์ และในระดับการพัฒนาวิจัยจะมีก าลังสูงถึง 2000 W/kg  [26]  และspecific energy ก็เพ่ิมข้ึนด้วยโดยจาก 50 

Wh/kg จนถึง 75 Wh/kg [27] นอกจากน้ี NiMH ยังสามารถมีอายุการใช้งานได้สูงถึ ง 3,000 cycles เมื่อด าเนินการระหว่าง  

20% และ 80% SOC (State of Charge) ซึ่งในปัจจุบันจ านวนของ deep cycles ที่ท าได้น้ันสูงถึง 1,000 cycles 

(80%DOD) [14] 

ปัจจุบันแบตเตอรี่แบบ นิคเกิล เมทัล ไฮไดรด์ (NiMH) ยังคงเป็นแบตเตอรี่มาตรฐานที่ได้รับความนิยมในหลาย

อุตสาหกรรมและมีประสิทธิภาพของต้นทุนต่อหน่วยที่ดี โดยรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจ านวนมากน าแบตเตอรี่ชนิดน้ีมาใช้ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Neodymium
http://en.wikipedia.org/wiki/Neodymium
http://en.wikipedia.org/wiki/Praseodymium
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เน่ืองจากมีความเป็นพิษน้อยกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด  ตัวอย่างรถยนต์ประเภทปลั๊ก-อิน ไฮบริดที่ใช้แบตเตอรี่ นิคเกิล เมทัล ไฮ

ไดรด์ ได้แก่ General Motors EV1, Honda EV Plus, Ford Ranger EV และ Vectrix scooter ส าหรับรถยนต์ต์ไฮบริดรุ่นที่

ใช้แบตเตอรี่ชนิดน้ี ได้แก่  Honda Insight, Ford Escape Hybrid, Chevrolet Malibu Hybrid, Honda Civic 

Hybrid  และ Toyota Prius ที่เปิดตัวในปี 2010 ก็ยังคงใช้แบตเตอรี่ประเภทน้ี [17,25,28] แต่ด้วยราคาท่ีค่อนข้างแพงท าให้

แบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนก าลังได้รับความสนใจมากข้ึนเรื่อยๆ โดยแบตเตอรี่ NiMH มีราคาประมาณ 450 ยูโรต่อ

กิโลวัตต์-ชั่วโมง [29] และราคาของแบตเตอรี่ NiMH ยังข้ึนอยู่กับราคาของนิคเกิลที่มีราคาสูงและมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา  

จึงท าให้ยากต่อการประมาณราคาของแบตเตอรี่ NiMH ในอนาคต [30] นอกจากน้ีโรงงานหลายแห่งก าลังพัฒนาการผลิตเพ่ือ

ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพ่ือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า ท าให้แบตเตอรี่ NiMH ได้รับความนิยมน้อยลง  [14] 

ข้อดี : มีความหนาแน่นพลังงานหรือค่าพลังงานต่อน้ าหนักสูง อายุการใช้งานนาน มีจ านวนวัฏจักรการอัดประจุ (charge) 

และคายประจุ (discharge) สูง ไม่ค่อยพบปัญหาเรื่องความไม่คงที่หรือสม่ าเสมอของการคายประจุ 

ข้อเสีย : ราคาแพงมากหากเป็นการใช้งานในขนาดใหญ่หลายเมกะวัตต์ 

4.1.1.3 แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมนิคเกิลคลอไรด์ (Sodium Nickel Chloride: NaNiCl)  

แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมนิคเกิลคลอไรด์ถูกสร้างข้ึนในปี 1985 โดยชื่อ   ZEBRA (ZEolite applied to 

Battery Research Africa) ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ประเภทนิคเกิล ชนิดที่สามารถแก้ปัญหาการเกิด dendritic-sodium 

ในแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมซัลเฟอร์ได้เป็นอย่างดี โดยการใช้โซเดียมเตตระคลอโรอะลูมิเนต (NaAlCl4) ในเซรามิคอิเล็ก

โทรไลท์ เบต้า-อะลูมินา มี molten Sodium เป็นข้ัวลบ (อาโทด ) และ Nickel Chloride เป็นข้ัวบวก (แคโทด ) โดย 

molten Sodium จะอยู่ข้างนอกรอบๆเซรามิคอิเล็กโทรไลท์ โดยบรรจุ Nickel Chloride อยู่ภายใน  [14, 22, 31] 

ดังแสดงในรูปที่ 4.6 

 

รูปที่ 4.6 แสดงโครงสร้าง และส่วนประกอบของแบตเตอรี่โซเดียมนิคเกิลคลอไรด์ [32] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vectrix
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ซึ่งท่อเซรามิคอิเล็กโทรไลท์  เบต้า –อะลูมินามีการตัดขวางแบบรูปดอกจิกเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ผิวในการขนส่ง

ไอออนระหว่างข้ัวลบและข้ัวบวก  [31] โดยเซรามิกอิเล็กโทรไลท์น้ีจะเป็นตัวน า Na+ แต่จะเป็นฉนวนส าหรับ

อิเล็กตรอน โดยที่อุณหภูมิในการด าเนินงานจะอยู่ในช่วงประมาณ 270-350°C ซึ่งที่อุณหภูมิสูงน้ีท าให้ เบต้า -อะลูมิ

นามีค่าความต้านทานทางไฟฟ้าต่ า [31-33] โดยการท างานของแบตเตอรี่ชนิดน้ีแสดงดังรูปที่ 4.7 

ปฏิกิริยาท่ีข้ัวทั้งสองได้แก่ 

 ข้ัวบวก : 2 2 2 2NiCl Na e Ni NaCl      

 ข้ัวลบ : Na Na e    

 

รูปที่ 4.7 แสดงการท างานของแบตเตอรี่โซเดียมนิคเกิลคลอไรด์ (Sodium Nickel Chloride: NaNiCl) [32] 

แบตเตอรี่ชนิดน้ีมีพลังงานต่อหน่วยน้ าหนักประมาณ 90-120 Wh/kg และพลังงานต่อปริมาตร 166 Wh/l 

โดยพลังงานต่อหน่วยน้ าหนักของแบตเตอรี่ชนิดน้ีตามทฤษฎีน้ันสูงถึง 790 Wh/kg  อีกท้ังยังสามารถประจุไฟใหม่ได้

อย่างรวดเร็วซึ่งสามารถประจุไฟได้ 80% ภายใน 75 นาที และมีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 1,000 cycles [31] 

แต่ข้อจ ากัดการใช้งานของแบตเตอรี่ชนิดน้ีอยู่ที่การรั กษาอุณหภูมิให้สูงอยู่เสมอ เน่ืองจากเมื่อไม่มีการใช้งาน

แบตเตอรี่เป็นเวลาหลายชั่วโมงแบตเตอรี่จะลดอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ ดังน้ันเมื่อไม่มีการใช้งานจ าเป็นต้องรักษา

อุณหภูมิโดยการให้ความร้อน ดังน้ันแบตเตอรี่ชนิดน้ีจ าเป็นต้องมีระบบให้ความร้อนภายใน หรือจ าเป็นต้องประ จุไฟ

ใหม่ไว้ตลอดเวลาขณะไม่มีการใช้งาน ซึ่งท าให้เกิดการสูญเสียพลังงานประมาณ 90 W หรือ 2.16 kWh ต่อวัน 

อย่างไรก็ตามแบตเตอรี่ชนิดน้ีสามารถจ่ายพลังงานได้ 100% ของพลังงานที่จุอยู่ในแบตเตอรี่ จึงท าให้เป็นทางเลือกที่

ดีทางหน่ึงในการน ามาใช้ในรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยแบ ตเตอรี่ชนิดโซเดียมนิคเกิลคลอไรด์น้ีส่วนใหญ่ถูกน ามาใช้

แล้วในรถยนต์ในเชิงพาณิชย์ โดย ในปี 2007 แบตเตอรี่ชนิดน้ีถูกน ามาใช้งานในรถยนต์  Smart EV และในปัจจุบัน

แบตเตอรี่ชนิดน้ีมีการผลิตโดยบริษัท MES-DEA เพียงแห่งเดียว และมีการน ามาใช้งานกับรถยนต์อย่าง Mercedes 

Benz เป็นต้น [14, 22, 31-34] 

ข้อดี : อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมไม่มีผลต่อการท างานมากนัก ไม่มีปัญหาเรื่องการคายประจุด้วยตัวเอง มีอายุการใช้งาน

ยาวนาน พลังงานต่อหน่วยน้ าหนัก (specific energy) สูง   
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ข้อเสีย :  ปัญหาด้านการแตกหักของเบต้า-อะลูมินาอิเล็กโทรไลท์ ที่อาจเกิดข้ึน พลังงานที่สูญเสียเมื่อไม่มีการใช้งาน 90 W 

 ก าลังต่อหน่วยน้ าหนัก (Specific power) ต่ า และต้องมีการเพ่ิมระบบการให้ความร้อนภายในแบตเตอรี่ด้วย 

4.1.1.4 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium-ion batteries) 

แบตเตอรี่ Lithium - Ion เป็นประเภทของแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้ โดยแบตเตอรี่ชนิดน้ีได้รับความนิยมใน

การน ามาใช้กักเก็บพลังงาน เน่ืองจากมีความสามารถในการจุพลังงานได้อย่างดีเย่ียม (มีประสิทธิภาพ ~85%) [35] ในขนาดที่

เล็กและมีน้ าหนักเบา ไม่มีผลจากการจดจ า (memory effect   )อัตราการคายประ จุขณะไม่ใช้งานต่ า (self discharge) อีกท้ัง

ยังไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม แบตเตอรี่ชนิดลิเธียม ถูกจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในปี 1993 และได้รับส่วนแบ่งการตลาดถึง 

50 % ของตลาดของแบตเตอรี่แบบพกพา และนอกจากประโยชน์ในการใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ต่าง ๆ แล้ว

ในปัจจุบันแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมได้มีการพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับเป็นอุปกรณ์เก็บส ารองพลังงานส าหรับใช้ในบ้านเรือน 

และใช้ส าหรับพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าด้วย [17, 36, 37] 

แบตเตอรี่ชนิดน้ีมีองค์ประกอบหลัก คือ แคโทด แอโนดและอิเล็กโทรไลท์  โดยทั่วไปแคโทดจะสร้างข้ึนจาก Metal 

oxide แอโนดสร้างจากคาร์บอน ส่วนสารละลายอิเล็กโทรไลท์ คือ lithium salt in an organic solvent [17, 22, 38, 39] 

ในเชิงพาณิชย์วัสดุที่นิยมมากท่ีสุดส าหรับข้ัวลบหรือแอโนดคือกราไฟต์ ส่วนวัสดุที่ใช้สร้างแคโทด โดยทั่วไปมีสาม

ชนิด ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้จากวัสดุดังน้ี ประเภทออกไซด์ เช่น ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ (LiCoO2)  ประเภท polyanion เช่น 

ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LiFePO4)  หรือ ประเภท Spinel  เช่น ลิเธียมแมงกานีสไดออกไซด์ (LiMn2O4)  [12,39,40] ทั้งน้ีวัสดุ

ที่น ามาใช้ในการท าข้ัวของแบตเตอรี่ทั้งสองน้ันจะข้ึนอยู่กับแรงดันไฟฟ้า , ความจุ , อายุการใช้งาน และความปลอดภัยของ

แบตเตอรี่ [39, 41] ในระหว่างการประจุไฟ ลิเธียมไอออนจะเคลื่อนที่จากข้ัวบวกผ่านอิเล็กโทรไลท์ไปยังข้ัวลบและเกาะติดกับ

ข้ัวคาร์บอน และในระหว่างการจ่ายไฟ ลิเธียมไอออนเคลื่อนที่กลับไปยังข้ัวลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ ซึ่งหลักการอัดประจุและ

คายประจุน้ันแสดงดังรูปที่ 4.8 

 

รูปที่ 4.8 แสดงการท างานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน [41] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium
http://en.wikipedia.org/wiki/Salt_(chemistry)
http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_compound
http://en.wikipedia.org/wiki/Solvent
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ปฏิกิริยาท่ีข้ัวทั้งสองได้แก่ 

 ข้ัวบวก  : 2 1 2xLiCoO Li CoO xLi xe 

    

 ข้ัวลบ : xC xLi xe CLi     

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีความหนาแน่นของพลังงาน หรือค่าพลังงานต่อน้ าหนักสูงมากเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ชนิด

อื่น (ดังเปรียบเทียบรูปที่  4.9) เช่น สูงกว่าแบตเตอรี่ชนิดนิคเกิลไฮไดรด์ถึง 30% จึงเหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา ที่ต้องการพลังงานสูง เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เป็นต้น [17, 22, 39]  

 

รูปที่ 4.9 แสดงค่าความหนาแน่นพลังงานของแบตเตอรี่แต่ละชนิด [42] 

ข้อดี :  มีความหนาแน่นของพลังงาน หรือค่าพลังงานต่อน้ าหนักสูงมากเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่น อัตราการคายประจุ

ขณะไม่ใช้งาน (self discharge) ต่ า ไม่มีผลจาก memory effect  

ข้อเสีย : ใช้อิเล็กโทรไลท์ที่จุดติดไฟได้ง่าย ต้องระมัดระวังเรื่องการรั่วไหล อายุการใช้งานข้ึนอยู่กับอายุของแบตเตอรี่ ไม่

ข้ึนกับความลึกในการประจุไฟแต่ละครั้ง และไม่ข้ึนกับ จ านวนวัฏจักรการอัดประจุ (charge) และคายประจุ 

(discharge) อีกท้ังอุณหภูมิยังมีผลต่ออายุการใช้งานอีกด้วยโดยแบตเตอรี่จะสูญเสีย Capacity ประมาณ 20% ต่อ

ปีที่อุณหภูมิประมาณ 25oC และอายุจะสั้นลงถ้าอุณหภูมิสูงข้ึน ราคาค่อนข้างสูง 

จากความสามารถในการจุพลังงาน ความหนาแน่นพลังงานที่มากกว่า และน้ าหนักที่เบากว่านิคเกิลไฮไดรด์ และ

แบตเตอรี่ชนิดอื่นๆในปัจจุบันน้ัน ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแบตเตอรี่ที่น้ าหนักเท่ากันจะพบว่าแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน
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สามารถว่ิงได้ระยะทางไกลกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่น ดังแสดงในรูปที่ 4.10 ดังน้ันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจึงได้รับความนิยมและ

พัฒนาเพ่ือน ามาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทรถยนต์หลายๆ บริษัทได้ผลิตต้นแบบรถยนต์ไฮบริด ปลั๊ก -อิน ไฮบริด รวมไปถึง

รถยนต์ไฟฟ้าท่ีใช้แบตเตอ รี่ลิเธียมออกมาทดลองใช้แล้ว เช่น  Tesla Motors, Nissan Motors ในรถยนต์Nissan Leaf, และ 

ไอมีฟ (i-MiEV) ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย พลังงานไฟฟ้า 100% ของบริษัทมิตซูบิชิ โดยขณะน้ีได้เริ่มใช้จริงบนท้องถนน

ในประเทศญ่ีปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีการน ามาทดลองใช้ในประเทศไทย จากการท า MOU ระหว่างการไฟฟ้านคร

หลวง (กฟน).แ ละบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ ประเทศไทย เป็นต้น [14, 16, 17, 43, 44, 45] 

 

รูปที่ 4.10 แสดงการเปรียบเทียบระยะทางที่ว่ิงได้ของแบตเตอรี่ชนิดต่างๆ ที่น้ าหนักเท่ากัน เทียบกับระยะทางที่ได้จาก      

ยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน [16, 17] 

4.1.2 การพัฒนาแบตเตอรี่ส าหรับใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า 

ปัจจุบันยังมีการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีปร ะสิทธิภาพสูง ทัดเทียมกับพลังงานจาก

เชื้อเพลิงฟอสซิล เน่ืองจากเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในปัจจุบันยังมีคุณสมบัติทางด้านพลังงานไม่เพียงพอที่จะน ามาใช้แทนพลังงาน

เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ 100% ด้วยข้อจ ากัดหลายๆ ประการทั้งด้านพลังงาน น้ าหนัก ขนาด รวมไปถึงต้นทุนและความปลอดภัย

ของแบตเตอรี่อีกด้วย ซึ่งการพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดต่างๆ มีเป้าหมายเดียวกันคือ เพ่ือเพ่ิมความหนาแน่นทั้งด้านก าลัง และ

พลังงาน ลดขนาดและน้ าหนักของแบตเตอรี่ ออกแบบพัฒนาให้แบตเตอรี่มีความน่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัยขณะใช้งาน 

รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิต  

โดยการพัฒนาแบตเตอรี่น้ัน หลักๆแล้วจะเป็นการพัฒนาทางด้านวัสดุที่ใช้ผลิตส่วนต่างๆของแบตเตอรี่ ท้ังข้ัวลบ 

ข้ัวบวก สารละลายอิเล็กโทรไลท์ รวมไปถึง Separator ที่ใช้ในแบตเตอรี่ ซึ่งการพัฒนาแต่ละส่วนน้ันมีเป้าหมายแตกต่างกันไป 

โดยการพัฒนาข้ัวลบและข้ัวบวก เพ่ือเพ่ิม ความหนาแน่นด้านก าลัง และพลังงาน ส่วนการพัฒนาสารละลายอิเล็กโทรไลท์

นอกจากจะช่วยพัฒนาด้านการพลังงาน ยังรวมไปถึงด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งวัสดุที่ใช้ยังส่งผลต่อขนาด น้ าหนัก 

และต้นทุนของแบตเตอรี่อีกด้วย การพัฒนาแบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันเน้นไปที่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ด้วย

คุณสมบัติที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 4.1.1.4 แต่นอกจากน้ันแบตเตอรี่ตะกั่วกรดก็ได้รับความสนใจพัฒนาด้วยเช่นกัน เน่ืองจากเป็น
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เทคโนโลยีที่มีมายาวนาน และสามารถรีไซเคิลกลับได้มากกว่า 90% ซึ่งแบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ได้รับการพัฒนาน้ีจะรู้จักกัน ใน

ชื่อ Ultrabattery  

4.1.2.1 การพัฒนาแบตเตอรี่ตะกั่วกรด (Advance Pd-acid battery) หรือ Ultrabattery [74] 

แบตเตอรี่ชนิดน้ีเป็นการรวมเทคโนโลยีแบตเตอรี่ตะกั่วกรด เข้ากับเทคโนโลยี Super/Ultra-capacitor ไว้ใน

เซลล์เดียวกัน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาจากสถาบันวิจัยพัฒนาในออสเตรเลีย Commonwealth Scientific 

and Industrial Research Organization (CSIRO) ซึ่ง Super/Ultra-capacitor จะช่วยให้แบตเตอรี่มีพลังงานสูงข้ึน 

อายุการใช้งานยาวนานข้ึน อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย 

เป็นที่รู้กันว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีต้นทุนต่ าท่ีสุดในแบตเตอรี่ที่ใช้ในยานยนต์ปัจจุบัน แต่ภายใต้การใช้งานใน

ยานยนต์ประเภท ไฮบริด (HEV) ถือว่ามีอายุการใช้งานสั้น จึงท าให้มีรายจ่ายเพ่ิมข้ึน ซึ่งอายุการใช้งานที่ลดลงของ

แบตเตอรี่ตะกั่วก รดเกิดจาก sulfation ที่เกิดจากปฏิกิริยาท่ีด าเนินการในแบตเตอรี่ โดยตะกั่วจะรวมตัวกับซัลเฟต

ไอออนเป็น PdSO4 ซึ่งท าให้เกิดเป็นผลึกขาวๆเกาะที่ข้ัวของแบตเตอรี่ โดยเฉพาะที่ข้ัวลบ ผลึกของตะกั่วซัลเฟตที่เกิดข้ึน

จะไปขัดขวางการถ่ายโอนประจุระหว่างข้ัวลบและข้ัวบวกในแบต เตอรี่ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง อายุ

การใช้งานจึงสั้นลงด้วย 

ส าหรับวิธีการยืดอายุแบตเตอรี่จากปัญหาดังกล่าว คือ การเชื่อมต่อชุดแบตเตอรี่กับ Supercapacitor ใน

ลักษณะการต่อแบบคู่ขนานกัน (parallel) แสดงดังรูปที่ 4.11 (บน) โดยเทคโนโลยี Supercapacitor น้ันสามารถให้และ

รับก าลัง (power) สูงได้ ขณะที่มีพลังงาน (Energy) ต่ า ซึ่งคุณสมบัติน้ีจะช่วยด้านก าลังส าหรับการเบรกและเร่ง

เครื่องยนต์ในยานยนต์ไฮบริด ซึ่ง การน า Supercapacitor มาต่อเข้ากับแบตเตอรี่น้ันจ าเป็นต้องมีระบบควบคุม

อิเล็กทรอนิกส์ (electronic controller) เพ่ือใช้ในการควบคุมการไหลของพลังงานและก าลังระหว่างคาร์ปาซิเตอร์และ

แบตเตอรี่ ซึ่งระบบน้ีมีความซับซ้อนค่อนข้างสูง จึงท าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน แต่ CSIRO ได้พัฒนาการน า Supercapacitor 

มาใช้ควบคู่กับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด โดยการรวมทั้งสองเทคโนโลยีไว้ในเซลล์เดียวกั น ท าให้ไม่จ าเป็นต้องมีระบบควบคุม

อิเล็กทรอนิกส์ โดยโครงสร้างของ Ultrabattery ที่พัฒนาโดย CSIRO แสดงดังรูป 4.11 (ล่าง) 

 

รูปที่ 4.11 แสดงลักษณะการน า Supercapacitor มาใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด (บน) แสดงโครงสร้างของ Ultrabattery 

ที่พัฒนาโดย CSIRO (ล่าง) [74] 
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จากรูปที่ 4.11 โครงสร้างของ Ultrabattery ประกอบด้วย ข้ัวบวกที่ท าจากตะกั่วออกไซด์ (ซึ่งเหมือนกันกับ

แบตเตอรี่ตะกั่วกรดธรรมดา ) ซึ่งคาร์ปาซิเตอร์ที่ต่อกับแบตเตอรี่จะเกิดจากข้ัวลบที่เป็นคาร์บอนที่มีรูพรุนกับข้ัวบวกที่

เป็นตะกั่วออกไซด์ (รูปบน) ดังน้ันการออกแบบใหม่ของ CSIRO น้ันครึ่งหน่ึงของข้ัวลบที่เป็นโลหะตะกั่วจะถูกแทนที่ด้วย

แผ่นคาร์บอนที่มีรูพรุน ซึ่งจะต่ออยู่กับข้ัวบวกที่เป็นแผ่นเดียวกัน คือ ตะกั่วออกไซด์ (รูปล่าง ) วิธีน้ีจะสามารถท าให้คาร์

ปาซิเตอร์ต่อกับแบตเตอรี่แบบคู่ขนานได้ภายในเซลล์เดียวกัน นอกจากน้ี Ultrabattery ควรได้รับการออกแบบให้

สามารถรองรับข้ัวคาร์ปาซิเตอร์ (electrode capacitor) ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการเพ่ิมน้ าหนักของแบตเตอรี่ 

โดย Ultrabattery น้ีสามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบเปียก flooded type และแบบ valve-

regulated ซึ่งสามารถน าไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ในยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือใช้

ส ารองพลังงานส าหรับพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ถึงแม้ว่าการพัฒนาแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเป็น 

Ultrabattery น้ันดูเหมือนง่ายดาย เพียงแค่ใส่ข้ัวคาร์ปาซิเตอร์ลงไปในแบตเตอรี่เท่าน้ัน แต่ช่วงการท างาน (operating 

range) ของข้ัวคาร์ปาซิเตอร์มีความแตกต่างจากช่วงการท างานของข้ัวลบในแบตเตอรี่ตะกั่วกรด จึงต้องมีการพัฒนาคาร์

ปาซิเตอร์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายต่อไปน้ี 

 มีศักยภาพในการท างานที่คล้ายกับข้ัวลบของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 

 อัตราการเกิดแก๊สไฮโดรเจนต่ า (H2 เกิดข้ึนขณะอัดและคายประจุ) 

 มีความจุพลังงานเพ่ิมข้ึน 

 อายุการใช้งานยาวนานข้ึน 

 มีความแข็งแรงทนทาน 

 ต้นทุนการผลิตต่ า 

จากผลการทดลองในห้องปฏิบัติการของ CSIRO แสดงให้เห็นว่า Ultrabattery มีก าลัง (Power) ในการอัด
และคายประจุ และอายุการใช้งานยาวนานก ว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบเดิมๆ โดยเมื่อปี 2009 บริษัทฟุรุกาวา 
(Furukawa Battery Co., Ltd) ของญ่ีปุ่นได้ร่วมมือกับบริษัท East Penn Manufacturing ของสหรัฐอเมริกาทดลอง
ผลิต Ultrabattery ส าหรับใช้ในยานยนต์ไฮบริด (HEV) และใช้ส ารองพลังงานส าหรับเทคโนโลยีพลังงานลม ซึ่ง
แบตเตอรี่ชนิดน้ีได้รับการผลิตในเชิงพาณิชย์เมื่อปี 2010  

4.1.2.2 การพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 

ถึงแม้แบตเตรี่ลิเธียมไอออนจะมีการน ามาใช้ในรถยนต์ต้นแบบเพ่ือผลิตในเชิงพาณิชย์แล้วน้ัน แต่ก็ไม่ได้ท าให้

นักวิจัย และผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมรถยนต์หยุดคิดค้น พัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน โดยการวิจัยยังคงมีมา

อย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป้าหมายของการวิจัย พัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าน้ัน เพ่ือเพ่ิมค่าความ

หนาแน่นพลังงาน (Energy density) ให้มากข้ึน โดยที่ขนาดและน้ าหนักของแบต เตอรี่ลดลง เพ่ือยืดอายุการใช้งานของ

แบตเตอรี่ (โดยแบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าควรมีอายุการใช้งานอย่างน้อยที่สุด 5,000 cycles หรือประมาณ 10 ปี
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ข้ึนไป) [46]   เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งาน เน่ืองจากอิเล็กโทรไลท์ในแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้ในปัจจุบันสามารถติดไฟได้ 

นอกจากน้ียังพัฒนาเพ่ือลดต้นทุนของแบตเตอรี่ชนิดน้ีอีกด้วย [12, 14, 47] 

โดยการพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมน้ันสามารถท าได้ดังน้ี  

1) เปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการท าข้ัวแคโทดและแอโนด โดยการค้นคว้าหาวัสดุที่มีราคาถูก และให้ความหนาแน่น

พลังงานมากกว่าท่ีใช้ในปัจจุบัน 2 

2) ใช้สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่มีความปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือมากข้ึน [47] จากการวิจัยที่ผ่านๆมา พบว่า

วัสดุที่น ามาใช้ในการผลิตน้ันมีให้เลือกมากมายหลายชนิด ดังแสดงในรูปที่ 4.12  

 

รูปที่ 4.12 แสดงองค์ประกอบของเซลล ์Li - ion กับวัสดุต่างๆที่น ามาใช้ท าข้ัวแอโนด แคโทด และอิเล็กโทรไลท์ ที่ปัจจุบัน

ได้รับการพิจารณาแล้วว่า ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน ความปลอดภัย อายุการใช้งาน และต้นทุนการผลิต [12] 

การพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่จะอธิบายต่อไปน้ี จะแบ่งตามการพัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติด้านต่างๆ คือ  

1) การปรับปรุงด้าน specific energy  

2) การปรับปรุงด้านก าลัง (Power) และ  

3) การปรับปรุงด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบ [47] ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียดดังน้ี 

4.1.2.2.1 การปรับปรุงด้าน specific energy ของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 

การปรับปรุงด้านพลังงานจ าเพาะของแบตเตอรี่สามารถท าได้โดยการออกแบบเซลล์แบตเตอรี่ให้มีความเหมาะสม

มากท่ีสุด โดยเลือกใช้วัสดุที่มีน้ าหนักเบาและมีคุณสมบัติด้านพลังงานสูงในการน ามาท าอิเล็กโทรด ซึ่งมีรายละเอียดการพัฒนา

จะแบ่งเป็นสองวิธีดังน้ี [47] 

 การปรับปรุงด้านพลังงานจ าเพาะของแบตเตอรี่ โดยการพัฒนาวัสดุทางข้ัวแอโนด 
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วัสดุที่น ามาใช้ท าข้ัวแอโนดหรือข้ัวลบของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนน้ันมีมากมายหลายประเภท ดังแสดงใน

รูปที่ 4.13 

 

รูปที่ 4.13 แสดงคุณสมบัติทางพลังงานของวัสดุที่น ามาใช้ท าข้ัวแอโนดหรือข้ัวลบของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน  [48] 

 โดยโลหะลิเธียมอัลลอยด์ อย่าง lithium-silicon (Li-Si) และ lithium-tin (Li-Sn) เป็นวัสดุที่คาดว่าจะสามารถ

น ามาแทนข้ัวแอโนดที่มีการใช้ทั่วไปอย่างคาร์บอนหรือกราไฟต์ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากอัลลอยด์เป็นวัสดุที่มีค่าความจุจ าเพาะ 

(specific capacity) สูงมากเมื่อเทียบกับ lithium-graphite โดย Li-Si มีค่าความจุจ าเพาะสูงถึง 4,000 mAh/g ส่วน Li-Sn 

มีค่าความจุจ าเพาะ 990 mAh/g ในขณะที่ Li-C มีความจุจ าเพาะเพียง 370 mAh/g [49-51] ถึงแม้ลิเธียมอัลลอยด์จะ

สามารถแก้ปัญหาด้านความจุพลังงานได้ แต่ลิเธียมอัลลอยด์ก็ยังไ ม่สามารถน ามาใช้ในเซลล์แบตเตอรี่ได้เน่ืองจากปัญหาด้าน

การเปลี่ยนแปลงปริมาตร โดยอัลลอยด์จะเกิดการขยายตัวและเกิดการสัมผัสกับเซลล์แบตเตอรี่ขณะอัดและคายประจุ (รูปที่ 

4.14) ปริมาตรที่เปลี่ยนไปน้ีจะท าให้เครื่องยนต์เกิดความเครียดและส่งผลให้อิเล็กโทรดแตกหักได้ [44, 52]  

 
รูปที่ 4.14 แสดงลักษณะการขยายตัวของโลหะอัลลอยด์ (Sn) ขณะอัดและคายประจุ [53] 
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แต่อย่างไรก็ตามปัญหาน้ีสามารถจัดการได้โดยการพัฒนาโครงสร้างของอิเล็กโทรดโดยใช้โครงสร้างระดับนาโน 

(Nanostructure) ซึ่งมีการก าหนดค่าความสามารถของบัฟเฟอร์ (buffer) ส าหรับการเปลี่ยนแปลงปริมาตรขนาดใหญ่ และท า

ให้มั่นใจได้ว่าจะมีความจุจ าเพาะสูงและอายุการใช้งานยาวนานกว่าอัลลอยด์ธรรมดา [53, 54] โดยแบตเตอรี่ที่มีการวิจัย

พัฒนามีดังน้ี 

- Lithuim-tin (Li-Sn) : การใช้โครงสร้างนาโนในการปรับปรุงคุณสมบัติของอิเล็กโทรดน้ัน จะนิยมใช้

คาร์บอนนาโนคอมโพสิส (tin-carbon) เพราะคาร์บอนให้พื้นที่ในการขนถ่ายลิเธียมไอออนและอิเล็กตรอนสูง 

นอกจากน้ันยังสามารถขัดขวางการรวมตัวกันของ Sn ซึ่งจะท าให้เกิดการขยายปริมาตร และยังเป็นบัฟเฟอร์ 

(Buffer) ขณะที่มีการขยายปริมาตรอีกด้วย โดยโครงสร้างของคาร์ บอนนาโนที่ใช้ในแบตเตอรี่ชนิดน้ีมีลักษณะเป็น 

matrix ซึ่งโครงสร้างนาโนน้ีมีหน้าท่ีส าคัญหลักๆ สองประการคือ [47, 53-56] 

1) เป็นโครงสร้างที่มีปริมาตรมากเพียงพอที่จะรองรับการขยายปริมาตรของ Sn ส่งผลให้รอบการอัดและ

คายประจุมีความเสถียร 

2) ท าหน้าท่ีเหมือนตัวห่อหุ้มหรือภาชนะ เพ่ือให้สามารถจัดการอิเล็กโทรดที่มีลักษณะเป็นผงนาโนได้ง่าย

และปลอดภัย 

จากการวิจัยพบว่า สารเคมีภายในโครงสร้างของนาโนคอมโพสิส Sn-C มีความเสถียรสูงมาก ท าให้การ

อัด/คายประจุแบบลึกสามารถท าได้เกินกว่า 100 cycles โดยที่ความจุพลังงานไม่มีการลดลง 
 

- Lithium-silicon (Li-Si): จากท่ีได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าซิลิกอนเป็นวัสดุทางเลือกที่ดีมากตัวหน่ึงส าหรับ

น ามาท าข้ัวแอโนด เน่ืองจากมีความจุจ าเพาะ  (specific capacity) สูงมากเมื่อเทียบกับกราไฟต์หรือแม้กระทั่ง Sn 

ที่เป็นวัสดุทางเลือกเหมือนกัน อย่างไรก็ตามซิลิกอนเป็นโลหะอัลลอยด์ชนิดหน่ึงจึงเกิดปัญหาด้านการขยายปริมาตร

ขณะอัดและคายประจุ แต่ปัญหาน้ีก็สามารถจัดการได้โดยการใช้โครงสร้างระดับนาโนเหมือนกับ Sn ดังที่ได้กล่าวไป

แล้วข้างต้น [46, 44, 57, 58] จากคุณสมบัติด้านความจุพลังงานที่ดี และพลังงานจ าเพาะที่สูงกว่าลิเธียมไอออนชนิด

อื่นๆ ดังรูปที่ 4.15 จึงมีการวิจัยพัฒนาลิเธียมซิลิกอนเพ่ือให้สามารถน ามาผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป ซึ่งงานวิจัยลิ

เธียมซิลิกอนล่าสุดมีดังน้ี 

 
รูปที่ 4.15 รูปแสดงพลังงานจ าเพาะของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเดิม (กราไฟต์แอโนด) เทียบกับลิเธียมซิลิกอน [46] 
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บริษัทพานาโซนิก มีการวิจัย พัฒนาแบตเตอรี่กว่า 18650 ชนิดโดยใช้ซิลิกอนเป็นแอโนดและแคโทดท า

จากนิคเกิล ซึ่งจากงานวิจัยต่างๆ พบว่าความจุไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 13% เมื่อเทียบกับการใช้กราไฟต์แอโนด โดยการ

พัฒนาซิลิกอนตัวล่าสุดน้ี พานาโซนิกใช้แอโนดซึ่งท าจากซิลิกอน /กราไฟต์ ซึ่ งสามารถรักษาความจุไฟฟ้าไว้ได้ถึง 

80% หลังจากท่ีมีการอัดและคายประจุไปแล้วกว่า 500 cycles แต่เมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่รถยนต์ไฟฟ้าต้องการน้ัน

ซิลิกอนกราไฟต์ยังถือเป็นแค่หน่ึงในสิบของที่ต้องการ แบตเตอรี่ชนิดน้ีจะมีการเริ่มน ามาใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ

อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ขนาดพกพาอย่างโน้ตบุ๊คส์ และคาดว่าจะมีการน ามาใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าภายในปี 2020 [46] 

บริษัท Nexeon Limited ก็มีการวิจัยพัฒนาซิลิกอนแอโนด โดยใช้นาโนเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาด้านการ

ขยายปริมาตรของซิลิกอน ซึ่งซิลิกอนที่มีโครงสร้างระดับนาโนรุ่นแรกที่ได้ผลิตน้ัน มีความจุไฟฟ้าประมาณ 1,000 

mAh/g และอาจเพ่ิมสูงถึง 3,600 mAh/g ในรุ่นที่สอง เทคโนโลยีของ  Nexeon น้ันจะใช้ LiCoO2 เป็นแคโทด

เหมือนเดิม ซึ่งพบว่าการเปลี่ยนแอโนดเป็นซิลิกอนนาโนน้ีจะเพ่ิมความจุไฟฟ้าได้ 30-40% เมื่อเทียบกับแอโนดที่ท า

จากคาร์บอน นอกจากน้ียังมีประสิทธิภาพคงที่หลังจากการใช้งานมากกว่า 300 cycles อีกด้วย [48] 

Georgia Tech วิจัยพัฒนาข้ัวแอโนดที่ท าจากซิลิกอน-คาร์บอน นาโนคอมโพสิส โดยหลอมอนุภาคขนาด

นาโนของคาร์บอนแบล็กเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างคล้ายกิ่งไม้ การวิจัยน้ันจะน าอนุภาคขนาดนาโนของซิลิกอนบรรจุ

เข้าไปในโค รงสร้างของคาร์บอนโดยจะมีลักษณะเหมือนกับลูกแอปเปิ้ลที่เกาะอยู่กับกิ่งไม้  และพ้ืนที่ว่างระหว่าง

ซิลิกอนกับคาร์บอนน้ันจะบรรจุสารละลายอิเล็กโทรไลท์ (ดังแสดงในรูป  4.16) ซึ่งท าให้สามารถอัดประจุได้อย่าง

รวดเร็ว นอกจากน้ีพ้ืนที่ว่างข้างต้นน้ียังรองรับการขยายตัวของซิลิกอนโดยไม่ท าให้เกิดการแตกสลายได้อีกด้วย จาก

การวิจัยพบว่าโครงสร้างของซิลิกอน -คาร์บอนนาโนดังกล่าว ให้ความจุไฟฟ้าสูงถึง 1,950 mAh/g และ Georgia 

Tech กล่าวว่าเทคโนโลยีน้ียังง่ายต่อการผลิต รวมถึงมีต้นทุนต่ า  ความปลอดภัยสูง และสามารถใช้งานได้อย่าง

หลากหลาย นอกจากน้ีเมื่อพูดถึงอายุการใช้งานพบว่ามีรอบการอัดและคายประจุมากกว่า 100 รอบ และเชื่อว่าวัสดุ

ที่ใช้น้ีสามารถใช้งานได้เกินกว่า 1,000 รอบ เพราะว่าไม่เกิดการเสื่อมสลายของวัสดุ [59] 

 

รูปที่ 4.16 แสดงโครงสร้างของข้ัวแอโนดที่ท าจาก carbon nanoparticles กับ silicon nanospheres โดยการพัฒนาของ 

Georgia Tech [46, 59] 

นักวิจัยที่วิทยาลัยบอสตันได้สร้าง  Nanostructure ที่มีลักษณะเหมือนตาข่ายที่ท าจาก  TiSi2 (ดังรูปที่ 

4.17) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ inactive ของข้ัวแอโนด โดยโครงสร้างตาข่ายน้ีจะถูกเคลือบด้วย Si อีกชั้นหน่ึง และ
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เป็นที่ปล่อยลิเธียมไอออน จากการทดลองพบว่าเทคโนโลยีน้ีมีความจุมากกว่า  1,000 mAh / g และรอบการใช้งาน

มากกว่า 100 รอบ โดยมีการรักษาความจุทางไฟฟ้าได้มากกว่า 99% ต่อหน่ึงรอบการอัดและคายประจุ [60] 

 
รูปที่ 4.17 แสดงโครงสร้าง Titanium-silicon ที่ใช้เป็นข้ัวแอโนด [60] 

มหาวิทยาลัยฮันยาง (Hanyang University) ในเกาหลีใต้ พัฒนาโครงสร้างของซิลิกอนเพ่ือใช้ในการท า

ข้ัวแอโนดเช่นกัน โดยอนุภาคของซิลิกอนที่พัฒนาน้ีมีความทนทานต่อการขยายตัว คือสามารถขยายตัวโดยไม่เกิด

การแตกสลายของอนุภาคหลังจากมีการอัดและคายประจุเกินกว่า 100 รอบ และมีความจุไฟฟ้าสูงถึง 2,800 

mAh/g งานวิจัยน้ีได้ท าการหลอมอนุภาคขนาดนาโนของซิลิกอนไดออกไซด์เข้ากับอนุภาคของซิลิกอน อะตอมของ

ซิลิกอนด้านนอกสุดมีโซ่ไฮโดรคาร์บอนสั้นติดอยู่ จากน้ันอนุภาคซิลิคอนไดออกไซด์ถูกก าจัดออกโดยกากัดกร่อน ท า

ให้โครงสร้างที่เหลือมีลักษณะเป็นเหมือนตาข่ายที่มีรูพรุนจ านวนมากของผลึกซิลิกอนที่เคลือบด้วยคาร์บอน [61] 

- Lithium titanate (Li4Ti5O12): ลิเธียมไททาเนตถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึงในการน ามาใช้สร้าง

ข้ัวแอโนดเน่ืองจากมีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าลิเธียมกราไฟต์ โดยมีแรงดันสูงถึง 1.5 V 𝜈s. Li. [12] ในขณะที่กราไฟต์มี

แรงดันเพียง 0.05 V 𝜈s. Li [จากความดันที่ข้ัวแอโนดสูงท าให้แบตเตอรี่ที่ใช้ลิเธียมไททาเนตมีค่าความจุไฟฟ้าต่ า 

170 mAh/g ในขณะที่ลิเธียมกราไฟต์มีความจุ 370 mAh/g แต่ในทางทฤษฎีน่ันไททาเนตสามารถให้ความจุไฟฟ้า

ได้สูงถึง 335 mAh/g [47] จึงต้องมีการค้นคว้า วิจัยกันต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ถึง แม้ค่าความจุไฟฟ้าจะต่ าแต่ไททา

เนตยังคงได้รับความสนใจจากบริษัทต่างๆ เช่น Toshiba, Enerdel And Nano ในแนวคิดที่จะผลิตแบตเตอรี่ที่

ด าเนินการที่อุณหภูมิต่ า และสามารถประจุไฟได้อย่างรวดเร็ว [62, 63] นอกจากน้ันยังต้องมีความปลอดภัยในการใช้

งาน รวมถึงอายุการใช้งานที่มากเพียงพออีกด้วย ซึ่งไททาเนตมีคุณสมบัติเฉพาะที่น่าสนใจ คือ [47, 64] 

1) มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรขณะอัด-คายประจุน้อยมาก (<1%) เป็นผลให้รอบในการอัดและคายประจุ

มีความเสถียร 

2) มีอัตราการอัดและคายประจุสูง อีกทั้งยังสามารุด าเนินการได้ที่อุณหภูมิต่ าด้วย 

3) มีความเสถียรของอุณหภูมิขณะอัดประจุและคายประจุสูง 
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4.1.2.2.2 การปรับปรุงด้านพลังงานจ าเพาะของแบตเตอรี่ โดยการพัฒนาวัสดุทางข้ัวแคโทด 

ส าหรับการพัฒนาข้ัวแคโทดน้ัน  วัสดุที่น่าสนใจหลักในการผลิตแบตเตอรี่ในปัจจุบันคือสารประกอบที่มี

แมงกานีสเป็นองค์ประกอบ และแร่ประกอบโลหะลิเธียมฟอสเฟต (Olivine lithium metal phosphates)  ซึ่งแสดงค่า

พลังงานของแคโทดชนิดต่างๆดังรูป 4.18 ในกลุ่มของสารประกอบแมงกานีสมีสารที่มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ในการพัฒนา 

คือ ลิเธียมแมงกานีสปิเนล (lithium manganese spinel) และLiMn2O4 ในมุมมองของคุณสมบัติที่เป็นที่นิยม รวมไปถึง

วัสดุที่หาได้ง่าย มีจ านวนมาก และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้ี แมงกานีสออกไซด์ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่จะ

น ามาใช้แทนข้ัวแคโทดที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ ท่ีมีราคาสูง และยังเป็นพิษต่อสิ่งแว ดล้อมอีก

ด้วย  แต่เป็นที่น่าเสียดายที่การใช้งานของลิเธียมแมงกานีสปิเนลจะถูกจ ากัด จากปัญหาการด าเนินงานบางอย่าง โดย

ปัญหาหลักคือแมงกานีสจะสลายตัวลงสู่สารละลายอิเล็กโทรไลท์ภายในเซลล์ลิเธียมโดยเฉพาะอย่างย่ิงที่อุณหภูมิสูงกว่า

อุณหภูมิห้อง [65, 66] ซึ่งปรากฏการณ์น้ีท าให้อายุการใช้งานของเซลล์แบตเตอรี่น้อยลงอย่างมาก และการใช้งานในทาง

ปฏิบัติของแคโทดน้ียังคงจ ากัดอยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม  

 

รูปที่ 4.18 แสดงค่าพลังงานจ าเพาะของวัสดุที่น ามาสร้างข้ัวแคโทด [67] 

แต่อย่างไรก็ตามยังมีกลยุทธ์ต่างๆ ที่นักวิจัยพยายามจะหลีกเลี่ยงปัญหาการสลายตัวของแมงกานีส ซึ่งวิธีที่มี

การใช้มากท่ีสุดคือ  

1) การทดแทนแมงกานีสไอออนบางส่วนด้วยไอออนชนิดอื่นๆ [68-70] และ  

2) การปรับเปลี่ยนพ้ืนผิวโดยเคลือบด้วยออกไซด์ [71, 72] แต่วิธีการเหล่าน้ียังไม่ประสบความส าเร็จโดยสิ้นเชิง 

ซึ่งมีความคาดหวังว่าจะมีการใช้ LiMn2O4 ในเชิงพาณิชย์เร็วๆ น้ี 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4-21 

อีกตัวอย่างหน่ึงส าหรับสารประกอบแมงกานีสที่มีแนวโน้มจะพัฒนาในเชิงพาณิชย์ คือ ลิเธียมนิคเกิลแมงกานีส

ออกไซด์ (lithium nickel manganese oxide; LiNi0.5 Mn1.5O4 ) ซึ่งเลือกใช้โครงสร้างแบบสปิเนล [73] วัสดุน้ีมี

ลักษณะเฉพาะตัวโดยกระบวนการเคมีไฟฟ้ามีสองเฟส และมีแรงดันไฟฟ้าประมาณ 4.5 V เมื่อเทียบกับ Li นอกจากน้ี

ความจุไฟฟ้าท่ีระบุทางทฤษฎีเท่ากับ 146 mAh/g เช่นเดียวกับแบตเตอรี่ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ ที่มีการใช้อยู่

ทั่วไป อย่างไรก็ตามความแตกต่างที่ส าคัญคือ แรงดันไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงานมีค่าสูง ท าให้  LiNi0.5Mn1.5O4 เป็น

วัสดุที่น่าสนใจเน่ืองจากมีศักยภาพในการน ามาใช้แทน ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ เพราะแรงดันไฟฟ้าในข้ัวแคโทดที่สูงน้ีจะ

ท าให้ความหนาแน่นของพลังงานเพ่ิมข้ึน ซึ่ง LiNi0.5 Mn 1.5 O4  สามารถเพ่ิมความหนาแน่นพลังงานได้มากกว่าลิเธียม

แมงกานีสสปิเนลถึง 30% ในอีกทางหน่ึงการพัฒนาวิจัยยังต้องค้นคว้าหาสารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่เหมาะสมส าหรับใช้

กับแคโทดชนิดน้ี เน่ืองจากสารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ใช้ในปัจจุบันคือ สารอินทรีย์จ าพวกคาร์บอเนต ไม่สามารถเข้ากันได้

กับแรงดันสูงของลิเธียมนิคเกิลแมงกานีสออกไซด์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกระบวนการประจุไฟของแบตเตอรี่  ซึ่ง

โครงการวิจัยพัฒนาจะเน้นไปที่การพัฒนาอิเล็กโทรไลท์ที่เหมาะสมเพ่ิมเติม  เพ่ือที่จะท าให้วัสดุแคโทดที่น่าสนใจน้ีมี

ศักยภาพส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม 

สารประกอบอื่น ๆ ในกลุ่มของแมงกานีสที่ได้รับความสนใจมาก คือ นิคเกิล โคบอลต์  แมงกานีสออกไซด์  ( 

LiNi1/3 Co1/3 Mn 1/3O2) โดยวัสดุเหล่าน้ีมีโครงสร้างเป็นชั้น ๆ และด าเนินการผ่านทางการเติมและดึงลิเธียม ซึ่งเป็นแบบ

ฉบับโดยทั่วไปของกระบวนการไฟฟ้าเคมี วัสดุชนิดน้ีมีลักษณะเฉพาะตัวดังน้ี คือ มีแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 3.8 V เมื่อ

เทียบกับ Li [75] และมีความจุไฟฟ้าจ าเพาะประมาณ 160 - 170 mAh/g ซึ่งสูงกว่าลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ [47] 

ในการค้นหาวัสดุใหม่ส าหรับน ามาท าแคโทดน้ัน นักวิจัยได้ให้ความสนใจถึงวัสดุที่อยู่ในกลุ่มของ Olivine ในลิ

เธียมไอออนฟอสเฟต (LiFePO4; LFP) [76] เหตุที่สารประกอบในกลุ่มน้ีได้รับความสนใจจากนักวิจัยน้ันมาจากคุณสมบัติ

ที่น่าสนใจมากมายของสารน้ีคือ  

1) มีความจุจ าเพาะสูงพอสมควร (170 mAh/g)  

2) มีแรงดันไฟฟ้าประมาณ 3.5 V เมื่อเทียบกับแรงดันไฟฟ้า Li  

3) มีต้นทุนต่ ากว่า LiCoO2  

4) มีความปลอดภัยสูง (เน่ืองจากความแข็งแรงของ P-O ที่เชื่อมต่อกันด้วยพันธะโควาเลนท์ จะลดความเสี่ยง

จากการปล่อยออกซิเจน)  

ในทางกลับกัน LFP เป็นวัสดุที่มีความต้านทานภายในสูงจึงมีการเตรียมที่พิเศษกว่าชนิดอื่นๆ ส่วนใหญ่แล้วจะ

น าคาร์บอนมาเค ลือบที่ผิวเพ่ือเพ่ิมค่าการน าไฟฟ้า  LFP ที่มีการเคลือบด้วยคาร์บอนเป็นวัสดุแคโทดออกแบบมาเพ่ือ

แบตเตอรี่ส าหรับการใช้งานที่ต้องการพลังงานที่สูง นอกจากน้ัน  LFP มีการใช้งานเชิงพาณิชย์แล้ว ในแบตเตอรี่ที่ใช้

ส าหรับเครื่องมือไฟฟ้า , ยานพาหนะขนาดเล็กและ PHEVs  แต่เน่ืองจาก LFP มีค่าความหนาแน่นของพลังงานต่ าจึงไม่

เหมาะสมส าหรับการใช้งานที่ต้องการพลังงานสูง เช่นในรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง EVs  ดังน้ันความสนใจจะเน้นไปที่ olivines 

อื่นๆเช่น LiMnPO4 และ LiCoPO4 [47] 
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4.1.2.2.3 การปรับปรุงด้านก าลัง (Power) ของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พบโดยทั่วไปจะข้ึนอยู่กับการ intercalation ของข้ัวไฟฟ้า กับกระบวนการเคมีไฟฟ้าท่ี

เก่ียวข้องกับการดึงออกและการแทรกของลิเธียมไอออนระหว่างข้ัวบวกและข้ัวลบผ่านการขนส่งโดยอิเล็กโทรไลท์  การก าหนด

อัตราข้ันตอนของกระบวนการน้ีคือการแพร่กระจายของลิเธียมในการเข้าและออกจากโครงสร้างของอิเล็กโทรด  ดังน้ันในการ

ปรับปรุงจลนพลศาสตร์ จะมีการใช้อิเล็กโทรดที่มีโครงสร้างแบบ nanostructured เช่น อนุภาคนาโน (nanoparticles)  เส้น

ใยนาโน( nanofibers) และอื่น ๆ ท่ีมีอย่างน้อยหน่ึงมิติในขนาดระดับนาโน [77, 78]เป็นที่คาด ว่าวิวัฒนาการของโครงสร้างนา

โนอาจส่งผลในการลดระยะทางในการแพร่กระจายของลิเธียมไอออนที่เข้าและออกจากอิเล็กโทรด ดังน้ันจึงเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของอัตราการอัดและคายประจุไฟฟ้า  ตัวอย่างของวิธีการน้ีในการน าไปประยุกต์ใช้กับ LFP ท าให้การแพร่ของ

ไอออนเพ่ิมข้ึน และท าให้อัตราในการจุไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนได้โดยการปรับเปลี่ยนวัสดุได้อย่างเหมาะสม เช่น การเคลือบที่ผิวอนุภาค 

LFP ด้วยไอออนที่มีการน าไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดข้ึนผ่านทางการควบคุมปริมาณสารสัมพันธ์ [79] 

ในอีกแง่หน่ึง เน่ืองจากอัตราส่วนพ้ืนผิวต่อปริมาตรที่มีขนาดใหญ่ ท าให้เลือกใช้โครงสร้างนาโนเพราะคาดว่าจะส่งผล

ในการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนผิวการใช้งานทางไฟฟ้าเคมี ท าให้ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าท่ีสร้างได้จริงน้ันต่ ากว่ากระแสไฟฟ้า

ทั้งหมด(Power) ที่แบตเตอรี่สามารถสร้างได้ นอกจากน้ีความหนาแน่นที่ต่ าของโครงสร้างที่มีพ้ืนที่ผิวขนาดใหญ่น้ีเหล่าน้ี  จะไป

ลดความหนาแน่นของพลังงานและเพ่ิมการเกิดปฏิกิริยาของแบตเตอรี่ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้  ดังน้ันในกรณีเดียวกันน้ีก็

สามารถจัดการปัญหาได้โดยการออกแบบเซลล์ให้มีความเหมาะสม เช่น การลดความหนาของอิเล็กโทรดลง  

โดยทั่วไปการวิจัยเก่ียวกับวัสดุนาโนต้องการการออกแบบโครงสร้างใหม่ของอิเล็กโทรด และเทคนิคในการเตรียม 

โดยวิธีที่มีแนวโน้มที่ดีส าหรับกรณีน้ี คือ การสังเคราะห์ที่อุณหภูมิต่ าของผง LiFePO4 โดยการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐาน (basic 

media) [80] อย่างไมโครเวฟ (microwave procedures) [81] เช่นกันกับวัสดุชนิดอื่นๆ นอกจากน้ีการก าหนดสารที่จะ

น ามาใช้เป็นตัวยึดประสานอย่างเหมาะสมและการเติมสารตัวน าไฟฟ้ายังคงเป็นข้ันตอนที่ส าคัญส าหรับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิ

เธียม โดยปกติการปรับปรุงการถ่ายโอนอิเล็กตรอนภายในข้ัวแบตเตอรี่ลิเธียม จะใช้คาร์บอนแบล็คเป็นสารเติมแต่งเพ่ือเป็นสื่อ

น าไฟฟ้า แต่สารน้ีจะไม่เหมาะส าหรับวัสดุขนาดนาโน กระบวนการในการกระจายคาร์บอนแบล็คให้เป็นเน้ือเดียวกันกับวัสดุนา

โนเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และคาร์บอนแบล็คมีแนวโน้มที่จะสลายตัวจากอิเล็กโทรดในระหว่างกระบวนการอัดและคาย

ประจุ ดังน้ันเพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการอัดและคายประจุมีเสถียรภาพที่ดีภายในโครงสร้างอิเล็กโทรด โดยสารที่ใช้ยึดประสาน

และสารเติมแต่งต้องมีการดัดแปลง ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับอิเล็กโทรดที่ใช้ 

4.1.2.2.4 การปรับปรุงด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบ 

ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญมากในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน  แต่วิธีการหลายอย่างที่ก าลัง

อยู่ในกระบวนการศึกษาเพ่ือลดความอันตรายน้ันได้ถูกคาดหวังให้ลดเพียงพลังงานจ าเพาะ ดังน้ันทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้

ในตอนน้ีคือการใช้กระบวนการผสมผสานข้ัวไฟฟ้าเข้าด้วยกันในสารละลายอิ เล็กโทรไลท์ที่มีความเสถียร  โดย Lithium 

titanium oxides (LTO) เป็นทางเลือกที่ดีทางหน่ึง เน่ืองจากมีแรงดันไฟฟ้าท่ีสูง 1.5 โวลต์ vs. Li ที่ข้ัวบวก และ LFP ที่ค่อยๆ

พัฒนาไปท่ี 3.5 โวลต์ vs. Li ที่ข้ัวลบ 
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สารละลายอิเล็กโทรไลท์เป็นส่วนประกอบที่อันตรายส่วนที่สามท่ีควรค านึงส าหรับด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่

ลิเธียม ความน่ากังวลของสารละลายอิเล็กโทรไลท์อย่าง LiFP6- organic carbonate คือ  

 ขอบเขตของความเสถียรที่แคบที่ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้าข้ัวลบสูง  

 ความดันไอสูงและสภาพที่ลุกไหม้ได้ที่ส่งผลต่อความปลอดภัย   

 เป็นสารละลายที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกท้ังยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์ และยากต่อการจัดการ    

ความพยายามท่ีค่อนข้างส าคัญก าลังด าเนินต่อไปเพ่ือที่จะพัฒนาความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของอิเล็กโทรไลท์

ที่ใช้ในลิเธียมแ บตเตอรี่ โดยสิ่งที่ต้องค านึงและท าการปรับปรุงคือ  1) การเพ่ิมสารที่เข้าไปสร้างความเสถียรให้กับ solid 

electrolyte interface (SEI) และ/หรือ ปรับปรุงด้านความเสถียรของอุณหภูมิ 2) ปฏิกิริยารีดอกซ์ที่เคลื่อนที่ไปมาเพ่ือ

ป้องกันจากการประจุพลังงานมากเกินไป (overcharge) 3) ปิด separator เพ่ือหลีกเลี่ยงอุณหภูมิความร้อนที่ควบคุมไม่อยู่ 

(thermal runaway) และ 4) ใช้เกลือลิเธียม (lithium salts) แทน LiPF6 เพ่ือลดความเป็นพิษ 

นอกจากน้ัน วิธีที่คล้ายกันเมื่อไม่มีการพิจารณาถึงความไม่ปลอดภัย โดยสารละลายออแกนิกที่ใช้เมื่อนานไปจะมี

ความเฉ่ือยมากข้ึน การใช้อิเล็กโทรไลท์ในรูปของแข็งจึงเป็นทางเลือกหน่ึงที่ดี เพราะในทางทฤษฎีเมมเบรนจะให้ลิเธียมที่

ปราศจากตัวท าละลายผ่านได้ดี โดยประโยชน์ที่ส าคัญคือ : อิเล็กโทรไลท์ที่อยู่ในรูปของแข็งมีแนวโน้มที่จะท าให้เซลล์แบตเตอรี่

มีความน่าเชื่อถือมากข้ึน ในขณะเดียวกัน การออกแบบ และแยกส่วนประกอบของเซลล์แบตเตอรี่ก็สามารถจัดการได้อย่าง

สะดวก [82, 83] ตัวอย่างของอิเล็กโทรไลท์ที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน และมีแนวโน้ มจะเป็นไปได้มากท่ีสุด มีองค์ประกอบ

อยู่บนพ้ืนฐานของ homopolymer เช่น poly ethylene oxide (PEO) โดยมีเกลือลิเธียม (LiX) เป็นโฮส โดยเกลือลิเธียมที่ใช้ 

เช่น lithium trifluoromethanesulfonate (LiCF3SO3) เป็นต้น  

ด้วยคุณสมบัติที่เป็นสารเฉ่ือยบวกกับการขนส่งลิเธี ยมไอออนได้เป็นอย่างดี ท าให้ PEO-LIX membranes เป็นตัว

แยกอิเล็กโทรไลท์ (electrolyte separator) ซึ่งมีประสิทธิภาพ  ย่ิงไปกว่าน้ัน membranes เหล่าน้ีสามารถใช้กับเซลล์

แบตเตอรี่ที่ข้ัวแอโนดท าจากโลหะลิเธียม ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาท่ีสามารถปรับปรุงพลังงานจ าเพาะให้ดีข้ึนได้  แต่คุณสมบัติในการ

น าไอออนของ membranes น้ีจะท างานได้ดีต่อเมื่อมีอุณหภูมิสูงกว่า 70°C เท่าน้ัน และน้ีคือประเด็นหลักที่ยังคงเป็นอุปสร รค

ในการใช้งานได้จริงอย่างกว้างขวาง   แต่จากงานศึกษา วิจัยหลายชิ้นได้ประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาน้ี บาง

กระบวนการได้ประสบความส าเร็จโดยการเติมเซรามิคที่มีอนุภาคขนาดนาโนเข้าไปในโพลิเมอร์ [84] หรือการ ขยายช่วง

อุณหภูมิในการใช้งานให้กว้างย่ิงข้ึน อย่างไรก็ตาม กร ะบวนการเหล่าน้ียังคงไม่สามารถท าให้ PEO-LIX membranes เหมาะ

ส าหรับแบตเตอรี่อย่างที่คาดหวังไว้ว่าจะสามารถปฏิบัติการได้ที่อุณหภูมิปกติ (ambient temperature) 

 แต่ก็ยังมีสิ่งที่น่ากังวลอยู่บ้างเก่ียวกับการสร้างพลังงานข้ัวโลหะลิเธียมให้มีพลังงานสูง ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงของการ

เกิด Dendrite [85] เน่ืองจากรูปแบบการชุบ Li ที่ไม่สม่ าเสมอกัน ตัวอย่างเช่น การสะสมของ Li ในส่วนที่นูนหรือย่ืนออกมา

ในขนาดนาโน ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถป้องกันได้โดยการเติมเซรามิคลงไปในอิเล็กโทรไลท์ที่เป็นโพลิเมอร์แข็ง [84] เช่น ผงซิ

ลิกา [86]   แต่ ในปัจจุบันได้มุ่งเน้นไปที่คอมโพสิสอิเล็กโทรไลท์ที่มีความแข็งแรงรวมกับคุณสมบัติการน าไอออนสูง 
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ตัวอย่างเช่น โพลิเมอร์ที่ประกอบข้ึนจากโพลิเมอร์ต่างชนิดกันที่อัดให้เข้ารูป (copolymer) หรือ แก้วน าไฟฟ้า  (conducting 

glass) 

มูลค่าท่ีแท้จริงของแนวความคิดโพลิเมอร์อิ เล็กโทรไลท์น้ียังคงรักษาสัดส่วนความน่าสนใจในอุตสาหกรรมและ

บางส่วนได้ถูกเลือกใช้แล้ว ในขณะที่ความคาดหวังในความก้าวหน้าของเมมเบรน ยังคงมุ่งไปที่การพัฒนาเมมเบรนที่ปราศจาก

สารละลาย แต่ปัจจุบันมีเพียงการพัฒนาในลักษณะการผสมกันระหว่าของแข็งและของเหลว (solid-liquid hybrids) โดยการ

ใส่สารประกอบลิเธียมไอออน (e.g. LiPF6-carbonate solvent mixtures) ในโพลิเมอร์เมทริกซ์ เช่น polyacrylo nitrile, 

PAN หรือ polyvinylidene fluoride), PVdF ในรูปแบบโพลิเมอร์เจลอิเล็กโทรไลท์ (gel-type polymer electrolyte, 

PGEs) [87] 

โดยวัสดุในกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ได้มีงานเขียนจ านวนมากท่ีบรรยายคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของ PGEs ได้อย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์ [88, 89] คุณลักษณะที่ส าคัญ คือ การน าไฟฟ้าสูง ที่ใกล้เคียงกับการใช้อิเล็กโทรไลท์ที่เป็นของเหลวแบบเดิม 

แต่ยังมีหลายประเด็นที่โพลิเมิร์เจลยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์  ตัวอย่างเช่นความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ

ของแบตเตอรี่เน่ืองจากยังมีของเหลวเป็นส่วนผสม แต่อย่างไรก็ตาม GPEsได้ถูกใช้ในปัจจุบันโดยเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ต่าง ๆ 

ส าหรับการประดิษฐ์คิดค้นที่เรีย กว่า “Lithium ion polymer batteries”, LiPBs. ตัวอย่างการใช้งาน GPEs ในปัจจุบันน้ัน

อยู่ภายใต้การผลิตของประเทศญ่ีปุ่น คือ การใช้สารหน่วงไฟ GPE กับแหล่ง PVdF-HFP โพลิเมอร์เมทริกซ์ [90] ในปริมาณท่ี

ต่ า หรือ GPE ที่ใช้หลักการ cross-linkable ของ Polyalkylene oxide polymers [91]. 

สารอิเล็กโทรไลท์อีกประเภทหน่ึงที่ก าลังได้รับความสนใจ คือ สารละลายไอออนิก (ionic liquids, ILs) เกลือที่

หลอมละลายด้วยอุณหภูมิต่ าท่ีมีคุณสมบัติพิเศษส าคัญ   โดยเฉพาะอย่างย่ิง ILs ที่ถูกประดิษฐ์ข้ึนมาโดยการรวมกันของ

ปฏิกิริยาท่ีมีต่อกันแบบอ่อนๆ กับไอออนบวกขนาดใหญ่ ตัวอย่างของตัวแทนบ่มประเภท (imidazole type) และไอออนประจุ

ลบที่สามารถยืดหยุ่นได้   ILsน้ัน ไม่ระเหยเป็นไอได้ง่าย , ไม่ติดไฟ , น าไฟฟ้าได้สูง , เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถ

ปฏิบัติการในช่วงอุณหภูมิที่ขยายออกได้อย่างปลอดภัย การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณสมบัติที่เหมาะสมท าให้  ILs 

เป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจในเรื่องของความเสถียรและตัวกลางอิเล็กโทรไลท์ที่ปลอดภัยในแบตเตอรี่ลิเธียม [92]  ซึ่งห้องทดลอง

หลายแห่งทั่วโลกได้จับมือร่วมกันค้นคว้าด้านศักยภาพของ ILs ในการน ามาใช้เป็นสารอิเล็กโทรไลท์ในแบตเตอรี่ลิเธียม [93-

97]อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ปรากฏอยู่ในส่วนที่ขัดแย้งกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการก าหนดค านิยามเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่มีความ

เสถียรของการน าไฟฟ้าของลิเธียม , สารละลาย IL ที่เป็นด่าง  เป็นเรื่องธรรมด ามากที่ถูกท าให้เชื่อว่าสารละลายเหล่าน้ีมี

ขีดจ ากัดความเสถียร Cathodic น้อยที่สัมพันธ์กับจุดประสงค์ของไอออนบวกของ imidazolium-based ที่ถูกลดลงไปโดย

การก าจัดของโปรตอนจากโมเลกุลเซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Deprotonation) ที่ประมาณ 1.5V. vs. Li. สิ่งที่เห็น

อย่างชัดเจนน้ีขัดขวางการใช้ของสารละลายด่าง Li กับวัตถุดิบธรรมดาท่ีมีประจุลบต่ า อย่างเช่น โลหะลิเธียม , กราไฟต์ หรือ

แม้แต่ Li4Ti5O12   การศึกษาค้นคว้าหลายตัวก าลังด าเนินต่อไปเพ่ือหลีกเลี่ยงประเด็นน้ีโดยการพัฒนา ILs ที่ยึดหลักไอออนที่

ต้านทานการลดจ านวนลงมากกว่าสา รในจ าพวก imidazolium เหล่าน้ัน   ผลลัพธ์ที่มีความหวังน้ันได้ถูกรับมาโดยการ

สับเปลี่ยนแทนที่ไปเป็น aliphatic ที่ประกอบด้วยแอมโมเนียไอออนบวกสี่ส่วนที่ไม่มีโปรตอนซึ่งเป็นกรด และดังน้ันจึง

คาดหวังที่จะมีขอบเขตที่เสถียรขยายไปสู่แรงดันไฟฟ้าต่ า   ตัวอย่างที่ดีคือ  ILที่ถูกสร้างโดยการรวม N-n-butyl-N-ethyl-
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pyrrolidinium ไอออนประจุบวกเข้ากับ N,N-bis(trifluoromethanesulfonyl) imide ไอออนประจุลบ ที่มีลิเธียม N,N-bis 

(trifluoromethanesulfonyl) imide เป็นเสมือนเกลือลิเธียมที่ละลาย [98]  อีกประเภทหน่ึงของ  ILs ส าหรับแบตเตอรี่ ที่

ปรากฏน้ันก าลังใช้ FSI แทน TFSI ที่เป็นไอออนประจุลบ 

ข้อเสียอย่างหน่ึงของสารไอออนิกคือราคาของสารน้ียังคงสูงมากๆ ในขณะเดียวกันการให้ราคาท่ีสูงตามความเป็น

จริงอย่าง ILs น้ันจะถูกน าไปใช้เสมือนสิ่งที่เพ่ิมเข้าไปในสารละลายออแกนิคอิเล็กโทรไลท์ธรรมดา มากกว่าการ ใช้สื่อกลางอิ

เล็กโทรไลท์เพียงอย่างเดียว [99, 100] 

ถึงแม้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนยังต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆอีกมากมาย แต่ด้วยความท่ีมีคุณสมบัติ

ด้านพลังงานเด่นกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ จึงมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มได้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในรถยนต์ต้นแ บบ และ /

หรือในเชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งตัวอย่างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีการผลิตจะแสดงดังตาราง 4.2  

ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีการผลิตในปัจจุบัน [46] 

Developer Chemistry Vehicle MY 
EnerDel Lithium manganese 

titanate 
Think 2009 

A123 Doped lithium 
nanophosphate 

Volt-EV 
Vue-PHEV 
Think 

2010 
2009 
2009 

Compact (LG) 
NEC 

Manganese spinel Volt-EV 
Nissan-EV 

2010 
2010 

Panasonic 
JCI-Saft 

Lithium nickel cobalt 
aluminium oxide 

Toyota-PHEV 
S400-HEV 
Vue-PHEV 

2010 
2009 
2009 

Hitachi Lithium cobalt oxide GM-HEV 2010 
Available Cells Lithium manganese 

oxide 
Tesla-EV 2008 

Altair Nanotechnologies Lithium titanate spinel Phoenix Electric 2008 

4.1.2.2.5 แบตเตอรี่ลิเธียมในอนาคต 

 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถือเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จส าหรับเทคโนโลยีไฟฟ้าเคมีที่ทันสมัยมากข้ึน และมีบทบาท

อย่างมากในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกแทนที่ด้วยแบตเตอรี่ชนิดอื่น เน่ืองจากแบตเตอรี่ลิ

เธียมสามารถท าให้มีประสิทธิภาพและมีคุณสม บัติตามงานที่ใช้ได้ โดยการปรับปรุง ดัดแปลงส่วนประกอบอย่างอิเล็กโทรด

และอิเล็กโทรไลท์ และด้วยศักยภาพทางพลังงานของแบตเตอรี่ลิเธียมจึงมีการน ามาใช้ในการขนส่งยานยนต์ไฟฟ้า และระบบ

เก็บส ารองพลังงานทดแทน ซึ่งท าให้แบตเตอรี่ลิเธียมถือเป็นแหล่งพลังงานส าคัญในอนาคต   
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 ส าหรับก้าวต่อไปในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ลิเธียมน้ันจ าเป็นจะต้องหาแนวทางใหม่ 

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของอิเล็กโทรดหรืออิเล็กโทรไลท์ตามท่ีได้อธิบายในข้างต้นน้ันยังไม่เพียงพอ โดย

จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงที่เน้นด้านความปลอดภัย  ความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน ไปพร้อมๆกัน ในปัจจุบันสิ่ง

เหล่าน้ีท าได้โดยการปรับปรุงอิเล็กโทรดเช่นที่กล่าวข้างต้น แต่อิเล็กโทรดในที่น้ีจะสร้างจากโลหะ 3D เช่น Ti (TiO2, Li4Ti5O12) 

หรือ Fe (LiFePO4) ซึ่งโลหะพวกน้ีมีการผลิตจากแร่ จึงต้องมีการสกัดและการเปลี่ยนแปลงจัดการของโลหะเหล่าน้ีจ าเป็นต้อง

ให้พลังงานเพ่ิมอย่างต่อเน่ือง โดยพลังงานที่ใช้ในระบวนการผลิตน้ีเป็นปัญหาในการพัฒนาของแบตเตอรี่ลิเธียมในระยะยาว  

[47] 

นอกจากน้ีปฏิกิริยาในอิเล็กโทรดยังถูกจ ากัดจากการถ่ายโอนอิเล็กตรอนหน่ึงตัวต่อ transition metal ซึ่งจะเป็นการ

จ ากัดพลังงานจ าเพาะของแบตเตอรี่  การเพ่ิมประสิทธิภาพของแบตเตอรี่น้ันจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง radical ใน

กระบวนการเคมีไฟฟ้าพ้ืนฐาน เช่น จากการแทรกจนถึงการแปลงทางเคมีซึ่งโดยทั่วไปอาจด าเนินการโดยเพ่ิมการถ่ายโอน

อิเล็กตรอนจาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนต้ังแต่ 2 – 6 อิเล็กตรอน [101] โดยวิธีที่ง่ายที่สุดคือการแทรกผ่านการเปลี่ยนแปลงทาง

เคมีตามสมการเคมีที่ใช้อยู่เดิม  xLi + MXy ↔ LixMXy  ไปเป็นสมการ xLi + MXy ↔  LixXy + M กระบวนการที่

เปลี่ยนแปลงน้ียังคงเป็นปัญหาในเรื่องของอายุการใช้งานเน่ืองจากในข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจะเก่ียวข้องกับการ

เปลี่ยนสถานะของ redox materials 

จากข้อจ ากัดต่างๆดังกล่าวข้างต้น  จึงส่งผลให้เกิดการคิดค้นวิจัยแบตเตอรี่ที่ให้พลังงาน และมีความจุสูง อย่ าง

แบตเตอรี่ชนิด Metal Air แบตเตอรี่ชนิดน้ีจะมีเอกลักษณ์เฉพาะ คือ ท่ีจะใช้อากาศหรือออกซิเจนท าปฏิกิริยากับไอออนจาก

แอโนดที่บริเวณพ้ืนที่ผิวของข้ัวแคโทด แทนการท าปฏิกิริยาจากไอออนของโลหะในแบตเตอรี่แบบอื่นๆ ซึ่งท าให้ปฏิกิริยาท่ีข้ัว

แคโทดไม่ถูกจ ากัด โดยออกซิเจนใน อากาศจะถูกรีดิวซ์ตามพ้ืนผิวตัวเร่งปฏิกิริยาภายใน air electrode หลังจากน้ันจะท า

ปฏิกิริยากับประจุบวกในอิเล็กโทรไลท์ กลายเป็นสารประกอบออกไซด์หรือเปอร์ออกไซด์ แบตเตอรี่ metal air น้ันมีด้วยกัน

หลายชนิด โดยจะเรียกชื่อตามชนิดของโลหะที่น ามาสร้างเป็นข้ัวแอโนด แต่จา กคุณสมบัติของ metal air แต่ละชนิดดังแสดง

ในตารางที่ 4.3 น้ัน พบว่าลิเธียมแอร์เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงสุด เน่ืองจากมีความหนาแน่นพลังงานทางทฤษฎีสูงที่สุด

เมื่อเทียบระหว่างเมทัลแอร์ด้วยกัน และยังสูงกว่าลิเธียมไอออนธรรมดาเกือบสิบเท่า  ซึ่งตามทฤษฎีแล้วพบว่ามี ความหนาแน่น

พลังงานเท่ากับความหนาแน่นพลังงานจากน้ ามัน ซึ่งรายละเอียดมีดังน้ี [46, 102, 103] 

ตารางที่ 4.3 แสดงคุณสมบัติของแบตเตอรี่ metal air แต่ละชนิด [102]  

Metal/air battery 
Calculated open circuit 

voltage, V 

Theoretical specific 

energy, Wh/kg 

(including oxygen) 

Theoretical specific 

energy, Wh/kg 

(excluding oxygen) 

Li/O2 2.91 5210 11140 

Na/O2 1.94 1677 2260 

Ca/O2 3.12 2990 4180 
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Mg/O2 2.93 2789 6462 

Zn/O2 1.65 1090 1350 

 แบตเตอรี่ลิเธียม-แอร์ (Lithium-air) 

จากท่ีกล่าวข้างต้นท าให้แบตเตอรี่ลิเธียม-แอร์ได้รับความสนใจจนถูกยกให้เป็นแบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์พลังงาน

ไฟฟ้าในอนาคตเลยทีเดียว ดังน้ันจึงมีงานวิจัย พัฒนามากมายออกมาเพ่ือต้องการปรับปรุงแบตเตอรี่ลิเธียม -แอร์ให้สามารถ

น ามาผลิตใช้ในเชิงพาณิชย์ได้  

แบตเตอรี่ลิเธียม-แอร์มีส่วนประกอบดังน้ี ข้ัวลบเป็นโลหะลิเธียม ข้ัวบวกคาร์บอนที่มีรูพรุนซึ่งจะจับออกซิเจนไว้เมื่อ

อากาศผ่านขณะที่แบตเตอรี่อัดและคายประจุ และใช้เกลือลิเธียม (lithium salt) ในตัวท าละลายออแกนิกเป็นอิเล็กโทรไลท์ 

ในระหว่างการคายประจุ ลิเธียมไอออน (cations) จะไหลจากแอโนดผ่านอิเล็กโทรไลท์แ ละรวมกับออกซิเจนที่แคโทด (โดย

ปกติแคโทดจะประกอบด้วยคาร์บอนที่มีรูพรุน) ในรูปแบบลิเธียมออกไซด์ Li2O หรือลิเธียมเปอร์ออกไซด์ Li2O2 ซึ่งจะแทรกตัว

อยู่ในแคโทด และเมื่ออัดประจุปฏิกิริยาจะผันกลับและปล่อยออกซิเจนออกมา โดยปฏิกิริยาท้ังสองจะเกิดที่ผิวในรูพรุนของ

คาร์บอน [46, 102-104]   โดยโครงสร้างและหลักการท างานของแบตเตอรี่ลิเธียม-แอร์แสดงดังรูป 4.19 

 

รูปที่ 4.19 ต้นแบบแบตเตอรี่ลิเธียม-แอร์ (ด้านซ้าย) โครงสร้างและการท างานของแบตเตอรี่ลิเธียม-แอร์ (ด้านขวา) [105] 

แบตเตอรี่ลิเธียม-แอร์ มีความหนาแน่นของพลังงานสูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วไป (ดังรูปที่ 4.20) เน่ืองจากมี

น้ าหนักเบา และนอกจากน้ีด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าออกซิเจนเป็นธาตุอิสระที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม จึงไม่จ าเป็นต้องถูกเก็บไว้ใน

แบตเตอรี่[106] ดังน้ันออกซิเจนซึ่งเป็นตัวท าปฏิกิริยาในแคโทดจะสามารถมีได้แบบไม่จ ากัด จึงท าให้ข้อจ ากัดด้านความจุของ

แบตเตอรี่ข้ึนอยู่กับข้ัวแอโนดที่เป็นโลหะลิเธียมเท่าน้ัน นอกจากน้ันแบตเตอรี่ชนิดน้ียังสามารถลดต้นทุนการผลิตเมื่อเทียบกับ

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในปัจจุบันที่ใช้วัสดุแคโทดซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง โดยแบตเตอรี่ลิเธียม -แอร์มีพลังงานจ าเพาะ

สูงถึง 13,000 Wh/kg [46] จึงเป็นเทคโนโลยีที่มีความหวังในการเก็บพลังงานได้เป็นอย่างดี  ถึงอย่างไรก็ตามแบตเตอรี่ลิเธียม -

แอร์ยังคงมีปัญหาอยู่ที่ ออกซิเจนมีอัตราในการแพร่ผ่านรูพรุนที่แคโทดต่ ามาก อีกทั้งปฏิกิริยาท่ีเกิ ดข้ึนมีท าให้มีของแข็ง 
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(Li2O2, Li2O) สะสมอยู่ที่แคโทด ซึ่งเป็นการขัดขวางการเกิดปฏิกิริยาระหว่างอิเล็กโทรไลท์กับอากาศ อีกทั้งปัญหาจากอิเล็ก

โทรไลท์เน่ืองจากเมื่อเกิดการสัมผัสกันระหว่างโลหะที่แอโนดกับน้ าเพียงเล็กน้อยในอิเล็กโทรไลท์จะท าให้เกิดก๊าซไฮโดรเจน

และอาจท าให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้ ดังน้ันการจะน าแบตเตอรี่ลิเธียม-แอร์ไปใช้ในตอนน้ีจึงยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและยัง

ไม่สามารถใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ [102, 107] 

 

รูปที่ 4.20 เปรียบเทียบระยะทางที่ว่ิงได้ของแบตเตอรี่แต่ละชนิดจากการประจุไฟเพียงครั้งเดียว [67] 

 งานวิจัย พัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียม-แอร์ในปัจจุบัน 

University of St. Andrews ได้รับการสนับสนุนจาก UK’s Engineering and Physical Sciences Research 

Council (EPSRC) กว่า 1.6 ล้านยูโรในการวิจัยพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียม -แอร์ ในงานวิจัยน้ีได้ใช้คาร์บอนที่มีรูพรุน (porous 

carbon) เพ่ือดึงออกซิเจนออกจากอากาศ โดยเป้าหมายของงานวิจัยคือให้แบตเตอรี่มีความจุเพ่ิมข้ึน 5-10 เท่า เมื่อเทียบกับ

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในปัจจุบันและต้องการให้ได้ถึง 4,000 mAh/g [108, 109] 

The University of Dayton Research Institute ได้พัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียม -แอร์ แบบ solid-state ซึ่งเซลล์

แบตเตอรี่ประกอบด้วยโลหะลิเธียมแอโนด อิเล็กโทรไลท์ซึ่งเป็น solid membrane ที่สามรถน าไฟฟ้าได้สูง สร้างจาก glass-

ceramic (GC) และ polymer-ceramic และแอร์แคโทดที่เตรียมจาก คาร์บอนที่มีพ้ืนที่ผิวมาก กับผง glass-ceramic จาก

การทดลองระบบประส บความส าเร็จแล้วที่การอัดและคายประจุ 40 รอบ หลังจากน้ีเป้าหมายของงานวิจัยคือให้มีพลังงาน

จ าเพาะ 1,000 Wh/kg และมีรอบการอัดและคายประจุสูงถึง 4,000 รอบส าหรับการใช้ในเชิงพาณิชย์ [110] 

The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) of Japan มีการวิจัย

พัฒนาอิเล็กโทรไลท์ของแบตเตอรี่ลิเธียม -แอร์ ซึ่งงานวิจัยน้ีเป็นผลมาจากเมื่อแบตเตอรี่ท างาน ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนจะท าให้มี

ลิเธียมออกไซด์เกิดข้ึน ซึ่งลิเธียมออกไซด์น้ีเป็นของแข็งที่ไม่ละลายในออกแกนิกอิเล็กโทรไลท์ จึงเกิดการอุดตันที่แคโทด ถ้า

ลิเธียมออกไซด์ไปอุดตันจนเต็มแคโทดจะท าให้คาร์บอนที่มีรูพรุนไม่สามารถรีดิวซ์ออกซิเจนจากอากาศได้ จึงมีการพัฒนาอิเล็ก
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โทรไลท์ให้มีถึงสามชนิด โดยมีโครงสร้างดังรูป 4.21 อิเล็กโทรไลท์ดังกล่าวประกอบไปด้วยออกแกนิกอิเล็กโทรไลท์ ที่มีเกลือลิ

เธียมทางด้านของข้ัวแอโนด และส ารละลายอิเล็กโทรไลท์ (Aqueous electrolyte) ซึ่งก็คือ alkaline water-soluble gel

ทางด้านแคโทด โดยอิเล็กโทรไลท์เหลวทั้งสองชนิดจะถูกแยกจากกันโดยอิเล็กโทรไลท์ที่เป็นของแข็ง ซึ่งสร้างจาก lithium 

super-ion-conductor glass film (LISICON) โดยอิเล็กโทรไลท์แข็งน้ีจะย อมให้ลิเธียมไอออนผ่านเท่าน้ัน ซึ่ง AIST ออกมา

ยืนยันว่าลิเธียม-แอร์ชนิดน้ีจะไม่เกิดของแข็งอย่างลิเธียมออกไซด์เหมือนลิเธียม -แอร์ที่ผ่านๆมา แต่จะเกิดเป็นลิเธียมไฮดรอก

ไซด์ (LiOH) ในกระบวนการคายประจุ (discharge) ลิเธียมไฮดรอกไซด์น้ีจะละลายใน Aqueous electrolyte จึงไม่ท าให้เกิด

การอุดตันในข้ัวแคโทด นอกจากน้ีน้ าและไนโตรเจนในอากาศจะไม่สามารผ่าน LISICON ไปได้จึงไม่ท าให้เกิดปฏิกิริยาท่ีไม่

ต้องการกับข้ัวแอโนดได้ โดยเป้าหมายของการวิจัยพัฒนาน้ีคือต้องการให้แบตเตอรี่มีความจุไฟฟ้า 50,000 mAh/g ซึ่งมากกว่า

แบตเตอรี่ลิเธียม-แอร์ทั่วไปที่มีความจุไฟฟ้าเพียง 700-3,000 mAh/g [107, 111] 

 

รูปที่ 4.21 แสดงโครงสร้างส่วนประกอบ และการท างานของแบตเตอรี่ลิเธียม-แอร์ ท่ีพัฒนาโดย AIST [111] 

ปฏิกิริยาท่ีข้ัวทั้งสอง   

ข้ัวแอโนด: Li↔Li+ + e- 

ข้ัวแคโทด: O2 + 2H2O + 4e- ↔4OH- 

จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดข้างต้นสรุปได้ว่า แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นแบตเตอรี่ชนิดหน่ึงที่เหมาะส าหรับการน ามาใช้

ในยานพาหนะ เน่ืองจากมีความจุพลังงาน และพลังงานจ าเพาะสูง ซึ่งคาดว่าอาจมีค่าใช้จ่ายลดลงเมื่อเทียบกับเซลล์ Ni - 

MH หากมีการผลิตมากข้ึนในอนาคต ข้อดีอย่างหน่ึงที่ส าคัญของแบตเตอรี่ลิเธียม คือการที่มีวัสดุที่สามารถเลือกใช้ส าหรับท า

แอโนด แคโทด และอิเล็กโทรไลท์ได้หลากหลาย ตามลักษณะการใช้งานของระบบ ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้นักวิจัยแบตเตอรี่

สามารถวิจัยได้อย่างมีอิสระมากข้ึน อย่างไรก็ตามแต่ละทางเลือกในการวิจัยจะสามารถปรับปรุงคุณสมบัติบางอย่างเท่าน้ัน จึง

ยังไม่เห็นแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีคุณสมบัติตรงตามอุดมคติออกมา  
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การน าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน มาใช้ใน HEVs เริ่มมีให้เห็นบ้างแล้วในปัจจุบันดังแสดงในตารางที่ 4.4  และใน

อนาคตอันใกล้น้ีจะมีการน ามาใช้ในเชิงพาณิชย์กับ PHEVs โดยข้ึนอยู่กับการพัฒนา ปรับปรุง ด้านอายุการใช้งานและการลด

ต้นทุนการผลิต และสุดท้ายแบตเตอรี่ส าหรับ EVs ยังคงมีปัญหาในเรื่องของพลังงานในแบตเตอรี่ที่ให้ช่วงระยะทางการว่ิงที่ยัง

น้อยกว่าความต้องการ อีกทั้งระยะเวลาในการประจุไฟยังนานเกินไปอีกด้วย  การวิจัย พัฒนาจึ งมุ่งเน้นไปที่การมีระบบ

พลังงานที่สูงข้ึน โดยการใช้สารเคลือบผิวและสารเติมแต่งที่จะมีบทบาทในการเพ่ิมพลังงานและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน

ข้ึน นอกจากน้ีความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวล จากตัวอย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดกับใน

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ อย่างบริษัท dell ที่เกิดไฟลุกไหม้แบตเตอรี่และ HP ที่มีการเรียกคืนแบตเตอรี่โน้ตบุ๊คส์ [112] เน่ืองจาก

แบตเตอรี่ดังกล่าวร้อนเกินไป ดังน้ันทั้งวิธีการทางวิศวกรรมและวัสดุที่น ามาใช้จะต้องมีการค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก 

ส าหรับยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่และต้องมีการดูแลรักษา และให้ความใส่ใจเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์

ดังกล่าวเกิดข้ึนกับแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ 

ในอนาคตแบตเตอรี่จะมีบทบาทส าคัญในการเป็นอุปกรณ์จัดเก็บ และให้พลังงานทั้งกับยานพาหนะ และการเก็บ

ส ารองพลังงานจากแหล่งพลังงานอื่นๆ โดยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนดูจะเป็นแบตเตอรี่ที่มีแนวโน้มจะมีศักยภาพมากท่ีสุดในการ

น ามาใช้กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ดังน้ันการพัฒนา ปรับปรุงยังคงต้องด าเนินต่อไป เพ่ือให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีคุณสมบัติที่

พร้อมส าหรับการใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักส าหรับรถยนต์ ท้ังในแง่ของการหาวัสดุใหม่ และปรับปรุงจัดการกับข้อจ ากัดที่มีอยู่ 

ทั้งด้านพลังงาน อายุการใช้งาน ต้นทุนการผลิต รวมถึงความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่

ส าคัญในการผลิตและน ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต   

ตารางที่ 4.4 แสดงชนิดแบตเตอรี่ และผู้ประกอบการในการผลิตแต่ละเทคโนโลยีการผลิตในเชิงพาณิชย์ [113] 

Battery Manufacturer Carmaker Type of battery 

A123Systems, in partnership 
with Germany's Continental AG 

Killacycle, General Motors (Chevrolet Volt, Saturn 
Vue PHEV), Daimler Buses North America (Orion 
VII), Venture Vehicles VentureOne and Th!nk 

lithium ion  
(lithium iron 
phosphate) 

Altairnano 

Phoenix Motorcars, Lightning Car 
Company, Proterra. 

lithium titanate 

Axeon  

Rolls-Royce Motor Cars, Modec, Allied 
Vehicles, RUF Automobile, Jaguar Cars, Land 
Rover,Electric Car Corporation, 

Lithium iron 
phosphate 

Concorde Battery  Kewet City-jet and Buddy models (Chairman) Lead-acid batteries  

E-One Moli Energy  BMW Mini-E Lithium-ion 

Electrovaya 

Scheduled to provide batteries for 
future Tata motors vehicles and Chrysler plug-ins. 

Lithium-ion 
battery(Li-ion) 

EnerDel  

Preproduction and prototype batteries for Think 
Global 

Lithium-ion 
battery(Li-ion) 

GS Yuasa Joint ventures with Mitsubishi Motors, and Lithium-ion 
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Mitsubishi Corp. Provides batteries for Mitsubishi 
LG Chem  General Motors  Lithium-ion 

Li-Tec Battery GmbH  Batteries for Daimler AG and others] 
Lithium-ion 
battery(Li-ion) 

NEC 

Produced prototype batteries for Nissan, 
Automotive Energy Supply (AESC) is the Nissan’s 
joint venture with NEC 

 

Primearth EV Energy Co, a joint 
venture between Toyota and 
Matsushita Electric Industrial Co 

Future Toyota products 
 

Sanyo 

Provides NiMH batteries for Honda and Ford hybrid 
vehicles and Suzuki Swift 

NiMH 

SB LiMotive  

 
Lithium-ion 

Thunder Sky  For the Tazzari Zero 
 

Valence Technology  

 
lithium ion (lithium 
iron phosphate) 

XINCHI Li-ion Battery  

 
lithium ion (lithium 
iron phosphate) 

 

4.1.3 เทคโนโลยีแบตเตอรี่ในประเทศไทย 

ส าหรับในประเทศไทย ก็มีการต่ืนตัวด้านยานยนต์ไฟฟ้าเช่นกัน แต่ด้วยศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

และการขาดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ท าให้ประเทศไทยยังคงไม่มีการเทคโนโลยีการผลิตเป็นของตนเอง  

แบตเตอรี่ที่ผลิตและจ าหน่ายในประเทศส่วนใหญ่ เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ การลงทุนจากประเทศญ่ีปุ่น และอเมริกา 

แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็มีความพยายามท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง โดยเอ็มเทคได้เล็งเห็นถึงความต้องการใช้งาน

ของแบตเตอรี่ในอนาคต และพิจารณาแล้วว่าหากไทยเป็นฝ่ายซื้อเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวอาจท าให้ต้องสูญค่าใช้จ่าย และ

เสียดุลการค้าอย่างมาก ดังน้ันจึงมีโครงการจัดต้ังศูนย์วิจัย พัฒนาแบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ทุกชนิด  [114] เพ่ือหวังให้เป็น

แหล่งศึกษา วิจัย พัฒนาแบตเตอรี่ส าหรับประเทศไทย นอกจากน้ัน ศูนย์วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมีการต้ังทีมวิจัยส าหรับแบตเตอรี่ลิเธียมโดย เฉพาะซึ่งงานวิจัยที่ก าลังด าเนินการ มีดังน้ี [115] 

 การสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าเคมีของวัสดุท าข้ัวไฟฟ้าในลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ ได้รับ

ทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจ าปี 2553 ของ

ส านักงานสนับสนุนกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 การศึกษาโครงสร้างของวัสดุท าข้ัวไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีการ

ดูดกลืนรังสีเอกซ์ ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

http://en.wikipedia.org/wiki/LG_Chem
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Motors
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Li-Tec_Battery_GmbH&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery
http://en.wikipedia.org/wiki/NEC
http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan
http://en.wikipedia.org/wiki/Primearth_EV_Energy_Co
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota
http://en.wikipedia.org/wiki/Sanyo
http://en.wikipedia.org/wiki/NiMH
http://en.wikipedia.org/wiki/Suzuki_Swift
http://en.wikipedia.org/wiki/NiMH
http://en.wikipedia.org/wiki/SB_LiMotive
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thunder_Sky&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Tazzari_Zero
http://en.wikipedia.org/wiki/Valence_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_ion
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_iron_phosphate
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_iron_phosphate
http://rechargeablecell.manufacturer.globalsources.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_ion
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_iron_phosphate
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_iron_phosphate
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 การเตรียมและวิเคราะห์สมบัติของสารประกอบเซรามิกเพ่ือใช้ท าข้ัวไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่น ากลับมาประจุ

ไฟใหม่ได้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คลัสเตอร์วิจัยวัสดุหน้าท่ีพิเศษข้ันสูง 

 การเตรียมและวิเคราะห์สมบัติของสารประกอบออกไซด์เพ่ือใช้ท าข้ัวไฟฟ้าของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม
ไอออน ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คลัสเตอร์วิจัยวัสดุหน้าท่ีพิเศษข้ันสูง 

 
นอกจากแบตเตอรี่ที่กล่าวมาท้ังหมดข้างต้น บริษัทเซเลเนียม และปตท .ยังร่วมมือกันพัฒนาแบตเตอรี่วานาเดียมรี

ดอกซ์โฟล เพ่ือน ามาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า (EVs) อีกด้วย [116] 
 
ตารางที่ 4.5 คุณสมบัติของแบตเตอรี่บางประเภท [117] 
 

Type 
Voltagea Energy densityb Powerc Effi.d Disch.e Cyclesf Lifeg 

(V) (MJ/kg) (Wh/kg) (Wh/L) (W/kg) (%) 
(%/mont
h) 

(#) (years) 

Lead-
acid 

2.1 0.11-0.14 30-40 60-75 180 
70-
92 

3%-4% 500-800 

5-8 
(automotive 
battery), 
20(stationar
y) 

NiMH 1.2 0.11-0.29 30-80 140-300   250-1000 66 30% 
500-
1000  

NaNiCl 
(ZEBRA) 

2.58 
 

70-110 
[118] 

160 
[119] 

150-220  
 

3000+ 8+ 

Li ion 3.6 0.58 150-250 250-360 1800 
80-
90 

5%-10% 1200 2 to 3 

Li 
polymer 

3.7 0.47-0.72 130-200 300 3000+ 
99.8
0 

5% 
500~100
0 

2 to 3 

LiFePO4 3.25 0.32-0.4 80-120 170[120] 1400 
93.5
0  

2000+ 
[121] 

>10 

Li sulfur 2 
0.94-1.44 
[122] 

400 
[123] 

350 
 

 
 

~100 
 

Li 
titanate 

2.3 
 

90 
 

4000+ 
87-
95h  

9000+ 20+ 

Li Air 
[102] 

2.96 
18.8i 
40.1j 

5210i 
11140j   

 
   

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lead-acid_battery
http://en.wikipedia.org/wiki/Lead-acid_battery
http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel_metal_hydride_battery
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_ion_battery
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_ion_polymer_battery
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_ion_polymer_battery
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_iron_phosphate_battery
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-titanate_battery
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-titanate_battery
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หมายเหตุ 
 

a Nominal cell voltage in V. 

 
b Energy density = energy/weight or energy/size, given in three different units 

 
c Specific power = power/weight in W/kg 

 
d Charge/discharge efficiency in % 

 
e Self-discharge rate in %/month 

 
f Cycle durability in number of cycles 

 
g Time durability in years 

 
h Depending upon charge rate 

 I THEORETICAL SPECIFIC ENERGY (INCLUDING OXYGEN) 

 J THEORETICAL SPECIFIC ENERGY (EXCLUDING OXYGEN) 

4.1.4 รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 
 

จากความจ าเป็นที่ต้องสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่เป็นแรงกดดันให้ประเทศต่างๆ ลดการใช้
น้ ามันลง และหันมาพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานอื่นๆ แทนน้ ามัน  

รถไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือลดการพ่ึงพาการใช้น้ ามันในภาคการขนส่ง โดย การ
ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ ามัน เทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนประกอบ
หน่ึงที่ส าคัญของเทคโนโลยีน้ี คือ แบตเตอรี่ เน่ืองจากเป็นส่วนที่ใช้กักเก็บ และให้พลังงานในการขับเคลื่อนรถยนต์  ปัจจุบันมี
การผลิตและจ าหน่ายในเชิงพาณิ ชย์แล้ว  อย่างไรก็ตามการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ยังคงด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากแบตเตอรี่ทีส่ามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากข้ึน จะช่วยให้รถไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และยังช่วยเพ่ิมระดับความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคอีกด้วย  

ส าหรับรถยนต์ พลังงานไฟฟ้าสามารถใช้ทดแทนน้ ามันได้ใน 2 แนวทางคือ [150] 

1. ใช้ทั้งพลังงานไฟฟ้าและน้ ามันใน รถลูกผสมหรือรถไฮบริด โดยรถ ประเภท ไฮบริด (Hybrid) ต้องใช้ทั้ง
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า  ในการขับเคลื่อน หรือ รถแบบไฮบริ ด ท่ีสามารถเสียบปลั๊ กไฟ เพ่ืออั ดประจุ 
(charge) แบตเตอรี่ได้ ซึ่งรถประเภทน้ีเรียกว่า รถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid)    

2. ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวโดยผ่านมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งขับเคลื่อนโดยแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า โดยแนวทางน้ี มี
การใช้มานานแล้ว แต่รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเก่ามีข้อจ ากัดด้านระยะทางที่ขับเคลื่อนได้จากการชาร์จไฟฟ้าแต่ละครั้ง 
และใช้เวลาชาร์จนาน อีกท้ังแบตเตอรี่ยังมีน้ าหนักมาก ท าให้รถยนต์ต้องแบกภาระน้ าหนักจากแบตเตอรี่ จึงไม่
สามารถบรรทุกน้ าหนักมากๆ ได้ ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่มีแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่เก็บพลังงานได้มาก
ข้ึนมาก  

ปัจจุบันรถยนต์ประเภทไฮบริดจะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ และมีผู้ใช้เป็นจ านวนมาก ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีการ
ใช้รถยนต์ประเภทน้ีบ้างแล้ว โดยรถยนต์ที่รู้จักกันดี ก็คือ โตโยต้าพรีอุส และโตโยต้า แคมรี่ ไฮบริด ท้ังสองรุ่นน้ี เป็นรถยนต์ที่
ใช้น้ ามัน ร่วมกับไฟฟ้า ที่เก็บสะสมในแบตเตอรี่นิกเกิลเมททัลไฮไดรด์  รถไฮบริดจะประหยัดพลังงานได้ระหว่าง 10-50% 
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แล้วแต่ประเภทของไฮบริดและลักษณะของการขับว่าเป็นการขับในเมืองหรือระหว่างเมือง ซึ่งรถไฮบริดจะประหยัดน้ ามัน
ได้มากเมื่อขับในเมือง [151] 

ส่วนรถยนต์ประเภทปลั๊กอินไฮบริด เป็นรถไฮบริดที่เก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าแบบไฮบริดธรรดา ซึ่งสามารถ
สะสมพลังงานได้ โดยการอัดป ระจุ (charge) จากไฟฟ้าบ้าน  รถปลั๊กอินไฮบริดมีศักยภาพที่จะลดการใช้น้ ามันลงถึง 70% 
พัฒนาการของรถปลั๊กอินไฮบริดข้ึนอยู่กับพัฒนาการของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่จะต้องสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากข้ึนและ
ราคาถูกลง [150-152] 

ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าชนิดที่ใช้พลังงานไฟฟ้าพียงอย่างเดียวน้ัน  ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าท่ีควรด้วยเหตุผลด้านคุณสมบัติ
ต่างๆของแบตเตอรี่ และสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ยังไม่เอื้ออ านวย เน่ืองจากรถยนต์ประเภทน้ีจ าเป็นต้องมีแหล่งสะสมพลังงาน 
หรือแบตเตอรี่ที่มีคุณสมบัติ ด้านความ จุพลังงานสูง และจะต้องมีสถานีเพ่ืออัดประจุ (ชาร์จไฟ ) ระหว่างทาง เช่นเดียวกับ
ปั๊มน้ ามัน โดยแบตเตอรี่ที่พัฒนามาเพ่ือรถยนต์ไฟฟ้าน้ันคือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ด้วยคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมส าหรับใช้
ในรถยนต์ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 4.1.1.4  

แต่ข้อจ ากัดของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน คือ ยังมีราคาแพงมาก โดย มีราคาถึง  1000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ กิโลวัตต์-
ชั่วโมง (kWh) ดังน้ันรถยนต์ไฟฟ้าท่ีมีระยะขับเคลื่อนมากจะมีราคาแพงมาก ดังน้ันรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกจะมีระยะขับเคลื่อน อยู่
ในระดับปานกลาง 100-150 กม. เพ่ือไม่ให้ราคารถสูงเกินไป  ในระยะน้ีการเพ่ิมระยะขับเคลื่อนอาจท าได้โดยการต้ังสถานี
ชาร์จแบตเตอรี่ข้ึนเพ่ือให้บริการผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า [150-152] 

ในปี พ.ศ. 2552 (2009) บริษัท มิตซูบิชิ ได้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า  (i-MiEV) ออกสู่ตลาดด้วยราคา USD 25,000-USD 
30,000 ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าท่ีใช้ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่เก็บสะสมและส ารองพลังงาน โดยสามารถ ขับเคลื่อนได้ 130 กม. ต่อ
การอัดประจุ (charge) 1 ครั้ง การชาร์จแบตเตอรี่แต่ละครั้งให้เต็มต้องใช้เวลากว่า 10 ชม. แต่ขณะน้ีบริษั ทมิตซูบิชิได้พัฒนา
เทคโนโลยี การอัดประจุ แบตเตอรี่  ที่ท าให้อัดประจุ ได้เร็วข้ึนมาก โดยสามารถ อัดประจุ ไฟฟ้าได้ 80% ของความจุสูงสุดของ
แบตเตอรี่ภายใน 30 นาที [150-152] โดยในปีเดียวกันน้ีประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์
ปอเรชั่น ประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือศึกษา และทดสอบการใช้งานรถยนต์พลังงาน ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ โดยวัตถุประสงค์ในการ
ร่วมมือครั้งน้ี เพ่ือขยายขอบข่ายในการรับรู้เก่ียวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย [153, 154] 

นอกจากมิตซูบิชิแล้ว บริษัทนิสสัน มอเตอร์ ก็ได้มีการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเน่ืองภายใต้โครงการ “นิสสัน 
กรีน โปรแกรม 2016” (NGP 2016) โดยรถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าว คือ นิสสันลีฟ (Nissan Leaf) ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตและส่งออก
จ าหน่ายทั่วโลกแล้ว โดยในหัวข้อน้ีจะกล่าวถึงรถยนต์ไฟฟ้าสองรุ่น คือ มิตซูบิชิไอมีฟ และนิสสันลีฟ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  

4.1.4.1 รถยนต์ไฟฟ้ามิตซูบิชิไอมีฟ (i-MiEV) 

มิตซูบิชิ ไอมีฟ ถือเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทีม่ิตซูบิชิพยายามพัฒนามากว่า 40 ปี โดยเกิดจากความร่วมมือของมิต
ซูบิชิที่ท างานร่วมกับภาครัฐและเอกชนในประเทศญ่ีปุ่นและต่างประเทศ โดยเริ่มเปิดตัวและจ าหน่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
เป็นครั้งแรกต้ังแต่ปี พ.ศ.2548 และเริ่มจ าหน่ายให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ใน ปีถัดมา [155] 
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ลักษณะทั่วไปของ i-MiEV 
 

  

รูปที่ 4.22 รถยนต์ไฟฟ้าไอมีฟ(ซ้าย) การวางระบบต่างๆภายในรถไอมีฟ (ขวา) [156] 

ส าหรับรถไฟฟ้าโดยทั่ว ๆ ไปน้ันส่วนใหญ่จะน่ังได้แค่ 2 คน เพราะต้องเสียพ้ืนที่ห้องโดยสารให้กับแบตเตอรี่ขนาด
ใหญ่ แต่ส าหรับไอ-มีฟน้ันสามารถรองรับการโดยสารส าหรับผู้ใหญ่ได้ 4 ที่น่ัง พร้อมพ้ืนที่เก็บสัมภาระด้านหลัง เหมาะส าหรับ
การใช้งานในเขตเมือง หรือใช้งานในชีวิตประจ าวันที่มีระยะทางแน่นอน ท้ังน้ีเน่ืองจากแบตเตอรี่ที่ ใช้ในรถยนต์ไอมีฟ เป็น
แบตเตอรี่ ลิเธียม-ไอออน ขนาด 330 โวลต์ ท่ีมิตซูบิชิร่วมมือกับยัวซ่า (GS) พัฒนาให้มีขนาดเล็กลง จึงไม่เปลืองเน้ือที่ของห้อง
โดยสาร แบตเตอรี่น้ีจะจัดวางให้อยู่ใต้พ้ืนห้องโดยสาร แทนต าแหน่งของถังน้ ามันและเครื่องยนต์ในรถแบบปกติ   

ไอมีฟน้ัน เดิมพัฒนามาจากรถยนต์รุ่นไอ ซึ่งเป็นรถยนต์สันดาปภายในที่มีเครื่องยนต์เบนซินขนาด 660 CC 47
กิโลวัตต์ (64 แรงม้า) ที่ 6,000 รอบ/นาที กับแรงบิด 94 นิวตัน-เมตร ท่ี 3,000 รอบ/นาที ส่วนมอเตอร์ที่ติดต้ังในมิตซูบิชิ ไอ-
มีฟน้ัน ก็ให้ก าลัง 47 กิโลวัตต์เช่นกัน แต่แรงบิดมีมากกว่าถึง 180 นิวตัน-เมตรหรือเกือบ ๆ 2 เท่าของไอ-มีฟ  

วิธีการชาร์จไฟไอ-มีฟสามารถท าได้ 2 ระบบ คือการชาร์จด้วยกระแสไฟบ้านตามปกติ แบบ 200 โวลต์ ใช้เวลา 7 
ชั่วโมง หรือการชาร์จไฟแบบเร่งด่วน ด้วยระบบไฟแบบ 3 เฟส ขนาด 50 กิโลวัตต์ /200 โวลต์ จะใช้เวลาเ พียง 30 นาที จะ
สามารถประจุไฟได้ถึง 80% ซึ่งในญ่ีปุ่นน้ันทางมิตซูบิชิได้ท าข้อตกลงกับการไฟฟ้าของญ่ีปุ่นที่จะสร้างจุดชาร์จไฟแบบ 3 เฟส 
ไว้รองรับตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น จุดพักรถบนเส้นทางถนนหลวง หรือที่จอดรถของห้างสรรพสินค้า [155] 

ล่าสุด บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ประเทศญ่ีปุ่น (MMC) มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า ไอ-มีฟ (i-MiEV) 2 รุ่น เพ่ือจ าหน่าย
ภายในปี 2555 น้ี ในชื่อรุ่น "M" และ "G" ซึ่งจะเริ่มวางจ าหน่ายในโชว์รูมรถยนต์มิตซูบิชิในประเทศญ่ีปุ่น ภายในกรกฎาคม 
2555 รุ่น M น้ัน สามารถว่ิงได้ระยะทางถึง 160 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟหน่ึงครั้ง ท่ีใช้เวลาการประจุไฟเต็มประมาณ 4.5 
ชั่วโมง หรือเพียง 15 นาที ก็สามารถเพ่ิมพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 80% มีราคาจ าหน่าย 1.8 ล้านเยน หรือประมาณ 648,000 บาท 
ซึ่งลูกค้าจะเริ่มเห็นรถยนต์ดังกล่าวในโชว์รูมมิตซูบิชิ ท่ัวประเทศญ่ีปุ่นในวันที่ 25 กรกฎาคมน้ี  

ส่วนรุ่น G น้ัน สามารถว่ิงได้ระยะทางถึง 180 กิโลเมตรต่อการประจุไฟหน่ึงครั้งประมาณ 7-8 ชั่วโมง หรือการ ประจุ
ไฟแบบด่วนด้วยระบบประจุไฟฟ้าแบบ 3 เฟสจะใช้เวลา เพียง 30 นาที เพ่ิมพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 80% มีราคาจ าหน่าย 3.8 
ล้านเยน หรือประมาณ 1,368,000 บาท โดยมีก าหนดวางจ าหน่ายในเดือนสิงหาคม  ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไอมีฟทั้ง
สองรุ่นน้ีเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทโตชิบา ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป  
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แบตเตอรี่ส าหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าไอ-มีฟ 

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าไอ -มีฟน้ันใช้ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดความจุ 16 กิโลวัตต์ชั่วโมง (58 MJ) ซึ่งในแพ็ค
แบตเตอรี่ประกอบไปด้วยเซลล์แบตเตอรี่ทั้ง 88 เซลล์ ถูกวางไว้ใต้พ้ืนห้องโดยสาร โดยจะแบ่งเป็น 22 โมดูล (4 เซลล์ต่อโมดูล ) 
ดังรูปที่ 4.23 (ซ้าย) ซึ่งต่อกันแบบอนุกรมมีแรงดัน 330 โวลต์ การมีแรงดันไฟฟ้าสูงจะช่วยให้แบตเตอรี่ให้พลังงานได้สูง  โดยมี
พลังงานจ าเพาะ (specific energy) 80 Wh/kg ลักษณะของแพ็คแบตเตอรี่แสดงดังรูปที่ 4.23 (ขวา) 

 

รูปที่ 4.23 แบตเตอริ่ลิเธียมที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าไอ-มีฟ ซึ่งพัฒนาโดยความร่วมมือของบริษัทมิตซูบิช,ิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ และ
บริษัทจีเอส ยัวซ่า (GS Yuasa) โดยด้านซ้ายแสดงแบตเตอรี่หน่ึงโมดูล  และด้านขวาแสดงลักษณะแพ็คแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ 
[158] 

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนดังกล่าวน้ี ถูกออกแบบ พัฒนา และผลิตโดยบริษัท Lithium Energy Japan ซึ่งเป็นบริษัทที่
เกิดจากความร่วมมือ ของบริษัทมิตซูบิชิ , มิตซูบิชิ มอเตอร์  และบริษัทจีเอส ยัวซ่า (GS Yuasa) [159,160] ในด้านความเร็ว
สูงสุดไอ-มีฟท าได้ถึง 130 กม./ชม. และมีระยะทางว่ิงได้ไกลสุดต่อการชาร์จไฟเต็มประมาณ 130-160 ส่วนแบตเตอรี่ 330 
โวลต์ น้ันมีอายุการใช้งานถึง 10 ปี (หลังจากน้ันประสิทธิภาพในการเก็บไฟจะลดลงไม่ถึง 20%) [155] 

ในเดือนมิถุนายน ปี 2554 (2011) มิตซูบิชิประกาศเปิดตัวแบตเตอรี่ลิเธียม ไททาเนตออ กไซด์ 
(lithium titanate oxide) ดังรูปที่ 4.24 ซึ่งเป็น เทคโนโลยี  Super Charge Ion Battery (SCiB) จากบริษัทโตชิบา โดย
แบตเตอรี่ดังกล่าวน้ีจะน ามาใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าสองรุ่นใหม่ของไอมีฟ (รุ่น M และรุ่น G) และรถมินิแค็บ-มีฟ (Minicab MiEV) 
[161] 

แบตเตอรี่ ลิเธียมไททาเนต เป็นแบตเตอรี่ทุติยภูมิ คือ สามารถอัดประจุซ้ าได้ ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถอัดประจุซ้ า
ได้เร็วกว่า แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดอื่นๆ โดยแบตเตอรี่ลิเธียมไททาเนตออกไซด์ของโตชิบาน้ี นอกจากจะใช้ใน  
Mitsubishi's i-MiEV แล้ว ฮอนดายังมีการน าไปใช้ในรถสกู๊ตเตอร์  (EV-neo electric bike) และรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น Fit EV หรือ
ที่รู้จักกันในชื่อ Honda Jazz ของฮอนดาอีกด้วย  โดย Fit EV ของฮอนดาจะเริ่มขายในประเทศญ่ีปุ่นภายในปี 2555 [162] 
และจะส่งออกไปยังประเทศอเมริกาภายในปี 2556 (2013) [163-165] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Titanate
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_i-MiEV
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รูปที่ 4.24 แบตเตอรี่ลิเธียมไททาเนตออกไซด์ เทคโนโลยี SCiB ของโตชิบา ด้านซ้ายเป็นหน่ึงเซลล์ของแบตเตอรี่ ส่วนรูป
ด้านขวาแสดงโมดูลของแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไอ-มีฟ รุ่น M, G และมินิแค็บ-มีฟ [167] 

แบตเตอรี่ลิเธียมไททาเนต เป็นแบตเตอรี่ที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน โดยใช้ผลึกขนาดนาโนของลิเธียมไท
ทาเนต (lithium-titanate nanocrystals ) เคลือบที่ผิวของข้ัวอาโนด แทนคาร์บอนที่ใช้กันในลิเธียมไอออนแบบเก่า ซึ่ งการ
ใช้ผลึกขนาดนาโนน้ีเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ผิวสัมผัสให้กับข้ัวอาโนด ท าให้มีพ้ืนที่ผิวถึง 100 ตารางเมตร /กรัม เมื่อเทียบกับการใช้
คาร์บอนแบบเก่า ซึ่งให้พื้นที่ผิวเพียง 3 ตารางเมตร/กรัมคาร์บอน ส่งผลให้การส่งถ่ายอิเล็กตรอนเข้า -ออกข้ัวอาโนดเป็นไปได้
อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุน้ีท าให้การอัดประจุซ้ า (recharge) เป็นไปอย่างรวดเร็ว และยังให้กระแสไฟฟ้าสูงเมื่อมีความจ าเป็นอีก
ด้วย [166] และหากประจุไฟด้วย CHAdeMO คือ วิธีการประจุไฟอย่างรวดเร็วส าหรับแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งให้
แรงดันไฟฟ้าสูงถึง 62.5 kW และให้ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าแบบพิเศษ แสดงดังรูปที่ 4.25 โดยสถานีประจุ
ไฟฟ้าแบบน้ีถูกเสนอให้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับโลกโดยสถาบันที่มีชื่อเดียวกัน [171] จะท าให้สามารถลดเวลาในการ
ประจุได้ครึ่งหน่ึงเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วไปในสภาวะเดียวกัน คือสามารถประจุฟ้าได้ถึงประมาณร้อยละ 80 ของความ
จุแบตเตอรี่ ในเวลา  15 นาที ประจุได้ประมาณร้อยละ 50 ในเวลา 10 นาที และประมาณร้อยละ 25 ในเวลา 5 นาที [161, 
167] 

 
รูปที่ 4.25 ซ้ายสถานีประจุไฟแบบประจุเร็ว (CHAdeMO) ขวาปลั๊กไฟแบบพิเศศส าหรับการประจุไฟอย่างรวดเร็ว [172] 

นอกจากน้ีแบตเตอรี่ลิเธียมไททาเนตออกไซด์ของโตชิบาน้ี ยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า โดยมีวงจรการอัดประจุ
และคายประจุได้มากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วไปถึง 2.5 เท่า [167] อีกท้ังยังสามารถท างานได้ในสภาพแวดล้อมที่
หลากหลายต้ังแต่อากาศหนาวที่อุณหภูมิ – 30 องศาเซลเซียส จนถึงอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส  ซึ่งพบว่ามีโอกาสน้อย

http://en.wikipedia.org/wiki/Nanocrystal
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มากท่ีจะพบการสะสมของโลหะลิเธียม ซึ่งการสะสมตัวของลิเธียมเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงที่จะเกิดการลัดวงจรภายในได้ และ
ผลกระทบจากการเสื่อมของแบตเตอรี่ลิเธียมไททาเนตออกไซด์ยังน้อยกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วไปอีกด้วย [168] 

4.1.4.2 รถยนต์ไฟฟ้านิสสันลีฟ (Nissan Leaf) 

ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้านิสสันลีฟ  (รูปที่ 4.26) ถือได้ว่าก าลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในปีที่ผ่านมา เพราะนอกจาก

รูปลักษณ์ภายนอกท่ีดูทันสมัยแล้ว ยังมาพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองการใช้งานได้มากท่ีสุด ทั้งในด้านความสะดวกสบาย

ในการขับข่ี การโดยสาร การสื่อสาร ความสะดวกในการชาร์จไฟ และการบ ารุงรักษา อีกท้ังยังควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่าง

ง่ายดาย 

 

รูปที่ 4.26 รถยนต์นิสสันลีฟ [175] 

 โดยรถยนต์ไฟฟ้านิสสันลีฟถูกพัฒนาข้ึนโดย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จ ากัด ประเทศญ่ีปุ่น ภายใต้โครงการ “นิสสัน 
กรีน โปรแกรม 2016” โดยใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในการกักเก็บพลังงานเพ่ือใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ ซึ่งรายละเอียด
ของแบตเตอรี่จะกล่าวในหัวข้อถัดๆไป 

Nissan เปิดตัว LEAF สู่สาธารณชนครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2552 (2009) ที่อาคารส านักงานใหญ่แห่งใหม่ของ 
Nissan ใจกลาง Yokohama ซึ่งนับต้ังแต่ เดือนธันวาคม ปี 2553 (2010) จนถึงเมษายน 2555(2012) Nissan ท ายอดขาย 
LEAF ไปแล้วมาก กว่า 27,000 คัน ทั่วโลก  [176] โดยประเทศที่มียออดขายมากท่ีสุดคือ ญ่ีปุ่น 13,000 คัน สหรัฐอเมริกา
มากกว่า 11,000 คัน กับอีก 3,000 คันในยุโรป ตัวเลขน้ียังคงเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ อย่าง ต่อเน่ือง  [173, 176, 177] ซึ่ง LEAF เคย
ถูกน ามาเปิดตัวในเมืองไทยแล้วครั้งหน่ึง ในงาน Bangkok International Motor Show เมื่อเดือนมีนาคม 2554 และขณะน้ี 
Nissan ก าลังอยู่ในระหว่าง ศึกษาความเป็นไปได้ เพ่ือจะน า LEAF เข้ามาท าตลาดในประเทศไทย อย่างจริงจัง ส่วนราคา
จ าหน่ายอยู่ที่ประมาณ 25,000 - 33,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 8 แสนกว่าๆ - 1 ล้านบาทกว่า [174] 

จุดเด่นส าคัญของ LEAF ที่ท าให้ได้รับความนิยมอย่างมาก มีอยู่ 4 ประการ คือ 

1. ระบบขับเคลื่อน ที่จะไม่มีการปล่อยมลพิษสู่โลกเลย อย่างสมบูรณ์แบบ (Zero Emission) 

2. การออกแบบที่ดึงดูดใจ 
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3. สามารถแล่นใช้งานได้ยาวไกล ถึง 160 กิโลเมตร ต่อการชาร์จไฟ 1 ครั้ง   

4. เชื่อมต่อเข้ากับระบบ จัดการจราจรอัตโนมัติ Advanced intelligent transportation (IT) ได้ 

ลักษณะทั่วไปของนิสสันลีฟ 

LEAF เป็นรถยนต์น่ัง Hatchback 5 ประตู 5 ที่น่ัง ระดับ Compact ที่สร้างข้ึนบนโครงสร้างวิศวกรรมใหม่หมด ทั้ง
คัน และใช้ พ้ืนตัวถังหรือ Platform แบบแรกในโลก ท่ีออกแบบมาเพ่ือให้ใช้กับรถยนต์พลังไฟฟ้าล้วนๆ 100% ส าหรับผลิต
ขายจริงในปริมาณมากๆ โดยเฉพาะเท่าน้ัน   รูปลักษณ์ภายนอก ถูกออกแบบให้ เน้นการไหลของอากาศ อย่างราบรื่นที่สุด 
ส่วนใต้ท้องรถ มีการน าวัสดุมาปิดทึบเพ่ือให้แบนราบที่สุด ให้อากาศไหลผ่านได้โดยไม่มีการสะดุด ซึ่งจะช่วยลดเสียงรบกวน
จากกระแสลม และจากใต้ท้องรถในทางอ้อม ชุดไฟหน้า ออกแบบให้ลดกา รต้านลม และช่วยเบี่ยงอากาศ ไม่ให้ไหลกระทบ
บริเวณกระจกมองข้างมากนัก ท าให้เสียงรบกวนจากกระแสลม ท่ีไหลผ่านบริเวณ กระจกมองข้างจะลดน้อยลง 

LEAF ขับเคลื่อนล้อหน้า ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบซิงโครนัส (Synchronous) ขนาด 80 กิโลวัตต์ 

ให้ก าลังสูงสุด 109 แรงม้า แรงบิด 28.5 กก.-ม. อัตราเร่ง 0 - 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 11.9 วินาที ความเร็วสูงสุดราว 140 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถว่ิงท าระยะทางได้ประมาณ 160 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง [173] 

โดยแหล่งพลังงานของ นิสสัน ลีฟ มาจากแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน ท่ีมีคุณสมบัติคือ เล็กกะทัดรัดและน้ าหนักเบา มี
ความจุถึง 24 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ให้พลังงานมากกว่า 90 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ชาร์จไฟจนเต็มหน่ึงครั้งจะเดินทางได้ 160-200 
กิโลเมตร [173] 

ส่วนการชาร์จไฟของ  2011 นิสสัน ลีฟ  น้ันมีที่ชาร์จไฟติดต้ังอยู่ที่ฝากระโปรงหน้า  (รูปที่ 4.27) ส าหรับ การชาร์จ
ปกติ ใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ส่วนควิกชาร์จสามารถชาร์จได้ถึง 80% ภายใน 30 นาที ส่วนระบบความปลอดภัยก็มี ระบบ
ควบคุมการทรงตัว VDC (Vehicle Dynamics Control) ระบบการป้องกันล้อหมุนฟรี และการออกแบบโครงสร้างให้ทนทาน 
ในห้องโดยสารมีถุงลมนิรภัยคู่หน้า และเข็มขัดนิรภัยทุกท่ีน่ัง  

  

รูปที่ 4.27 ที่ชาร์จไฟของลีฟติดต้ังอยู่ที่ฝากระโปรงหน้า (ซ้าย) ช่องเสียบส าหรับชาร์จไฟ หากต้องการเสียบชาร์จไฟ กับ ระบบ
ไฟบ้าน ให้ใช้ช่องเสียบฝั่งขวา ขนาดเล็ก และฝั่งซ้ายส าหรับ Quick Charge (ขวา) [173] 
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แบตเตอรี่ส าหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้านิสสันลีฟ 

แบตเตอรี่ของ  LEAF เป็นแบบ  ลิเธียม- ไอออน  ขนาดความจุ 24 กิโลวัตต์ /ชั่วโมง แบตเตอรี่แพ็ คจะมีทั้งหมด 48 

โมดูล (รูปที่ 4.28 ซ้าย) แต่ละโมดูลประกอบไปด้วยเซลล์ไฟฟ้า 4 เซลล์ ผู้รับหน้าท่ีประกอบคือ  AESC หรือ Automotive 

Energy Supply Corporation ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ Nissan และ NEC แบตเตอรี่น้ันประกอบด้วยข้ัวอาโนด (ลบ) ที่ท า

จากคาร์บอ น (C) และข้ัวคาโทด (บวก) ท าจากลิเธียมแมงกาเนต  [179] โดยแบตเตอรี่ดังกล่าวจะถูกวางไว้ที่ฐานรถใต้ห้อง

โดยสาร ดังรูปที่ 4.28 (ขวา)  

  

รูปที่ 4.28 แพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในนิสสันลีฟ (ซ้าย) [179] ต าแหน่งของแพ็คแบตเตอรี่ในนิสสันลีฟ (ขวา) [173] 

ส่วนระยะเวลาในการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง แบ่งตามแรงดันไฟดังน้ี 

- ชาร์จเต็ม ประมาณ 8 ชั่วโมง ส าหรับไฟ 220 / 240 โวลต์ 

- ชาร์จเต็ม ประมาณ 20 ชั่วโมง ส าหรับไฟ 110 / 120 โวลต์ 

- 80% จากจ านวนเต็ม ประมาณ 30 นาที ส าหรับไฟ 480 โวลต์ (โหมดควิกชาร์จ) 

ส าหรับอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบติดต้ังที่บ้าน หรือ Charging dock นิสสัน เลือกใช้บริการของ  AeroVironment บริษัท

ที่เชี่ยวชาญเรื่องอุปกรณ์ชาร์จไฟแรงสูงในแคลิฟอร์เนีย มารับหน้าท่ีในส่วนน้ี Charging dock ของ นิสสัน กันน้ าได้ ขนาดเล็ก 

สามารถติดต้ังได้ในทุกท่ีที่ต้องการ โดย  LEAF จะมีพอร์ทส าหรับชาร์จที่หน้ารถ 2 แบบ แบบแรกคือพอร์ทมาตรฐาน 

(Protocal) SAE J1772 ส าหรับก าลังไฟ Level 1 และ Level 2 คือไฟบ้าน  110 / 240 โวลต์ อีกแบบคือพอร์ทไฟฟ้าแรงดัน

สูง Level 3 480 โวลต์ ส าหรับใช้งานโหมดควิกชาร์จ ตามมาตรฐานล่าสุดของ CHAdeMO  

ในอนาคต Nissan กับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆ มีแผนจะผลิตแท่นชาร์จแบบไร้สาย ใช้คลื่นแม่เหล็กเหน่ียวน า  โดยการ 

ใช้คลื่นแม่เหล็ก ก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า ด้ วยวิธีการ ถอยรถเข้าไปจอด ให้แบ ตเตอรี่ ใต้ท้องรถ ตรงกับ อุปกรณ์ชาร์จแล้ว

เปิดเครื่องชาร์จไฟ นอกจากน้ี ผู้ผลิตรถยนต์หลายราย รวมทั้ง Nissan เอง ก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์พลั ง

ไฟฟ้าต่อไป ทั้งการติดต้ังมอเตอร์ ท่ีล้อ ในแบบ Motor-in-Wheels เทคโนโลยีการชาร์จไฟแบบไร้สายการปรับปรุงแบ ตเตอรี่ 

ให้มีความจุไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน เพ่ือช่วยให้รถยนต์ไฟฟ้า แล่นได้ระยะทางไกลข้ึน ฯลฯ [178] 
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4.2 รายละเอียดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้เทคโนโลยี Energy Storage ประเภทแบตเตอร่ี ส าหรับ
ใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานในภาคคมนาคมขนส่ง 

 
 จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium-ion batteries) และแบตเตอรี่นิคเกิลเมทัลไฮ

ไดรด์ (Ni-MH battery) นิยมน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ Plug-in hybrid เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บ

พลังงาน เน่ืองจากแบตเตอรี่ทั้งสองประเภทน้ีสามารถกักเก็บพลังงานและอัดประจุได้มากกว่าแบตเตอรี่ตะกั่ว -กรด นอกจากน้ี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมของแบตเตอรี่เหล่าน้ีน้อยกว่าอีกด้วย  อย่างไรก็ ตามแบตเตอรี่ตะกั่ว -กรด ยังคงมีบทบาทส าคัญ ใน

ปัจจุบัน เน่ืองจากมีราคาถูก จึงเป็นที่นิยมในการ เป็นแหล่งกักเก็บพลังงาน ส าหรับรถยนต์ทั่วไปประเภทเครื่องยนต์สันดาป

ภายใน รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าบางกลุ่ม อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะมีอายุ ยาวนานแต่เมื่อหมดอายุกา รใช้งานแล้วก็จะ

กลายเป็นขยะที่มีอันตรายได้เช่นกัน การก าจัดแบตเตอรี่หลังหมดอายุการใช้งานน้ันสามารถท าได้โดยการ รีไซเคิล  (Recycle) 

เพ่ือน าวัสดุต่างๆกลับมาใช้ใหม่ ป้องกันการรั่วไหลของสารพิษของแบตเตอรี่ลงสู่ธรรมชาติและลดพลังงานในการจัดหาวัตถุดิบ 

อย่างไรก็ตาม ในข้ันตอนของการรีไซเคิล แบตเตอรี่น้ันยังคงมีการปล่อยสารซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฝังกลบใน

บางส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ ในหัวข้อน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ ส าหรับ

ยานยนต์ไฟฟ้าและ  plug-in Hybrid  โดยเฉพาะ แบตเตอรี่  Ni-MH, แบตเตอรี่  Lithium-ion และแบตเตอรี่ตะกั่ว -กรด ซึ่ง

ได้รับความนิยมในการประยุกต์ใช้ร่วมกับส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าและ Plug-in hybrid ดังที่กล่าวข้างต้น 

 

4.2.1 กระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ส าหรับภาคคมนาคมขนส่ง 

 การรีไซเคิลเป็นกระบวนการหน่ึงที่ใช้ในการจัดการกับวัสดุที่ใช้แล้วและก าลังจะกลายเป็นขยะ โดยจุดมุ่งหมายของ

กระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่คือการแยกองค์ประกอบของวัสดุที่ใช้แล้วเป็นส่วนต่างๆ ตามชนิดของวัสดุ โดยส่วนที่สามารถน า

กลับมาใช้ใหม่ได้ จะถูกส่งไปสู่กระบวนการปรั บปรุงคุณภาพ ให้กลับมามีคุณภาพดังเดิม และสามารถใช้ประโยชน์ได้

เหมือนเดิม [124-126] 

 ในส่วนของแบตเตอรี่ส าหรับรถยนต์ก็เช่นเดียวกัน แบตเตอรี่รถยนต์ผลิตข้ึนจากวัตถุดิบและสารเคมีหลายชนิด เมื่อ

สิ้นอายุการใช้งานจะกลายเป็นขยะอันตราย และเป็นภาระทางสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน จึงนิยมรีไซเคิลแบตเตอรี่มากกว่าท่ีจะก าจัด

โดยวิธีอื่น เพราะนอกจากจะลดภาระทางสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการน าวัสดุที่ได้กลับมาใช้ใหม่ (วัสดุดังกล่าว คือ โลหะตะกั่ว , 

นิเกิล , แคดเมียม , สังกะสี , เงิน, แมงกานีส , สารละลายอิเล็กโ ทรไลท์ และตัวถังพลาสติก ฯลฯ ) ซึ่งกระบวนการรีไซเคิล

แบตเตอรี่น้ันสามารถแบ่งได้เป็น กระบวนการทางกล กระบวนการทางเคมี และกระบวนการทางความร้อน 

 กระบวนการทาง กล (mechanical process) เป็นกระบวนการแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่ และแยกประเภทของ

วัสดุที่ใช้ท าแบตเตอรี่ ก่อนที่จะส่งไปยังกระบวนการอื่นๆ การคัดแยกขยะเชิงกลน้ันสามารถท าได้หลายวิธี เช่น 

การบด(crushing) การร่อน (sieving) การแยกโดยการลอย(floating) ส าหรับการแยกพลาสติก หรือการแยก

โดยใช้แม่เหล็ก ส าหรับวัสดุจ าพวกโลหะ เป็นต้น 
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 กระบวนการทางเคมี  (chemical process) เป็นข้ันตอนหลังจากกระบวนการแยกชิ้นส่วนและแยกประเภท

วัสดุ กระบวนการทางเคมีจะมีการใช้สารเคมี หรือตัวท าละลายเป็นส่วนประกอบ เช่น การชะล้าง (leaching) 

โดยใช้กรดหรือด่าง , การตกตะกอนทางเคมี  (chemical precipitation) เป็นการแยกโลหะออกจาก

สารละลาย โดยการเติมสารเคมี ซึ่ งจะท าให้อนุภาคโลหะที่แขวนลอยอยู่ในสารละลายรวมตัวกัน และ

ตกตะกอน นอกจากน้ันต้องมีการปรับ pH ของสารละลายด้วย หรือโดยการอิเล็กโทรไลซิส , กระบวนการสกัด

โดยใช้ตัวท าละลาย (solvent extraction) เป็นต้น โดยกระบวนการทางเคมีเหล่าน้ีเป็นการสกัดเพ่ือให้ได้

โลหะบริสุทธ์ิ ในการน าไปผลิตแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง 

 กระบวนการทางความร้อน (Thermal treatment) ข้ันตอนน้ีจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ท าความสะอาดหรือก าจัด

มลภาวะที่ออกมาจากการเผาไหม้ วัสดุจ าพวกคาร์บอน และสารประกอบออแกนิก (organic compound) 

กระบวนการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นน้ัน สามารถรีไซเคิลวัสดุได้แตกต่างกันออกไป จึงจ าเป็นต้องมีการน ามาปรับใช้

ร่วมกัน ซึ่งการเลือกใช้แต่ละเทคนิ คก็ข้ึนอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ และข้ึนอยู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีของ

ผู้ประกอบการแต่ละแห่ง โดยมีรายละเอียดเทคโนโลยี ดังน้ี 

4.2.1.1 กระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ตะกั่วกรด [127, 128] 

แบตเตอรี่จากรถยนต์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เปน็แบตเตอรี่ชนิดกรด-ตะกั่ว ซึ่งส่วนประกอบสามารถ

รีไซเคิลได้มากกว่าร้อยละ 97 โดยสามารถท าเป็นวงจรปิดคือ รีไซเคิลแบตเตอรี่เก่า เข้าสู่กระบวนการผลิตแบตเตอรี่

ใหมไ่ด้เกือบทั้งหมด การรีไซเคิลแบตเตอรี่ประกอบดว้ย 5 ข้ันตอนหลัก คือ   

1. ท าการแยกหรือท าให้แบตเตอรี่แตกเป็นชิ้น ๆ  

2. ชิ้นส ่วนแบตเตอรี่จากข ้อ 1 ถูกน าไปแยกส ่วนที่เป ็นพลาสติก (โพลีโพรพีลีน ) ออกจากส ่วนที่เป็ น

สารละลายและตะกั่วและโลหะหนักอื่นๆ โดยส่วนที่เป็นพลาสติจะลอยข้ึนมาด้านบน และส่วนที่เป็น

ตะกั่วและโลหะหนักอื่นๆ จะตกลงที่ก้นถัง หลังจากน้ัน วัสดุแต่ละส่วนจะส่งต่อเข้ากระบวนต่อไป 

3. ส าหรับชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกจะน าไปล้าง ท าให้แห้ง แล้วส่งต่อไปโรงรีไซเคิลพลาสติก เพ่ือหลอม

เป็นพลาสติกใหม่ แล้วน าไปขาย หรือน าเข้ากระบวนการผลิตแบตเตอรี่อีกครั้ง 

4. แผงตะกั่ว ตะกั่วออกไซด์ รวมไปถึงส่วนอื่นๆที่เป็นตะกั่ว จะน าไปท าความสะอาด และน าไปหลอม

เป็นตะกั่วแท่ง (ingot molds) ซึ่งในขณะที่ตะกั่วอยู่ในสภาวะหลอมเหลวน้ีจะสิ่งเจือปนที่เรียกว่า  

dross ลอยข้ึนมาด้านบน และ dross จะถูกขูดออกจากผิวตะกั่วขณะที่ตะกั่วค่อยๆเย็นตัวลง 

หลังจากท่ีตะกั่วเย็นตัวลงจะถูกน าออกจากแม่พิมพ์และส่งไปยังกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ต่อไป   

5. กรดซัลฟุริกจัดการได้สองลักษณะคือ 

- ท าให้เป็นกลาง ด้วยสารที่มีส่วนผสมคล้ายกับเบกกิ้งโซดา (baking soda) หลังจากน้ันจะน ากรดที่

ถูกท าให้เป็นกลางแล้วใส่ลงในน้ า โดยน้ าจะถูกท าความสะอาด และทดสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตาม

มาตรฐานน้ าสะอาด ก่อนจะปล่อยเข้าไปในระบบท่อระบายน้ า 
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- ท าให้เป็นโซเดียมซัลเฟต มีลักษณะเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น ใช้ในอุตสาหกรรมสบู่ ผงซักฟอก แก้ว 

และสิ่งทอ  

โดยกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ตะกั่วกรด แสดงดังรูป 4.29 อย่างไรก็ดี แม้วัสดุเหล่าน้ีจะรีไซเคิลได้ แต่วัสดุ

ที่ผ่านการรีไซเคิลจะมีคุณภาพต่ าลงเรื่อยๆ ตามจ านวนรอบที่ถูกรีไซเคิล  

 
 

รูปที่ 4.29 แสดงกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ตะกั่วกกรด [129] 
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4.2.1.2 กระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน(Li-ion) 

แบตเตอรี่ Li-ion จะมีข้ันตอนการรีไซเคิลคล้ายๆกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดในข้ันแรกๆ แต่จะแตกต่างกันใน

ข้ันตอนการแยกโลหะ เน่ืองจากโลหะที่น ามาใช้ท าเป็นข้ัวแบตเตอรี่ Li-ion น้ันเป็นโลหะผสม ข้ันตอนการแยกโลหะ

แต่ละชนิดจึงซับซ้อนกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดมาก โดยในแบตเตอรี่ Li-ion มีส่วนประกอบต่างๆ ดังแสดงใน ตารางที่ 

4.6 [130] 

ตารางที่ 4.6 แสดงส่วนประกอบทางเคมีในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 

ส่วนประกอบ ปริมาณ (wt.%) 
LiCoO2 27.5 
Steel/Ni 24.5 
Cu/Al 14.5 
Carbon 16 
Electrolyte 3.5 
Polymer 14 

 

 การรีไซเคิลแบตเตอรี่ Li-ion มีข้ันตอนหลักๆ ดังน้ี 

 

1. ท าการแยกหรือท าให้แบตเตอรี่แตกเป็นชิ้น ๆ โดยวิธีการฉีกหรือบดด้วยเครื่องจักร (Shredding and 

crushing) ซึ่งบางครั้งกระบวนการน้ีจะต้องด าเนินการภายใต้สภาวะที่มีก๊าซเฉ่ือยหรือที่บรรยากาศ

แบบไครโอจินิก (cryogenic atmosphere) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาท่ีรุนแรงของลิเธียม แต่ใน

ปัจจุบันผู้ประกอบการบางแห่ง เลือกใช้วิธีการหลอม เพ่ือสกัดเอาโลหะออกมา  (smelting) แทนการ

ฉีกหรือบดด้วยเครื่องจักร โดยการใช้วิธีการน้ีพลาสติก สารละลายอิเล็กโทรไลท์ จะถูกเผาและระเหย

กลายเป็นก๊าซจึงไม่จ าเปป็นต้องผ่านกระบวนการแยกพลาสติกกับโลหะอีกครั้งหน่ึง  

2. ชิ้นส ่วนแบตเตอรี่จากข ้อ 1 ถูกน าไปแยกส ่วนที่เป ็นพลาสติก (โพลีโพรพีลีน ) ออกจากส ่วนที่เป็ น

สารละลายและโลหะหนักอื่นๆ โดยส่วนที่เป็นพลาสติจะลอยข้ึนมาด้านบน และส่วนที่เป็นโลหะหนัก

อื่นๆ จะตกลงที่ก้นถัง วัสดุส่วนที่เป็นเหล็กจะแยกโดยการใช้อ านาจแม่เหล็กในการดึงดูด 

(magnetism) หลังจากน้ัน วัสดุแต่ละส่วนจะส่งต่อเข้ากระบวนต่อไป 

3. การแยกอิเล็กโ ทรดออกจากแผ่นคอลเลกเตอร์ สามารถท าได้โดยการน าข้ัวอิเล็กโทรดไปจุ่มใน

สารละลาย N-methylpyrrolidone (NMP) ซึ่งสารละลายน้ีจะไปสลายพันธะของโลหะผสมที่เกาะ

กับแผ่นคอลเลกเตอร์ (Cu และ Al) 

4. การสลายด้วยความร้อน (Thermal treatment) โดยข้ันตอนน้ีจะใช้ความร้อนสองระดับ โดยที่

อุณหภูมิต่ าจะเป็นการสลายตัวที่ช่วยในการยึดเกาะของข้ัวกับแผ่นคอเลกเตอร์ หรือที่เรียกว่า binder 
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ซึ่งท ามาจาก polyvinylidene fluoride (PVDF) และที่อุณหภูมิต่ าน้ียังเป็นการออกซิเดชันของ

คาร์บอนอีกด้วย ในช่วงของอุณหภูมิสูงจะเป็นการเผาพลาสติกและตัวท าละลายอื่นๆ  

5. ข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนการสกัดโลหะออกจากโลหะผสม (Extractive metallurgy) ซึ่งจะมี

กระบวนการอยู่ 2 แบบคือ กระบวนการแบบเปียก  และกระบวนการแบบแห้ง ซึ่งจะประกอบด้วย

ข้ันตอนย่อยๆ ที่ต่างกัน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.7  

ตารางที่ 4.7 แสดงรายละเอียดข้ันตอนของกระบวนการสกัดโลหะ [131, 132] 

การใช้ตัวท าละลาย (Hydrometallurgy) 
 

การใช้ความร้อน (Pyrometallurgy) 
 

 การชะล้าง (Leaching) เป็นการละลายโลหะที่
ต้องการสกัดออกมาจาก โลหะผสม ให้อยู่ใน
สารละลายด้วยตัว ท า ละลายกรดหรือด่าง  
ข้ันตอนน้ีรวมไปถึงการก าจัดโลหะหนักด้วย 

 Solution concentration  และ Purification 
เป็นการท าให้สารละลายที่มีโลหะที่ต้องการ
สกัดละลายอยู่เข้มข้นสูงข้ึนหรือท าให้มีความ
บริสุทธ์ิมากข้ึน 

 Metal recovery การสกัดโลหะออกจาก
สารละลาย  มักจะใช้วิธี การสกัดด้วยตัวท า
ละลาย (Solvent extraction)  และตามด้วย
การแยกด้วยไฟฟ้า (Electrowining)  

 Drying เป็นการไล่ความชื้นและน้ าที่ติดมากับเศษ
โลหะก่อนป้อนสู่เตาหลอม  

 Calcination เป็นการเผาเพ่ือให้เกิดการสลายตัว
ของสารประกอบในวัสดุบางชนิดที่สลายตัวได้เมื่อ
ได้รับความร้อน เช่น สารประกอบคาร์บอเนต  
สารประกอบออกไซด์ 

 Roasting เป็นการเผา ซึ่งใช้อุณหภูมิสูงกว่า 
calcinations เพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างก๊าซ
และของแข็ง  

 Smelting เป็นการถลุงเพ่ือให้เกิดเฟสหลอมเหลว
อย่างน้อย 1 เฟสในส่วนผสม  

 Refining เป็นการเพ่ิมความบริสุทธ์ิให้กับโลหะที่
ถลุงได้ 

ในทางปฏิบัติพบว่ากระบวนการ  Hydrometallurgy มีประสิทธิภาพสูง กว่า  Pyrometallurgy เน่ืองจาก 

กระบวนกา ร Hydrometallurgy มีความสามารถในการท า ละลายและสกัดแยกแบบเฉพาะ (Selective leaching and 

extraction) จึงท าให้ได้ธาตุโลหะที่มีความบริสุทธ์ิสูง แต่กระบวนการ Pyrometallurgy ยังคงเป็นที่นิยมมากกว่าเน่ืองจากมี

ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากกว่า 

 เทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ Ni-MH และแบตเตอรี่ Li-ion  

ในเชิงพาณิชย์น้ัน เทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ทั้งสองชนิด มีอยู่หลายเทคโนโลยีตามการพัฒนาของ

ผู้ประกอบการ ซึ่งเทคโนโลยีการรีไซเคิลของแต่ละแห่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
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1. Toxco Inc. (Ohio) [131, 133-136] 

บริษัท Toxco เป็นบริษัทที่ด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียม ซึ่ง Toxco ได้พัฒนา

เทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ รวมไปถึงการรีไซเคิลโลหะจากแผงวงจรอิเล็กทรอนิก ส์ จนกร ะทั่งปัจจุบันไม่

เพียงแต่รีไซเคิลลิเธียมได้เท่าน้ัน ยังรวมไปถึงโลหะชนิดอื่นๆ ได้แก่ นิคเกิลแคดเมียม นิคเกิลเมทัลไฮไดรด์ ตะกั่ว เมอ

คิวรี่ จากแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ อีกด้วย โดยในปี 2009 บริษัท Toxco ใน Ohio ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐใน

การพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลแบตเตอรี่ ซึ่งกระบวนการรีไซเคิล แสดงดังรูปที่ 4.30 [131, 136] 
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รูปที่ 4.30 แสดงกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ โดยใช้เทคโนโลยีของ Toxco Inc. (Ohio) 

เทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ น้ันจะท าภายใต้สภาวะ cryogenic คือแบตเตอรี่จะถูก

ท าให้เย็นโดยมีอุณหภูมิต่ าถึง -325°F เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาท่ีรุนแรงของลิเธียม [137] และจะถูกส่ง

เข้ากระบวนการที่ท าให้แตกเป็นชิ้นเล็กๆ (Shredder & Hammer mill) ชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กจะถูกส่งต่อไปยัง 

Shaker Table โดยมีการพ่นน้ าเข้าไปในกระบวนการ ในส่วนของ จะได้ผลิตภัณฑ์หลักสามชนิด โดยส่วนแรกคือ 

พลาสติก (mixed plastic) ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการหลอมและน ามาผลิตเป็นพลาสติกอีกครั้ง ส่วนที่สองคือ 

คอปเปอร์ โคบอลต์ และอลูมิเนียม (Co/Cu & Aluminium) ส่วนน้ีจะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการ refinery เพ่ือท า

การแยกโลหะให้มีคุณสมบัติที่จะน ามาผลิตแบตเตอรี่อีกครั้ง และส่วนสุดท้ายคือ slurry ส่วนน้ีจะถูกส่งไปเพ่ือแยก

คาร์บอนออกก่อนที่จะส่งไปผลิตเป็น Li2CO3  
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2. Umicore [131, 138-141] 

เทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ของ Umicore สามารถรีไซเคิลได้ทั้งแบตเตอรี่ Ni-MH และแบตเตอรี่ Li-

ion โดยไม่จ าเป็นต้องแยกประเภทแบตเตอรี่ก่อน ส าหรับกระบวนการสกัดโลหะน้ัน ใช้ทั้ง การใช้ความร้อน  

(Pyrometallurgy) และการใช้ตัวท าละลาย (Hydrometallurgy) เทคโนโลยีการรีไซเคิลของ Umicore น้ันมี

ข้ันตอนหลักๆ สี่ข้ันตอน คือ 1) Smelting & Energy valorization 2) Refining & Purification of metals 3) 

Oxidation of Cobalt chloride into Cobalt oxide และ 4) Production of LiCoO2 ซึ่งแต่ละข้ันตอนมี

รายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 

 ข้ันที่ 1: Smelting & Energy valorization 

ในข้ันตอนน้ีเป็นการหลอมแบตเตอรี่ โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการท าให้แตกหรือลดขนาดมาก่อน โดยจะท า

การหลอมแบตเตอรี่ภายในเตา กระบวนการที่เกิดข้ึนภายในเตา มีดังน้ี  

 เกิดการระเหยของสารละลายอิเล็กโทรไลท ์

 หลอมเหลวโลหะที่เป็นส่วนประกอบต่างๆของแบตเตอรี่  

 มีการน าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ (calorific capacity) ของพลาสติก และส่วนที่เป็นสาร 

อนินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ 

 ใช้กราไฟท์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบในข้ัวลบของแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นตัวรีดิวซ์ภายใน reaction 

zone ของเตา เพ่ือรีดิวซ์โลหะออกไซด์ (metal oxide) ทั้งหมดให้อยู่ในรูปของโลหะ (metallic) 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้ันตอนน้ีจะประกอบไปด้วย 1) โลหะหลอมเหลว ที่ประกอบไปด้วย นิคเกิล  (Ni), 

โคบอลต์ (Co), คอปเปอร์(Cu), และเหล็ก (Fe) ซึ่งจะถูกส่งไปสกัดในข้ันตอนที่สอง 2) กากตะกรันเตาหลอม (Slag) 

โดยจะมีลิเธียมผสมอยู่ในตะกรัน ซึ่งจะส่งไปท าให้เป็น Li2CO3  และ 3) แก๊ส ที่ได้จากการเผาพลาสติก และระเหย

สารละลายอิเล็กโทรไลท์ เป็นต้น 

 ข้ันที่ 2: Refining & Purification of metals 

ส าหรับข้ันตอนน้ีเป็นการสกัดโลหะโดยใช้วิธีการใช้ตัวท าละลาย (Hydrometallurgy) เริ่มต้นด้วยการชะ

ล้าง (leaching) โลหะด้วยกรดซัลฟูริก ซึ่งจะแยกได้ผลิตภัณฑ์หลักสองตัวคือ นิคเกิลซัลเฟต (NiSO4) และโคบอลต์  

(II) คลอไรด์ (CoCl2)  

นิคเกิลซัลเฟตจะถูกท าให้เป็นผลึกใหม่ในรูปของสารประกอบ Ni(OH)2 ผ่านกระบวนการสกัดด้วย

ของเหลว (liquid-liquid extraction) และกระบวนการสร้างผลึก (re-crystallization)  ส่วนโคบอลต์  (II) คลอไรด์ 

จะถูกส่งไปยังข้ันตอนต่อไป 
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 ข้ันที่ 3 และ 4: Oxidation of Cobalt chloride into Cobalt oxide & Production of LiCoO2 

โคบอลต์  (II) คลอไรด์  จากข้ันตอนที่สองจะส่งมายังข้ันตอนที่สาม เพ่ือท าการออกซิไดซ์ภายในเตาท่ี 

Umicore พัฒนาข้ึนมาเอง ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นโคบอลต์ออกไซด์ที่มีคุณภาพสูง เพ่ือจะส่งไปผสมกับลิเธียมในการ

ท าข้ัวอิเล็กโทรดของแบตเตอรี่ในข้ันตอนที่ 4 ซึ่งได้ผลิตภัณฑ์คือ LiCoO2 

กระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ โดยใช้เทคโนโลยีของ Umicore ต้ังแต่ข้ันตอนที่ 1-4 แสดงดังรูปที่ 4.31 
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รูปที่ 4.31 แสดงกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ Ni-MH และแบตเตอรี่ Li-ion โดยใช้เทคโนโลยีของ Umicore [139-141] 

3. Accurec GmbH (Germany) [131, 142] 

เทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่  Li-ion ของ Accurec GmbH มีสองกระบวนการหลัก คือ การแยก

ส่วนประกอบของแบตเตอรี่ด้วยเครื่องจักร และกระบวนการสกัดโลหะ (cobalt manganese alloy และ lithium 

chloride) ด้วยวิธีการใช้ความร้อน (Pyrometallurgically) ร่วมกับวิธีการใช้ตัวท าละลาย (Hydrometallurgy) 

โดยเทคโนโลยีการรีไซเคิลประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ดังน้ี 

 ข้ันตอนแรกเป็นการเตรียมแบตเตอรี่ส าหรับรีไซเคิล โดยแยกวัสดุส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์และ

พลาสติกออกจากแบตเตอรี่ และก าจัดส่วนที่เป็นของเหลวในแบตเตอรี่ ซึ่งก็คือ สารละลายอิเล็ก
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โทรไลท์ ตัวท าละลาย (solvent) รวมไปถึง conductive salts ด้วยวิธีการให้ความร้อนในภาวะ

สุญญากาศ (Vacuum thermal) 

 หลังจากน้ัน จะเข้าสู่กระบวนการบดแบตเตอรี่ให้เป็นชิ้นเล็กๆ และท าการแยกส่วนประกอบ

ต่างๆด้วยวิธีการ ร่อน (sieving) การแยกโดยใช้แม่เหล็ก ซึ่งในข้ันตอนน้ีจะได้อลูมิเนียม คอป

เปอร์ เหล็ก และพลาสติกที่เป็นส่วนของ binder 

 เน่ืองจาก Binder จากข้ันตอนที่แล้วยังมีส่วนของข้ัวอิเล็กโทรดติดอยู่ ดังน้ันจึงน าส่วนที่เป็น 

binder มารวมและอัดเป็นก้อนโดยผ่านกระบวนการ Agglomeration หลังจากน้ันจะส่งเข้าสู่

เตาหลอม เมื่อท าการหลอมแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์สองส่วน คือ cobalt manganese alloy และลิ

เธียมที่ปนอยู่ในตะกรัน(slag) 

 ข้ันตอนสุดท้ายคือการสกัดลิเธียมจากตะกรัน(slag) ด้วยการชะล้าง (Leaching) และตกตะกอน

(Precipitation) โดยผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้ คือ ลิเธียมคลอไรด์ (Lithium Chloride) โดย

กระบวนการทั้งหมด แสดงดังรูปที่ 4.32 

 

รูปที่ 4.32 แสดงกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ Li-ion โดยใช้เทคโนโลยีของ Accurec GmbH [131, 142] 
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 การรีไซเคิลแบตเตอรี่ส าหรับรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า ยังมีอีกหลายเทคโนโลยี ซึ่งไม่ได้กล่าวไว้ในที่น้ี ท้ังเทคโนโลยี

ของ Akkuser OY (Finland), Batrec Industrie AG (Switzerland), Sony/Sumitomo (Japan) และอีกหลายๆ เทคโนโลยี 

ซึ่งแต่ละเทคโนโลยีก็ข้ึนกับชนิดของแบตเตอรี่ รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ขนาดของแบตเตอรี่ เป็นแบตเตอรี่ปฐมภูมิหรือทุติย

ภูมิ เป็นต้น ส าหรับแบตเตอรี่รถยนต์อย่างลิเธียมไอออนน้ัน มีส่วนประกอบทางเคมีหลายชนิด ดังน้ันการรีไซเคิ ลจึงข้ึนอยู่กับ

คุณสมบัติของสารเคมี และองค์ประกอบอื่นๆ ในแบตเตอรี่ โดยสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 4.8   

ตารางที่ 4.8 สรุปวิธีการรีไซเคิลส าหรับส่วนประกอบต่างๆ ของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน [144] 
ส่วนประกอบของแบตเตอรี ่ วัสดุ/ธาตุท่ีใช ้ กระบวนการรีไซเคิล 
เปลือก (Shells) เหล็ก (Fe) กระบวนการเชิงกล (Mechanical process) และความร้อน (thermal 

treatment) 
 พลาสติก กระบวนการเชิงกล (Mechanical process) 
Aluminum foil อลูมิเนียม (Al) กระบวนการเชิงกล (Mechanical process), การชะล้างด้วยกรด (acid 

leaching) และการตกตะกอนทางเคมี (chemical precipitation) 
ขั้วลบ (Anode) คอปเปอร์ (Cu) กระบวนการเชิงกล (Mechanical process) 
 กราไฟท์ 

(graphite/C) 
กระบวนการเชิงกล (Mechanical process) และความร้อน (thermal 
treatment) 

สารยึดเกาะขั้วแบตเตอร่ีกับแผ่น
คอลเล็กเตอร์ (Adhesive agent) 

polyvinylidene 
fluoride (PVDF) 
binder 

กระบวนการทางความร้อน (thermal treatment) 

อิเล็กโทรไลท์ (สารละลายออแก
นิก; LiPF6, LiBF6, LiCO4) 

 กระบวนการทางความร้อน (thermal treatment) และการสกัดด้วยตัวท าละลาย 
(solvent extraction) 

ขั้วบวก (Cathode; LiCoO2, 
LiNiO2, LiMnO4) 

โคบอลต์ (Co) กระบวนการเคมีเชิงกล (Mechanochemical process); กระบวนการละลาย
(dissolution process); กระบวนการทางความร้อน (thermal treatment); การ
ชะล้างด้วยกรด (acid leaching); การชะล้างด้วยจุลินทรีย์ (bioleaching); การ
สกัดด้วยตัวท าละลาย  (solvent extraction); การตกตะกอนทางเคมี (chemical 
precipitation)  และกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี (electrochemical process) 

 ลิเธียม (Li) กระบวนการเคมีเชิงกล (Mechanochemical process); กระบวนการทางความ
ร้อน (thermal treatment); กระบวนการละลาย (dissolution process);  การ
ชะล้างด้วยกรด (acid leaching); การชะล้างด้วยจุลินทรีย์ (bioleaching); และ
การสกัดด้วยตัวท าละลาย (solvent extraction) 

 นิคเกิล (Ni) กระบวนการเคมีเชิงกล (Mechanochemical process); การตกตะกอนทางเคมี 
(chemical precipitation)  และกระบวน การทางไฟฟ้าเคมี (electrochemical 
process) 

 แมงกานีส (Mn) การตกตะกอนทางเคมี (chemical precipitation) 

 
ประโยชน์ที่ได้จากการรีไซเคิล [144] 

 ช่วยลดภาระในการก าจัดกากของเสียจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม 

 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการหาซื้อวัตถุดิบใหม่ เน่ืองจากใช้วัสดุที่รีไซเคิลเป็นวัตถุดิบแทนได้ 

 ลดปัญหาในการจัดหาพ้ืนที่ส าหรับการฝังกลบ และลดปริมาณมลพิษจากการเผาไหม้กากของเสีย 
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 ลดและป้องกันสารพิษสู่ธรรมชาติ และเป็นการน าวัสดุต่างๆกลับมาใช้ใหม่ 

 

4.2.2 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้เทคโนโลยี Energy Storage ประเภทแบตเตอรี่ 

 

 จากการศึกษาท่ีผ่านมา  [131,145] พบว่า การใช้พลังงานและการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ในข้ันตอนการก าจัด

และรีไซเคิลแบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฮบริด (ดังแสดงในรูปที่ 4.33-4.34 ตามล าดับ )น้ันน้อยเมื่อเทียบกับ

ข้ันตอนการจัดหาวัตถุดิบและการผลิตจากรูปที่ 4.33 แสดงให้เห็นว่า แบตเตอรี่ Ni-MH น้ันใชัพลังงานในการ  รีไซเคิล  สูงที่สุด

รองลงมาคือ แบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบตเตอรี่ Li-ion(Ni-Co) และแบตเตอรี่ Li-ion (Mn) ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณ

การปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ของกระบวนการ รีไซเคิล แบตเตอรี่เหล่าน้ีดังแสดงในรูปที่ 4.34 จากท้ัง 2 รูปแสดงให้เห็น

ว่า การรีไซเคิลจะช่วยลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์จากการจัดการวัสดุใหม่ (Recycled effect) 

 

รูปที่ 4.33 พลังงานที่ต้องใช้ ต่อ  1 kW ของแบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าในข้ันตอนต้ังแต่การผลิต การรีไซเคิลและการ
ก าจัดแบตเตอรี่ (โดยไม่ค านึงถึงขบวนการMetallurgical recovery ของระบบ Li-ion (Mn))[131] 

 

รูปที่ 4.34 ปริมาณ CO2ที่ปล่อยออกมาต่อ  1 kW ของแบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าในข้ันตอนต้ังแต่การผลิต การ รีไซเคิล  

และการก าจัดแบตเตอรี่ (โดยไม่ค านึงถึงกระบวนการ Metallurgical recovery ของระบบ Li-ion (Mn)) [131] 
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 นอกจากน้ีแล้ว สิ่งที่ต้องค านึงในข้ันตอนการ ก าจัดแบตเตอรี่คือการรั่วไหลของสารเคมีและวัสดุต่างๆ ที่ใช้ผลิต

อิเล็กโทรดและอิเล็กโทรไลท์ในข้ันตอนการแยกตะกั่วออกจากสารละลายเล็กโตรไลต์และการหลอมตะกั่วน้ันจะมีสารพิษปล่อย

ออกมาได้แก่ ก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ไอของคลอรีนรวมถึงการรั่วไหลของตะกั่ว  [146,147] สารพิษเหล่าน้ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยเฉพาะไอตะกั่ว ผู้ที่สัมผัสจะมีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเน้ือ ในระยะยาวไอ

ตะกั่วจะส่งผลต่อระบบประสาทท าให้ความจ าเสื่อมและมีผลต่อระบบไตรวมทั้งก่อให้เกิดความพิการแต่ก าเนิดด้วย  นอกจากน้ี

ยังมีสารอื่นที่ปล่อยออกมาจากการรีไซเคิลแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดดังแสดงในตารางที่ 4.9 ในกรณีอิเล็กโทรไลท์ของแบตเตอรี่นิค

เกิลเมทัลไฮไดรด์มีส่วนประกอบของ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์และนิคเกิลไฮดรอกไซด์ ในส่วนของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ น้ัน

เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะส่งผลให้เกิดอาการปวดหั ว อาเจียน และท้องเสีย ในขณะที่นิคเกิล ไฮดรอกไซด์ เป็นสารก่อมะเร็งใน

มนุษย์และสัตว์ [148] นอกจากน้ียังมีสารอื่นที่ปล่อยออกมาจากการรีไซเคิลแบตเตอรี่นิคเกิลเมทัลไฮไดรด์แสดงในตารางที่  

4.10  ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน  จะมีลิเธียมเป็นส่วนประกอบทั้งอิเล็กโทรดและอิเล็กโทรไล ท์ [149]  โดยสารที่

ปล่อยออกมาจากการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แสดงดังตา รางที่ 4.11  ไอออนิกลิเทียมน้ันสามารถท าลายระบบสมอง

ส่วนกลางได้ นอกจากน้ีการสัมผัสโลหะลิเทียมโดยตรงยังก่อให้เกิดการไหม้ทางเคมีได้ด้วย ความเป็นพิษของอิเล็กโตรไลท์

ข้ึนอยู่กับชนิดของสารประกอบลิเทียมไอออนเป็นหลัก หากมีส่วนแประกอบของ นิคเกิล , โคบอลต์ , คอปเปอร์ โพ ลิโพรพิลีน 

หรือ สารหนูก็เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งได้   

 ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าและHybrid น้ันจะมีความเป็นพิษสูงแต่โดยทั่วไปบริษัทผู้ผลิต เช่น   โตโยต้า

หรือฮอนด้าจะมีระบบรับแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานแล้วกลับไปรีไซเคิล ซึ่งจะปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมดังน้ันปัจจัย

หน่ึงที่ต้องค านึงถึงในการดูแลแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานคือการจัดเก็บเพ่ือส่งต่อไปยังระบบ รีไซเคิลที่มีมาตรฐาน 

ตารางที่ 4.9 สารที่ปล่อยออกมาจากการรีไซเคิลแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด [150] 

สารที่ปล่อยจากการRecycle แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด (kg/kg) 
Particulates (มลพิษทางอากาศ) 1.69E-05 
Lead (มลพิษทางอากาศ) 5.15E-06 
Cadmium (มลพิษทางอากาศ)) 3.05E-08 
Copper (มลพิษทางอากาศ) 5.76E-08 
Zinc (มลพิษทางอากาศ) 1.92E-07 
Arsenic (มลพิษทางอากาศ) 1.53E-08 
Nitrogen oxides (มลพิษทางอากาศ) 0.24E-03 
Sulfur dioxide (มลพิษทางอากาศ) 2./5E-03 
COD(มลพิษทางน้ า) 9.52E-05 
Antimony (มลพิษทางน้ า) 3.64E-07 
Mercury(มลพิษทางน้ า) 1.84E-10 
Nickel(มลพิษทางน้ า) 2.33E-08 
Lead(มลพิษทางน้ า) 7.63E-08 
Cadmium(มลพิษทางน้ า) 5.08E-09 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4-53 

Copper(มลพิษทางน้ า) 6.78E-09 
Zinc(มลพิษทางน้ า) 3.05E-08 

ตารางที่ 4.10 สารที่ปล่อยออกมาจากการ Recycle แบตเตอรี่นิคเกิลเมทัลไฮไดรด์ [150] 

สารที่ปล่อยจากการรีไซเคิลแบตเตอรี่ Ni-MH  (kg/kg) 
Slag(มลพิษทางดิน) 0.236 
Toxic chemical(มลพิษทางดิน) 0.030 
By-product from Recycling of the Ni-MH Batteries (kg/kg) 
Chromium (ผลิตภัณฑ์ข้ันทุติยภูมิจากการรีไซเคิล) 0.017 
Ferronickel (ผลิตภัณฑ์ข้ันทุติยภูมิจากการรีไซเคิล) 0.471 
Nickel (ผลิตภัณฑ์ข้ันทุติยภูมิจากการรีไซเคิล) 0.010 
Polypropyplene (ผลิตภัณฑ์ข้ันทุติยภูมิจากการรีไซเคิล) 0.049 
Steel/Iron (ผลิตภัณฑ์ข้ันทุติยภูมิจากการรีไซเคิล) 0.285 
Vanadium 0.057 

ตารางที่ 4.11 สารที่ปล่อยออกมาจากการ Recycle แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนA 

สารที่ปล่อยจากการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเที่ยม ไอออน(kg/kg) 
SO2(มลพิษทางอากาศ) 0.0045 
สารระเหยอินทรีย์(มลพิษทางอากาศ) 0.0025 
Solid suspension(มลพิษทางน้ า) 0.012 
Chemical oxygen(มลพิษทางน้ า) 0.030 
Total hydrocarbon(มลพิษทางน้ า) 0.00001 
Cu+Co+Ni(มลพิษทางน้ า) 0.00005 
Fluoride(มลพิษทางน้ า) 0.00003 

A Battery Waste Management Life Cycle Assessment, 18 October 2006, ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT (ERM) 
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บทท่ี 5 องค์ประกอบเทคโนโลยี Energy Storage และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้
ร่วมกับระบบผลิตพลังงานทดแทนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดการน าเทคโนโลยี Energy Storage ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบผลิตพลังงาน

จากแหล่งพลังงานทดแทน  พร้อมยกตัวอย่างโครงการหรืองานวิจัยพัฒนาท่ีได้ด าเนินการแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้พัฒนาโครงการเพ่ือทดลองน าเทคโนโลยี Energy storage มาประยุกต์ใช้กลับ

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหลากหลายรูปแบบ ดังเช่นการน าเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาประยุกต์ร่วมกับ Ice storage 

และ Compressed air energy storage (CAEs) และการน าระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับ  Pumped-

storage hydroelectricity ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้น าตัวอย่างโครงการหรืองา นวิจัยที่ด าเนินการแล้วมาอธิบายเพ่ือให้เห็น

รายละเอียดเทคโนโลยีชัดเจน โดยรายละเอียดของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะแสดงในหัวข้อต่อไป 

 

5.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Energy storage ร่วมกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ 

 

 5.1.1 ระบบสูบน้้ากลับ (Pump Hydro-Electric Storage) 

 ประเทศไทยได้เริ่มมีการน าระบบสูบน้ ากลับ (Pump Hydro-Electric Storage) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ าจากเข่ือนในรูปแบบของโรงไฟฟ้าพลังน้ าสูบกลับเช่น โรงไฟฟ้าเข่ือนล าตะคองชลภา- วัฒนา  

จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ 5.1)  

 

รูปที่ 5.1ระบบสูบน้ ากลับโรงไฟฟ้าเข่ือนล าตะคองชลภา-วัฒนา จังหวัดนครราชสีมา [1] 

 ไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบกลับ เป็นรูปแบบการผลิตไฟฟ้าท่ีตอบสนองช่วงเวลาท่ีมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด  โดยการ

ถ่ายเทน้ าระหว่างอ่างเก็บน้ าท่ีมีระดับแตกต่างกัน ในช่วงเวลาท่ีมีความต้องการไฟฟ้าน้อย ปริมาณไฟฟ้าส่วนเกินในระบบจะถูก

น ามาใช้ในการสูบน้ าไปยังอ่างเก็บน้ าท่ีอยู่สูงกว่า เมื่อถึงช่วงเวลาท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามาก น้ าจะถูกปล่อยกลับลงมายังอ่าง

http://www.yp.co.th/images/stories/article/HDPW-Pump.jpg
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เก็บน้ าท่ีอยู่ต่ ากว่าและผลิตไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้จึงผันแปรตามปริมาณน้ า และความแตกต่างของระดับน้ าของอ่างเก็ บ

น้ าท้ังสองตัวอย่างเช่นระบบโรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบกลับของโรงไฟฟ้าเข่ือนล าตะคองชลภา-วัฒนา ซึ่งใช้อ่างเก็บน้ าท่ีมีอยู่เดิม

และบริหารจัดการน้ าโดยกรมชลประทาน เป็นอ่างเก็บน้ าตัวล่าง และก่อสร้างอ่างเก็บน้ าตัวบนเพ่ิมเติมบนเขายายเท่ียง  ในช่วง

การใช้ไฟฟ้าปกติน้ าจะถูกปล่อยจากอ่างเก็บน้ าส่วนบนลงมาเพ่ือหมุนกังหันและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  หากต้องการผลิตไฟฟ้า

ในช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ าหรือน้อยลง จะใช้ไฟฟ้าท่ีเหลือจ่ายให้กับปั๊มน้ าขนาดใหญ่ท่ีติดต้ังอยู่ในอ่างเก็บน้ าส่วนล่าง 

เพ่ือสูบน้ าจากอ่างเก็บน้ าส่วนล่างน้ีกลับข้ึนไปเก็บ ไว้ที่อ่างเก็บน้ าส่วนบนเพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้าต่อไป รูปแบบการท างานน้ี

แสดงในรูปที่ 5.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2 ระบบสูบน้ ากลับ [3] 

 

รายละเอียดเทคโนโลยีส าคัญที่เกี่ยวข้องในระบบน้ี ได้แก่  

 กังหันน้ า (Water Turbine) โดยกังหันเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญที่สุดของโรงไฟฟ้า เน่ืองจากกังหันจะเป็นตัวรับการ

กระท าจากต้นก าลังมาเป็นพลังงานกลเพ่ือหมุนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าออกมา กัง หันน้ าแบ่งออกได้เป็น 2 

ชนิดคือ 

o กังหันแบบแรงกระแทก (Impulse Turbine)[2]เป็นกังหันที่หมุนโดยอาศัยแรงฉีดของน้ าจากท่อส่งน้ าท่ีรับน้ า

จากท่ีสูง หรือหัวน้ าสูง ไหลลงมาตามท่อที่ลดขนาดลงมายังหัวฉีดกระแทกถังหันให้หมุน และต่อแกนกับเครื่อง

ก าเนิดผลิตไฟฟ้าออกไป 

Turbinegenerator 
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o กังหันแบบแรงสะท้อน (Reaction Turbine) [2] เป็นกังหันที่หมุนโดยใช้แรงดันของน้ าท่ีเกิดจากความต่าง

ระดับของน้ าด้านหน้าและด้านท้ายของกังหันกระท าต่อใบพัด ระดับด้านท้ายน้ าจะอยู่สูงกว่าระดับบนของ

ปลายท่อปล่อยน้ าออกเสมอ กังหันชนิดน้ีเหมาะกับอ่างเก็บน้ าท่ีมีความสูงปานกลางและต่ า  

 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบซิงโครนัส (3 Phase Synchronous Motor)[4] คือมอเตอร์ที่ต้องใช้

แหล่งจ่ายไฟ 2 แหล่งจ่ายและแรงบิดเกิดที่ความเร็วซิงโครนัสเท่าน้ัน ท่ีความเร็วอื่นแรงบิดเฉลี่ยจะเป็นศูนย์จาก

ข้ัวแม่เหล็กของโรเตอร์ที่มีขดลวดหน่วงประกอบอยู่ เมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส เข้าสู่ขดล วดที่สเตเตอร์จะเกิด

การเหน่ียวน าท่ีขดลวดหน่วงและท าให้โรเตอร์หมุนจนกระทั่งความเร็วเกือบถึงความเร็วซิงโครนัสจึงจ่ายไฟฟ้า

กระแสตรงให้ขดลวดฟิลด์ เมื่อขดลวดฟิลด์ได้รับพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ความเข้มสนามแม่เหล็กที่โรเตอร์จะ

เพ่ิมข้ึน ท าให้ข้ัวแม่เหล็กของโรเตอร์กับข้ั วแม่เหล็กที่ขดลวดสเตเตอร์ประกบติดกัน และหมุนด้วยความเร็ว 

ซิงโครนัสเครื่องก าเนิดซิงโครนัสน้ีจะมีขนาดและพิกัดใหญ่มาก ท าหน้าท่ีเปลี่ยนพลังงานกลที่ได้รับและแรงบิดที่มา

หมุนแกนโรเตอร์ ซึ่งจะถูกต่ออยู่กับกังหัน  (Turbine) ให้ไปอยู่ในรูปของพลังงานไฟฟ้า โดยจะต้องคว บคุมความเร็ว

รอบของแกนโรเตอร์ให้คงที่เสมอ เพ่ือให้ความถ่ีที่ผลิตได้มีค่าคงที่ โครงสร้างเครื่องก าเนิดซิงโครนัส 3 เฟสโครงสร้าง

ส าคัญประกอบไปด้วย สเตเตอร์ (Stators) ท าหน้าท่ียึดขดลวดอาร์เมเจอร์ที่บรรจุอยู่ในสล๊อตประกอบด้วยแผ่นลา

มิเนทบางๆอัดเป็นรูปทรงโรเตอร์ ( Rotors ) 

o Rotor เป็นส่วนที่หมุน โดยมีขดลวดตัวน าฝั่งอยู่ในร่องรอบแกน Rotor โดยจะรับไฟกระแสตรงจาก Excitor 

เพ่ือท าหน้าท่ีสร้างสนามแม่เหล็ก และจะมีจ านวนข้ัวแม่เหล็กต่างกัน 

o Stator เป็นส่วนที่ไม่มีการเคลื่อนที่ โดยส่วนน้ีจะมีขดลวดตัวน าฝังอยู่ภายในร่องแกน Stator โดยอาศัย

หลักการเคลื่อนที่ตัดผ่านของของสนามแม่เหล็กบนโรเตอร์ ผ่านลวดตัวน าบนสเตเตอร์ จะเหน่ียวน าให้เกิด

ไฟฟ้ากระแสสลับข้ึนที่สเตเตอร์ 

 Reversible pump-Turbine  [5] เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากลับได้ท าหน้าท่ีเป็นเครื่องสูบน้ าและกังหันโดยการเลือกโหมด

การใช้พลังงานสามารถท าได้โดยการหมุนย้อนกลับได้เครื่องสูบน้ ากังหันและปล่อยน้ าผ่านกังหัน ก็สามารถท าให้เกิด

กระแสไฟฟ้าได้ทั้งสองทาง 

5.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Energy storage ร่วมกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในต่างประเทศ 

 

 5.2.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Compressed Air Energy Storage (CAEs) ร่วมกับกังหันลม 

 

 ใน เยอรมนีและสหรัฐอเมริกา ได้น ากระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากพลังงานทดแทนเช่นกังหันลม  มาเก็บไว้ในรูปของ 

อากาศอัด (Compressed air) โดยใช้เทคโนโลยี Compressed Air Energy Storage (CAEs) โดยประเทศเยอรมนีใช้กังหัน

ก๊าชขนาด 390 MW และ ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้กังหันก๊าชขนาด 110 MW [6] การประยุกต์ใช้กังหันลมร่ว ม CAEs น้ี 

สามารถท าได้ 2 แบบ ดังน้ี 
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 1) การใช้กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานลมมาใช้ในการขั บเคลื่อนอุปกรณ์เพ่ืออัดอากาศเข้าถังหรือโพรงชั้นหิน

[7,8,9,10]โดยมีรูปแบบการท างานของระบบน้ีแสดงดังรูปที่ 5.3  จากรูปพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมจะถูกน ามาใช้ในการ

ขับเคลื่อน มอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ืออัดอากาศผ่าน Compressor ที่ท างานร่วมกับ Intercooler และส่งไปกักเก็บไว้ยังถั งหรือโพรง

ชั้นหินเกลือ จากน้ันอากาศที่อัดเก็บไว้จะถูกส่งผ่าน Recuperator และขยายด้วย Expander ก่อนส่งไปยัง กังหันก๊าชเพ่ือปั่น

ไฟฟ้า ก๊าชร้อนที่ออกจากกังหันก๊าช จะถูกส่งไปยัง Recuperator อีกครั้งเพ่ือน าความร้อนที่จะปล่อยทิ้งมาให้ความร้อนกับ

อากาศอัดก่อนป้อนเข้าสู่ กังหันก๊าช 

 
 

รูปที่ 5.3 การท างานของระบบ Compressed Air Energy Storage (CAEs) ร่วมกับกังหันลม 

 รายละเอียดด้านเทคนิคเก่ียวกับอุปกรณ์เชื่อมต่อพลังงานที่ผลิตจากพลังงานทดแทนกับ CAEs สามารถสรุปได้ดังน้ี  

 มอเตอร์ไฟฟ้า [11] ใช้พลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากกังหันลม เป็นต้นก าลังให้กับ Compressor เพ่ืออัดอากาศให้มีความ

ดันสูงข้ึนซึ่งขนาดที่ใช้จะสัมพันธ์กับขนาดของ Compressor 

 Compressor หน้าท่ีลดปริมาตรและเพ่ิมความดันให้กับอากาศเพ่ือส่งไปเก็บไว้ในถังหรือโพรงชั้นหินเกลือมี หลาย

ประเภทแต่ที่นิยมน ามาใช้กับระบบ CAEs น้ันคือ  

o Reciprocating compressor (piston) [11,12,13] เป็นCompressor ที่ได้รับความนิยมเน่ืองจากมีราคา

ถูก ติดต้ังง่าย มีช่วงก าลัง (แรงม้า )ที่กว้าง และสามารถอัดให้อากาศมีความดันสูงแต่ Reciprocating 
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compressor มีค่าบ ารุงรักษาสูงเพราะมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไว้หลายชิ้นส่งผลให้เกิดความเสียหายได้ง่าย แบ่ง

ออกเป็น Single Stage และTwo Stage ในส่วนของ Single stage air compressors น้ันลูกสูบจะดึง

อากาศและอัดอากาศไปที่ความดันที่ต้องการภายในหน่ึงช่วงจังหวะการท างานของลูกสูบซึ่งสามารถอั ด

อากาศให้มีความดันได้สูงถึง 150psi ในขณะที่ Two stage air compressors น้ันจะอัดอากาศสอง

จังหวะโดย ลูกสูบจะดูดอากาศเข้ามาและอัดอากาศไปที่  Intermediate pressure จากน้ันส่งต่ออากาศ

ไปยัง Intercooler จากน้ันอากาศที่อยู่ในท่อน้ีก็จะถูกอัดซ้ าอีกครั้ง ระบบน้ีจะอัดอ ากาศให้มีความดันได้

สูงถึง 200 psi เหมาะส าหรับระบบที่ต้องการความดันสูงพร้อมกับลดอุณหภูมิของอากาศที่อัดด้วยอย่างไร

ก็ตาม Compressor ชนิดน้ีจะมีการเคลื่อนที่ของลูกสูบตลอดเวลาจึงต้องค านึงถึงน้ ามันหล่อลื่นที่ใช้กับ 

Compressor ด้วย เพ่ือช่วยลดการเสียดสีของชิ้นส่ว นต่างๆ และป้องกันอากาศออกจาก  Compressor 

ตรงช่องระหว่างอุปกรณ์ด้วย 

o Rotary compressor [13]ท างานเหมือน Reciprocating compressor แต่ใช้เกลียวสว่านแทนลูกสูบเมื่อ

สว่านเริ่มหมุนอากาศก็จะถูกอัดและดันไปเก็บไว้ในโครงสร้างที่ทนความดันได้สูง 

o Centrifugal compressor [13]ท างานด้วยระบบ  Dynamic ใช้การเหว่ียงของ Impeller ที่ความเร็วสูง

กว่า 2 ระบบก่อนหน้าน้ี เพ่ืออัดอากาศให้เข้าไปเก็บไว้ในโครงสร้างที่ทนความดันได้สูงเหมาะกับโครงสร้าง

ขนาดใหญ่เน่ืองจากท างานแบบต่อเน่ือง 

 Recuperator [14,15] เป็นระบบแลกเปลี่ยนความร้อนโดยน าความร้ อนจากท่ีเหลือทิ้งจาก กังหันก๊าช มาให้ความ

ร้อนกับอากาศอัดที่จะป้อนเข้าสู่กังหันก๊าช  ลักษณะการท างานของ Recuperatorแสดงดังรูปที่ 5.4  Recuperator 

น้ันแบ่งเป็น 4  ประเภทหลักดังน้ี 

 
รูปที่ 5.4 การใช้ความร้อนเหลือทิ้งใน Recuperator [14] 

o Metallic radiation recuperatorเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดประกอบด้วยท่อโลหะ 2 ท่อซ่อนกันดังรูปที่ 5.5 

โดยก๊าชร้อนจะไหลผ่านท่อด้านในและก๊าชเย็นจะไหลในท่อรอบนอกก๊าชร้อนจะถ่ายเทความร้อนให้ก๊าช

เย็นส่งผลให้อุณหภูมิขาออกของก๊าชเย็นสูงข้ึนและอุณหภูมิขาออกของก๊าชร้อนลดลง 
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รูปที่ 5.5 Metallic radiation recuperator [14] 

o Convective recuperator ภายในประกอบด้วยท่อหลายท่อวางขนานกันดังรูปที่ 5.6 โดยก๊าชร้อนจะไหล

ผ่านท่อในขณะที่ก๊าชเย็นจะไหลผ่านชั้นรอบท่อที่วางขนาดกัน ระบบน้ีจะมีประสิทธิภาพพลังงาน สูงกว่า  

Radiation recuperator เน่ืองจากมีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนความร้อนสูงกว่า 

 
รูปที่ 5.6 Convective recupeartor[14] 

 

o Hybrid recuperatorเป็น Recuperatorที่ผสมผสานระหว่าง  Radiation recuperator และ 

Convective recuperatorโดยเพ่ิมท่อขนาดเล็กภายในท่อโลหะด้านในดังรูปที่  5.7 โครงสร้างน้ีจะมี

ประสิทธิภาพพลังงานสูงสุดแต่มีราคาแพง 
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รูปที่ 5.7 Hybrid recuperator [14] 

o Ceramic recuperator คือrecuperator ที่ผลิตจากเซรามิกส์แทนโลหะเพ่ือใช้กับระบบที่ความร้อนของ

ก๊าชสูงกว่า 1100oC 

 Intercooler ท าหน้าท่ีลดอุณหภูมิของอากาศที่ผ่าน   Compressor ให้มีอุณหภูมิ เหมาะแก่การน าไปเก็บไว้ในที่กัก

เก็บอากาศอัด 

 Expender ท าหน้าท่ีตรงข้ามกับ Compressor  คือขยายก๊าชให้มีความดันลดลงมีปริมาตรเพ่ิมข้ึน  เพ่ือดึงงาน 

(work) จากก๊าชอัดมาใช้ในกังหันก๊าช ระบบน้ีจะต้องใช้ มอเตอร์ไฟฟ้าในการเริ่มท างานหลังจากน้ันระบบจะท างาน

ด้วยความขยายตัวของก๊าช ส าหรับโรงไฟฟ้ากังหันก๊าชจะใช้ Turbo expender ในการขยายก๊าชของระบบ 

 กังหันก๊าช คือกังหันที่ผลิตไฟฟ้าโดยการใช้อากาศอัดส่งก าลังให้ใบกังหัน เมื่อใบกังหันหมุนจะส่งผลให้ Generator 

ปั่นกระแสไฟฟ้า ในโครงการของประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีน้ันใช้ กังหันก๊าช ชนิดเพลาเดียว (Single 

shaft)[16,17] โดยGenerator จะเชื่อมต่อกับกังหันก๊าชท าหน้าท่ีผลิตไฟฟ้าจากการหมุนของ กังหันก๊าชซึ่งความถ่ี

ของกระแสไฟฟ้าท่ีออกมาน้ันจะข้ึนกับความเร็วของมอเตอร์ภายใน  Generator โดยชนิดของกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้

ข้ึนอยู่กับชนิดของ Generator ดังน้ี 

o Synchronous generator เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดกระแสสลับใช้ในระบบ CAEs ขนาดใหญ ่

o DC generator เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดกระแสตรงระบบน้ีต้องใช้ DC/AC Converter เพ่ือแปลง

ไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตได้ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพ่ือส่งให้สายส่งต่อไป น ามาทดลองใช้กับระบบ CAEs ที่

ใช้ถังทนความดันสูงในการเก็บอากาศอัด 

 ที่กักเก็บอากาศอัด ในอดีตอากาศจะถูกอัดเก็บไว้ในโพรงชั้นหินเกลือ ,เหมืองแร่ที่ไม่ใช้งานแล้ว หรือหลุมก๊าช

ธรรมชาติที่หมดแล้ว แต่ต่อได้การประยุกต์ใช้ถังที่ทนความดันได้สูงดังแสดงในรูปที่ 5.8 ในการกักเก็บอากาศอัด 
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 อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงของกังหันลมไปสู่กระแสไฟฟ้ากระแสสลับได้อธิบายไว้

โดยละเอียดแล้วในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 หัวข้อที่ 6.4 จึงจะไม่กล่าวถึงในบทน้ี 

 

 
รูปที่ 5.8 ถังทนความดันสูงใช้ในระบบ CAEs ขนาดเล็ก [17] 

 2)  การใช้ กังหันลม ร่วมกับ CAEs โดยให้พลังงานลมหมุน Compressor แทน Generator พลังงานจากกังหันลม

ทั้งหมดจะใช้ในการอัดอากาศ [18, 19, 20, 21] ซึ่งมีส่วนประกอบส าคัญดังรูปที่  5.9 จากรูปจะเห็นได้ว่าพลังงานลมจะใช้ใน

การหมุน  Hydraulic motor ซึ่งต่อกับ Compressor เพ่ืออัดอากาศเข้าสู่ ท่ีกักเก็บอากาศอัด อุปกรณ์ในกรณีตัวอย่างน้ี

เหมือนกับระบบที่ 1 แต่กังหันลมที่ใช้ในกรณีน้ีสามารถใช้ Hydraulic pump wind turbine (รูปที่ 5.10) โดยกังหันลมชนิดน้ี

จะใช้พลังงานลมในการหมุน Hydraulic motor เพ่ือปั่นกระแสไฟฟ้า 

 
 

รูปที่ 5.9 การท างานของระบบ CAEsร่วมกับกังหันลม 
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รูปที่  5.10 Hydraulic wind turbine [19] 

 

 5.2.2 การใช้เทคโนโลยี Ice storage ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

 
นอกจากอากาศอัดแล้วยังสามารถใช้น้ าแข็งเพ่ือเป็นตัวกลางในการกักเก็บพลังงานได้ด้วยโดยเทคโนโลยี Ice 

storage ซึ่งนิยมน ามาใช้ในการกักเก็บพลังงานส าหรับอาคารหรือส านักงานโดยระบบ Ice storage น้ีจะน าพลังงานไฟฟ้า

ในช่วง Off peak มาผลิตน้ าแข็งเก็บไว้ โดยใช้สารหล่อเย็นจาก Chiller มาผลิตน้ าแข็งด้วยเทคโนโลยี Ice generator น้ าแข็ง

น้ีจะถูกเก็บไว้และส่งไปตัวกลางในการให้ความเย็นกับสารหล่อเย็นของระบบท าความเย็นแบบปกติในช่วง Peak 

load[22,23,24,25,26]  ภาพรวมการท างานของระบบน้ีแสดงในรูปที่ 5.11 
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รูปที่ 5.11 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Ice storage ร่วมกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

รายละเอียดด้านเทคนิคเก่ียวกับอุปกรณ์เชื่อมต่อพลังงานที่ผลิตจากพลังงานทดแทนกับ Ice storage สามารถสรุปได้ดังน้ี  

 Chiller เป็นอุปกรณ์ท าความเย็นในระบบปรับอากาศปกติ ท างานโดยการใช้ไฟฟ้าสร้างความเย็นให้สารหล่อเย็นเพ่ือ

ส่งไปยังระบบปรับอากาศภายใต้หลักการของการอัดไอ  (Vapor compression) ซึ่งใช้พลังงานทางกลโดยการหมุน

ของ มอเตอร์ไฟฟ้าในการด าเนินการและการดูดซับไอ  (Vapor absorption) ซึ่งใช้พลังงานความร้อนในการ

ด าเนินการ โดยการติดต้ังแบบการอัดไอ (Vapor compression) ได้รับการยอมรับในทางการค้า ส าหรับ Vapor 

compressor chiller ภายในจะประกอบด้วย Compressor, Evaporator, Condenser และ Expansion ท า

หน้าท่ีสามารถแบบตามชนิดของ Compressor [27,28] ได้ดังน้ี  

o Centrifugal chiller (รูปที่ 5.12)ท างานโดยการดูดก๊าชไปใน Impeller แล้วใช้แรงเหว่ียงในการอัดก๊าช

สารหล่อเย็น ออกจาก Impeller ด้านนอก แร งในการอัดของ Impeller น้ันน้อยจึงต้องใช้ Impeller 

หลายตัวเพ่ือให้ได้ความดันที่ต้องการแต่ระบบจะต้องมีสารหล่อเย็นไม่น้อยกว่า 25% ของตัวเรือน  

(housing) เพ่ือป้องกั้นการเสียหายของระบบ (Surging) ระบบน้ีเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความจุ

ส าหรับสารหล่อเย็นสูงมากต้ังแต่ 35-10000  ตัน 
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รูปที่ 5.12 Centrifugal chiller [28] 

 

o Screw chiller ประกอบด้วยใบพัดตัวผู้ที่มีกลีบและใบพัดตัวเมียที่มีร่อง ดังแสดงในรูปที่ 5.13 ใบพัดทั้ง 2 

แบบน้ีจะเคลื่อนที่ในทิศทางที่ตรงข้ามกัน ไอของสารท าความเย็นจะถูกดูดและอัดในตัวเรือน (housing) ที่

ปิดสนิทอย่างต่อเน่ือง เสียงขณะด าเนินการจะเบากว่า  Centrifugal chiller  และ Reciprocating 

chiller รวมทั้งมีน้ าหนักเบาแต่มีราคาแพง   ระบบน้ีมีความจุตั้งแต่ 10-1200 ตันสารหล่อเย็นแต่นิยมใช้

ในช่วง 100-300  ตันสารหล่อเย็น 

 
รูปที่ 5.13 Screw chiller [28] 

 

o Scroll chiller ประกอบด้วยดิสก์เกลียวโลหะ วางสานกัน 2 อัน ดังรูปที่ 5.14 โดยดิสก์เกลียวด้านบน 

โลหะจะเคลื่อนที่ไม่ได้และอีกอันหน่ึงเคลื่อนที่ได้เมื่อเครื่องเริ่มด าเนินการดิสก์เกลียวด้านล่างจะเคลื่อนที่

ก๊าชจะถูกบีบอัดเข้าสู่ศูนย์กลางของดิสก์เกลียวและส่งออกผ่านท างช่องศูนย์กลางของดิสก์เกลียวด้านบน

ไปยังหน่วยต่อไป Scroll chiller มีจุดเด่นคือมีขนาดเล็ก เสียงขณะด าเนินการต่ าและมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่

ในขณะด าเนินการน้อยและมีประสิทธิภาพดี มีความจุสูงสุดไม่เกิน 30 ตันสารหล่อเย็นแต่ข้อเสียของ 

Scroll chiller คือไม่สามารถซ่อมแซมได้ต้องเปลี่ยนใหม่เท่าน้ัน 

 

 
รูปที่ 5.14 Scroll chiller [27] 
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o Reciprocating chiller (รูปที่ 5.15 )ใช้ลูกสูบในการอัดไอของสารหล่อเย็นในตัวเรือน (housing) ที่ปิด

สนิท  มีราคาถูก ควบคุมง่าย มีความจุที่ 0.5 ถึง 150ตันของสารหล่อเย็นแต่ระบบน้ีจะมีค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมบ ารุงสูงเพราะมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้หลายชิ้นส่วน และไม่เหมาะกับงานที่ต้องการความจุมากกว่า 

200 ตันสารหล่อเย็น  

 
รูปที่ 5.15 Reciprocating chiller [28] 

 Ice generator/Ice storage Technology เป็นเทคโ นโลยีผลิตน้ าแข็งดังแสดงรายละเอียดใน บทที่ 2  ( หัวข้อ 
2.3.2.2 การเก็บกักความเย็นโดยใช้น้ าแข็ง (Ice storage) หน้า  2-72) 

 Ice storage tank คือถังหุ้มฉนวนที่สามารถเก็บความเย็นได้ดี ผนังด้านนอกของถังต้องทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ช่องว่างระหว่างผนังด้านนอกและด้านในบรรจุวัสดุที่เป็นฉนวนเช่น โฟม หรือใยแก้วทั้งน้ีจะต้องติดต้ังระบบที่

สามารถสื่อสารกับระบบผลิตน้ าแข็งได้เพ่ือควบคุมปริมาณการผลิตน้ าแข็ง เช่นโคร งการของ Texas Instruments’ 

(TI) Attleboro, Massachusetts facilityใช้ ระบบ  variable frequency drives VFDs ซึ่งเชื่อมต่อกับ cooling 

towers กับถังเก็บน้ าแข็งและระบบปั๊ม 

 Pump ในระบบน้ีท าหน้าท่ีเคลื่อนย้ายทั้งของเหลวและของเหลวที่มีน้ าแข็งปนอยู่ โดยทั่วไปปั๊มที่ ใช้ในปัจจุบัน

ประกอบด้วย 

o Centrifugal  pump ท างานโดยใช้การหมุนของแกนของ Impeller และใช้ใบพัดในการเคลื่อนย้ายของ

ไหลดังแสดงในรูปที่ 5.16  นิยมน ามาประยุกต์ใช้ในงานเก่ียวกับสารเคมี การเคลื่อนย้ายของไหล ระบบที่มี

การให้ความร้อน/ความเย็น และระบบป้องการอัคคีภัย [29] ปั๊มชนิดน้ีสามารถใช้ได้กับของไหลที่มีน้ าแข็ง

ปนอยู่ไม่เกินร้อยละ 25 [30] 

 
รูปที่ 5.16 ลักษณะการท างาน ของ Centrifugal pump [29] 
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o Side-channel pump เป็นระบบที่ท างานผสมระหว่าง Displacement pump และ Centrifugal 

pump โดยมีส่วนประกอบ 3 ส่วนหลักคือ Side Channel Casing (A), Stage Casing (B) และ 

Impeller (C) ดังแสดงในรูปที่  5.17 ระบบน้ีท างานโดย  Impeller จะหมุนแล้วแรงเหว่ียง ส่งผลให้

ของเหลวเคลื่อนที่ไปมาระหว่าง Impeller และ Side Channel ส่งผลให้เกิดแรงดันมากกว่า ปั๊มที่ใช้แรง

จากการหมุนของ Impeller เพียงชนิดเดียว Side-channel pump นิยมน ามาประยุกต์ใช้ในงานเก่ียวกับ

งานที่มีการควบแน่นสารกลับมาใช้ใหม่การเคลื่อนย้ายสารหล่อเย็นปั๊มชนิดน้ีสามารถใช้ได้กับของไหลที่มี

น้ าแข็งปนอยู่มากกว่าร้อยละ 25 [30] 

 
รูปที่ 5.17 ส่วนประกอบของ Side-channel pump [31] 

o Screw pump คือปั๊มที่ใช้การแทนที่ของเหลวภายในตัวปั๊มโดย สกูรจะหมุนเพ่ือเคลื่อนย้ายของเหลว (รูป

ที่ 5.18)  นิยมน ามาประยุกต์ใช้ในงานเก่ียวกับงานที่ป้องการการปั่นของของไหล เช่นอุตสาหกรรม

ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี หรือ อุตสาหกรรม  [32] สามารถใช้ได้กับของไหลที่มีน้ าแข็งปนอยู่มากกว่าร้อยละ 

25 [30] 

 
รูปที่ 5.18 การท างานของ Screw pump [33] 

 

 Heat exchanger ท าหน้าท่ีแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ าแข็งกับสารหล่อเย็นโดยน้ าแข็งจะรับความร้อนจากสาร

หล่อเย็น ดังน้ันสารหล่อเย็นจึงมีอุณหภูมิลดลงและถูกน าไปใช้ในระบบปรับอากาศต่อไป ส าหรับการประยุกต์ ใช้ใน

โครงการที่ผ่านมา [23] นิยมใช้ Plate heat exchanger เน่ืองจากมีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนความร้อนสูง  Plate  
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heat exchanger มีลักษณะการท างานดังแสดงในรูปที่ 5.19 โดยของไหลที่อุณหภูมิสูงจะแลกเปลี่ยนความร้อนกับ

ของไหลอุณหภูมิต่ าผ่านแผ่นโลหะ 

 
รูปที่ 5.19 Gasketed plate heat exchanger [34] 

 นอกจากอุปกรณ์เหล่าน้ีแล้วปัจจัยส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี Ice storage คือระบบควบคุม

แบบ real-time และอุปกรณ์เชื่อมต่อและตรวจสอบในระบบของไหลซึ่งใช้กันอยู่ในปัจจุบันเช่น Control valve และ Check 

valve เป็นต้น 

  

 จากตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Energy storage ร่วมกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่แสดงในบทน้ีจะพบว่า 

การกักเก็บพลังงานในรูปแบบของการใช้ตัวกลางเช่น น้ า , น้ าแข็ง หรืออากาศอัดน้ันต้องค านึงถึง i) ระบบในการเปลี่ยน

พลังงานที่ผลิตได้ไปอยู่ในรูปแบบตัวกลาง เช่น ระบ บอัดอากาศเข้าไปเก็บไว้ในโพรงชั้นหินเกลือหรือถังที่ทนความดันสูง  ii) 

ระบบกักเก็บตัวกลางเช่น โครงสร้างส าหรับเก็บอากาศอัดของเทคโนโลยี CAEs และ iii) ระบบการแปลงพลังงานในตัวกลางมา

เป็นพลังงานที่เราต้องการอีกครั้ง  เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันสารถตอบสนองระบบการประยุกต์ใช้แบบน้ีได้การพัฒนาจึงเน้น

ไปที่การเพ่ิมประสิทธิภาพของในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก 
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บทท่ี 6 แผนและเป้าหมายการพัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และเทคโนโลยี Energy 

storageของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลี และประเทศ

อังกฤษ 

6.1 สรุปแผนและเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

6.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศ สหรัฐอเมริกา [1,2,3,4,5] พัฒนาแผนการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพ่ือ เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงาน

ทดแทนพร้อมทั้งช่วยสนับสนุนให้พลังงานทดแทนมีลดราคาลดลงและมีความน่าเชื่อถือ(reliability) มากข้ึน โดยเป้าหมายการ

ใช้พลังงานของแต่ละรัฐ (ภายใต้แผน Renewable Portfolio Standard, RPS) แสดงดังตาราง 6.1 นอกจากน้ียัง ช่วยลด

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจากการใช้พลังงาน (Green Technology) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกไว้ว่าภายในปี 2563 รัฐแคลิฟอร์เนียต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้เท่ากับระดับของปี 2533 

(427 Metric Ton Carbon Dioxide Equivalent) และ ภายในปี 2563ร้อยละ 33ของพลังงานไฟฟ้าท่ีจ าหน่ายต้อ งมาจาก

การผลิตที่ใช้พลังงานทดแทน  และร้อยละ 20ของพลังงานทดแทน ต้องมาจากการใช้พลังงานทดแทนแบบ biomass รวมถึง

ขยายการใช้พลังงานทดแทนพร้อมกับรักษาแหล่งพลังงานทดแทนที่มีอยู่เช่นจากพลังงานลมนอกจากรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วรัฐอื่น

ก็มีการก าหนดเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนของแต่รัฐซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าหมายที่ประเทศวางไว้ 

ในปี 2007 สถิติการใช้พลังงานทดแทนของสหรัฐอเมริกา[2] แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 93 ของพลังงานทดแทนที่ใช้ใน

สหรัฐอเมริกามาจากพลังงานลม, ร้อยละ 4 มาจากพลังงานชีวมวล, ร้อยละ 2 มาจากแสงอาทิตย์และร้อยละ1 มาจากพลังงาน

ความร้อนใต้พิภพ   สถิติน้ีแสดงให้เห็นว่าพลังงานทดแทนของรัฐอเมริกาพ่ึงพาพลังงานลมเป็นหลักจึงมีการพัฒนาพลังงาน

ทดแทนอื่นเพ่ือลดความเสี่ยงโดยส่งเสริมการพัฒนาพลังงานชีวมวลจากงานวิจัยที่ผ่านมาเห็นว่า พลังงานชีวมวลจะสามารถเข้า

มาแทนที่น้ ามันได้ถึงร้อยละ 30และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ  40 ภายในปี 2573 และในปี.2552 แอลกอฮอล์จะสามารถผลิตได้ 

11.5 พันล้านแกลลอนต่อปีซึ่งจะใช้ผลิตน้ ามันได้ถึง 135 พันล้านแกลลอนต่อปี (แอลกอฮอล์ 1 แกลลอนสามารถใช้ผลิตน้ ามัน

ได้ถึง 11.74 แกลลอน ) นอกจากน้ี สหรัฐฯ ยังมีการท าการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่ายในปัจจุบันสหรัฐฯ

สามารถผลิตเอทานอลได้ประมาณ 12 พันล้านแกลลอน สูงเป็นอันดับหน่ึงของโลก  

จากเป้าหมายที่วางไว้ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดท าแนวทางเพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนซึ่งเน้นไปที่ส่งเสริม

การใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า ภายใต้ RPS (รายละเอียดในภาคผนวก จ) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน

ลมในเชิงพาณิชย์รวมทั้งจัดท าโครงการที่จะขยายสายการส่งผ่านและสนับสนุนการพัฒนากลไกการตลาดที่เหมาะสมเพ่ือการ

พัฒนาพลังงานทดแทนเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน 
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ตารางที ่6.1 แสดงเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนในแต่ละรัฐของสหรัฐอเมริกา (ภายใต้แผน RPS) [6] 

รัฐ เป้าหมายในการใช้
พลังงานทดแทน 

ปีค.ศ. หมายเหตุ 

Arizona 15% 2025 Of this percentage, 30% (i.e. 4.5% of total retail 
sales in 2025) must come from distributed 
renewable (DR) resources by 2012 and thereafter. 
One-half of the distributed renewable energy 
requirement must come from residential 
applications and the remaining one-half from 
nonresidential, non-utility applications. 

California 20% (33%) 2010 (2020)  
Colorado 

30% 2020 
Electric cooperatives: 10% by 2020 

Municipal utilities serving more than 40,000 
customers: 10% by 2020 

Connecticut 27% 2020  
District of 
Columbia 

20.4% 2020 RECs retain a three-year trading lifetime from their 
generation date before they must be retired. 

Delaware 25% 2025 Suppliers will receive 300% credit toward RPS 
compliance for in-state customer-sited photovoltaic 
generation and fuel cells using renewable fuels that 
are installed on or before December 31, 2014. 

Hawaii 40% 2030 HB 1464, signed by the governor in June 2009, 
increased the amount of renewable electrical 
energy generation required by utilities to 40% by 
2030. [7] 

Iowa 105 MW 1999  
Illinois 25% 2025  
Kansas 20% 2020 10% by 2010, 15% by 2019 
Massachusetts 15% 2020 Rises by 1% per year until revised by the legislature. 
Maryland 20% 2022  
Maine 10% (new 

renewable 
resources; 
existing RPS is 
30% and has 

2017 
(increasing 1% 
every year for 
10 years, until 
reaching 10% 
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รัฐ เป้าหมายในการใช้
พลังงานทดแทน 

ปีค.ศ. หมายเหตุ 

been since 2000) by 2017) 
Michigan 10% 2015 Detroit Edison: 300 MW of new renewables by 

2013 and 600 MW by 2015 

Consumers Energy: 200 MW of new renewables by 2013 and 500 MW by 2015 

Minnesota 25% 2025 Xcel Energy has its own individual standard: 30% 
by 31 December 2020. 

Missouri 15% 2020 In Nov. 2008 Missouri passed Proposition C, 
requiring the state's 3 largest utilities to generate 
orpurchaseat least 15% of their energy from 
renewable sources by 2021. 

Montana 15% 2015 For compliance year 2011 through compliance year 
2014, public utilities (not applicable to competitive 
suppliers) must purchase both the renewable-
energy credits (RECs) and the electricity output 
from community renewable-energy projects totaling 
at least 50 MW in nameplate capacity. 

New 
Hampshire 

23.8% 2025  

New Jersey 22.5% 2021 Alternate Compliance Credits (ACP) and Solar ACPs 
(SACP) can be purchased by retailers and used as 
RECs and Solar RECs. Starting on June 1, 2008, 
SACPs will be set according to the following 
schedule ($/MWh) decreasing by 3% per year until 
2016: June 1, 2008 - May 31, 2009, $711; June 1, 
2009 - May 31, 2010, $693; June 1, 2010 - May 31, 
2011, $675; June 1, 2011 - May 31, 2012, $658; June 
1, 2012 - May 31, 2013, $641; June 1, 2013 - May 31, 
2014, $625; June 1, 2014 - May 31, 2015, $609; June 
1, 2015 - May 31, 2016, $594. After May 31, 2016, 
the BPU will review the SACP annually in 
consultation with an advisory committee. [7] 

New Mexico 20% 2020 Rural electric cooperatives: 10% by 2020 
Nevada 25% 2025 5% solar 
New York 30% 2015  
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รัฐ เป้าหมายในการใช้
พลังงานทดแทน 

ปีค.ศ. หมายเหตุ 

North 
Carolina 

12.5% 2021  

Ohio 12.5% 2025 Additional 12.5% from alternative sources 
Oklahoma 15% 2015 Signed May 27, 2010 
Oregon 25% 2025  
Pennsylvania 18% 2020 0.5% solar 
Rhode Island 15% 2020  
South Dakota 10% 2015 Compliance is not mandatory 
Texas 5,880 MW 2015  
Utah 20% 2025 Voluntary 
Vermont 10% 2013 Voluntary 
Virginia 12% 2022 Voluntary 
Washington 15% 2020  
West Virginia 25% 2025 WV's standard is an alternative energy standard, 

which permits fulfillment through nonrenewable 
sources 

Wisconsin 10% 2015  

จากข้อมูลข้างต้น เป้าหมาย ในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 6.2 

ตารางที่ 6.2 สรุปเป้าหมาย ในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา 

เป้าหมาย 1. เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 
2. พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนให้พลังงานทดแทนมีลดราคาลดลงและมีความน่าเชื่อถือ (reliability) 

มากข้ึน 
3. ช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจากการใช้พลังงาน (Green Technology) 

เทคโนโลยีที่ให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ 

1. พลังงานลม 
2. ชีวมวล 
3. เอทานอล 

แนวทางการส่งเสริม 1. Renewable portfolio standards, 
2. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมในเชิงพาณิชย์ 
3. จัดท าโครงการที่จะขยายสายการส่งผ่าน 
4. สนับสนุนการพัฒนากลไกการตลาดที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาพลังงานทดแทนเจริญเติบโตอย่าง

ย่ังยืน 
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6.1.2 ประเทศญี่ปุ่น 

เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่นต้องพึงพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลถึงร้อยละ 80  ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ [6]จึงท าให้

ต้องค านึงถึงความมั่นคงทางด้านพลังงาน ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ (Economic efficiency) และความย่ังยืนทาง

สิ่งแวดล้อม (Environmental sustainability) ไปพร้อมกัน [8,9]  ซึ่งนโยบายพลังงานของญ่ีปุ่นจะเน้นใน 3 เรื่อง (หรือเรียก

โดยย่อว่า 3 Es) ประกอบด้วย ความมั่นคงด้านพลังงาน (Energy Security) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic 

Growth) และการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection) [10]โดยมีประเด็น ที่ต้องค านึงถึงคือ i)ความมั่นคง

ด้านพลังงาน(Energy Security) ซึ่งจะต้องลดการพ่ึงพาพลังงานจากเชื่อเพลิงฟอสซิล  ii) สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(Economic Growth) โดยการเปิดตลาดเสรีของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนพร้อมกับพยายามลดต้นทุนและเสริมสร้าง

ระบบในการจัดหาพ ลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน iii) การป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental 

Protection) เน่ืองจากการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Negotiating 

Committee for a Framework Convention on Climate Change: INC) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เมื่อ

เดือนธันวาคม 2540ซึ่งประเทศญ่ีปุ่นมีพันธะในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 6 ในช่วงปี 

2552 – 2555เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 1990ดังน้ัน ประเทศญ่ีปุ่นจึงมีภาระที่จะต้องลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากต้นก าเนิดที่เกิดจากการใช้พลังงาน ให้อยู่ในระดับเดียวกับปริมาณท่ีปล่อยในปี 2533(ซึ่งใน

ปัจจุบันประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับที่  5 ของโลก  (ปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี : 1,293,409 เมตริกตัน อัตราส่วนของการปล่อยก๊าซทั้งหมด : 4.6 % ) [10,11] 

จากนโยบาย 3 Es น้ี รัฐบาลญ่ีปุ่นได้จัดท าแผนพัฒนาพลังงานข้ันพ้ืนฐานของประเทศข้ึนเพ่ือสนับสนุนให้นโยบายน้ี

ส าเร็จ ในแผนพัฒนาพลังงานข้ันพ้ืนฐานฉบับแก้ไขล่าสุดที่ได้ประกาศในเดือนมิถุนายน 2553 (การปรับปรุงแก้ไขแผนน้ีจัดท า

ข้ึนทุกสามปี) โดยการพัฒนาพลังงานทดแทนจัดเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาพลังงานข้ันพ้ืนฐานน้ี โดยสาระส าคัญของการเพ่ิม

ปริมาณการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน ท่ีญ่ีปุ่นคาดหวังไว้มีดังน้ี [12] 

 มีส่วนช่วยในการสร้างระบบคาร์บอนต่ าภายในประเทศ 

 มีส่วนช่วยสร้างระบบพลังงานไฟฟ้าท่ีให้คาร์บอนต่ าในประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศที่ก าลังพัฒนาด้วย 

 ท าให้เกิดความมั่นใจในความมั่นคงด้านพลังงาน (energy security) 

 สร้างงาน เพ่ิมอุปสงค์ภายในประเทศ และเพ่ิมการแข่งขันระหว่างประทศของอุตสาหกรรมญ่ีปุ่น 

 สร้างต้นทุนทางสังคมที่มีคุณภาพสูงให้กับประชากรในรุ่นต่อไป 

รัฐบาลญ่ีปุ่นได้แบ่งแผนพัฒนาพลังงานทดแทนออกเป็นสองช่วง คือระยะกลางและระยะยาว ในแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทนระยะกลางน้ันก าหนดไว้ว่า ภายในปี 2563พลังงานที่ผลิตได้จะต้องเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าจากพลังงานที่ผลิตได้ ในระดับ

ปัจจุบัน โดยข้ึนกับเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ซึ่งประมาณได้ดังน้ี 
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 พลังงานข้ันต้น (primary energy supply) ประมาณ 10 - 11% ของพลังงานข้ันต้นทั้งหมดต่อปี หรือประมาณ 6 – 

7% เมื่อไม่รวมพลังงานที่ได้จากพลังน้ าขนาดใหญ่ [12] 

 กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้ ประมาณ 18 – 20% ของปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้ทั้งหมดต่อปี[13-15] หรือประมาณ 9-

10%  เมื่อไม่รวมกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังน้ าขนาดใหญ่ [13] 

ในขณะที่แผนระยะยาว (Long-term) ซึ่งจะสิ้นสุดในปี2050 ได้ต้ังเป้าหมายไว้ว่าพลังงานทดแทนจะมีบทบาทส าคัญ
โดยมีการน ามาใช้ทดแทนพลังงานอื่นๆกว่า 50% ของพลังงานทั้งหมดในแต่ละปีดังแสดงในรูปที่ 6.1 ซึ่งแบ่งเป็น 

 พลังงานข้ันต้น (primary energy supply) ประมาณ 50% ของพลังงานข้ันต้นทั้งหมดต่อปี [16] 

 กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้ ประมาณ 67% ของปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้ [16] 

 

รูปที่ 6.1แสดงเป้าหมายของกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตจากแหล่งพลังงานทดแทนของประเทศญ่ีปุ่น ในระยะยาว [16] 

โดย เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ได้รับการสนับสนุน ตามแผนพัฒนาพลังงานข้ันพ้ืนฐานในประเทศญ่ีปุ่นน้ัน 

ประกอบไปด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากชีวมวล และพลังงานความร้อนใต้พิภพ ยกเว้นแต่พลังงานน้ าซึ่ง

ไม่มีนโยบายที่จะพัฒนาเพ่ิมในระยะน้ี เน่ืองจากในประเทศญ่ีปุ่นมีโรงงานไฟฟ้าพลังน้ าท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่หลายแห่งที่

ได้เปิดใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และถึงแม้จะมีแนวโน้มที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ าแห่งใหม่เพ่ิมข้ึน แต่การหาพ้ืนที่ที่เ หมาะสม

ยังคงเป็นเรื่องยาก อีกท้ังการจะใช้ประโยชน์จากเข่ือนและอ่างเก็บน้ าท่ีมีอยู่แล้วหลายแห่งยังต้องมีการตกลง ต่อรองกับองค์กร

ต่างๆ[17] โดยรายละเอียดเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุน มีดังน้ี 

1. พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic Power Generation)[18] 

เป็นเทคโนโลยีที่ญ่ีปุ่นให้ความส าคัญมากท่ีสุดส าหรับการพัฒนาท้ังระยะกลางและระยะยาว จากการส ารวจของ

กระทรวงทรัพยากรของญ่ีปุ่นเมื่อเร็วๆ น้ีได้มีรายงานว่าพลังงานแสงอาทิตย์มีศักยภาพสูงเป็นอันดับสองรองจากพลังงานลม 

ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้สูง ถึง 150 ล้านกิโลวัตต์ [17] อีกท้ังญ่ีปุ่นเป็นประเทศที่มีการส่งเสริม
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เทคโนโลยี Photovoltaic (PV) อย่างมาก ซึ่งท าให้เทคโนโลยีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในความเป็นจริงน้ันกว่า 45% ของ

เซลล์แสงอาทิตย์ (photovoltaic cells) ในโลกมีการผลิตในประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งปัจจุบันญ่ีปุ่นได้ข้ึนเป็นผู้น าทางเทคโนโลยี PV 

ในตลาดโลก[18]ถึงแม้เซลล์แสงอาทิตย์จะมีการผลิตในญ่ีปุ่นเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีราคาสูงเกินกว่าท่ีคนทั่วไปจะสามารถ ซื้อ

ได้ อีกทั้งพลังงานที่ได้ยังมีประสิทธิภาพต่ า เน่ืองจากต้องข้ึ นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ดังน้ันเทคโนโลยีน้ียังต้องถูกพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนเพ่ือลดต้นทุนและปัญหาด้านอื่นๆ  

ญ่ีปุ่นได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการใช้

วัสดุแบบใหม่และโครงสร้างที่มีลักษณะเหมือนโครงสร้างควอนตัมนาโน (Quantum nanostructures) และลดต้นทุนโดยการ

น าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอินทรีย์ (organic PV cells), ฟิล์มบางพิเศษ (ultra thin-films), และเทคโนโลยีอื่นๆมาใช้ ซึ่งระดับ

ของเทคโนโลยีมีการจัดหมวดหมู่ดังน้ี [19] 

- รุ่นที่หน่ึง: เซลล์แสงอาทิตย์เป็นผลึกซิลิคอน (Crystalline silicon) ซึ่งเป็นประเภทที่มีอย่างแพร่หลายในตลาด 

- รุ่นที่สอง: เซลล์แสงอาทิตย์จะท าจากซิลิกอนที่เป็นฟิล์มบาง (thin-film silicon), ผลึกซิลิกอนที่บางเป็นพิเศษ  

(ultra-thin crystalline silicon), เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีฟิล์มบางเป็นส่วนประกอบ  (compound thin-film PV 

cells), และเซลล์แสงอาทิตย์แบบอินทรีย์ (organic PV cells) โดยใช้วัสดุที่เป็นสารอินทรีย์และสีย้อม 

(dyes)วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยีในกลุ่มน้ี คือเพ่ือลดต้นทุน โดยการลดปริมาณของซิลิกอนที่ใช้หรือการ

เลือกใช้วัสดุอื่นๆ แทนการใช้ซิลิกอน 

- รุ่นที่สาม : เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่พยายามจะปรับปรุงทั้งด้านประสิทธิภาพและการลดค่าใช้จ่าย โดยใช้

นวัตกรรมของวัสดุและโครงสร้าง เช่น multi-junctionและquantum nanostructure[18] 

นอกจากน้ีรัฐบาลญ่ีปุ่นได้เสนอเงินอุดหนุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการติดต้ังแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านเพ่ือ

การส่งเสริม PV ในครัวเรือนให้ เพ่ิมข้ึนเป็น 10 ล้านหลังคาเรือนภายในปี 2020 และยังมีแผนที่จะน า feed-in tariff (FIT) 

ระบบใหม่มาช่วยเหลือบริษัทสาธารณูปโภคทั้งหลายในการซื้อพลังงานในอัตราพิเศษ ตามแผนข้างต้นเซลล์แสงอาทิตย์จะถูก

ซื้อในอัตราพิเศษที่ 40 - 42 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง [17] ซึ่งจะดีกว่าพลังงานอื่นๆมาก และญ่ีปุ่นยังมีโครงการ “พลังงานจาก

ทะเลทราย” ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในทะเลทรายที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติมองโกเลีย 

(National University of Mongolia)[18] โดยแผนพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ของญ่ีปุ่นแสดงดังตารางที่ 6.3 

ตารางที ่6.3 แผนการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศญ่ีปุ่น [20-21] 

เป้าหมาย 

(เสร็จสิ้นการพัฒนา) 

2553 และหลังจากนั้น 2563 

(2560) 

2573 

(2568) 

2593 

ราคาผลิตไฟฟ้า เท่ากับราคาไฟฟ้าใน

ครัวเรือน23 yen/kWh 

เท่ากับราคาไฟฟ้าในเชิง

พาณิชย์ 14 yen/kWh 

เท่ากับราคาไฟฟ้าจาก

แหล่งพลังงานปกติ 7 

yen/kWh 

ใช้เป็นแหล่งพลังงาน

ไฟฟ้าปกติราคาต่ ากว่า 

7 yen/kWh 

ประสิทธิภาพของระบบแผง 16% 20% 25% Ultra-high efficiency 
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เป้าหมาย 

(เสร็จสิ้นการพัฒนา) 

2553 และหลังจากนั้น 2563 

(2560) 

2573 

(2568) 

2593 

แสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชย์ 

(Lab. efficiency) 

(20%) (25%) (30%) modules 40% 

added 

การผลิตไฟฟา้จากแผงเซลล์

แสงอาทิตย ์[22] 

Establishment and 

performance 

enhancement of mass 

production systems 

for 

・Crystalline silicone 

・Tandem thin-film 

Si 

・Thin-film CIS 

・Thin-film Si 

・Compound 

semiconductor 

・Single-junction 

Higher performance photovoltaic cells 

adopting ultra-thin-film, multi-junction, 

hetero-junction and quantum 

nanostructure technologies 

PV with innovative 

structure/materials 

การผลิตในประเทศ 

(GW/year) 
0.5 – 1 2 – 3 6 – 12 25 – 35 

ส าหรับตลาดต่างประเทศ 

(GW/year) 
~ 1 ~ 3 30 – 35 ~ 300 

การประยุกต์ใช้หลัก 

Single family 

residences, public 

facilities 

Residences (single 

family, multi-unit), 

public facilities, 

offices etc. 

Residences (single 

family, multi-unit), 

public facilities, 

civil-sector 

businesses, charging 

of electric vehicles  

etc. 

General civil-sector 

uses, industrial, 

transportation and 

agricultural uses, 

stand-alone power 

units 

2. พลังงานจากลม (Wind Power Generation) 

ประเทศญ่ีปุ่นมีการด าเนินการด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมที่ติดต้ังบนพ้ืนดินมาต้ังแต่ปี 1976 

จนถึงปัจจุบัน [23] โดยในปี 2553ประเทศญ่ีปุ่นได้ติดต้ังกังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟ้ารวม 2.4 ล้านกิโลวัตต์ ซึ่งยังน้อยกว่าเป้าหมาย

ที่ต้ังไว้ 3 ล้านกิโลวัตต์อยู่มาก [16]อย่างไรก็ตามการติดต้ังทุ่งกังหันลมขนาดใหญ่ (wind-farm) ที่ยังคงมีการด าเนินการอย่าง

ต่อเน่ืองอย่างเด่นชัดคือที่ ฮอกไกโด(Hokkaido)และโทโฮกุ(Tohoku)  แต่การเพ่ิมการติดต้ังกังหันลมยังคงเป็นปัญหาเน่ืองจาก

ประเทศญ่ีปุ่นมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ และลักษณะทางภูมิประเทศ เพราะญ่ีปุ่นเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ราบน้อย ลักษณะภูมิศาสตร์
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ค่อนข้างซับซ้อน นอกจากน้ียังมีปัญหามลพิษทางเสียงที่เกิดจากตัวกังหันลม และผลกระทบเชิงนิเวศน์ ที่อาจเกิดข้ึนได้เมื่อทุ่ง

กังหันลมเข้าแทนที่พ้ืนที่ป่า [17,23,24] 

จากปัญหาข้างต้นท าให้นักวิจัยหลายกลุ่มในประเทศได้แนะน าให้มีการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ลมนอกชายฝั่ง (Offshore Wind Power Generation) โดยเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจคือ กังหันลมผลิตไฟฟ้าชนิดลอยได้ 

(Floating wind generator) และชนิดที่สามารถแล่นในทะเลได้ (Sailing type) โดยมีลักษณะคล้ายกับชนิดทุ่นลอยแต่มีการ

ติดต้ังระบบน าทางอัตโนมัติ (Automatic navigation) เพ่ือให้สามารถแล่นในทะเลได้เหมือนเรือใบ [19] ซึ่งเทคโนโลยีน้ี

เหมาะกับประเทศที่มีพ้ืนที่น้อย และลักษณะภูมิประเทศที่จ ากัดต่อการติดต้ังระบบอย่างประเทศญ่ีปุ่น อีกทั้งยังมีความเป็นไป

ได้ในการให้ประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับชนิดที่ติดต้ังอยู่บนพ้ืนดิน (มีประสิทธิภาพสูงถึง 40% ส าหรับชนิดที่ลอยอยู่ในทะเล

หรือมหาสมุทร และประมาณ 60% ส าหรับชนิดที่แล่นได้) [19] โดยผู้ผลิตกังหันลมผลิตไฟฟ้าหลัก ท่ีส าคัญของประเทศญ่ีปุ่นมี

ดังน้ี  Mitsubishi Heavy Industries, Fuji Heavy Industries, และ Japan Steel Works [24] 

องค์การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพลังงานใหม่ (New Energy and Industrial Technology 

Development Organization, NEDO) ได้ริเริ่มโครงการ “Verification Studies of Offshore Wind Power Generation 

Systems” ซึ่งโครงการน้ีได้เริ่มด าเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ 2553และมีการสาธิตผลจากการศึกษาปี 2554ซึ่งผลการวิจัยใน

โครงการน้ี จะน าไปปรับระบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศญ่ีปุ่น  [21] ส าหรับการพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมของญ่ีปุ่นมีแผนการด าเนินการดังแสดงในตารางที่ 6.4 

ตารางที่ 6.4 แผนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม [19] 

แผนงานด้านเทคโนโลยี(Technology Roadmap/Diffusion Scenario) 

 2551 ~2553 ~2563 ~2573 ~2593 

ประเด็นทางเทคโนโลยี 

(Technology 

issues) 

 Salt damage 

/Humidity 

Measures 

 Method of 

Transmitting 

power 

 Lost cost 

monopole 

development 

 High wave 

jacket 

 Floating type 

 Remote 

control system 

 Ultra-large 

windmill at 

10MW 

 Sailing type 

 Low cost floating 

type 

 Lost cost 

windmill 

 Low cost 

sailing type 

 Mass use for 

power 

 Establishment 

of low cost, 

highly efficient 

system 

การด าเนินการที่จ าเป็น 

(Necessary 

Initiatives) 

 Ocean floor 

feasibility 

studies 

 Floating type 

demo 

 Guidelines 

 Sailing type 

demonstration 

test 

 Establishment of 

actual system 
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3. พลังงานจากชีวมวล (Biofuel) 

ในประเทศญ่ีปุ่นมีการใช้พลังงานจากชีวมวลน้อยกว่า 40% ของพลังงานทดแทนทั้งหมดที่มีการใช้ในประเทศญ่ีปุ่น  

โดยพลังงานชีวมวลในที่น้ีหมายถึงการน ามาใช้ในรูปแบบน้ ามันเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งแบ่งเป็น ไบโอเอทานอล และไบโอดีเซล  

จาก “Biofuel Technology Innovation Plan” ที่พัฒนาโดย METI Ministry of Economy, Trade and 

Industry (METI) และ Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) ในเดือนมีนาคม 2008 มีจุดมุ่งหมายใน

การลดต้นทุนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ในกระบวนการผลิตขนาดใหญ่ ภายใต้แผนน้ี METI จะส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีใน

การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากพืชจ าพวก Cellulosic และวัตถุดิบอื่น ๆ ท่ีไม่มีผลต่อการผลิตอาหาร   ปัญหาหลักในการผลิตไบ

โอเอทานอลคือ การผลิตเอทานอลจากชีวมวลจ าพวก Cellulosic มีต้นทุนสูง แม้ว่าชีวมวลจ าพวก Cellulosic จะช่วยให้

ปริมาณการผลิตเอทานอลสูงโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรที่มีผลต่อการจัดหาอาหาร ก ารแก้ไขปัญหาน้ี ท าได้โดยการพัฒนา

เทคโนโลยีการแยกเซลลูโลสจากชีวมวล  การวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์และเอนไซม์ด้วยเทคนิค  Gene 

recombination เพ่ือช่วยให้การเปลี่ยนเซลลูโลสเป็นน้ าตาลหรือเอทานอลมีประสิทธิภาพสูง  [23] ส าหรับเทคโนโลยีที่มีการ

พัฒนาเป็นไปตามแผนการพัฒนาดังตารางที่ 6.5 

ตารางที ่6.5แผนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอล [22] 

Cellulose 
Materials 
(พืชที่ไม่ใช่
อาหาร) 

 2008 2010  2015    2030   2050 

 Technology 
Development 

          

- เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานส าหรับการผลิตเอ

ทานอลจากลิกโนเซลลูโลส

(lignocelluloses)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เช่น การพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์และเอนไซม์ 

- เทคโนโลยีการเพาะปลูกที่ต้นทุนต่ า แต่

ให้ผลผลิตสูง และเทคโนโลยีการรวบรวม

จัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การพัฒนาพันธ์ุพืชที่จะใช้เป็นชีวมวล 

โดยเน้นไปที่พืชที่ไม่ใช่อาหาร 

System Verification 
and Implementation 

 
[Construction of optimum 

areas for a rotation system; 
greatest diffusion of biomass] 

   

 
   Increased production, facility 

preparations 
 

    

ส าหรับไบโอดีเซล มีแนวทางการพัฒนาดังน้ี 

- เทคโนโลยีในการผลิตไบโอดีเซลที่ผลิตจากไขมันและอาหารที่ไม่ได้ใช้ส าหรับบริโภค และชีวมวลจากไม้ 

Enlargement of 

national biofuel 

production to a 

large scale 
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- การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอื่นๆ ที่มาใช้แทนน้ ามันดีเซล เช่น DME, กระบวนการฟิชเชอร์-

โทรปช์ (FT synthetics), และ  hydrogen gas reformation รวมไปถึงการสังเคราะห์ทางเคมี BTL  

(biomass-to-liquid) 

โดยแผนการพัฒนาแสดงดังตารางที่ 6.6 

ตารางที ่6.6 แผนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล [22] 

 

4. พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

พลังงานความร้อนใต้พิภพมีศักยภาพมากท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของญ่ีปุ่นที่ยังคงมีภูเขาไฟ

ทีค่รุกกรุ่นประมาณ 120 ลูก[25] ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าจะมีศักยภาพในผลิตพลังงานไฟฟ้ากว่า 23000 เมกะวัตต์ ซึ่งเทียบ

เป็นร้อยละ 10-20 ของความต้องการพลังงานในปี 2050 เลยทีเดียว [26] แต่อย่างไรก็ตามญ่ีปุ่นกลับมีโรงไฟฟ้าพลังงานความ

ร้อนใต้พิภพเพียง 18 โรงที่คิดเป็น 0.3% ของการผลิตพลังงานทั้งหมดเท่าน้ัน เน่ืองจากแหล่งน้ าร้อนส่วนใหญ่ยังอยู่ในเขต

อนุรักษ์ที่มีข้อจ ากัดอยู่สูง อีกทั้งยังมีแรงต่อต้านการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพของญ่ีปุ่น อาทิ รีสอร์ทบ่อน้ าร้อน (ออนเซ็น ) 

ซึ่งไม่ต้องการให้โรงไฟฟ้าจะดึงเอาน้ าร้อนที่มีค่าในเชิงการท่องเท่ียวไป และการส ารวจหาแหล่งความร้อนยังต้องใช้เวลาและ

เงินทุนสูงเที ยบเท่าการส ารวจน้ ามัน การขุดเจาะอาจใช้ต้นทุนสูงและพลังงานที่ได้อาจไม่เพียงพอที่จะรักษาอัตราการผลิต

สูงสุดได้ นอกจากอุปสรรคดังกล่าว ยังมีการศึกษาท่ีอ้างว่าการอัดฉีดน้ าในการขุดเจาะอาจก่อให้เกิดแผ่นดินไหวได้ โดยมี

ตัวอย่างมาแล้วที่โรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพในเมืองบาเซล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ท่ีต้องหยุดการก่อสร้างเมื่อพบว่ามีความ

เสี่ยงด้านแผ่นดินไหว [17,22]  

ย่ิงไปกว่าน้ัน ญ่ีปุ่นนับเป็นประเทศหน่ึงที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในการส ารวจความร้อนใต้พิภพ, การพัฒนา, การ

ใช้ประโยชน์และการตรวจสอบ ตัวอย่างของเทคโนโลยีเหล่าน้ีแสดงดังตารางที่ 6.7 
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ตารางที่ 6.7เทคโนโลยีในการส ารวจ, การพัฒนา, การใช้ประโยชน์และการตรวจสอบ พลังงานความร้อนใต้พิภพ [27] 

การส ารวจ 

(Exploration) 

ธรณีวิทยา : remote sensing, alteration dating 

ธรณีเคมี : fluid inclusion, การวิเคราะห์ไอโซโทป (isotope analysis) 

ธรณีฟิสิกส์ : 3D magnetotelluric (MT) method, high temperature well logging, seismic and 

VSP methods 

การพัฒนา 

(Development) 

การขุดเจาะในหลุมที่มีอุณหภูมิสูงมาก (อุณหภูมิการขุดเจาะของโลกสูงสุด (มากกว่า 500 °C) ถูกบันทึก

ไว้ในปี 1995 ที่ระดับความลึกของ 3700m ที ่Kakkonda field, ญ่ีปุ่น.) 

Hot dry rock (HDR) / Enhanced geothermal system (EGS) 

(การวิจัยของระบบ HDR / EGS ได้ด าเนินการกับ circulation and tracer test, ตรวจสอบการเกิด

แผ่นดินไหวขนาดเล็ก (micro-earthquake monitoring), และการทดสอบการผลิตกระแสไฟฟ้า

แบบไบนารี (binary power generation tests) ที่เขตHijiori และ Ogachi ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของญ่ีปุ่น.) 

การใช้ประโยชน์ 

(Utilization)  

โรงไฟฟ้า (turbines) : กังหันเทอร์ไบน์ของประเทศญ่ีปุ่นมีการใช้ทั่วโลกโดยมีส่วนแบ่งเป็น 75% ของ

ความจุส าหรับโรงไฟฟ้าพลังไอน้ าธรรมดา และใน 10 ปีที่ผ่านมา คิดเป็น 67% ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงาน

ความร้อนใต้พิภพซึ่งรวมถึงระบบไบนารี (binary system) 

Scale prevention: scale inhibitor (polyacrylate), etc. 

การตรวจสอบ  

(Monitoring) 

ธรณีเคมี (การตรวจสอบทางเคมีของของเหลว, การทดสอบระบบ  two-phase tracer, ฯลฯ ) 

มาตรการที่จะต้องด าเนินการส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ ใน

อนาคต [28]  

 การพิจารณาทางภูมิศาสตร์  : การพัฒนาโครงการความร้อนใต้พิภพที่รักษาทิวทัศน์อันงดงามและแหล่งน้ าพุร้อน

ส าหรับชาวบ้านในท้องถ่ิน 

 ต้นทุนการพัฒนา  : การปรับปรุงเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงระบบที่เกี่ยวข้องส าหรับการใช้ประโยชน์จาก

พลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีขนาดใหญ่ 

มาตรการการส่งเสริมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของญี่ปุ่นประกอบด้วย[28] 

 ส่งเสริมพลังงานทดแทน โดยกระตุ้นตลาดพลังงานทดแทนถึง 10 ล้านล้านเยน ในปี 2020 

 น าเสนอระบบสมาร์ทกริด (smart grids) ก าหนดกฎระเบียบส าหรับการจัดการ grid และขยายปริมาณพลังงานที่ได้

จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน(renewable energy) ที่เชื่อมต่อกับระบบ 
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 ด าเนินการจัดการพ้ืนที่ แบ่งเขตส าหรับจัดต้ังฟาร์มพลังงานลม และฟาร์มพลังงานความร้อนใต้พิภพ รวมไปถึงการ

พัฒนาพลังงานลมนอกชายฝั่ง (off-shore wind power) โดยสร้างความร่วมมือกับสหกรณ์การประมง (fishery 

cooperatives) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการดังกล่าว 

 เสริมสร้างกลไกทางการเงินให้มีความมั่นคง ซึ่งจะก่อให้เกิดการส่งเสริมการลงทุนทางธุรกิจใหม่ทั่วโลก ท าให้มีการ

ร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ นอกจากน้ันยังเป็นการช่วยสนับสนุนธุรกิจในท้องถ่ินและชุมชน 

 ส่งเสริมให้มีการใช้ความร้อนจากชีวมวล (จ าพวกไม้ ) ความร้อนจากพลังงานใต้พิภพ และความร้อนจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ 

 สร้างแรงจูงใจให้ผู้ลงทุน ซึ่งประกอบด้วย 

o ระบบการจัดเก็บภาษี เพ่ือการปฏิรูปโครงสร้างอุปสงค์และอุปทานของพลังงาน (Taxation System for 

Reform of the Energy Supply and Demand Structures)โดยเครดิตภาษีเทียบเท่ากับ  7% ของ

มูลค่าการซื้อการอ้างอิง(reference purchase value) และค่าเสื่อมราคาพิเศษที่ไม่เกิน 30% ของมูลค่า

การซื้ออ้างอิง [29] 

o เงินอุดหนุน (Subsidies) ส าหรับครัวเรือนที่ติดต้ังระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) จาก “New Purchase 

System for Solar Power Generated Electricity” ที่ประกาศในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2009 รัฐบาล

จะให้เงินอุดหนุนส าหรับการติดต้ังระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ัน เป็นจ านวนเงิน 70,000 เยนต่อกิโลวัตต์ -

ชั่วโมง (JPY/kWh) โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนจะต้องมีการติดต้ังระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใน

บ้านของตนเอง [24] 

จากข้อมูลข้างต้น เป้าหมาย ในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของประเทศญ่ีปุ่นสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 6.8 

ตารางที่ 6.8 สรุปเป้าหมาย ในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของประเทศญ่ีปุ่น 

เป้าหมาย 1. ความมั่นคงด้านพลังงาน(Energy Security)  
2. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) โดยการเปิดตลาดเสรีของ

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนพร้อมกับพยายามลดต้นทุน 
3. เสริมสร้างระบบในการจัดหาพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
4. ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  

เทคโนโลยีที่ให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ 

1. เซลล์แสงอาทิตย์ (Crystalline silicone, Tandem thin-film Si, Thin-film CIS, Thin-film 

Si,Compound semiconductorและ Single-junction) 

2. พลังงานลม(กังหันลมผลิตไฟฟ้าชนิดลอยได้และชนิดที่สามารถแล่นในทะเลได้) 
3. ชีวมวล (จากพืชจ าพวก Cellulosic และวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ไม่มีผลต่อการผลิตอาหาร ) 
4. ความร้อนใต้พิภพ(binary power generation) 

แนวทางการส่งเสริม 1. ส่งเสริมพลังงานทดแทน โดยกระตุ้นตลาดพลังงานทดแทนถึง 10 ล้านล้านเยน ในปี 2020 
2. ระบบสมาร์ทกริด (smart grids) ก าหนดกฎระเบียบส าหรับการจัดการ grid  
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3. ขยายปริมาณพลังงานที่ได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อกับระบบ 
4. Zoning (off-shore &on-shore wind farm, Geothermal) 
5. เสริมสร้างกลไกทางการเงินให้มีความมั่นคง ส่งเสริมการลงทุนทางธุรกิจใหม่ทั่วโลก 
6. ส่งเสริมให้มีการใช้ความร้อนจากชีวมวลความร้อนจากพลังงานใต้พิภพ และความร้อนจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ 
7. สร้างแรงจูงใจให้ผู้ลงทุน 

 

6.1.3 ประเทศจีน[30,31] 

ประเทศจีนมีเป้าหมายในการเพ่ิมการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทนจากปี 2010 ที่มีสัดส่วนการใช้พลังงาน

ทดแทน 10% เพ่ิมเป็น 15%ในปี 2020 30% และ 50% ในปี 2030และ 2050 ตามล าดับ [50, 51] โดยแสดงดังรูป 6.2 

 

รูปที่ 6.2 แสดงเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนในประเทศจีน 

การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของ ประเทศจีนเริ่มต้นที่ ปี ค.ศ. 2021 – 2030  โดยมีเป้าหมายการผลิต

พลังงานจากพลังงานทดแทนแต่ละชนิดดังรูปที่ 6.3 

 

รูปที ่6.3 เป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนแต่ละชนิดในประเทศจีนในหน่วย Metric tons carbon equivalent [30] 

15% ในปี 2020 30% ในปี 2030 50% ในปี 2050
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จากรูปที่ 6.3 แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่ประเทศจีนได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาอย่างเด่นชัด ได้แก่ เทคโนโลยี

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีเชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวล ซึ่งแต่ละเทคโนโลยีมีเป้าหมายการ

พัฒนา ดังน้ี 

 เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เน้นการพัฒนาพลังงานลมบนบกและใกล้ชายฝั่งเป็นหลัก โดยได้จัดท า

โครงการน าร่องลมในพ้ืนที่ที่มีน้ าลึก จนถึงปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาเกี่ยวกับพลังงานลมบนบก 

ตามแผนที่ วางไว้หลังจากปี 2564 ประเทศจีนจะมุ่งเน้นก ารพัฒนาบริเวณชายฝั่ง โดยจัดท าโครงการน าร่องลมใน

บริเวณชายฝั่งระหว่างปี 2574 – 2593 และเน่ืองจากประเทศจีนมีพ้ืนที่ชายฝั่งซึ่งมีระดับน้ า ลึกที่ 0-20 เมตร รวม

ทั้งสิ้น 157,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งสามารถผลิตพลังงานลมได้ 5 เมกกะวัตต์/ตารางกิโลเมตร ในพ้ืนที่ร้อยละ  10-20 

ของพ้ืนที่ทั้งหมด  จะท าให้ศักยภาพรวมมีทั้งถึง 100- 200 กิกกะวัตต์ โดยแผนการวิจัย พัฒนาอุปกรณ์และ

ส่วนประกอบต่างๆของเทคโนโลยีกังหันลมแสดงดังรูปที่ 6.4 นอกจากน้ันเป้าหมายการพัฒนาแสดงดังตารางที ่6.9 

 
รูปที่ 6.4 แผนการวิจัย พัฒนาอุปกรณ์และส่วนประกอบหลักของเทคโนโลยีกังหันลมของประเทศจีน [31] 

 

 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในระยะสั้นถึงระยะกลางน้ัน Crystalline silicon cell 

จะเป็นเทคโนโลยีหลัก และเทคโนโลยี thin film จะมีความก้าวหน้าในการพัฒนา โดยจะ เน้นไปที่การพัฒนาให้

เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพสูง มีความเสถียรสูง และต้นทุนต่ า โดย เป้าหมายการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าและความร้อน

จากพลังงานแสงอาทิตย์ แสดงดังตารางที ่6.9 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี           มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6-16 

 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวลได้แก่ พลังงานจากเอทานอลส าหรับในเครื่องยนต์เพ่ือทดแทนการใช้น้ ามันจาก

ถ่านหินนอกจากน้ันยังรวมถึงไบโอดีเซลอีกด้วย ดังตาราง 6.9 

ตารางที ่6.9 แสดงเป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศจีน [30, 32] 

 2558 2563 2573 2593 

Wind 100 GW 

 พัฒนาอุตสาหกรรมใน
ประเทศเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาพลังงานลม 

 มีรายละเอียดการวิจัยประเมิน
ทรัพยากรพลังงานลมใน
ประเทศ 

 พัฒนาระบบ grid เพื่อรองรับ
กังหันลมขนาดใหญ ่

 Industry innovation 
system with independent 
technology property 
rights and suitable for the 
China’s condition and 
international 
competition. 

200 GW 

 Mature wind power industry 

chain with independent 

intellectual property rights has 

been built. 

 อุตสาหกรรมพลังงานลมจะมีส่วนแบ่ง
ในตลาดต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการ
ขยายตัวในตลาดภายในประเทศ 

 พลังงานลมจะมีบทบาทส าคัญมาก
ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 พลังงานลมนอกชายฝั่ง (Offshore 
wind)เป็นหน่ึงในทิศทางการพัฒนาที่
ส าคัญ 

400 GW 

 เทคโนโลยีพลังงานลมมีความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด
มากขึ้น 

 อุตสาหกรรมพลังงานลมเติบโต 
และพัฒนาอย่างเต็มที่ 

 The distributed power 

combined with off-grid wind 

power and large-scale energy 

storage equipments will be 

the new developing 

direction. 

 
 

1,000 
GW 

Solar 

PV 
 ขนาดการติดต้ังรวม 15 GW 

 เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต 

 solar PV ต้นทุนลดลง0.8-1 
Yuan/kWh 
โดยเน้นไปที่การผลิตใน
ปริมาณมาก  

 ขนาดการติดต้ังรวม 50 GW 

 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ solar cell 
โดยเฉพาะ roof PV system, desert 
PV power station 

 พัฒนาระบบสนับสนุนอย่าง grid  
integration และเทคโนโลยีการเก็บ
พลังงานขนาดใหญ่  

 solar PV ต้นทุนลดลง  0.6-0.8 
Yuan/kWh 

 เทคโนโลยี crystalline  
siliconcellsจะมีราคา 
0.4~0.5Yuan/kWh 

 PV ขนาดใหญ่จะได้เปรียบในการ
แข่งขันในตลาด เน่ืองจากจะท า
จากวัสดุชนิดใหม่ และมีการพัฒนา
ด้านโครงสร้าง PV cell  

 PV เป็นแหล่งพลังงานหลักที่ส าคัญ  

 

Solar 

thermal 

power 

 ขนาดการติดต้ังรวม 50 MW 

 the  major  problem  to  
be  settled  is  the  
integration  of  solar-
thermal application and 
building construction. 

 ขนาดการติดต้ังรวม 1 GW 

 วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีความร้อน
ระดับกลางถึงความร้อนสูงจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

 เทคโนโลยี solar thermal ใน
เคร่ืองปรับอากาศจะสามารถใช้ในเชิง
พาณิชย์ 

 ระบบน้ าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
จะถูกน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

 Solar thermal hot water 
supplying systems, heating 
systems and cooling systems 
will be matured 
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 ผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันใช้
แล้ว (waste oil) และ 
cottonseed oilโดยใช้
เทคโนโลยีแบบด้ังเดิม 

 เร่ิมมีการสาธิตเทคโนโลยี
etherification ขั้นสูง และ
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตการ
เพาะปลูกcolzaใน winter  
free  land 

 การวิจัยการปลูก woody oil 
ที่ให้ผลผลิตสูง 

  ส่งเสริม FT biodiesel และ 
biomass liquid diesel โดย
วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี 
microalgae oil และ 
microalgae hydrogen 

 โครงการสาธิตจะเสร็จสมบูรณ์ โดย
โครงการดังกล่าวเป็นการปรับปรุงพันธุ์
พืชน้ ามัน อย่างเช่น  200,000 Ha oil-
yielding jatropha plants, large 
scale shrub and grass plants with 
high productivity, และ wind 
resistance and draught resistance 
characters 

 FT diesel  จะอยู่ในขั้นตอนสาธิต 

 เทคโนโลยีBiomass liquefaction for 
diesel บรรลุความก้าวหน้า ผ่านการ
ปรับปรุงเทคโนโลยี และมีการขยาย
ขนาดเทคโนโลยี 

 ไบโอดีเซลที่ผลิตทั้งหมดเป็น 8 ล้านตัน 

 เทคโนโลยี FT diesel และ
เทคโนโลยีpyrolysis dieselพัฒนา
จนใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ 

 วัตถุดิบอย่าง ไขมันสัตว์ และน้ ามัน
จากพืช ยังคงมีการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีข้างต้น 

 เพิ่มผลผลิตน้ ามันจาก พืชจากป่า 
และสาหร่าย 

 ปริมาณการผลิตไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น
เป็น 20 ล้านตันต่อปี 

 

Biofuel  ให้ความสนใจการผลิต
เชื้อเพลิงเหลวจาก non-grain 
crops (เช่น มันส าปะหลัง, 
มันเทศ ฯลฯ)มากขึ้น 

 วิจัย พัฒนา การผลิตเชื้อเพลิง
จากเซลลูโลสมากขึ้น  

 มีโรงงานต้นแบบการผลิต
เชื้อเพลิงจากเซลลูโลส 

 

 มีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากพืช
น้ าตาล เช่น ข้าวฟ่างหวาน (sweet 
sorghum)  ในเชิงพาณิชย์ โดยมีการ
ผลิตขนาดใหญ่ 

 เอทานอลจากเซลลูโลสจะถูกน าไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์ 

 ปลูกพืชพลังงานในดินเค็ม และทรายใน
ขนาดใหญ่ 

 ใช้เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
รุ่นที่สองในขนาดใหญ่เป็นหลัก 

 เชื้อเพลิงชีวภาพกลายเป็นพลังงานหลัก
ในการทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล 

 มีการใช้เทคโนโลยีการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สองกับ non-
grain cropsอย่างสมบูรณ์ 

 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจาก
เซลลูโลสจะถูกใช้ในเชิงพาณิชย์ 

 

มาตรการการส่งเสริมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนโยบายส่งเสริมการใชพ้ลังงานทดแทนของจีนประกอบด้วย 

 รัฐบาลจีน ได้ก าหนดบทบาทของรัฐบาลในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน การจัดข้อกีดกันทางการตลาด จัดท า

นโยบายส าหรับพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เผยแพร่ความรู้เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน และ 

การจัดต้ังระบบการเงินสนับสนุนที่เหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาด้านพลังงานทดแทนมีความเป็นรู ปธรรมชัดเจนมาก

ข้ึน 

 เน่ืองจากรัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลม  จึงมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การผลิตพลังงานลมภายในประเทศ   



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี           มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6-18 

 ส่งเสริมการผลิตพลังงานชีวมวลในเชิงพาณิชย์ โดยการ พัฒนาการผลิตและปรับใช้แก๊สโซลีนในรถยนต์ซึ่งเป็น

โครงการต่อเน่ืองจากท่ีเคยท าไว้ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้างการบริโภคพลังงานในประเทศจีนรวมถึง

การตอบสนองความต้องการด้านการขนส่งที่เพ่ิมมากข้ึน 

 ก าหนดนโยบายด้านภาษี เพ่ือดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ ให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในประเทศ

จีน โดยกระทรวงพาณิชย์จีนร่วมกับ คณะกรรมาธิการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ได้ก าหนดใน 

“Guiding Industry Catalogue for Foreign Investment” ให้อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเป็นอุตสาหกรรม

ประเภทที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น การลดหย่อนภาษีน าเข้าส าหรับอุปกรณ์

หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน การลดหย่อนภาษีเงินได้ การยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินส า หรับ

ที่ดินที่ใช้ในการปลูกสร้างหรือติดต้ังอุปกรณ์ใดๆ ในการผลิตพลังงานทดแทน  

จากข้อมูลข้างต้น เป้าหมาย ในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของประเทศจีนสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 6.10 

ตารางที ่6.10 สรุปเป้าหมาย ในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของประเทศจีน 

เป้าหมาย 1. เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 
2. ส่งเสริมการลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศ 

เทคโนโลยีที่ให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ 

1. พลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 
2. พลังงานแสงอาทิตย์ (crystalline  silicon cells) 
3. ชีวมวล (FT biodiesel และ biomass liquid diesel) 
4. เอทานอล (ผลิตเชื้อเพลิงเหลวจาก non-grain crops) 

แนวทางการส่งเสริม 1. นโยบายด้านภาษีเป็นสิ่งดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ ให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทนในประเทศ 

2. ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงเหลวในภาคคมนาคมขนส่ง 
 

6.1.4 ประเทศเกาหลีใต้ 

ประเทศเกาหลีใต้จัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก , เปิด

อุตสาหกรรมใหม่เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ, ยกระบบคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมเกาหลีใต้สู่สังคมสีเขียว รวมทั้งลดการพ่ึงพา

เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยต้ังเป้าจะเพ่ิมการใช้พลังงานใหม่จาก 2.7% ในปี 2009 เป็น 3.78% ภายปี 2013 และเพ่ิมเป็น 6.08% 

ภายในปี 2020 และ 11% ภายในปี 2030[32, 33] ดังแสดงในรูปที่ 6.5 โดยรายละเอียดสัดส่วนการเพ่ิมการใช้พลังงานต่างๆ 

ดังตารางที่ 6.11 
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รูปที่ 6.5 แสดงเป้าหมายการใช้พลังงานใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ 

ตารางที่ 6.11แสดงสัดส่วนการใช้พลังงานใหม่และพลังงานทดแทนในเกาหลีใต้ [33] 

 2551 2553 2558 2563 2573 Annual 
increase (%) 

Solar thermal 33 
(0.5) 

40 
(0.5) 

63 
(0.5) 

342 
(2.0) 

1,882 
(5.7) 

20.2 

PV 59 
(0.9) 

138 
(1.8) 

313 
(2.7) 

552 
(3.2) 

1,364 
(4.1) 

15.3 

Wind 106 
(1.7) 

220 
(2.9) 

1,084 
(9.2) 

2,035 
(11.6) 

4,155 
(12.6) 

18.1 

Bioenergy 518 
(8.1) 

987 
(13.0) 

2,210 
(18.8) 

4,211 
(24.0) 

10,357 
(31.4) 

14.6 

Hydro 946 
(14.9) 

972 
(12.8) 

1,071 
(9.1) 

1,165 
(6.6) 

1,447 
(4.4) 

1.9 

Geothermal 9 
(0.1) 

43 
(0.6) 

280 
(2.4) 

544 
(3.1) 

1,261 
(3.8) 

25.5 

Marine 0 
(0.0) 

70 
(0.9) 

393 
(3.3) 

907 
(5.2) 

1,540 
(4.7) 

49.6 

Waste 4,688 
(73.7) 

5,097 
(67.4) 

6,316 
(53.8) 

7,764 
(44.3) 

11,021 
(33.4) 

4.0 

Total 6,360 7,566 11,731 17,520 33,027 7.8 

Primary Energy 
(M TOE) 

247 253 270 287 300 0.9 

Share (%) 2.58% 2.98% 4.33% 6.08% 11.0%  

2.7% ในปี 
2009

3.78% ในปี 
2013

6.08% ในปี 
2020

11% ในปี 
2030
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 ย่ิงไปกว่าน้ัน เกาหลีใต้ได้ต้ังเป้าผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดโลกจาก 2% ในปี 

2009 เป็น 8% ภายปี 2013 และ 10% ภายในปี 2020 โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต Silicon-based 

solar cells, Bio-energy, Advanced light water reactor, High-efficiency fuel cells, Integrated coal gasification 

combined cycle technology และ Smart grids รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม ในปัจจุบัน 

เกาหลีใต้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของ เทคโนโลยี Solar cell, กังหันลม , ชีวมวล และ Fuel cell [34]โดยเทคโนโลยีหลัก

ในการพัฒนาแผนพลังงานสีเขียวในเกาหลีใต้แสดงดังตารางที่ 6.12 

มาตรการการส่งเสริมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของเกาหลีใต้ประกอบด้วย 

การใช้พัฒนาทดแทนเป็นหน่ึงในแนวทางของแผน Green Growth ของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งวางแผนไว้ต้ังแต่ 2009-

2050 และแบ่งเป็นระยะกลาง (แผน 5 ปี) ต้ังแต่ 2009- 2013   โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

ประกอบด้วย [34, 35] 

 จัดสรรเงินทุนและจูงใจนักลงทุนเพ่ือเพ่ิมการใช้พลังงานทดแทน โดยต้ังเป้าว่าหลัง ปี 2012 ระบบพลังงานทดแทน

จะมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมีสัดส่วนการลงทุนจากเอกชนเพ่ิมข้ึน 

 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือให้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนมีต้นทุนที่ลดลง พร้อมกับสร้างแรงจูงใจ ให้มี

การใช้พลังงานทดแทนในอาคาร   

 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับการน าเทคโนโลยี  

 ออกมาตรฐานการใช้พลังงานทดแทนบังคับใช้กับผู้ผลิตไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมอัตราการใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเน่ือง 

 บังคับใช้มีการผสมไบโอดีเซลในเชื้อเพลิงเพ่ือการขนส่งจาก 3% ในปี 2012 ถึง 7% ในปี 2020 

จากข้อมูลข้างต้น เป้าหมาย ในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของประทศเกาหลีใต้สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 6.13 

ตารางที่ 6.12 เทคโนโลยีที่เป็นหลักในการพัฒนาพลังงานสีเขียวในเกาหลีใต้ [29, 35] 

ภาคส่วน 27 เทคโนโลยีหลักในแผนพัฒนาสีเขียวแห่งชาติของเกาหลีใต้ 

Climate change 
1.  Monitoring and modeling for climate change (4) 

2.  Climate change assessment and adaptation (4) 

Energy source 
technology 

3.  Silicon-based solar cells (1) 

4.  Non silicon-based solar cells (4) 

5.  Bio-energy (4) 

6.  Light water reactor (1) 

7.  Next-generation fast reactor (3) 

8.  Nuclear fusion energy (3) 

9.  Hydrogen energy R&D (3) 
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ภาคส่วน 27 เทคโนโลยีหลักในแผนพัฒนาสีเขียวแห่งชาติของเกาหลีใต้ 

10. High-efficiency fuel cell   (3) 

Efficiency improvement 
technologies 

11. Plant growth promoting technology (3) 

12. Integrated gasification combined cycle   (3) 

13. Green cars (2) 

14. Intelligent infrastructure for transportation and logistics (4) 

15. Green city and urban renaissance (3) 

16. Green building (3) 

17. Green process technology (2) 

18. High-efficiency light-emitting diodes / Green IT (1) 

19. IT-combined electric machines (3) 

20. Secondary batteries (2) 

End-of-pipe technology 

21. CO2 capture, storage and processing (3) 

22. Non- CO2 processing   (2) 

23. Assessment of water quality and management (2) 

24. Alternative water resources (2) 

25. Waste recycling (2) 

26. R&D in monitoring and processing of hazardous substances (3) 

R&D in Virtual Reality 27. Virtual reality (2) 

(1) Technologies for short-term intensive investment;  

(2) Technologies for mid-term intensive investment;  

(3) Technologies for long-term intensive investment; and   

(4) Technologies for long-term gradual investment.  

ตารางที่ 6.13 สรุปเป้าหมาย ในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของประเทศเกาหลีใต้ 

เป้าหมาย 
1. ลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
2. เปิดอุตสาหกรรมใหม่เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ 
3. ยกระบบคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมเกาหลีใต้สู่สังคมสีเขียว  
4. ลดการพึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิล  

เทคโนโลยีที่ให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ 

1. silicon-based solar cells และ  non-silicon-based solar cells 
2. bio-energy 
3. Advanced light water reactor, High-efficiency fuel cells, 
4. Integrated coal gasification combined cycle technology  
5. Smart grids  
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แนวทางการส่งเสริม 1. จัดสรรเงินทุนและจูงใจนักลงทุนเพ่ือเพ่ิมการใช้พลังงานทดแทน 
2. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือให้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนมีต้นทุนที่ลดลง  
3. สร้างแรงจูงใจ ให้มีการใช้พลังงานทดแทนในอาคาร   
4. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับการน าเทคโนโลยี  
5. ออกมาตรฐานการใช้พลังงานทดแทนบังคับใช้กับผู้ผลิตไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมอัตราการใช้พลังง าน

ทดแทนอย่างต่อเน่ือง 
6. บังคับใช้มีการผสมไบโอดีเซลในเชื้อเพลิงเพ่ือการขนส่ง 

6.1.5  ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (สหราชอาณาจักร) 

สหราชอาณาจักรพัฒนาแผนพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในส่วนของการผลิต

กระแสไฟฟ้า การผลิตความร้อนและการคมนาคมเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน, ป้องกันผลกระทบจากความผัน

ผวนของราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล, ขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างงานและการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน รวมทั้งลด

การปล่อยคาร์บอนในภาคพลังงานซึ่งเป็นก้าวที่ส าคัญในการ decaboniztion ของภาคพลังงานให้ ส าเร็จภายในปี 2030 ใน

ภาพรวมแล้วสหราชอาณาจักรได้ต้ังเป้าหมายในการใช้พลังงานทดแทนไว้ 2 ช่วงคือ 1) ใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 15   ของ

พลังงานที่ใช้ทั้งหมดภายในปี 2020 และ 2) เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 30-45 ของพลังงานที่ ใช้ทั้งหมด

ภายในปี 2030[36] ดังสรุปในรูปที่  6.6 และสามารถแยกเป้าหมายของก าลังการผลิตตามประเภทเทคโนโลยีได้ดังตารางที่ 

6.14

 

รูปที่ 6.6 สรุปเป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนในสหราชอาณาจักร 

ตารางที่ 6.14 โครงสร้างเทคโนโลยี (TWh) ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ในปี 2020 [36] 

 Central range for 2020 (TWh) 

Onshore wind  24-32 

Offshore wind  33-58 

Biomass electricity  32-50 

Marine  1 

Biomass heat (non-domestic)  36-50 

Air-source and Ground-source heat pumps 

(non-domestic)  

16-22 

ในปี 2010 6.8% ของ
พลังงานไฟฟ้าใน สหราช
อาณาจักรมาจากพลังงาน

ทดแทน

ในปี 2020 ใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้น 15% ของ
พลังงานที่ใช้ทั้งหมดในปี 

2010

ในปี 2030 ใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้น 30-45% 

ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมดในปี 
2010
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Renewable transport  Up to 48TWh 

Others (including hydro, geothermal, solar and 

domestic heat)  

  14 

จากตารางที่ 6.14 จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุน ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของสหราชอาณาจักร

ประกอบด้วย 6เทคโนโลยีหลักซึ่งมีศักยภาพของแหล่งพลังงานที่น้ันยังไม่ได้น ามาใช้อย่างเต็มที่ ได้แก่ 

 เทคโนโลยีกังหันลมบนบก ปัจจุบัน สหราชอาณาจักรน าพลังงานจากกังหันลมบนบกมาใช้ 4 GW ซึ่งมีศักยภาพเหลือ

อีก 11 GW เมื่อท าการประเมินทางเศรษฐกิจด้านต้นทุน (Cost effective)แล้ว รัฐบาลได้วางแผนส่งเสริมให้การใช้

พลังงานลมเพ่ิมเป็น 13 GW ภายในปี 2020 โดยแนวทางการส่งเสริมจะเน้นไปที่การลดความเสี่ยงในการลงทุนและ

ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือลดข้ันตอนในการติดต้ังกังหันลม  แนวทางวิจัยและพัฒนากังหันลมประกอบด้วย พัฒนากังหัน

ลมขนาดใหญ่, ลดการใช้วัสดุในการผลิตกังหันลง,ปรับปรุง ระบบท่อของกังหันลมนอกชายฝั่ง , ดัดแปลงระบ บไฟฟ้า

ให้เหมาะสมกับการใช้กับกังหันลมนอกชายฝั่ง ด้วยเป้าหมายเหล่าน้ีจึงมีการพัฒนา กังหันลมลอยน้ า (HyWind by 

Statoil Hydro/Siemens and SWAY/AREVA-Multibrid)ส าหรับน้ าลึก หรือกังหันอากาศ (ว่าว บอลลูน หรือ 

auto gyros, ประกอบด้วย  Magenn and MAGLEV) หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้า สถิตย์ (TU Delft).[37] 

 เทคโนโลยีกังหันลมนอกชายฝั่ง  สหราชอาณาจักรน้ันเป็นประเทศที่มีศักยภาพของพลังงานลมสูงสุดในยุโรป       

ปัจจุบันสหราชอาณาจักรได้ติดต้ังกังหันลมนอกชายฝั่งแล้ว 1.3 GW ด้วยศักยภาพของแหล่งพลังงานลมนอกชายฝั่ง

และการประเมินความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรม สหราชอาณาจักรวางแผนจะเพ่ิมเป็น 18 GW ภายในปี 2020และ 

40 GW ภายในปี 2030 โดยแนวทางการส่งเสริมจะเน้นไปที่การลดความเสี่ยงในการลงทุน พัฒนา Supply chain 

ของส่วนประกอบกังหันและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน 

 เทคโนโลยีพลังงานคลื่นและน้ าข้ึนน้ าลงในทะเล เทคโนโลยีส าหรับพลังงานชนิดน้ีในสหราชอาณาจักรยังอยู่ในระดับ

ก าลังพัฒนาเพ่ือหาขนาดของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพของแหล่งพลังงาน จึงไม่มีการใช้ในเชิงพาณิชย์ แต่มี

การทดลองใช้ที่ช่องแคบ Strangford ในไอร์แลนด์เหนือโดยกังหันมีขนาด 1.2 MW และได้มีการพัฒนาต้นแบบ

ขนาดประมาณ 1 MW โดย European Marine Energy Centre (EMEC) อย่างไรก็ตามสหราชอาณาจักรวางแผน

จะพัฒนาเทคโนโลยีกังหันส าหรับพลังงานคลื่นและน้ าข้ึนน้ าลงเพ่ือให้มีการใช้ในประเทศสูงถึง 300 MW ภายในปี 

2020 โดยการวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมกับให้ การสนับสนุนภาคธุรกิจด้านทั้งด้านกฎหมายและการสร้าง

แรงจูงใจให้นักลงทุน ที่สนใจแนวทางวิจัยและพัฒนา พลังงานคลื่นและน้ าข้ึนน้ าลงในทะเล ประกอบด้วย พัฒนา

อุปกรณ์ที่เกี่ย วข้องกับระบบพลังงานคลื่นทะเล ต้ั งแต่เส้นทะเล ชายทะเล นอกชายฝั่งทะเล เช่น  The Pelamis 

Wave Energy Converter[38] 

 ไฟฟ้าจากชีวมวล จากการประเมินพบว่าในปี 2010 มีการใช้ชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้า 2.5 GW โดยน าชีวมวล

มาจาก ก๊าชจากการฝั่งกลบ การเผาชีวมวลแข็งและ Anaerobic digester เป็นหลัก จากการประเมินศักยภาพทาง

อุตสาหกรรม ศักยภาพของแหล่งพลังงานและต้นทุนการผลิต สหราชอาณาจักรจึงต้ังเป้าหมายส่งเสริมให้มีการผลิต
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กระแสไฟฟ้าจากชีวมวลสูงถึง 6 GW ภายในปี 2020 โดยแผนการพัฒนาจะเน้นไปที่การสร้างความมั่นคงของแหล่ง

ชีวมวลและการออกกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนและผู้ใช้พลังงานชีวมวลแนวทางวิจัย

และพัฒนา พลัง งานจากชีวมวล ประกอบด้วย พัฒนา ligno-cellulosic เพ่ือเป็นเชื้อเพลิงต้ังต้นของการผลิต

เชื้อเพลิงชีวภาพ,พัฒนา การผลิต dimethylether จากชีวมวลหรือน้ ามันยางด า (black liquor) โดยกระบวนการ 

แก๊สชิพิเคชั่น เพ่ือใช้ในยานยนต์รอบต่ า (heavy-duty vehicles) รวมทั้งพัฒนาสารเร่ง ปฏิกิริยา เพ่ือปรับปรุงระบบ

ท าความสะอาดก๊าชจากขบวนการ, พัฒนากระบวนการผลิต ไฮโรเจนจากชีวมวลเพ่ือใช้ในยานยนต์ภายในปี 2030

แก๊สชิพิเคชั่น, ศึกษาและปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ ามันจากสาหร่าย  และปรับปรุงขบวนการในการจัดหา จัดเก็บ 

ขนส่งและปรับปรุงคุณภาพชีวมวลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน [39] 

 ความร้อนจากชีวมวล ในปี 2010 ชีวมวลถูกน ามาใช้เพ่ือผลิตพลังงานความร้อน 12.4TWh และต้ังเป้าจะเพ่ิมการใช้

ชีวมวลเพ่ือผลิตพลังงานความร้อน 50TWhภายในปี 2020 โดยมีแนวทางการส่งเสริมการใช้ชีวมวลใน Boiler และ

ส่งก๊าชชีวภาพให้กับสายส่งควบคู่กับการออกกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมการลงทุนในธุรกิจการ

ผลิตก๊าชชีวภาพ  

 Ground source heat pumps และ Air source heat pumpsแหล่งพลังงานเหล่าน้ีถูกน ามาใช้ในระบบ heat 

pump 0.7TWh ในปี 2010 จากการประเมินศักยภาพ ด้านแหล่งพลังงานและอุตสาหกรรม สหราชอาณาจักรจึง

ต้ังเป้าหมายให้การใช้ Heat pump เพ่ิมข้ึนเป็น 22TWhภายในปี 2020 ซึ่งแนวทางการส่งเสริมจะเน้นไปที่ลด

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับต้นทุน การสร้างความรู้ด้านการติ ดต้ังระบบอย่างทีประสิทธิภาพ รวมทั้งการออกมาตรฐานด้าน

สิ่งแวดล้อม 

 ในปี  2010  สหราชอาณาจักรใช้พลังงานทดแทนในภาคขนส่ง 14.1TWh คิดเป็น 3.6 % ของพลังงานที่ในภาค

ขนส่งทั้งหมด และต้ังเป้าจะเพ่ิมการใช้พลังงานทดแทนในภาคขนส่งข้ึนเป็น 10% ภายในปี 2020 โดยเน้นไปที่การใช้ 

เชื้อเพลิงชีวภาพและการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับยา นยนต์ รวมทั้งให้เงินสนับสนุนในการซื้อและพัฒนายานยนต์ที่

ปล่อยมลพิษต่ า 

นอกจากก าหนดแนวทางการพัฒนา 6เทคโนโลยีหลักแล้ว รัฐบาลของสหราชอาณาจักรยังได้ท างานร่วมกับ 

ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือหาแนวทางที่จะเพ่ิมโอกาสการใช้พลังงานทดแทนให้มากข้ึนและสนับสนุนให้รัฐบาลบรรลุเป้าหมา ยของ

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนที่จัดท าข้ึน  

มาตรการการส่งเสริมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนโยบายส่งเสริมการใชพ้ลังงานทดแทนของสหราชอาณาจักรประกอบด้วย 

 อ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อพลังงานที่ผลิตจากแหล่งพลังงานทดแทนกับระบบสายส่ง  

 สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาว และสร้างแรงจูงใจในการลงทุนที่ชัดเจนและต่อเน่ืองทั้งในส่วนการผลิต

ไฟฟ้าและความร้อนจากพลังงานทดแทน 

 แก้ปัญหาความล่าช้าในการด าเนินงานและการความยุ่งยากในการปฏิบัติกฎระเบียบ  
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 สร้างความมั่นใจว่าจะมีเชื้อเพลิงชีวภาพเพียงพอต่อการผลิต โดยรัฐออกมาตรการในการสนับสนุนเช่น การประกา

ใช้มาตรฐานเชื้อเพลิงชีวภาพ พัฒนาศักยภาพในการน าชื้อเพลิงชีวภาพมาใช้งาน 

 ส่งเสริมการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain)ของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเช่นการหาตลาดในการส่งออก

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่พัฒนาข้ึนในประเทศ 

 ส่งเสริมนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยการสร้างความร่วมมือด้านเงินทุนในการพัฒนา

เทคโนโลยีร่วมกับภาคอุตสาหกรรมให้เงินกับหน่วยงานวิจัยของรับเพ่ือพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมพลังงานทดแทน

เช่น พลังงานจากคลื่น ร่วมทั้งใช้กลไกของรัฐในการบังคับให้ภาอุตสาหกรรมลดราคาของเทคโนโลยีลงโดยเฉพาะ

กังหันลมบนบก 

จากข้อมูลข้างต้น เป้าหมาย ในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของสหราชอาณาจักรสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 6.15 

ตารางที่ 6.15 สรุปเป้าหมาย ในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของสหราชอาณาจักร 

เป้าหมาย 1. เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน 
2. ป้องกันผลกระทบจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล 
3. ขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างงานและการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน รวมทั้งลดการ

ปล่อยคาร์บอนในภาคพลังงาน 
เทคโนโลยีที่ให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ 

1. พลังงานลมนอกชายฝั่ง (กังหันลมลอยน้ าส าหรับน้ าลึก หรือกังหันอากาศ) 
2. พลังงานคลื่น (เช่น  The Pelamis Wave Energy Converter) 
3. ไฟฟ้าและความร้อนจากชีวมวล (ปรับปรุงระบบท าความสะอาดก๊าชจากขบวนการ, พัฒนา

กระบวนการผลิต ไฮโรเจนจากชีวมวลเพ่ือใช้ในยานยนต์ภายในปี 2030แก๊สชิพิเคชั่น, ศึกษา
และปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ ามันจากสาหร่าย และปรับปรุงขบวนการในการจัดหา จัดเก็บ 
ขนส่งและปรับปรุงคุณภาพชีวมวลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน) 

4. Ground source heat pumps และ Air source heat pumps  
แนวทางการส่งเสริม 1. อ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อพลังงานที่ผลิตจากแหล่งพลังงานทดแทนกับระบบสายส่ง  

2. สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาว  
3. แก้ปัญหาความล่าช้าในการด าเนินงานและการความยุ่งยากในการปฏิบัติกฎระเบียบ  
4. สร้างความมั่นใจว่าจะมีเชื้อเพลิงชีวภาพเพียงพอต่อการผลิต 
5. ส่งเสริมการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain)ของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
6. ส่งเสริมนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  

 

6.1.6  สรุปเป้าหมายแผนพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของทั้ง 5 ประเทศ 

จากการศึกษาแผนพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของทั้ง 5 ประเทศพบว่าแผนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทนน้ันจัดท าข้ึนเพ่ือ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานภายในประเทศ ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกจากภาคพลังงาน ขยาย

ตลาดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่พัฒนาข้ึนในประเทศไปยังนานาชาติโดยให้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ได้รับการส่งเสริมใน
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แต่ละประเทศน้ันต้ังอยู่บนพ้ืนฐานศักยภาพของอุตสาหกรรมในประเทศและศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทนในประเทศเป็น

หลักทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประ เทศไปพร้อมกับการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในประเทศ  และ

เพ่ือให้แผนพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนน้ันบรรลุตามเป้าหมายรัฐบาลของทั้ง 5 ประเทศจึงให้การส่งเสริมการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานพลังงานทดแทน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนทั้งในภาคประชาชนและภาคอุตสาหกร รมโดยการ

สร้างแรงจูงใจในการลงทุนและการออกกฎหมายเพ่ือลดข้อจ ากัดในการลงทุนและการเข้าถึงแหล่งพลังงานทดแทน 

6.2 สรุปแผนและเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลย ีEnergy storage  

6.2.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 The Office of Electricity Delivery & Energy Reliability (OE)[37]ของประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้ส่งเสริมการ

พัฒนาเทคโนโลยี Energy storage โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บพลังงาน 30% ในปี 2015 ภายใต้สมมติว่า

ระดับของเงินทุนประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ในช่วงห้าปีถัดไป (2011-2015) โดยแบ่งวัตถุประสงค์เป็น 2ช่วงคือ ระยะ

อันใกล้น้ี  (ภายใน 5 ปี) และ ระยะยาว ในระยะอันใกล้น้ีมีวัตถุประสงค์เช่น มุ่งเน้นที่ระดับของอุปกรณ์และองค์ประกอบที่

จ าเป็นในการรวมอุปกรณ์ในระบบอย่างเต็มที่ และเทคโนโลยีการทดสอบเพ่ือความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ที่จะได้รับอย่างเพียง

พอที่จะเกิดข้ึนในการใช้งานการสาธิตโดยสาธารณูปโภคเช่นการพัฒนาประสิทธิภาพของ Redox flow battery  ในส่วนระยะ

ยาวมีวัตถุประสงค์เช่น พัฒนาเทคโนโลยีใหม่โดยข้ึนอยู่กับเทคโนโลยีที่พัฒนาก่อนหน้าน้ีนอกจากพัฒนาเทคโนโลยีใหม่แล้ว

รัฐบาล สหรัฐอเมริกายัง ส่งเสริมความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการควบคุมปั้ม (ไดรฟ์ที่ปรับความเร็วได้ )ซึ่งเป็นเทคโนโลยี 

Energy storage ที่ถูกน ามาใช้มากท่ีสุดในประเทศ สหรัฐอเมริกา [40]   การพัฒนาน้ีจะช่วยเพ่ิมความสามารถของโรงไฟฟ้า

แบบสูบน้ ากลับ ( pump hydro plants) ถึง แม้ในขณะที่น้ าจะถูกสูบกลับเพ่ือการจัดเก็บอยู่แล้ว ในรายงานสมาคมพลังน้ า

แห่งชาติของอเมริกา กล่าวว่า โรงไฟฟ้าแบบสูบน้ ากลับแบบใหม่น้ีมีสมรรถนะรวม 24 GW ซึ่งอยู่ในข้ันตอนการวางแผนและ

การขออนุญาตโดยมีก าหนดการจะแล้วเสร็จในปี 2050 

โดยงานวิจัยของ OE จะมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีที่ใช้การเก็บไฟฟ้าไว้ในสารเคมีหรือแบตเตอรี่ ได้แก่ แบตเตอรี่ประเภท

โซเดียม (Na based battery) แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)แบตเตอรี่ตะกั่วกรดโดยเทคโนโลยีข้ันสูง  (Advance Pd-acid)

และโฟลว์แบตเตอรี่  (Flow batter) นอกจากน้ีงานวิจัยยังสนับสนุนเทคโนโลยีเก็บพลังงานประเภทอื่นๆ เช่น 

superconducting magnetic energy storage (SMES), ultra-capacitors, การพัฒนาวัสดุข้ันสูงส าหรับ flywheel และ

การวิจัยด้านธรณีวิทยาของเทคโนโลยีการเก็บพลังงานประเภทระบบอากาศอัด (compressed air energy storage 

systems; CAES) โดย Milestone ของเทคโนโลยีดังกล่าวมีรายละเอียด ดังตารางที่ 6.16  
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ตารางที่ 6.16 แสดงรายละเอียดเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานแต่ละชนิดของสหรัฐอเมริกา [41] 
 2554 2555 2556 2559 2558 

Na-based 
battery 

  Complete cost mode

l for Na‐based Batter
y 

 Demonstrate new Na

‐beta alumina batter
y cells that are capa
ble of satisfactory op
eration at temperatur
es <250oC  

 Complete Prototype 
Battery testing of Sod
ium Ion Battery for Gr
id Level Application 
–Aquion 

 Complete laboratory 
cell design and testin

g of sodium‐ion 
battery 

 Scale up Na‐beta alumi
na batteries and demo
nstrate intermediate siz

e multi‐cell stacks 
 
 

 Develop and demons
trate a full size 

bench‐top system of 

Na‐beta alumina 
battery  

 Fabricate sodium‐air 
laboratory cell protot
ype  

 Develop and de
monstrate 5kW 

Na‐beta alumina 
battery prototype 
system capable 
of satisfactory 
operation <250oC 

 Complete testing 
of prototype sodi

um‐bromine batt
ery 

 Fabricate sodium

‐air laboratory 
battery and 
initiate testing 
prototype 

Flow battery  Develop a new redoxfl
ow battery chemistry, s
uch as those based on 
MeTIL, that will 
demonstrate 
a 50% increase in 
energy capacity and be 
capable of broader 
operating conditions 
compared to existing 
redox flow technology. 

 Complete cost mode
l for Redox Flow and 

Na‐based Battery 

 Demonstrate a new g
eneration of redox 
flow batteries by dev

elopment of a multi‐

kWh bench‐top stack
 , that can lead to $2
50/kWh 

 Develop advanced m
embranes for flow ba
tteries  

 Optimize new redox 
flow battery design ad 
develop balance of pla
nt to improve round tri
p efficiency (>75%), 
via collaboration with i
ndustries 

 Complete fabrication a

nd testing of MeTILs‐ba
sed flow battery protot
ype 

 Develop advanced met

al‐air  flow battery 
 

 Scale up and 
develop practical 
size redox flow 
battery 
system,via collaborati
on with industries 

 Demonstrate novel 

metal‐air flow batter
y 

 Field test thenew
 generation redox 
flow 
battery system, 
via collaboration 
with utility indust
ries 

 Demonstrate a 

multi‐kwh 

bench‐top metal

‐air flow system 

 Complete MeTILs

‐based flow 
battery prototype 
testing 

Ultra-battery  Complete 8,000 utility 
cycles on an ultrabatter
y currently under test 
with less than 2,000 
cycles  

 Install 4MW UltraBatt
erysystem for grid sca
le demo of ancillary 
services – East Penn 
Manufacturing  

   

Lead-acid 
battery 

 Install and commission 
a  PV + PbC 
Battery System for 
Simultaneous Voltage 
Smoothing and Peak Sh
ifting – 
Public Service NM  

 Initiate a collaborative 
program between SNL 

  Adopt and incorporate 
second generation 
carbon enhancement 
of advanced lead acid 
battery into existing 
lead acid battery 
designs 

 Complete cycling of 
second generation 
carbon enhanced 
lead acid batteries 
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 2554 2555 2556 2559 2558 
and East Penn to 
develop the 
fundamental 
understanding for 
enhanced performance 
of 
advanced lead acid bat
teries 

Li-ion 
battery 

 Developunique Li‐ion b
atteries that are made f

rom cost‐effective elec
trode materials and cap
able of long deep cycle
 life (>4,000 cycles) 

    

Air battery  Launch full air breathin
g battery research 
focusing on next 
generation of batteries 

  Demonstrate 

air‐breathing laboratory 
cell prototype 

 Demonstrate scaled‐

up air‐breathing cell 
prototype  

 Fabricate full air‐ 
breathing battery  
prototype 

Flywheel   Complete Constructi
on of Beacon Power 
20 MW Flywheel Fre
quency Regulation Pl

ant in PJM. ‐Beacon 
Power  

 Demonstrated nano

material‐based comp
osites for flywheels  

   

CAES 
 

 Complete manufactu
re and assembly of a
 250 kW Isothermal C
ompressed Air Energy
 Storage System to S
upport Renewable E
nergy Production –
SustainX 

   

6.2.2  ประเทศญี่ปุ่น 

 ประเทศญ่ีปุ่นน้ันมีเป้าหมายในการลดก๊าชเรือนกระจกอย่างชัดเจนเพ่ือลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน

โดยได้ประกาศ Cool Earth-Innovative Energy Technology Program เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ลดการ

ปล่อยก๊าชเรือนเรอนกระจกจากภาคพลังงาน โดยได้ประกาศพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับการผลิตพลังงานและใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งหมด 21 เทคโนโลยี  หน่ึงในน้ันคือการเทคโนโลยี Energy storage โดยเฉพาะแบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์

ไฟฟ้า(Li-ion)  และแบตเตอรี่ส าหรับการใช้งานที่ไม่เคลื่อนที่ (NaS) ซึ่งตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีที่สร้างข้ึ นน้ีจะเน้นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการอัดประจุ, ลดราคาของแบตเตอรี่, เพ่ิมอายุการใช้งาน รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

เชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับแหล่งใช้งาน  โดยตามแผนที่พัฒนาท่ีวางไว้ต้ังเป้าว่าเทคโนโลยีที่จะพัฒนาน้ีจะสามารถสร้างประโยชน์
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ในทางการค้าให้กับประเทศญ่ีปุ่นได้ภายในปี 2050โดยแผนการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy storage) ใน

ประเทศญ่ีปุ่นจะแบ่งเป็นการกักเก็บพลังงานในส่วนต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ 6.17 

ตารางที ่6.17 เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ OEวางแผนพัฒนาต่อยอดตามการใช้งานในภาคส่วนต่างๆ [42] 

 2543 2573                                       2593  2643 

Residential/Commercial sector (Energy management) 

Energy 
storage and 
network 
(Electricity, 
heat, and 
hydrogen) 

Lithium 
battery     

New rechargeable battery, 
Thermal storage 

Local energy network (LEN)   

   Hydrogen fuel cell, Distributed 
energy  storing 

 

Transport sector (Automobile) 
Hydrogen 
storage 

Compression, liquefaction, and storage materials (inorganic , alloy, 
carbon, and organic) 

  

    

Electricity 
storage 

 Lithium battery  New lithium battery or other 
type battery 

     

Transformation sector (Energy storage and transmission technology) 

Electricity 
and fuel 
storage 
(hydrogen 
and 
synthetic 
fuel, etc.) 

Lithium 
battery     

New rechargeable battery, 
SMES, flywheel 

 Electrolytic 
hydrogen and 
hydrogen storage 
technology 

Mass energy storage 

 Load leveling at moment Load leveling every few days Adjustment 
between seasons 

6.2.3  ประเทศจีน 

การพัฒนาเทคโนโลยี  Energy storage ของประเทศจีน [39-44]น้ันมีเป้าหมายที่จะเปิดประเทศจีนสู่ตลาดการ

จัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ โดยจีนได้สร้างสถานีจัดเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ที่สุดของจีน (Iron-phosphate battery ของ

บริษัท BYD ) และเป็นสถานีจัดเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ในระดับเมกะวัตต์ เป็นแห่งแรกของโลก และยังมีเป้าหมายที่พัฒนา

สถานีจัดเก็บแบตเตอรี่ส าหรับในเชิงพาณิชย์ร่วมกับระบบสายส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่ิงไปกว่าน้ันประเทศจีนยังต้องการ 

เป็นผู้น าของโลกในการติดต้ังระบบจัดเก็บข้อมูลพลังงานแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยให้โอกาสผู้ประกอบการ

โทรคมนาคมชั้นน าเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี 
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เทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนส าหรับการกักเก็บพลังงานในประเทศจีนคือแบตเตอรี่โดยเฉพาะ Lithium-ion ของ

ระบบรถโดยสารในเมืองซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาระบบ Smart grid ของประเทศจีน ในการพัฒนา Smart grid ย่ิงไปกว่า

น้ันรัฐบาลจีนยังได้พัฒนาแผนการลงทุนระยะยาวในระบบน้ าและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในชนบทรวมกับระบบสายส่งไฟฟ้า

จะเห็นได้ว่าจีนพัฒนาระบบสายส่งของพลังงาน และสาธารณูปโภคพร้อมกันเพ่ือลดการใช้พลังงาน , เพ่ิมประสิทธิภาพ 

เครือข่ายการผลิตไฟฟ้าและการจัดการไฟฟ้าจากเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนของจีน รวมทั้งมีการออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

ใหม่ที่จะถูกที่สร้างข้ึนสนับสนุนความต้องการสูงสุดจากการใช้งานของ ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด  โดยเป้าหมาย

การใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานของประเทศจีน แสดงดังตาราง 6.18 

ตารางที่ 6.18 เป้าหมายการใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานของประเทศจีน [43] 

ก่อน 2563 2563 หลัง2563 2573 2593 

การกักเก็บพลังงาน
ขนาดใหญ่จะใช้
เทคโนโลยี pumped 
storage 

มีการติดต้ังระบบเก็บ
พลังงานขนาดใหญ่ 
โดยใช้เทคโนโลยี
แบตเตอรี่ที่มีความจุ
พลังงานต้ังแต่ระดับ
สิบเมกกะวัตต์ไปจนถึง
หลายร้อยเมกกะวัตต์ 
ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 
90% โดยแบตเตอรี่ที่
ใช้ได้แก่ lithium ion, 
sodium flow และ
liquid flow 
batteries 

 ประสบผลส าเร็จใน
การพัฒนา
เทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือ
ปรับปรุงคุณสมบัติ
ของแบตเตอรี่ 
liquid flow, 
แบตเตอรี่ lithium 
ion และ แบตเตอรี่ 
sodium sulfur  

 ลดต้นทุนการผลิต
แบตเตอรี่เพ่ือใช้ใน
ระบบกักเก็บ
พลังงานขนาดใหญ่ 

มีการใช้เทคโนโลยี
แบตเตอรี่ และระบบ
อากาศอัด (CAES) 
อย่างแพร่หลาย 
 

เทคโนโลยีแบตเตอรี่มี
ความจุพลังงานสูง 
โดยคาดว่าจะมี
ประสิทธิภาพสูงกว่า
เทคโนโลยีการจัดเก็บ
พลังงานน้ า (water 
energy storage 
technology) 

6.2.4 ประเทศเกาหลีใต้ 

เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยี Energy storage ของประเทศเกาหลีใต้น้ันเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาระบบ Smart 

grid และแผนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า  [44-45] เพ่ือใช้ในประเทศและส่งออก   โดยแผนการพัฒนาระบบ Smart grid 

พัฒนาข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานของเครือข่ายระบบไฟฟ้าในขณะที่แผนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า เพ่ือใช้ในประเทศ

และส่งออกน้ันพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดของประเทศ โดยเทคโนโลยี 

Energy storage  ทีไ่ด้รับความสนใจคือเทคโนโลยีแบตเตอรี่ซึ่งเกาหลีใต้มีศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมอยู่แล้ว โดยเฉพาะ 

บริษัท LG Chem และ บริษัท SK Energy (ซึ่งมีส่วนแบ่งในตลาดแบตเตอรี่ Li-ion โลกอยู่ที่ 20%)ในการสนับสนุนการ พัฒนา

เทคโนโลยีแบตเตอรี่น้ัน รัฐบาลให้เงินสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับ

กระตุ้นอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศโดยการลดหย่อนภาษีเมื่อซื้อยานยนต์ไฮบริดเพ่ือส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า  

นอกจากน้ี เกาหลีใต้ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนา Hydrogen storage เพ่ือรองรับ การส่งเสริมการใช้ Fuel cell vehicle  
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โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมให้ทุนสนับสนุน การวิจัย พัฒนาพ้ืนฐานและการสาธิตเก่ียวกับ การผลิตไฮโดรเจน การกักเก็บ และ

การน าไปใช้ ประมาณ 10 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ระยะเวล าการให้ทุน 2003-2013)[46] รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนา 

เทคโนโลยี Flywheelและ Compressed air energy storage เพ่ือรองรับการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนด้วย  โดยการ

พัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานแสดงดังตารางที่ 6.19 

ตารางที่ 6.19 แสดงรายละเอียดเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานที่มีการพัฒนาของประเทศเกาหลีใต้ [46] 

เทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา 
แบตเตอรี่ (Battery)  วิจัยพัฒนาวัสดุที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพด้านพลังงานของแบตเตอรี่ 

 วิจัยพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิด lithium 
sulfur battery 

 วิจัยแบตเตอรี่ metal-air 

 พัฒนาสารละลายอิเล็กโทรไลท์และเมมเบรน
ส าหรับ flow battery 

 เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
Hydrogen storage  Compressed hydrogen gas storage 

 การพัฒนาวัสดุที่ใช้ในการจัดเก็บไฮโดรเจน  ได้แก่ 
metal hydrides, nano-structured materials, 
และ chemical hydrides 

supercapacitor  วิจัยพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพลังงานและความจุพลังงาน 
 

6.2.5  ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (สหราชอาณาจักร) 

การกักเก็บพลังงานนับเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะช่วยสร้างความเสถียรภาพในการใช้พลังงานทดแทน  สร้างสมดุลระหว่าง

ช่วงเวลาท่ีผลิตไฟฟ้าและช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้า และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าชคาร์บอนได ออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าช่วย

ให้สหราชอาณาจักรลดการปล่อยคาร์บอนได้ร้อยละ 80 ในปี 2050  [47, 48] อย่างไรก็ตาม แผนการพัฒนา Energy storage 

technology น้ันถูกกล่าวถึงใน Smart grid roadmap ซึ่งยังไม่มีความชัดเจน ดังน้ันแผนการพัฒนาและใช้ Energy storage 

technology จึงยังไม่มีเป้าหมายที่แน่นอน 

เทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุน ปัจจุบัน Energy storage technology ในสหราชอ าณาจักรมีเพียง Pumped 

storage ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และจ าเพาะเจาะจงกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ แบตเตอรี่จึงเป็นอีกทางเลือก

หน่ึงที่ รัฐบาลสนใจเพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานที่เคลื่อนที่ได้  โดยเป้าหมายการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานของส

หราชอาณาจักรแสดงดังตารางที่ 6.20[49] 
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ตารางที่ 6.20 แสดงรายละเอียดเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานที่มีการพัฒนาของสหราชอาณาจักร 

เทคโนโลยี 
เป้าหมายการพัฒนา 

Battery  NaSให้ความสนใจในการน ามาประยุกต์ใช้ในระบบการจัดการพลังงาน และคาด
ว่าตลาดของ NaS จะมีการพัฒนาในการเก็บพลังงานรวมกว่า 1 GW ทั่วโลก 

 Flow batteryอยู่ในช่วงต้นของการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การใช้จริงในเชิงพาณิชย์ 

 Li-ionอยู่ในช่วงต้นของการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การใช้จริงในเชิงพาณิชย์ 

Hydrogen storage  ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนการสาธิต โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้งานร่วมกับระบบกังหันลม 
และผลิตไฟฟ้า โดยใช้ Electrolyzer และเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้
ไฮโดรเจนเป็นเชื่อเพลิง /เซลล์เชื้อเพลิง  

 การพัฒนาในอนาคตมุ่งเน้นไปที่การเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต 

 ศึกษา และส ารวจความเป็นไปได้ในการสร้างระบบผลิตพลังงานร่วมหลาย
รูปแบบ (ไฟฟ้า ความร้อนและไฮโดรเจน) 

Flywheel  มีการพัฒนา 2 ระบบคือความเร็วรอบต่ า (low speed, มากกว่า  5000 รอบต่อ
นาที) และความเร็วสูง  (50, 000 รอบต่อนาที) ปัจจุบันทั้ง 2 มีประสิทธิภาพ สูง
กว่าร้อยละ 90 แต่มีข้อเสียคือค่าใช้จ่ายการลงทุนสูงและ 

 มีการวางแผนจะพัฒนาFlywheelขนาด 20MW เพ่ือจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ใน
อนาคตอันใกล้น้ี 

Supercapacitors  พัฒนาวัสดุ นาโนคาร์บอน (Nano-carbon materials) เพ่ือใช้ในระบบ 
Supercapacitors 

Superconducting 
Magnetic Energy Storage 
(SMES) 

 พัฒนาเพ่ือให้สามารถด าเนินการที่อุณหภูมิสูง และเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

 พัฒนาให้มีก าลังผลิต 100 MW ประสิทธิภาพ ประมาณร้อยละ 99 และมีอายุ
การใช้งาน 40  ปีภายใต้สภาวะด าเนินการที่อุณหภูมิสูง (high-temperature 
superconductors) 

6.2.6  สรุปเป้าหมายแผนพัฒนาเทคโนโลย ีEnergy storage ของทั้ง5 ประเทศ 

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี Energy storage ของประเทศชั้นน าท้ัง 5 ประเทศข้างต้นพบว่า จะมี

การพัฒนาเทคโนโลยี Energy storageเพ่ือสร้างเสถียรภาพในการใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศโดยการ

เปิดตลาดให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยี  Energy storage (โดยเฉพาะแบตเตอรี่ ) และลดราคาขอ งเทคโนโลยี

Energy storage ลงโดยแผนการพัฒนาเทคโนโลยี Energy storage น้ันจัดเป็นส่วนหน่ึงในแผนการพัฒนา Smart grid ซึ่ง

เป้าหมายการพัฒนา Energy storage ของทั้ง5 ประเทศสรุปได้ดังตาราง 6.21 
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ตาราง 6.21 สรุปเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโยลี Energy storageของประเทศทั้ง 5 ประเทศ 

เป้าหมาย เทคโนโลยีที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บพลังงาน  

 Battery (Na, Li-ion, Advance Pd-acid, Flow 
battery) 

 SMES 

 Ultra-capacitor 

 Flywheel 

 Compressed air energy storage (CAES) 

 Pumped-storage hydroelectricity  
ประเทศญี่ปุ่น 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน  
2. ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกจากภาคพลังงาน  

 Battery (Li-ion and other type) 

 Thermal storage 

 SMES 

 Flywheel 

 Hydrogen storage (Compression, 
liquefaction, and storage materials 
(inorganic , alloy, carbon, and organic)) 

ประเทศจีน 
เปิดประเทศจีนสู่ตลาดการจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่  

 Battery (Li-ion, NaS, Flow battery) 

 Pumped-storage hydroelectricity 

 Compressed air energy storage (CAES) 
ประเทศเกาหลีใต้ 
เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยี Energy storage ของ
ประเทศเกาหลีใต้น้ันเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาระบบ 
Smart grid และแผนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเพ่ือใช้ใน
ประเทศและส่งออก  

 Battery (Li-ion, NaS, Flow battery) 

 Hydrogen storage 
 
 

ประเทศสหราชอาณาจักร 
1. สร้างความเสถียรภาพในการใช้พลังงานทดแทน  
2. สร้างสมดุลระหว่างช่วงเวลาท่ีผลิตไฟฟ้าและ

ช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้า  
3. ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าชคาร์บอนได ออกไซด์

จากการผลิตไฟฟ้า  

 Battery (Li-ion, NaS, Flow battery) 

 Hydrogen storage 

 Flywheel 

 Supercapacitors 

 SMES 
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บทท่ี 7 วิเคราะห์และเสนอการต่อยอดเทคโนโลยี ก าหนดเทคโนโลยี /อุปกรณ์ท่ีประเทศมี

โอกาสในการต่อยอด และประเมินสัดส่วนเทคโนโลยี ประเมินความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าอย่าง

ครบวงจรท่ีประเทศจะได้รับ  

 การส ารวจแหล่งพลังงานทดแทนในประเทศไทยพบว่า แหล่งพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพของไทยประกอบด้วย

แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า ชีวมวล ก๊าชชีวภาพ พลังงานขยะ เป็นหลักโดยศักยภาพที่ประเมินได้สรุปดังตารางที่ 7.1

และเน่ืองจากรัฐบาลได้น านโยบายและกลไกการส่งเสริมการใช้พลังง านทดแทนมาใช้ (เช่น ระบบ adder) อย่างต่อเน่ืองที่

ส่งผลให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเพ่ือรองรับการใช้งานในประเทศแล้วบางส่วนโดยสามารถสรุปศักยภาพด้าน

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและโอกาสในการต่อยอด ตามศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนใน

ประเทศไทยได้ดังต่อไปน้ี 

ตารางที่ 7.1 สรุปศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทนของประเทศไทย [1] 

ประเภทของแหล่งพลังงานทดแทน ศักยภาพ (MW) 
แสงอาทิตย์ 50,000 
ชีวมวล 4,400 
พลังงานลม 1,600 
ไฟฟ้าพลังน้ า 700 
พลังงานจากขยะ 400 
ก๊าชชีวภาพ 190 

 

7.1 พลังงานแสงอาทิตย์ 

 7.1.1 ข้อมูลอุตสาหกรรมในประเทศที่มีแนวโน้มสามารถรองรับการพัฒนาเทค โนโลยี/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 

 ในประเทศไทยมีโรงงานที่ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ได้เอง คือ บริษัท บางกอก โซลาร์ จ ากัด มหาชน และบริษัท โซลาร์

ตรอน จ ากัด มหาชน ซึ่งผลิต แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกลุ่มผลึกซิลิกอน (c-Si หรือwafer based c-Si) ย่ิงไปกว่าน้ัน ประเทศ

ไทยยังมีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Thin Film ใช้แล้วเช่นกันอย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะแข่งกับต่างประเทศน้ันมีไม่มากนัก 

เมื่อเทียบขนาดการลงทุนและความพร้อมด้านบุคลากรกับต่างประเทศ [2] ในอุตสาหกรรม ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิกอน  เว

เฟอร์ เป็นส่วนประกอบส าคัญซึ่งไทยยังต้องน าเข้าจากต่างประเทศ เมื่อเร็วๆน้ี มีการลงทุนจากไต้หวันในการถลุงแร่ควอตซ์ ใน

ประเทศไทย [3]ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาการผลิตซิลิกอน เวเฟอร์ในประเทศ  แต่ซิลิคอน เมทอลที่ถลุงได้น้ั นยังคงต้อง

ส่งไปท าให้บริสุทธ์ิในต่างประเทศดังน้ันการพัฒนากระบวนการท าให้ซิลิคอน เมทอล บริสุทธ์ิ  (Purification) จึงเป็นขบวนการ
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กลางน้ าท่ีส าคัญในการผลิต เซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศ แต่ขบวนการน้ีเป็นกระบวนการทางเคมีต้องค านึงถึง ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมด้วย  

7.1.2 วิเคราะห์แนวทางการต่อยอดเทคโนโลยีของประเทศ 

จากข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมในประเทศสามารถผลิต Si-based solar cell จึงควร
เน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนของเซลล์แสงอาทิตย์ โดย IEA 2011 [4]คาดการณ์ว่า แนวโน้ม
เทคโนโลยี เซลล์แสงอาทิตย์ในอนาคตจึงจะเปลี่ยนจากเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพต่ าราคาถูกในปัจจุบันไปสู่เซลล์
แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงราคาแพง เพ่ือแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของประเทศจีน ท่ีเน้นการลดราคา เซลล์แสงอาทิตย์  
เน่ืองจากจีนมีศักยภาพทางอุตสาหกรรมของผลิต เซลล์แสงอาทิตย์ PV ต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ ามากที่สุดในตลาด เซลล์
แสงอาทิตย์ PV โลกจึงสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ( Solar cell module)ได้ทั้งหมด จากรูปที่ 7.1 
จะเห็นได้ว่า จีนใช้เวลาเพียง 1 ปี สามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากร้อยละ 39 เป็นร้อยละ 55ของ ตลาดเซลล์
แสงอาทิตย์โลกในปี 2010 

 

รูปที่ 7.1 ประเมินส่วนแบ่งทางการตลาดของ การผลิต PV module, 2009 (ซ้าย) and 2010 (ขวา) [9] 
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รูปที่ 7.2 โครงสร้างราคาของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ [8] 

จากงานวิจัย ของ Patrick Hearps and Dylan McConnell ในปี 2011 [5] ได้แสดงสัดส่วนราคาของเทคโนโลยีที่

ใช้ในลงทุนเพ่ือน ามาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผ่านเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ดังแสดงในรูปที่ 7.2 จากรูปจะเห็นได้ว่าต้นทุน

ของแผงแสงอาทิตย์ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของต้นทุนในการติดต้ังระบบแผงแสงอาทิตย์ทั้งระบบส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 

40  น้ันอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกในประเทศ สามารถรองรับได้ต้ังแต่การติดต้ังระบบไฟฟูา  หม้อ

แปลง และ Inverter (อ้างอิงจากรายชื่อสมาชิก กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

การผลิต Solar PV module ประกอบด้วยต้นทุนของ Siliconประมาณร้อยละ 33.3ต้นทุนการประกอบ Module 

ร้อยละ 42.5 และต้นทุนในการผลิต Solar cellร้อยละ 24.2 จากการศึกษาวงจรอุตสาหกรรมในประเทศพบว่า อุตสาหกรรม

ในประเทศมีศักยภาพในการ ประกอบ Solar cell module คิดเป็นร้อยละ 66.7 ของราคา  Solar cell module ทั้งหมด 

หากมีการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตจะสามารถต้นทุนของระบบแผงแสงอาทิตย์ (Solar cell module) ได้อย่าง

มีนัยส าคัญ 

ในส่วนของการผลิต Silicon ประกอบด้วยการถลุงและการท าให้แร่ที่ถลุงบริสุทธ์ิ เพ่ือน ามาผลิต Silicon wafer ซึ่ง

ทั้ง 2 ข้ันตอนน้ี คิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ 33.3 ของต้นทุน  Solar cell module ปัจจุบัน  Silicon wafer น้ีต้องน าเข้า

จากต่างประเทศ ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมในประเทศจะสามารถถลุงแร่เพ่ือผลิต Silicon wafer ได้ แต่การลงทุนเพ่ือต้ังโรงงาน  
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Silicon purification ต้องใช้เงินลงทุนสูง จากการประเมินของ Frost & Sullivan [6] พบว่าต้นทุนในการผลิต Silicon wafer 

คือ 0.203 USD/watt หรือประมาณ 6.7 บาท/วัตต์(1USD=33 บาท) 

เมื่อประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมในประเทศพบว่า อุตสาหกรรมในประเทศสามารถรองรับการติดต้ังระบบเซลล์
แสงอาทิตย์ร้อยละ 80 ของต้นทุนการก่อสร้างระบบ (จากรูปที่ 7.2) หากน าสัดส่วนน้ีมาประเมินร่วมกับการค านวณเงินลงทุน
โรงไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนดินขนาดใหญ่ ≥1000kW ของกนก กล่อมจิตและเกียรติยุทธ  กวีญาณ  [7] สามารถ
ค านวณขนาดของตลาดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนตามเปูาหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีดังตารางที่  7.2 โดย
รายละเอียดการค านวณแสดงในภาคผนวก ฉ  

ตารางที่ 7.2 มูลค่าของต้นทุนในสร้างโรงไฟฟูาจากแผงแสงอาทิตย์ หากสามารถน าพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟูาตาม

เปูาหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

ปี พ.ศ. 

เปูาหมายการผลิต

ไฟฟูาจาก Solar 

cell (MW)[8] 

ราคาลงทุน      (ล้าน
บาท/MW)[7] 

ต้นทุนราคาโรงไฟฟูาพลังงาน

แสงอาทิตย์ ในส่วนของ

อุตสาหกรรมที่ผลิตได้ในปะเทศ 

(พันล้านบาท) 

ต้นทุนราคาโรงไฟฟูาพลังงาน

แสงอาทิตย์ ในส่วนที่ต้องน าเข้า

Silicon waferจากต่างประเทศ 

(พันล้านบาท) 

2559 95 165-175* 12.43-13.30 3.135-3.325 

2565 500 165-175* 60-70 16.5-17.5 
*หมายเหตุ ราคาลงทุนไม่คิดคามการค านวณของเอกสารอ้างอิง [7] ไม่คิดการเปลี่ยนแปลงค่าเงินและราคาเทคโนโลยีตามระยะเวลาที่เปลี่ยนไป 

7.1.3 ประเมินสัดส่วนเทคโนโลยีที่คาดว่าน่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ 

จากข้อมูลในข้อ 7.1.1 และ 7.1.2 แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมในประเทศสามารถรองรับการติดต้ังโรงไฟฟูา

แสงอาทิตย์ ได้ถึงร้อยละ 80 ซึ่งเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้คือ 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตแผงแสงอาทิตย์ 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการติดต้ังระบบแผงแสงอาทิตย์ 

 

 7.1.4 ประเมินความเป็นไปได้ในการต่อยอดเทคโนโลยีน้ัน 

  ข้อ 7.1.3 ได้เสนอเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดได้ 2 ประเภทโดยแนวทางที่จะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดในทาง

ปฏิบัติน้ันมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตแผงอาทิตย์ ต้องสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย

และภาคอุตสาหกรรมการผลิตแผงแสงอาทิตย์ เพ่ือสร้างงานวิจัยที่ตอบสนองต่อปัญหาของ

ภาคอุตสาหกรรม น าไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
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 การเพ่ิมประสิทธิภาพการติดต้ัง ระบบแผงแสงอาทิตย์  ต้องสร้างองค์ความรู้ที่เป็นระบบและเผยแพร่ให้

ผู้ประกอบการ เพ่ือให้การติดต้ังระบบแผงแสงอาทิตย์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความเชื่อมั่นแก่

ผู้บริโภค 

 

 7.1.5 ประเมินความคุ้มค่าอย่างครบวงจรที่ประเทศจะได้รับ 

 จากข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและเปูาหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีจะเห็นได้ว่าหากมีการพัฒนาดังที่เสนอ

ในข้อ 7.1.4 อุตสาหกรรมในประเทศจะสามารถควบคุมต้นทุนการติดต้ัง โรงไฟฟูาแสงอาทิตย์ได้ร้อยละ 80  และรักษามูลค่า

ทางการตลาดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 7.2 แต่ถ้าไม่พัฒนาเพ่ือลดราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลง ประเทศจะสูญเสียความสามารถ

ในการผลิตแผงแสงอาทิตย์และต้องน าเข้าท้ังหมด โดยประเทศจะสูญเสียมูลค่าทางการตลาดไปดังแสดงในตารางที่ 7.3 ย่ิงไป

กว่าน้ันการน าเข้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ค านึงถึงราคาเพียงอย่างเดียว อาจส่งผลให้ขยะเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน และประเทศจะต้อง

ใช้พลังงานเพ่ือการ ก าจัดหรือ recycle ชิ้นส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์สูงข้ึนและอาจเกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักจากแผง

แสงอาทิตย์เช่น ตะกั่วหรือซีลีเนียมเป็นต้น 

ตารางที่ 7.3 สรุปมูลค่าการน าเข้าแผงแสงอาทิตย์สอดคล้องกับปริมาณการใช้ไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์ตามแผนพัฒนา

พลังงานทดแทน 15 ปี 

ปี พ.ศ. 
เปูาหมายการผลิตไฟฟูาจาก 

Solar cell (MW)[8] 
ราคาลงทุน  (ล้าน

บาท/MW)[7] 

มูลค่าการน าเข้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์  (Solar 

cell module )หากไม่มีอุตสาหกรรมในประเทศ

รองรับ(พันล้านบาท) 

2559 95 165-175* 9.405-9.975 

2565 500 165-175* 49.5-52.5 
*หมายเหตุ ราคาลงทุนไม่คิดคามการค านวณของเอกสารอ้างอิง [13] ไม่คิดการเปลี่ยนแปลงค่าเงินและราคาเทคโนโลยีตามระยะเวลาที่เปลี่ยนไป 

7.2 พลังงานชีวมวล 

 7.2.1 ข้อมูลอุตสาหกรรมในประเทศที่มีแนวโน้มสามารถรองรับการพัฒนาเทค โนโลยี/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง

เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล 

จากการส ารวจพบว่าชีวมวลในประเทศไทยมีศักยภาพ 4,400MW [1]  แต่ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของปริมาณ

ของชีวมวล  (Biomass supply chain) ในอุตสาหกรรมผลิต พลังงานน้ันมีน้อย อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมใน ประเทศยังมี

ศักยภาพในการผลิต Wood pellet เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบของระบบผลิตพลังงานจากชีวมวล แต่ยังขาดมาตรฐานในการยืนยัน

คุณสมบัติทางความร้อนให้เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผลิตพลังงานจากชีวมวลนอกจากน้ีในปัจจุบันพลังงานชีวมวลน้ันได้รับ

การส่งเสริมใช้ผลิตพลังงานไฟฟูาและความร้อนโดยอุตสาหกรรมในประเทศสามารถผลิต Reactor เพ่ือใช้พลังงานจากชีวมวล

ได้ทั้งแบบเผาและ Gasification โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหก รรมรมปาล์มน้ ามัน  อุตสาหกรรมการผลิต
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ไฟฟูาและความร้อนจากชีวมวลโดยการเผาไหม้น้ันมีใช้อยู่แล้วในประเทศไทย แต่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการน า Gasification 

มาใช้เพ่ือผลิตพลังงานความร้อน ไฟฟูา และเชื้อเพลิงยังไม่มีการผลิตในเชิงพาณิชย์ในประเทศ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีผลิตพลังงานไฟฟูาและความร้อนโดยชีวมวลสามารถสรุปได้ดังรูปที่ 7.3 

อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดที่ท าให้ Gasification technologyไม่นิยมน ามาใช้ในการผลิตไฟฟูาในเชิงพาณิชย์ คือ

กระบวนการในการก าจัด Tar ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีราคาแพงซึ่งไม่คุ้มค่าในการลงทุน [9,10]จึงมีการน าระบบ Gasification 

มาใช้ในการผลิตพลังงานความร้อนมากกว่า รวมทั้งเครื่องยนต์ส าหรับผลิตไฟฟูาในประเทศไทยน้ัน มาจากการดัดแปลง

เครื่องยนต์ดีเซลใช้กันในโรงงานซึ่งไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแล[11]ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมในประเทศจะมีศักยภาพในการผลิต Reactor 

ได้ทั้งระบบแต่เครื่องปั่นไฟฟูา (Generator)ยังคงต้องน าเข้าจากต่างประเทศเน่ืองจาก การผลิตเครื่องก าเนิดไฟฟูา ในประเทศ

น้ันมีการผลิตเพียงแห่งเดียวคือบริษัท Thai Generator Sell & Service Co. Ltd. จึงมีการน าเข้าเครื่องก าเนิดไฟฟูาเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการในประเทศ [12]  

 
รูปที่ 7.3 กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟูาชีวมวล แก๊สชิฟิเคชั่น [10] 

8.2.2 วิเคราะห์แนวทางการต่อยอดเทคโนโลยีของประเทศ 

ในส่วนของอุตสาหกรรมต้นน้ า การศึกษาของ  Salam และคณะ [10] ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาด้านเทคนิกที่ส าคัญในการ

ด าเนินการอีกตัวแปรหน่ึงคือปริมาณความชื้นของชีวมวลซึ่งส่งผลต่ออุณหภู มิของระบบ ค่าความร้อนของก๊าชที่ ผลิตได้และ

องค์ประกอบของก๊าช เป็นหลัก หากมีการพัฒนาระบบที่จะควบคุมคุณภาพของชีวมวลให้คงที่และเหมาะสมกับระบบ Gasifier

แล้วก็จะช่วยลดปัญหาการปิดกิจการโรงไฟฟูาชีวมวลเน่ืองจากปัญหาน้ีได้ โดยถ้าพัฒนาชีวมวลให้มีคุณสมบัติเทียบเท่า Wood 

pellet เกรดดีเย่ียม (Wood pellet มีคุณภาพดี เย่ียมจะมีคุณสมบัติทางความร้อน  3.96 kWh/ตัน[14])น้ัน จะเพ่ิมความ

น่าเชื่อถือของคุณสมบัติชีวมวลและปริมาณชีวมวลเพ่ือปูอนเข้าระบบผลิตพลังงาน  

เปูาหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีต้องการใช้พลังงานจากชีวมวล ในการผลิตไฟฟูา 3,220 MW และ

ความร้อน 5,000 ktoe คือเป็น 77,711,660MWhในปี 2559 และในปี 2565ต้องการใช้พลังงานจากชีวมวล ในการผลิตไฟฟูา 

3,700 MW และความร้อน  6,760 ktoe คิดเป็น 101,797,390MWh (เมื่อระบบด าเนินการ 300 วันต่อปี ) ตามเปูาหมายน้ี
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จะต้องใช้ชีวมวลที่ผลิตเป็น wood pellet เกรดดีเย่ียม  1,962,415,656.57 ตันและ 2,570,641,161.62 ตัน ล าดับหากมีการ

พัฒนาขบวนการจัดเตรียม ชีวมวลน้ีจะสามารถสร้างมูลค่าได้ ประมาณ 178 USD/ตัน โดยต้นทุนในการผลิต Wood pellet 

ประมาณ 81.46 USD/ตัน [13] (เมื่อ1 EUR=1.31 USD)ขณะที่ราคาขายอยู่ที่ 260 USD/ตัน[14]ย่ิงไปกว่าน้ันอุตสาหกรรม

การเตรียม Biomass น้ียังสามารถสร้างงานได้ 4-5 คนต่อก าลังการรับชีวมวลเพ่ือผลิต 100-680 ตันต่อวัน [17] การส่งเสริม

การผลิตในส่วนของ Wood pellet น้ีจะสามารถเพ่ิม Reliability  ปริมาณชีวมวลที่จะรองรับอุตสาหกรรมการผลิตพลังงาน

จากชีวมวลได้ 

จากผลการศึกษาของสภาอุตสาหกรรม [8]พบว่า ต้นทุนในการผลิตไฟฟูาจากชีวมวลน้ันร้อยละ 87 มาจากระบบ 

Gasification และระบบผลิตไฟฟูา สัดส่วนต้นทุนด้านอื่นแสดงในรูปที่ 7.4 และจากรูปที่ 7.3 แสดงให้เห็นว่า ส่วนประกอบ

หลักของระบบ Gasificationและระบบผลิตไฟฟูาได้แก่ Gasifier,Gas Cleaning and Conditioning, Boiler และ Gas 

engine/Gasหรือ steam turbine/Internal combustion engine จากการศึกษาของ Chris Penniallและ Chris 

Williamson[10] แสดงสัดส่วนของต้นทุนของระบบน้ี ดังรูปที่ 7.5  จากรูปแสดงให้เห็นว่า Gasifier ,Gas Cleaning and 

Conditioning  น้ันมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 25.3 (ข้ีนอยู่กับชนิดของชีวมวล ) ของต้นทุนระบบ Gasificationและระบบผลิต

ไฟฟูาดังน้ันการพัฒนาระบบก าจัด Tar ซึ่งเป็นปัญหาในการด าเนินการดังที่กล่าวข้างต้นน้ัน จนสามารถผลิตขายในเชิงพาณิชย์

ได้น้ันจะสามารถเพ่ิมมูลค่า ระบบ  Gasifier, Gas Cleaning and Conditioning  ได้ร้อยละ 22 ของการลงทุนระบบผลิต

ไฟฟูาจากชีวมวลด้วยระบบ Gasification ในประเทศไทย คิดเป็นเงิน 26,180,000บาท /MW สัดส่วนต่อต้นทุน Gas 

engine/steam turbine/Internal combustion engine ของการลงทุนระบบผลิตไฟฟูาจากชีวมวลด้วยระบบ Gasification 

ในประเทศไทยเฉลี่ย ร้อยละ 49.3 และเป็นสัดส่วนเทคโนโลยีที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ย่ิงไปกว่าน้ันประเทศไทยยังไม่มี

ความพ้ืนฐานอุตสาหกรรมเก่ียวกับ Gas turbine การเริ่มต้นเพ่ือผลิตใช้เองในประเทศน้ันจะต้องมีก ารศึกษาและพัฒนา

ข้ันตอนน้ีโดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามโรงไฟฟูาชีวมวลในประเทศได้มีการดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซลมาใช้งาน หากมีการศึกษา

ข้ันตอนและปรับปรุงการดัดแปลงเครื่องยนต์โดยผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในการท างานของ

เครื่องยนต์ดัดแปลง 

สุดท้ายคือสัดส่วนต้นทุน Boiler ในการลงทุนระบบผลิตไฟฟูาจากชีวมวลด้วยระบบ Gasification ในประเทศไทย

เฉลี่ยร้อยละ 15.7 ซึ่งอุตสาหกรรมในประเทศสามารถผลิต Boiler ได้เมื่อน าข้อมูลทั้งหมดน้ีมาประเมินรวมกับเปูาหมายการใช้

ชีวมวลตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี สามารถประมาณมูลค่าเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดในประเทศและเทคโนโลยีที่

ต้องน าเข้าสรุปได้ดังตารางที่ 7.4 
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รูปที่ 7.4 สัดส่วนต้นทุนของระบบ Biomass Gasification ส าหรับโรงไฟฟูาชีวมวล 1 MW [9] 

 

รูปที ่7.5 สัดส่วนของต้นทุนBiomass Gasification และระบบผลิตไฟฟูา [11] 

ตารางที่ 7.4 มูลค่าต้นทุนในการสร้างโรงไฟฟูา ชีวมวล แก๊สชีฟิเคชั่น หากสามารถน าพลังงานจากชีวมวลมาผลิตไฟฟูาตาม

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

ปี พ.ศ. 
เปูาหมายการผลิต

ไฟฟูา (MW)[8] 
ราคาลงทุน      (ล้าน

บาท/MW)*[9] 

ต้นทุนราคาโรงไฟฟูาจากชีวมวล

ในส่วนที่อุตสาหกรรมที่ผลิตได้

ในปะเทศ (ล้านบาท) 

ต้นทุนราคาโรงไฟฟูาจากชีว

มวลในส่วนที่ต้องน าเข้าจาก

ต่างประเทศ (ล้านบาท) 

2559 3,220 119 194,273.3 188,907.7 

2565 3,700 119 223,232.1 217,068 
*ด าเนินการ 300 ชั่วโมงต่อปี 
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7.2.3 ประเมินสัดส่วนเทคโนโลยีที่คาดว่าน่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ 

 ข้อมูลจากการศึกษาและประเมินในข้อ 7.2.1และ 7.2.2 แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดและพัฒนาใน

เชิงพาณิชย์น้ันประกอบด้วย  

 ข้ันตอนการเตรียมและปรับปรุงคุณสมบัติชีวมวล 

 พัฒนาและระบบ Gasifier และ Gas cleaning โดยการพัฒนาระบบก าจัด Tar ที่มีประสิทธิภาพและราคาถูก  

 ปรับปรุงประสิทธิภาพ Boiler โดยการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพทางพลังงานสูง 

 7.2.4 ประเมินความเป็นไปได้ในการต่อยอดเทคโนโลยีน้ัน 

  ข้อ 7.2.3 ได้เสนอเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดได้ 3 ประเภทโดยแนวทางที่จะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดในทาง

ปฏิบัติน้ันมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 การเตรียมและปรับปรุงคุณสมบัติชีวมวลต้องใช้ข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของชีว

มวลในประเทศ การก าหนดมาตรฐานและราคาของชีวมวลที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือน ามาใช้ ในการ

ออกแบบข้ันตอนการปรับปรุงคุณสมบัติของชีวมวล  

 การพัฒนาระบบ Gasifier,Gas cleaning และ Boiler ต้องใช้ความร่วมมือระหว่าง การวิจัยและพัฒนา กับ

ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้งานเพ่ือก่อให้เกิดการน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 

 7.2.5 ประเมินความคุ้มค่าอย่างครบวงจรที่ประเทศจะได้รับ 

 จากข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและเปูาหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีจะเห็นได้ว่าหากมีการพัฒนาดังที่เสนอ

ในข้อ 7.2.4 อุตสาหกรรมในประเทศจะสามารถควบคุมต้นทุนการติดต้ัง โรงไฟฟูาชีวมวล ได้ร้อยละ 37.7 และรักษามูลค่า

ทางการตลาดไว้  ดังแสดงในตารางที่ 7.4 แต่ถ้าไม่พัฒนา ระบบ Gasifier , Gas cleaningประเทศจะต้ังน าเข้าระบบน้ีจาก

ต่างประเทศ ซึ่งจะสูญเสียมูลค่าทางการตลาดในส่วนของการผลิตระบบ Gasifier , Gas cleaning ซึ่งมีมูลค่าดังแสดงในตาราง

ที่ 7.4 นอกจากน้ียังต้องค านึงถึงระบบจัดการกับ Tar ทีก่ าจัดออกมาจาก Gasifier หากมีการควบคุมอย่างจริงจัง  Tar อาจถูก

ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้ 

 จากข้อมูลที่เสนอมาน้ีจะเห็นได้ว่า ระบบ Gasifier , Gas cleaning เป็นส่วนส าคัญที่จะจูงใจนักลงทุนในการลงทุน

โรงฟูาชีวมวลด้วยระบบ Gasification และเป็นส่วนส าคัญในการลดต้นทุนเน่ืองจากต้นทุนด้าน Gas engine/steam 

turbine/Internal combustion engine เฉลี่ย ร้อยละ  49.3 ของการลงทุนระบบผลิตไฟฟูาจากชีวมวลด้วยระบบ 

Gasification ในประเทศไทยและต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 
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7.3 พลังงานลม 

7.3.1 ข้อมูลอุตสาหกรรมในประเทศที่มีแนวโน้มสามารถรองรับการพัฒนาเทคโ นโลยี/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง

เทคโนโลยีพลังงานลม 

 ศักยภาพพลังงานลมในประเทศเป็นอันดับ 3 รองจาก พลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวลแต่พลังงานลมในประเทศน้ัน

เป็นลมที่มีความเร็วต่ าดังน้ันกังหันลมที่ผลิตข้ึนจึงต้องมีความจ าเพาะเจาะจงกับลักษณะ ภูมิประเทศ  ปัจจุบันอุตสาหกรรมใน

ประเทศสามารถผลิตกังหันลมความเร็วต่ า ข้ึนใช้เอง ในขนาด 5 kW และก าลังพัฒนาสู่ 50 kW (เปูาหมายของแผนพัฒนา

พลังงานทดแทน 15 ปี รัฐจะให้การส่งเสริมกังหันลม ขนาด 25-50 kWรวมทั้งพัฒนาต้นแบบ กังหันลมขนาด 250 kW) แต่

ยังคงต้องน าเข้า Gear box และเครื่องปั่นไฟฟูา ขนาดเล็กเพ่ือประกอบในกังหันลม (Generator)[9,15] จากต่ างประเทศ 

ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการผลิตเองแต่ยังคงติดปัญหาด้านคุณภาพของ วัสดุเช่น เหล็ก นอกจากน้ี ก ารผลิตเครื่องก าเนิด

ไฟฟูามีเพียงแห่งเดียวคือบริษัทThai Generator Sell & Service Co. Ltd. จึงมีการน าเข้าเครื่องก าเนิดไฟฟูาเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการในประเทศ [12] นอกจากน้ียังมีบริษัทรับออกแบบและติดต้ังกังหันลมขนาดเล็กคื อ บริษัท พระพายเทคโนโลยี

จ ากัด  

7.3.2 วิเคราะห์แนวทางการต่อยอดเทคโนโลยีของประเทศ 

จากการศึกษาของ ในปี 2009 [2]  พบว่าต้นทุนของใบพัดและหอส าหรับต้ังใบพัดน้ันมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ  48.5 

(รูปที่ 7.6) ดังน้ันอุตสาหกรรมการหล่อใบพัดและการสร้างหอส าหรับต้ังใบพัดน้ันเป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดต้นทุนในการ

ผลิตกังหันลมและอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตได้ในประเทศ  ย่ิงไปกว่าน้ันรายงานของกนก กล่อมจิต และเกียรติยุทธ กวีญาณ

[7]ยังได้ค านวณต้นทุนการผลิตไฟฟูาจากกังหันลมในไทยเมื่อน าสัดส่วนต้นทุนของการหล่อใบพัดและการสร้างหอส าหรับต้ัง

ใบพัด มาค านวณร่วมกับต้นทุนการผลิตไฟฟูาจากกังหันลมในไทยจะสามารถค านวณมูลค่าท่ีอุตสาหกรรมในประเทศจะได้รับ 

 
รูปที่ 7.6 ตัวอย่างส่วนประกอบที่ส าคัญของกังหันลมและสัดส่วนราคาของส่วนประกอบแต่ละชนิด5 MW [2] 
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ในส่วนของ Generator น้ันมีผู้ผลิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยคือ บริษัท Thai Generator Sell& Service 

Co .Ltd ซึ่งไม่สามารถแข่งขันกับ Generator จากต่างประเทศเน่ืองจากการในปัจจุบันโครงการที่ต้องใช้ Generator ใน

ประเทศใช้การประมูลแบบระบบ Turn key หากรัฐต้องการสนับสนุนให้อุตสาหกรรม Generator ของไทยแข่งขันได้ต้อง

ก าหนดมาตรการเพ่ิมสัดส่วนการใช้เทคโนโลยีในประเทศของการลงทุนที่ต้องใช้ Generator มากข้ึน (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

คุณพินิจ ศิริพฤกษ์พงษ์) 

ตารางที่  7.5 มูลค่าต้นทุนในการสร้างกังหันลมผลิตไฟฟูาหากสามารถน าพลังงานลมมาผลิตไฟฟูาตาม แผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทน 15 ปี 

ปี พ.ศ. 

เปูาหมายการผลิต

ไฟฟูาจากกังหัน

ลม (MW)[8] 

ขนาด 

กังหันลม 

(kW) 

เฉลี่ยต้นทุน ใบพัดและ

หอส าหรับต้ังใบพัด 

โรงไฟฟูากังหันลมขนาด

เล็ก(ล้านบาท) 

เฉลี่ยต้นทุน ใบพัดและ

หอส าหรับต้ังใบพัด 

โรงไฟฟูากังหันลมขนาด

กลาง(ล้านบาท) 

เฉลี่ยต้นทุน ใบพัดและ

หอส าหรับต้ังใบพัด 

โรงไฟฟูากังหันลมขนาด

ใหญ(่ล้านบาท) 

2559 37.5 
25 44.3* 22.2 4.4 
50 36.2 18.1 3.6 
250 28.0 14.0 2.8 

2565 800 
25 945.2 472.6 94.5 
50 771.3 385.7 77.1 
250 597.5 298.8 59.8 

 หมายเหตุ * (37.5x1000/25) x29, 536.5=44,304,750***ราคาทั้งหมดคิดจากค่าเงินในปี2555 

 

7.3.3 ประเมินสัดส่วนเทคโนโลยีที่คาดว่าน่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ 

 จากข้อมูล 7.3.1 และ 7.3.2 สามารถประเมินเทคโนโลยีที่ประเทศสามารถต่อยอดได้ดังน้ี 

 เทคนิกและมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างเสาต้ังกังหันลม 

 การออกแบบใบพัดที่เหมาะกับลักษณะภูมิประเทศและการพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์เพ่ือลดน้ าหนักของตัว

ใบพัด 

 7.3.4 ประเมินความเป็นไปได้ในการต่อยอดเทคโนโลยีน้ัน 

  ข้อ 7.3.3 ได้เสนอเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดได้ 2 ประเภทโดยแนวทางที่จะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดในทาง

ปฏิบัติน้ันมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 พัฒนาองค์ความรู้ในการติดต้ังเสาให้ตรงกับมาตรฐานและหลักการพลศาสตร์ของลมตามลักษณะภูมิ

ประเทศ 
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 จัดเก็บฐานข้อมูลลมเพ่ือใช้ในการวิจัยและพัฒนาการออกแบบใบกังหันให้สามารถประสิทธิภาพสูงสุด

ภายใต้ลักษณะภูมิประเทศของไทย 

 วิจัยและพัฒนาวัสดุเพ่ือลดน้ าหนักของใบพัดและอาจสามารถต่อยอดวัสดุได้ถึงการใช้ผลิต  Nacelle 

Housing  

 7.3.5 ประเมินความคุ้มค่าอย่างครบวงจรที่ประเทศจะได้รับ 

 การประเมินในตารางที่ 7.5 แสดงให้เห็นถึงมูลค่าทางการตลาดของเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในประเทศตามเปูาหมาย

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี หากสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในการก่อสร้างและผลิตใบพัดได้ หากติดต้ังกังหัน

ลมก าลังการผลิต 25-50 kW และ 250 kW (แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี)[2]  ในประเทศเพ่ือผลิตไฟฟูาให้ได้ตาม

เปูาหมายการน าพลังงานลมมาใช้ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี เงินลงทุนของใบพัดและหอส าหรับต้ังใบพัดสูงสามาร

สรุปในตารางที่ 7.5 และสามารสร้างงานได้ประมาณ 158 ต าแหน่ง ตามเปูาหมายก าลังการผลิต 37.5 MW และ 3372 

ต าแหน่งตามเปูาหมายก าลังการผลิต 800 MW [16] การสนับสนุนอุตสาหกรรมทั้ง 2 จะช่วย เพ่ิม local content ในประเทศ  

 ย่ิงไปกว่าน้ันก ารส่งเสริมและวิจัยพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้านการออกแบบที่เหมาะสมกับลักษณะของลมในประเทศ

รวมถึงการปูองกันการเสียหายของกังหันลมเม่ือความเร็วลมรุนแรงกว่าก าลังการผลิตของกังหันลมจะเป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์

โดยเฉพาะการใช้ในประเทศและส่งขายยังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีลมในลักษณะเดียวกับประเทศไทยเช่น 

ประเทศลาวหรือกัมพูชา 

7.4 ไฟฟ้าพลังน้ า 

7.4.1 ข้อมูลอุตสาหกรรมในประเทศที่มีแนวโน้มสามารถรองรับการพัฒนาเทค โนโลยี/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง

เทคโนโลยีพลังงานน้ า 

 พลังงานไฟฟูาจากพลังน้ าในประเทศไทยน้ันมาจากเข่ือนขนาดใหญ่และกังหันน้ าขนาดเล็ ก ส าหรับโรงไฟฟูาพลังน้ า

ขนาดเล็กน้ันสามารถผลิตได้แล้วในประเทศ โดยอาศัยพ้ืนฐานอุตสาหกรรมหล่อโลหะในประเทศ แต่อุปกรณ์ที่จ าเป็นอื่นๆ เช่น

ระบบ Generator น้ันยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย  

7.4.2 วิเคราะห์แนวทางการต่อยอดเทคโนโลยีของประเทศ 

จากการศึกษา พบว่าต้นทุนในการสร้างโรงไฟฟูาพลังน้ าขนาดเล็กอยู่ระหว่าง 50,000 – 100,000 บาท/kW[17] 

โดยมีส่วนประกอบของราคาดังแสดงในตารางที่ 7.6 ข้อมูลจากตารางแสดงให้เห็นว่าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟูามี

สัดส่วนสูงถึงร้อยละ  30-48 ของค่าติดต้ังโรงไฟฟูาพลังน้ าขนาดเล็ก ซึ่งค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟูาน้ี ประกอบด้วย 

Generator กังหันและระบบควบคุม จากการส ารวจพบว่า อุปกรณ์ทั้ง 3 น้ีสามารถผลิตกังหัน และ Generator ได้ในประเทศ

แต่ยังอยู่ในระดับวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสินค้าท่ีน าเข้าจากต่างประเทศได้ หากมีการสนับสนุนการ
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พัฒนาใบพัดและ Generator ในเชิงพาณิชย์ได้จะสามารถลดการสร้างโรงไฟฟูาพลังน้ าขนาดเล็กโดยใช้อุตสาหกรรมใน

ประเทศได้ทั้งหมด 

ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15ปีมูลค่าของการต้นทุนสร้างโรงไฟฟูาพลังน้ าขนาดเล็กในส่วนที่มีอุตสาหกรรมใน

ประเทศจะได้รับประโยชน์และมูลค่าของ Generator กังหันและระบบควบคุมหากมีอุตสาหกรรมในประเทศสามารถผลิตได้ 

สรุปในตารางที่ 7.7 

ตารางที่ 7.6 ส่วนประกอบของราคาต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟูาพลังน้ าขนาดเล็ก [17] 

ต้นทุน สัดส่วนต้นทุน (%) 
ค่างานโยธา 41 – 62 

ค่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า 30 – 48 

ค่าสายส่งไฟฟ้า 4 – 12 
ค่าส ารวจออกแบบ 2 – 4 

ตารางที่ 7.7 มูลค่าของการต้นทุนในการสร้างโรงไฟฟูาพลังน้ าขนาดเล็กหากสามารถน าพลังน้ ามาใช้ตามเปูาหมายแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15ปี 

ปี พ.ศ. เปูาหมายการใช้
ไฟฟูาพลังน้ า 

(MW) 

ต้นทุนค่าก่อสร้าง
โรงไฟฟูาพลังน้ า

ทั้งหมด (ล้านบาท) 

ต้นทุนราคาโรงไฟฟูาพลังน้ าใน
ส่วนที่อุตสาหกรรมที่ผลิตได้ใน

ประเทศ(ล้านบาท) 

ต้นทุนราคาโรงไฟฟูาพลังน้ าทีต้่อง
น าเข้าจากต่างประเทศ  

(ล้านบาท) 
2559 281 14.05-28.1 8.57-17.1 5.48-11 
2565 325 16.25-32.5 9.95-19.8 6.3-12.7 

*ราคาทั้งหมดคิดจากค่าเงินในปี 2555  

 การเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานน้ าจากกังหันขนาดเล็กน้ันควรจะพัฒนาการออกแบบกังหันน้ าท่ีสอดคล้องกับลักษณะ

ทางภูมิประเทศและภัยธรรมชาติทางน้ าของประเทศ  ร่วมทั้ง ต้องหาแนวทางขจัดอุปสรรคเรื่องสิทธิการใช้ทรัพยากรน้ า การ

จัดการทรัพยากรน้ าอย่างยุติธรรม และการสร้างความยอมรับของชุมชน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญย่ิงต่อการใช้พลัง น้ าอย่าง

ราบรื่น [15] 

7.4.3 ประเมินสัดส่วนเทคโนโลยีที่คาดว่าน่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ 

 จากข้อมูล 7.4.1 และ 7.4.2 สามารถประเมินเทคโนโลยีที่ประเทศสามารถต่อยอดได้ดังน้ี 

 การออกแบบใบกังหันน้ าท่ีเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ 

 การพัฒนาวัสดุเพ่ือสร้างความทนทานให้กับตัวใบพัด 

 การผลิตกังหันและ Generator 
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 7.4.4 ประเมินความเป็นไปได้ในการต่อยอดเทคโนโลยีน้ัน 

  ข้อ 7.4.3 ได้เสนอเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดได้ 3 ประเภทโดยแนวทางที่จะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดในทาง

ปฏิบัติน้ันมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพลังงานน้ าเพ่ือใช้ในการออกแบบกังหันน้ าท่ีส่งลกระทบต่อระบบนิเวศน้อย

ที่สุด 

 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัสดุให้สอดคล้องกับการใช้งาน 

 สนับสนุนการวิจัยผลิตกังหันและ Generator ในปัจจุบันให้สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ 

 7.4.5 ประเมินความคุ้มค่าอย่างครบวงจรที่ประเทศจะได้รับ 

 การประเมินในตารางที่ 7.6 แสดงให้เห็นถึงมูลค่าทางการตลาดของเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในประเทศตามเปูาหมาย

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี หากสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในการก่อสร้างได้ ย่ิงไปกว่าน้ันก ารส่งเสริมและ

วิจัยพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้านการผลิตกังหันและ Generatorเหมาะสมกับลักษณะ ภูมิประเทศ เชิงพาณิชย์ ได้ ประเทศจะ

สามารถพึงพาเทคโนโลยีในประเทศได้ทั้งหมด และการออกแบบเทคโนโลยีโดยค านึงถึงลักษณะภูมิประเทศน้ี จะช่วยปูองการ

ผลกระทบด้านระบบนิเวศในการน ากังหันน้ า ไปติดต้ังส่งและความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่จะพัฒนาข้ึนน้ีจะสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อเทคโนโลยี ท่ีมีลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทย เช่น ประเทศลาวหรือประเทศกัมพูชา 

7.5 พลังงานจากขยะ 

 7.5.1 ข้อมูลอุตสาหกรรมในประเทศที่มีแนวโน้มสามารถรองรับการพัฒนาเทค โนโลยี/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง

เทคโนโลยีพลังงานจากขยะ 

 การน าขยะมาใช้ผลิตพลังงานน้ันสามารถท าได้โดยใช้กระบวนการทางเคมี/ชีวภาพ ทางความร้อน และทางกายภาพ  

ดังแสดงในรูป 7.7 ซึ่งการใช้ก๊าชชีวภาพจากขยะน้ันต้องการความเสถียรของปริมาณก๊ าชชีวภาพซึ่งควบคุมโดยปริมาณขยะ 

กระบวนการหมัก และการแยกขยะที่ไม่ย่อยสลายออกก่อนการหมัก ซึ่งเหล่าน้ีเป็นข้อจ ากัดที่ต้องแก้ไขไปควบคู่กับการส่งเสริม

การใช้พลังงานจากขยะ นอกจากน้ีขยะที่ไม่ย่อยสลายมาผลิตเป็นRefuse Derived Fuel (RDF) และขยะยังสามารถน าไปผลิต

เป็นน้ ามันใช้ในเครื่องยนต์รอบต่ าซึ่งมีการทดลองผลิตแล้วในประเทศแต่ยังไม่มีการส่งเสริมในเชิงพาณิชย์เน่ืองจากปัญหาด้าน

ราคาขายและโรงกลั่นน้ ามันที่จะรับกลั่นน้ ามันประเภทน้ี  จากการส ารวจศักยภาพอุตสาหกรรม พบว่าประเทศไ ทยยังขาด

อุตสาหกรรมการแยกขยะมีประสิทธิภาพและครบวงจร และไม่มีการผลิตเครื่องยนต์เพ่ือผลิตไฟฟูาจากขยะ 
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รูปที ่7.7 การน าขยะมาใช้ผลิตพลังงาน 

 

 7.5.2 วิเคราะห์แนวทางการต่อยอดเทคโนโลยีของประเทศ 

 จากการศึกษาของสภาอุตสาหกรรม [9] พบว่า ส่วนประกอบต้นทุนในการน าขยะมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟูาขนาด 

1.5 MW น้ันแสดงในรูปที่ 7.8 

 

รูปที่ 7.8 ส่วนประกอบต้นทุนในการน าขยะมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟูาขนาด 1.5 MWมูลค่า 4.5ล้านบาท [9] 

 จากรูปที่ 7.8 แสดงให้เห็นว่า ระบบคัดแยกขยะน้ันมีความส าคัญต่อการน าขยะมาผลิตพลังงานมากถึงร้อยละ 29 

ของต้นทุนทั้งหมดจากการศึกษา ของ จิดาภา นิธิกุล (Jidapa Nithikul) และคณะ [18] พบว่าขยะเทศบาลในของเขต อ่อนนุช 

กรุงเทพฯ มีค่าความร้อนเฉลี่ย 25.25 kWh/kg เมื่อน าคุณสมบั ติทางความร้อนน้ีไปค าน วณรวมกับเปูาหมายการใช้การใช้

พลังงานจากขยะตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี จะสามารถประมาณปริมาณขยะได้ดังตารางที่ 7.8 

 

ขยะ

RDF

น้ ามัน/ก๊าช
ชีวภาพ

เผาที่
อุณหภูมิสูง

ส่วนคัดแยก
29%

ระบบ
Gasification และ
ระบบผลิตไฟฟูา

64%

ค่าด าเนินการ
5%

ค่าใช้จ่ายอ่ืนฯ
2%

กระบวนการทางเคมี/ชีวภาพ 

กระบวนการทางกายภาพ

ชีวภาพ 

กระบวนการทางความร้อน 
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ตารางที่ 7.8 มูลค่าของการแยกขยะจากการประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

ปี พ.ศ. 
เปูาหมายการใช้พลังงานจาก

ขยะ (MWh) [8] 
ปริมาณขยะ

(ตัน) 
มูลค่าของข้ันตอนการแยกขยะ 

(ล้านบาท)[3] 
2559 318,120 12,598.81 1,383.8 
2565 455,050 18,021.78 1,979.5 

  *ด าเนินการ 300 ชั่วโมงต่อปี* 1 EUR=41 บาท 

ถึงแม้ว่า สภาอุตสาหกรรม [8]  จะประเมินต้นทุนเฉพาะการน าขยะมาผลิตไฟฟูาใช้โดยระบบ Gasificationแต่การ

น าพลังงานจากขยะมาใช้น้ันมีหลายวิธีดังแสดงในรูปที่ 7.7 น้ันต้องใช้เทคโนโลยีหลายประเภทเพ่ือผลิตพลังงานในรูปแบบที่

ต้องการ เทคโนโลยีแต่ละประเภทน้ันจะมีประสิทธิภาพ ในการผลิตพลังงานไฟฟูาและพลังงานความร้อนที่แตกต่างกันดัง

รวบรวมไว้ในตารางที่ 7.9 เงินลงทุนของเทคโนโลยีแต่ละประเภทรวบรวมไว้ในตารางที่ 7.10 จากตารางทั้ง 2 น้ีแสดงให้เห็นว่า

เทคโนโลยี Co-combustion น้ันมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟูาและความร้อนสูงและมีต้นทุนต่ าท่ีสุด แต่เทคโนโลยีน้ีมีการ

พึงพาถ่านหินซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการพึงพาพลังงานเพียงชนิดในขณะที่เทคโนโลยีการเผาขยะเพ่ือผลิตพลังงานน้ันมี

ประสิทธิภาพต่ ากว่าและมีต้นทุนสูงกว่า การเลือกใช้ต้องประเมินร่วมกับคุณสมบัติของขยะที่จะน ามาใช้อีกครั้งอย่างไรก็ตาม

การในหัวข้อน้ีจะไม่กล่าวถึงการหมักขยะเพ่ือผลิตก๊าชชีวภาพ โดยจะไปกล่าวไว้ในหัวข้อก๊าชชีวภาพ 7.6 

ตารางที่ 7.9 สรุปประสิทธิภาพของเทคโนโลยีแปลงขยะเป็นพลังงานในปีค.ศ. 2006 และคาดการณ์ปีค.ศ. 2050 [18] 
Year Conversion Electricity Heat Transport fuel 

New waste incineration 
2006  19.5 % 65.4%  
2050  29.0% 78.0%  

Co-combustion (Feed stock: Coal, RDF) 
2006  34.4% 26.0%  
2050  48.5% 41.5%  

Dedicated RDF 
2006  30.0% 60.0%  
2050  30.0% 60.0%  

Biogas CHP 
2006 40.9%* 42.0% 50.0%  
2050 40.9%* 46.0% 50.0%  

Biogas Transport 
2006 40.9%*   94.3% eff 
2050 40.9%*   94.3% eff 

Syngas 
2006 77.8% 47.0% 45.0% (70% of converted gas, rest for CHP) 
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Year Conversion Electricity Heat Transport fuel 
2050 77.8% 47.0% 45.0% (70% of converted gas, rest for CHP) 

Biodiesel 
2006 90.4%   100% 
2050 90.4%   100% 

Bioethanol 
2006 76.0%* 42.0% 50.0% (46% of converted gas, rest for CHP) 
2050 76.0%* 46.0% 50.0% (46% of converted gas, rest for CHP) 

 หมายเหตุ รายละเอียดเทคโนโลยีแต่ละประเภทแสดงในภาคผนวก ช หน้า ช-1 

ตารางที่ 7.10 เงินลงทุนและค่าด าเนินการของเทคโนโลยีแปลงขยะเป็นพลังงาน [19] 

Waste to Energy 
technologies 

Investment 
(MEUR/PJ) 

O&M 
(%) 

Availability 
(%) 

Lifetime 
(years) 

Year 

Waste Incineration 52.2 7 98 20 2004 
Co-combustion 1.7 10 98 30 2004 
Dedicated RDF 51.1 4 91 20 2004 

Biogas CHP 5.9/18.3* 7 98 20 2004 
Biogas Transport 24.1/34.1* 2/4 98 20 2004 

Syngas 50.9 4 80 20 2010-20 
Biodiesel 13.9 1 98 20 2006 

Bioethanol 65 10 98 20 2006 
* Biogas Plus alternatives 

จากการประเมินระบบ Biomass gasification ในหัวข้อ  7.2 พบว่าสัดส่วนต้นทุนเครื่องปั่นไฟฟูา ประมาณร้อยละ 

58  ของต้นทุนระบบ Gasification และระบบปั่นไฟฟูา จึงสามารถประมาณ สัดส่วนต้นทุนของระบบ Gasification และ 

ระบบปั่นไฟฟูาในการสร้างโรงไฟฟูาจากขยะขนาด 1.5 MW (รูปที่ 7.8)ได้ โดยสัดส่วนต้นทุนของระบบ Gasification คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 26.88 และต้นทุน ระบบปั่นไฟฟูา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.12 เมื่อน าสัดส่วนน้ีมาประเมินร่วมกับเปูาหมาย

การใช้พลังงานทดแทน 15 ปีสามารถประมาณมูลค่าของเทคโนโลยี Gasificationที่สามารถต่อยอดพัฒนาในประเทศและ

มูลค่าการน าเข้าเครื่องยนต์ส าหรับปั่นไฟฟูา ได้ดังตารางที่ 7.11 

ตารางที่ 7.11 ประมาณมูลค่าเทคโนโลยีระบบ Gasification และระบบปั่นไฟฟูาของโรงไฟฟูาจากขยะสอดคล้องกับ เปูาหมาย
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

ปี พ.ศ. 
เปูาหมายการใช้พลังงานจาก

ขยะ (MW) 

มูลค่าเทคโนโลยีระบบ Gasification 
หากมีการพัฒนาในประเทศ (ล้าน

บาท) 

มูลค่าการน าเข้าเทคโนโลยีปั่นไฟฟูา 
(ล้านบาท) 

2559 1,060.4 1,282.7 1,771.3 
2565 1,516.83 1,834.8 2,533.7 

*ด าเนินการ 300 ชั่วโมงต่อปี 
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7.5.3 ประเมินสัดส่วนเทคโนโลยีที่คาดว่าน่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ 

 จากข้อมูล 7.5.1 และ 7.5.2 สามารถประเมินเทคโนโลยีที่ประเทศสามารถต่อยอดได้ดังน้ี 

 เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือการคัดแยกขยะ 

 วิจัยและพัฒนาระบบ Gasification หรือระบบเผาไหม้  

7.5.4 ประเมินความเป็นไปได้ในการต่อยอดเทคโนโลยีน้ัน 

  ข้อ 7.5.3 ได้เสนอเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดได้ 2 ประเภทโดยแนวทางที่จะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดในทาง

ปฏิบัติเริ่มจากการระบบบริหารจัดการระบบขนส่งและแยกขยะเพ่ือประเมินปริมาณขยะตามความเป็นจริงและสามารถระบุ

คุณสมบัติของขยะได้ ก่อนน าไปใช้งานในการออกแบบระบบผลิต REF ก๊าชชีวภาพ หรือผลิตไฟฟูา 

 7.5.5 ประเมินความคุ้มค่าอย่างครบวงจรที่ประเทศจะได้รับ 

 จากการประเมิน ในข้อ 7.5.2 จะเห็นถึงมูลค่าของการพัฒนาข้ันตอนการคัดแยกขยะและ ระบบ  Gasification เพ่ือ

ผลิตไฟฟูาจากขยะ จากการศึกษาของ Eunomia Research & Consulting [20] ในปี 2001 พบว่าต้นทุนค่าเครื่องมือในการ

จัดการคัดแยกขยะในประเทศอิตาลี ขนาด 20,000 ตัน/ปี คือ 10.58 EUR/ตัน ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 2.82 EUR/ตัน 

สามารถสร้างงานได้ 7 ต าแหน่งซึ่งขนาดก าลังการผลิตน้ีใกล้เคียงกับความต้องการขยะตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

(ตารางที่  7.7)นอกจากน้ีการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จะช่วยให้การน าขยะที่มีมูลค่ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด เช่น การ Recycle โลหะ และสร้างเสถียรภาพให้กับระบบหมักขยะเพ่ือผลิตก๊าชชีวภาพ 

7.6 ก๊าชชีวภาพ 

 7.6.1 ข้อมูลอุตสาหกรรมในประเทศที่มีแนวโน้มสามารถรองรับการพัฒนาเทคโ นโลยี/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง

เทคโนโลยีพลังงานจากก๊าชชีวภาพ 

 ก๊าชชีวภาพในประเทศไทยผลิตจากการหมัก พืช , มูลสัตว์หรือขยะเปียกแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Digestion) 

การใช้ประโยชน์จากก๊าชชีวภาพในทางพลังงานน้ันมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งใช้เพ่ือผลิตพลังงานความร้อน และไฟฟูาโดยตรง

หรือท าให้ก๊าชชีวภาพบริสุทธ์ิข้ึนเพ่ือใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงหรือเครื่องยนต์สันดาปภายในและอื่นๆโดยสรุปได้ดังรูปที่ 7.9 

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟูาจากก๊าชชีวภาพน้ีมีการพัฒนามานานแล้วในประเทศไทย และถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมโครงสร้างโดยรวม 

ของระบบการหมักแบบไร้อากาศน้ันจะสามารถผลิตได้ในประเทศแต่ระบบปั่นไฟฟูาน้ันยังต้องน าเข้าและ /หรือดัดแปลงจาก

เครื่องยนต์น าเข้า  
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รูปที่ 7.9 การใช้ประโยชน์จากก๊าชชีวภาพ [21] 

 7.6.2 วิเคราะห์แนวทางการต่อยอดเทคโนโลยีของประเทศ 

 จากการศึกษาของสภาอุตสาหกรรม[9] พบว่าต้นทุนของระบบปั่นไฟฟูาน้ันมีแบ่งเป็นร้อยละ 30 ของต้นทุนการสร้าง

ระบบผลิตไฟฟูาจากก๊าชชีวภาพจากการหมักพืชขนาด 1MW ซึ่งมีค่าการสร้างทั้งหมด 100 ล้านบาท (รูปที่ 7.10)  

 
รูปที่ 7.10 ส่วนประกอบต้นทุนในการผลิตไฟฟูาจากก๊าชชีวภาพขนาด 1 MWค่าการสร้างทั้งหมด 100 ล้านบาท [9] 

อย่างไรก็ตาม หากมีการสนับสนุนการพัฒนาระบบ Generator ในเชิงพาณิชย์ได้จะสามารถสร้างโรงไฟฟูาจากก๊าช

ชีวมวลโดยใช้อุตสาหกรรมในประเทศได้ทั้งหมดตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15ปี มูลค่าของการต้นทุนสร้างโรงไฟฟูาชีว

มวลในส่วนที่อุตสาหกรรมในประเทศจะได้รับประโยชน์และ มูลค่าของระบบปั่นไฟหากมีอุตสาหกรรมในประเทศสามารถผลิต

ได้ สรุปในตารางที่ 7.12 

 

ค่าก่อสร้างระบบ AD
65%

Bio scrubber
5%

Gen set Unit 
30%
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ตารางที่ 7.12 มูลค่าของการต้นทุนในการสร้างผลิตไฟฟูาจากการก๊าชชีวภาพตามเปูาหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทน15ปี 

ปี พ.ศ. เปูาหมายการ
ใช้ไฟฟูาจาก
ก๊าชชีวภาพ 

(PW) 

ต้นทุนค่าก่อสร้าง
โรงไฟฟูาท้ังหมด 
(ล้านล้านบาท) 

ต้นทุนค่าก่อสร้างโรงไฟฟูาใน
ส่วนที่อุตสาหกรรมใน

ประเทศศักยภาพในปัจจุบัน 
โดยเฉลี่ย(ล้านล้านบาท) 

ต้นทุนค่าก่อสร้างโรงไฟฟูาท่ีจะ
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้หากผลิต
เครื่องปั่นไฟในประเทศโดยเฉลี่ย 

(ล้านล้านบาท) 
2559 45.2 45.2 2.71 1.81 
2565 50.2 50.2 3.01 2.01 

*ราคาทั้งหมดคิดจากค่าเงินในปี 2555, ต้นทุนการสร้างระบบผลิตก๊าชชีวภาพขนาด 1 MW=1 ร้อยล้านบาท 

7.6.3 ประเมินสัดส่วนเทคโนโลยีที่คาดว่าน่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ 

 จากข้อมูล 7.6.1 และ 7.6.2 สามารถประเมินเทคโนโลยีที่ประเทศสามารถต่อยอดได้คือ การพัฒนาเทคโนโลยี ผลิต

ก๊าชชีวภาพน้ันควรพัฒนา ถังปฏิกรณ์ที่มีความคุ้มทุน (Cost-effective) เมื่อการใช้พ้ืนที่มีข้อจ ากัดมากข้ึนและเพ่ือรองรับ

วัตถุดิบจากแหล่งใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยี pre-treatment ที่เหมาะสมส าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจากชีวมวลที่

อยู่ในรูปของแข็ง ท่ีเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้ง พืชไร่โตเร็ว เป็นต้น  [22] รวมทั้งพัฒนา

ระบบความปลอดภัยของเครื่องมือที่น ามาใช้ในปัจจุบันด้วย  

 7.6.4 ความเป็นไปได้ในการต่อยอดเทคโนโลยน้ัีน 

 ข้อ 7.6.3 ได้เสนอเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดได้คือการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบหมักโดยแนวทางที่

จะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดในทางปฏิบัติเริ่มจากการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยภาคอุตสาหกรรมเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ

ของเทคโนโลยีที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ 

 7.6.5 ประเมินความคุ้มค่าอย่างครบวงจรที่ประเทศจะได้รับ 

 เมื่อประเมินศักยภาพทางอุตสาหกรรมแล้วพบว่า มูลค่าของเทคโนโลยีในประเทศ ของระบบการผลิตก๊าชชีวภาพ

ร้อยละ 70 ของเงินลงทุนทั้งหมด ถ้ามีการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของระบบรวมทั้งสร้างมาตรฐานความ

ปลอดภัยให้ผู้ใช้มีความเชื่อมั่ นกับเทคโนโลยีการหมักเพ่ือผลิตก๊าชชีวภาพแล้วน้ัน อุตสาหกรรมในประเทศจะรักษามูลค่า

ทางการตลาดหากมีการน าก๊าชชีวภาพมาใช้ ตามเปูาหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ไป ได้ดังแสดงในตารางที่ 7.11 ย่ิง

ไปกว่าน้ันระบบการหมักที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงไฟฟูาก๊าชชีวภาพและชุมชนรอบบ่อ

หมักได้ 

 นอกจากพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูงดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว พลังงานทดแทนใหม่ที่คาดกว่าจะมีบทบาทใน

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในอนาคตคือ พลังงานไฮโดรเจนและการแปลงชีวมวลเป็นน้ ามัน  (Biomass to liquid, BTL) ซึ่ง

ปัจจุบัน ไฮโดรเจนสามารถผลิตได้ในประเทศแต่การน าไปใช้เพ่ือผลิตพลังไฟฟูาน้ันต้องใช้ Fuel cellซึ่งเทคโนโลยีน้ีต้องน าเข้า

จากต่างประเทศ การผลิตFuel cell ในประเทศยังอยู่ในระดับวิจัยและพัฒนาเท่าน้ัน ในขณะที่ BTLในประเทศไทยยังอยู่ใน
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ระดับวิจัยและพัฒนา และยังไม่มีการน าเข้า Reactor เพ่ือใช้ในเชิงพาณิชย์ หากต้องการน าเทคโนโลยี BTL มาใช้ในประเทศ 

ต้องเริ่มต้ังแต่เผยแพร่ สร้างองค์ความรู้ ส่งเสริม know-how ด้านเทคโนโลยีน้ี  

 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  [3] ได้สะท้อนปัญหาหลักใน

การพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนและการเพ่ิม local content ของเทคโนโลยีในประเทศคือ ขาดการส่งเสริมและจูงใจการใช้

พลังงานทดแทนในภาคครัวเรือนและโรงงาน , ขาดงบวิจัยพัฒนาท่ีสร้างเทคโนโลยีของประเทศในเชิงพาณิชย์ได้ รวมถึงขาด

ความชัดเจนของนโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

7.7 อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีแบตเตอร่ี  

 องค์ประกอบหลักของแบตเตอรี่ คือ ข้ัวของแบตเตอรี่และอิเล็กโทรไลท์   จากการศึกษาในรายงานความก้าวหน้า
ฉบับที่ 1 ของโครงการน้ีสามารถสรุปวัสดุที่ใช้ผลิตข้ัวและอิเล็กโทรไลท์ ของแบตเตอรี่แต่ละประเภทได้ดังตารางที่ 7.13 

ตารางที่ 7.13 สรุปวัสดุที่ใช้ผลิตข้ัวและอิเล็กโทรไลท์ของแบตเตอรี่แต่ละประเภท 

ประเภทของแบตเตอรี ่ วัสดุที่ใช้ผลิตขั้วบวก วัสดุที่ใช้ผลิตขั้วลบ วัสดุที่ใช้ผลิตอิเล็กโทรไลท ์
Advanced Pb-acid 

battery 
ส่วนผสมของตะกั่วและตะกั่ว

เปอร์ออกไซด์ 
ตะกั่วบริสุทธ์ิ สารละลายกรดซัลฟุริก 

Nickel-Cadmium Battery: 
Ni-Cd 

นิกเกิล 

แคดเมียม 
สารอิเล็กโทรไลท์ที่ท าจาก
นิกเกิลไฮดรอกไซด์ (nickel 
hydroxide) ในสารละลาย

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับลิ
เธียมไฮดรอกไซด์ 

Nickel-Metal hydride: Ni-
MH 

เมทัลไฮไดรด์ 

Nickel-Zinc: Ni-Zn สังกะส ี

Li-ion polymer 
สารประกอบแทรกชั้น 

(Insertion Compound) 
ได้แก่ TiS2 หรือ V6O13 

ลิเทียม Gel polymer 

Vanadium redox battery สารละลายวานาเดียมเพนท็อกไซด์ (V2O5) ในกรดซัลฟูริก 

 7.7.1 ข้อมูลอุตสาหกรรมในประเทศที่มีแนวโน้มสามารถรองรับการพัฒนาเทคโ นโลยี/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ 

 การศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรมในประเทศพบว่า ประเทศไทยมีความสามารถผลิตแบตเตอรี่ ตะกั่วกรด เพ่ือใช้

ในประเทศและส่งออก [23]โดยมีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์หม้อแ บตเตอรี่และส่วนประกอบประมาณ 70,000 ล้านบาท 

ระหว่างปี 2549-2554 (ตุลาคม ) ดังแสดงในรูปที่ 7.11 ย่ิงไปกว่าน้ันประเทศไทยยังสามารถผลิตวัสดุในการผลิตข้ัว (ตะกั่ว)

และอิเล็กโทรไลท์(สารละลายกรดซัลฟุริก)ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าของการผลิตแบตเตอรี่ ตะกั่วกรดจนกระทั้งประ กอบเป็น

ผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือหม้อแบตเตอรี่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีการถลุงแร่ตะกั่วในประเทศไทยแต่ก็มีอุตสาหกรรม recycle 

ตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่าโดยมีก าลังการผลิตรวม  67,940 ตันต่อปี[12,24] 
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 7.7.2 วิเคราะห์แนวทางการต่อยอดเทคโนโลยีของประเทศ 

 จากข้อมูล ในข้อ 7.7.1 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ต้ังแต่ต้นน้ าจนถึง

ปลายน้ า คือ สามารถ recycle ตะกั่วเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิต อีกทั้งยังสามารถผลิตข้ัว และสารละลายอิเล็กโทรไลท์ซึ่งเป็น

ส่วนประกอบในแบตเตอรี่ และมีอุตสาหกรรมประกอบหม้อแบตเตอรี่ อีก ด้วย จึงมีความเป็นไปได้ในสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนาวัสดุให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน เช่น Advanced Pb-acid battery ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงถึง 85-90% และสามารถน ามาใช้

กับยานยนต์ไฟฟูาเพ่ือรองรับการการใช้งานยานยนต์ไฟฟูาในอนาคต ในส่วนของแบตเตอรี่ประเภทอื่นน้ันยังไม่มีอุตส าหกรรม

ในประเทศรองรับอีกทั้งการผลิตส่วนใหญ่ผูกขาดอยู่กับบริษัทซึ่งพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของตัวเองจึงไม่มีการถ่ายทอด

เทคโนโลยี ประเทศไทยควรพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่ประเภทอื่นเพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์ในอนาคต 

 

รูปที่ 7.11 มูลค่าการส่งออกสินค้าหม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ [26] 

7.7.3 ประเมินสัดส่วนเทคโนโลยีที่คาดว่าน่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ 

 เน่ืองจากประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเพียงชนิดเดียว การพัฒนาเทคโนโลยีเป็น
Advanced Pb-acid battery จะช่วยรองรับความต้องการที่เพ่ิมข้ึนหากมีการติดต้ังระบบแผงแสงอาทิตย์และกังหันลมตาม
เปูาหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15ปี 
 
 7.7.4 ความเป็นไปได้ในการต่อยอดเทคโนโลยีน้ัน 

 การพัฒนาเทคโนโลยีเป็น  Advanced Pb-acid battery น้ันต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาวัสดุควบคู่กับ
ประสบการณ์ในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือวัสดุที่พัฒนาข้ึนมาน้ันจะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและมี
การใช้จริงในเชิงพาณิชย์ 
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 7.7.5 ประเมินความคุ้มค่าอย่างครบวงจรที่ประเทศจะได้รับ 

 จากเปูาหมายการใช้ Solar cell และ กังหันลมผลิตไฟฟูาของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี จะต้องมีการใช้ 

Advanced Pb-acid battery เพ่ิมข้ึนเพ่ือส ารองไฟฟูาของทั้ง2 ระบบ รวมถึงตลาดยานยนต์ไฟฟูาขนาดเล็กที่มีความต้องการ 

Advanced Pb-acid battery ถ้าไม่มีการพัฒนาคุณสมบัติแบตเตอรี่ คาดว่าจะต้องซื้อ Advanced Pb-acid battery จาก

ต่างประเทศหรือบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยทั้งหมด 

7.8 อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี Pumped-storage hydroelectricity 

 7.8.1 ข้อมูลอุตสาหกรรมในประเทศที่มีแนวโน้มสามารถรองรับการพัฒนาเทค โนโลยี/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง

เทคโนโลยี Pumped-storage hydroelectricity 

 อุปกรณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ประเภทน้ีประกอบด้วยกังหัน แบบสูบกลับ ,  เครื่องก าเนิดไฟฟูา , ท่อ,  

วาล์ว ,และหม้อแปลง  จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตหม้อแปลงเพ่ือใช้ในประเทศ รวมทั้ง

ส่งออกหม้อแปลงส าเร็จรูปและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการประกอบหม้อแปลง [24]โดยมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 70,000 

ล้านบาท ระหว่างปี 2549-2554 (ตุลาคม)ดังแสดงในรูปที่ 7.12 ย่ิงไปกว่าน้ันอุตสาหกรรมในประเทศยังมีศักยภาพในการผลิต 

วาล์ว, ท่อน้ าท่อโลหะ,และท่อพลาสติกด้วย อย่างไรก็ตามการผลิตเครื่องก าเนิดไฟฟูาและปั้มน้ าในประเทศน้ันมีการผลิตเพียง

แห่งเดียว คือ บริษัท Thai Generator Sell & Service Co. Ltd. จึงมีการน าเข้าเครื่องก าเนิดไฟฟูาเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการในประเทศ  [12] จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมในประเทศน้ันสามารถผ ลิตเพียงอุปกรณ์เสริมในระบบ 

Pumped-storage hydroelectricity เท่าน้ัน 

 7.8.2 วิเคราะห์แนวทางการต่อยอดเทคโนโลยีของประเทศ 

 จากข้อมูลอุตสาหกรรมแสดให้เห็นว่า ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมหม้อแปลงน้ันค่อนข้างเข็มแข็งสามารถส่งออกไป

ขายยังต่างประเทศได้ ส่วนอุตสาหกรรม Generator ขนาดใหญ่น้ันมีเพียงและยังไม่สามารถแข็งขันในทางการค้าได้ การต่อ

ยอดเทคโนโลยีความเน้นไปที่การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ลงทุน เทคโนโลยี Pumped-storage hydroelectricity กับ

ผู้ผลิต อุตสาหกรรมหม้อแปลงและ Generator ของไทยเพ่ือรักษาอุตสาหกรรมในประเทศ 
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รูปที่ 7.12 มูลค่าการส่งออกหม้อแปลงไฟฟูาและส่วนประกอบ [8] 

จากการศึกษาของ Jonah G. Levine [25] พบว่าเงินลงทุน Pumped-storage hydroelectricity ประกอบด้วย 

ต้นทุน Generator และกังหันน้ าแบบสูบกลับคิดร้อยละ 7 และ 9 ล าดับ (ดังแสดงในรูปที่ 7.13) จากการศึกษาน้ีจะเห็นได้ว่า 

สัดส่วนเทคโนโลยีที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 16 ของต้นทุนทั้งหมดในขณะที่อุตสาหกรรมในประเทศมี

ศักยภาพด้านระบบไฟฟูาและท่อน้ าคิดเป็น ร้อยละ 19 ของต้นทุนทั้งหมด 

 

รูปที่ 7.13 สัดส่วนต้นทุนของการลงทุน Pumped-storage hydroelectricity [25] 
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7.8.3 ประเมินสัดส่วนเทคโนโลยีที่คาดว่าน่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ 

 จากการข้อมูลในข้อ 7.8.1-7.8.2 การพัฒนาเพ่ือลดต้นทุนและสร้างความสามารถในการแข็งขันของระบบ

Generator น้ันสามารถเพ่ิม local content ได้ประมาณ ร้อยละ  7 ของเงินลงทุน ระบบ  Pumped-storage 

hydroelectricity 

 7.8.4 ความเป็นไปได้ในการต่อยอดเทคโนโลยีน้ัน 

 เน่ืองจากศักยภาพที่ประเมินในข้อ 7.8.1- 7.8.3 การต่อยอดเทคโนโลยี Generator เพ่ือลดต้นทุนการผลิตน้ันควร

ท าควบคู่ไปกับการสร้างความผูกพันการใช้งานเทคโนโลยีหลักจากพัฒนาแล้ว เพ่ือให้มีการใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ และ

น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข็งขันของเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนในระยะยาว 

 7.8.5 ประเมินความคุ้มค่าอย่างครบวงจรที่ประเทศจะได้รับ 

 การพัฒนา Generator เป็นการเพ่ิมสัดส่วนเทคโนโลยีในประเทศ  ของระบบ Pumped-storage hydroelectricity

ได้ร้อยละ 7 ของเงินลงทุนทั้งหมด และสามารถใช้กับเข่ือนในประเทศ อีก 10 เข่ือนที่การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทยยังไม่

มีการติดต้ังระบบ Pumped-storage hydroelectricityโดย Electricity Storage Association ได้ประมาณต้นทุนในการ

สร้างระบบน้ีไว้ประมาณ 500 USD/kW ถึง 1500 USD/kW [27] 

7.9 อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี Compressed air energy storage (CAEs) 

7.9.1 ข้อมูลอุตสาหกรรมในประเทศที่มีแนวโน้มสามารถรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง

เทคโนโลยCีompressed air energy storage (CAEs) 

 อุปกรณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบ เทคโนโลยี CAEs ประกอบด้วย เครื่องก าเนิดไฟฟูา , หม้อแปลง , ท่อ , 

recuperator, บรรจุภัณฑ์ทนความดัน , ระบบระบายความร้อน ,ท่อส าหรับทางเดินของอากาศ ,  Compressorและ Gas 

turbineรายละเอียด อุตสาหกรรมเครื่องก าเนิดไฟฟูา , หม้อแปลงและท่อน้ันได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับเทคโนโลยี Pumped-storage hydroelectricity ในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆ น้ัน จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีศักยภาพ

ในการผลิต  Compressor  และบรรจุภัณฑ์ทนความดันโดยประเทศไทยสามารถผลิตถังทนความดันส าหรับบรรจุก๊าชอัดและ

ก๊าชธรรมชาติเหลว รวมทั้งมีศักยภาพในผลิตการท่อโลหะและท่อพลาสติก อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังไม่

สามารถผลิต Gas turbineได้จึงต้องน าเข้าจากต่างประเทศ [28]  

 7.9.2 วิเคราะห์แนวทางการต่อยอดเทคโนโลยีของประเทศ 

 ประเทศไทยมีศักยภาพทางอุตสาหกรรมพ้ืนฐานในการรองรับเทคโนโลยีน้ีมาก ทั้งอุตสาหกรรมท่อ วาล์ว และ

อุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบภายในระบบของ CAEs จึงสามารถพัฒนาต่อยอดเป็น CAEs ขนาดเล็ก ส าหรับกังหันลมใน

ประเทศได้แต่ต้องค านึงถึงศักยภาพพลังงานลมของประเทศด้วยอย่างไรก็ตาม ระบบ CAES ขนาดเล็กน้ันยังไม่มีการใช้ในเชิง
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พาณิชย์และยังไม่มีการประเมิน การผลิตพลังงานจากเทคโนโลยี CAEs (Levelized cost of output electricity) อย่างไรก็

ตามเทคโนโลยีน้ียังมีความน่าสนใจหากต้องการน ามาประยุ กต์ใช้ร่วมกับระบบผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนและระบบ  

Smart grid เน่ืองจากประเทศไทยไม่มีโครงสร้างทางธรณีขนาดใหญ่ เพ่ือกักเก็บอากาศอัดได้ 

7.9.3 ประเมินสัดส่วนเทคโนโลยีที่คาดว่าน่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ 

 จากการประเมินในข้อ 7.9.2 จะเห็นได้ว่ายังไม่มีตัวอย่างการด าเนินการ ระบบ CAEs ในประเทศ ดังน้ันการประกอบ

เทคโนโลยี CAEs เป็นระบบที่สามารถด าเนินการได้น้ัน เป็นต้นแบบที่ควรพัฒนาเพ่ือประเมินความคุ้มค่าด้านพลังงาน และ 

เงินลงทุน และความน่าเชื่อถือหากให้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานในระบบ Smart grid 

 7.9.4 ความเป็นไปได้ในการต่อยอดเทคโนโลยีน้ัน 

 จากการประเมินในข้อ 8.9.1-8.9.3 หากมีการน าผลงานวิจัยมาสร้างเป็นต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยีในประเทศ จะ

สามารถต่อยอกการใช้ CAEs ได้ 

 7.9.5 ประเมินความคุ้มค่าอย่างครบวงจรที่ประเทศจะได้รับ 

 จากศักยภาพอุตสาหกรรมในประเทศ ระบบCAEs ขนาดเล็กสามารถต่อยอดจะกระทั้งต้ังเป็นต้นแบบเพ่ือการศึกษา

และประเมินศักยภาพด้านราคาพลังงานเพ่ือเปรียบเทียบกับระบบกักเก็บพลังงานอื่น ก่อนน ามาใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี

พลังงานทดแทนในประเทศ หากระบบ CAEs ที่จัดท าน้ันมีความคุ้มค้าด้านราคาพลังงานอาจจะพัฒนาเพ่ื อขายรวมกับการ า

พัฒนากังหันลมในเชิงพาณิชย์ได้  

7.10 อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี Hydrogen storage 

7.10.1 ข้อมูลอุตสาหกรรมในประเทศที่มีแนวโน้มสามารถรองรับการพัฒนาเทค โนโลยี/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง

เทคโนโลยีHydrogen storage 

 อุปกรณ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี  Hydrogen storageน้ันประกอบด้วย ระบบอัดก๊าช (compressor) ระบบ

ผลิตก๊าชและระบบจัดเก็บ ในปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตก๊าชไฮโดรเจนถังส าหรับบรรจุก๊าชและวาล์ว

ควบคุมที่ได้มาตรฐานสากล  แต่ยังขาดอุตสาหกรรมผลิตเครื่อ งยนต์ในการน าไฮโดรเจนมาใช้งานเช่น Hydrogen internal 

combustion engine หรือ Fuel cell 

 7.10.2 วิเคราะห์แนวทางการต่อยอดเทคโนโลยีของประเทศ 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีศักยภาพในการรองรับการใช้เทคโนโลยี Hydrogen storage 

แต่ควรมีการพัฒนาการผลิตถังส าหรับบรรจุก๊าชไฮโดรเจนเพ่ิมประสิทธิภาพและลดขนาดในการจัดเก็บก๊าชไฮโดรเจน  
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 การพัฒนา Hydrogen storage จะเป็นประโยชน์ กับการใช้พลังงานไฮโดรเจนให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผน

พลังงานทดแทน 15 ปี ซึ่งมีโครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศรองรับอย่างครบวงจร ต้ังแต่ระบบอัดก๊าช ถังเก็บก๊าชความดัน

สูง จากการศึกษาของ Argonne National Laboratory[29] พบว่า ต้นทุนของ การผลิตก๊าชไฮโดรเจนอัดที่ความดันต่างๆ จะ

มีสัดส่วนต้นทุนของอุปกรณ์แต่ละชนิดใกล้เคียงกันดังรูปที่  7.14 นอกจากน้ีจะเห็นได้ว่า ต้นทุนในการผลิตถัง  Carbon fiber 

น้ันสูงถึงร้อยละ 77-78  ของต้นทุนทั้งหมด ดังน้ันการพัฒนาวัสดุและกระบวนการผลิต ถังทนความดันน้ันมีความส าคัญ ต่อ

การกักเก็บก๊าชที่ความดันสูงอย่างมาก (รวมถึงระบบ NGV ด้วย)  

 

 
 

รูปที่ 7.14 สัดส่วนต้นทุนของระบบก๊าชไฮโดรเจนอัด [29] 

 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน  15 ปี ต้ังเปูาหมายในปี 2556 จะใช้ไฮโดรเจน 100,000 กิโลกรัม /วันหรือ 
3,330,000kWh/วัน (Lower heating value of Hydrogen=33.3 kWh/kg [30]) หากอุตสาหกรรมในประเทศสามารถผลิต
วัสดุ Carbon fiber เพ่ือน ามาผลิตถังทนความดันที่ 350 bar และ 700bar จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับวัสดุที่พัฒนาไดดัง
ตารางที่ 7.14 

ตารางที่ 7.14 มูลค่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับHydrogen storageหากมีการน า ไฮโดรเจนมาใช้ตามเปูาหมายของแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ปี 

 
ต้นทุน 

($/kWh) 
มูลค่าของเทคโนโลยีที่อุตสาหกรรม

ในประเทศสามารถผลิตได้ (ล้านบาท) 
มูลค่าของวัสดุ Carbon fiber (ล้าน

บาท) 

ถังทนความดันที่ 350 bar 15 11.5 38.5 

ถังทนความดันที่ 700 bar 19 14.6 48.7 

  

 

ถังทนความดัน 350 bar, ต้นทุนโรงงาน 2,900 USD หรือ $15/kWh ด้วย

สมมติฐานที่ไฮโดรเจนที่เก็บไว้ 6 กก สามารถน ามาใช้ได้ 5.6 กก 

ถังทนความดัน 700 bar, ต้นทุนโรงงาน 3,500 USD หรือ $19/kWh ด้วย

สมมติฐานที่ไฮโดรเจนที่เก็บไว้ 5.8กก สามารถน ามาใช้ได้ 5.6 กก  
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7.10.3 ประเมินสัดส่วนเทคโนโลยีที่คาดว่าน่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ 

 จากการวิเคราะห์ในข้อ 7.10.2 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาวัสดุคอมโพสิทพอลิเมอร์ เพ่ือผลิตถังบรรจุก๊าชโฮโดรเจนน้ัน

เป็นเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดและมูลค่าสูง รวมทั้งสามารถใช้รวมกับระบบจัดเก็บ NGV ได้ด้วย 

 7.10.4 ความเป็นไปได้ในการต่อยอดเทคโนโลยีน้ัน 

 การวิจัยพัฒนาวัสดุประเภทคอมโพสิทพอลิเมอร์ เพ่ือลดน้ าหนักและเพ่ิมความสามารถในการจัดเก็บพลังงานของถัง

ทนความดันได้ดี โดยการศึกษาของ Fred Mitlitsky และคณะ [31] (รูปที่ 7.15) แสดงให้เห็นว่า ถังที่ผลิตจากวัสดุคอมโพสิท

พอลิเมอร์ น้ันมีความทนทานต่อแรงอัดของก๊าชได้มากกว่าจึงสามารถเก็บก๊าชได้ปริมาณท่ีมากข้ึน รวมทั้งมีราคาต่อน้ าหนัก ไฮ

โรเจนยังถูกกว่าการใช้โลหะเพียงอย่างเดียว [32] 

 7.10.5 ประเมินความคุ้มค่าอย่างครบวงจรที่ประเทศจะได้รับ 

 จากการประเมินในข้อ 7.10.2 จะเห็นถึงมูลค่าการพัฒนาวัสดุเพ่ือผลิตถังทนความดันตามเปูาหมายของแผนพัฒนา

พลังงานทดแทน 15 ปี นอกจากน้ีการพัฒนาวัสดุ คอมโพสิทพอลิเมอร์ ยังเสริมความเข็มแข็งให้กับอุตสาหกรรมผลิตถังบรรจุ

ก๊าชของประเทศ รวมทั้งสามารถลดการน าเข้าเหล็กเพ่ือการผลิตถังบรรจุก๊าช  NGV ที่ใช้ในภาคคมนาคม อย่างไรก็ตามในปี  

2009 NREL [31] ได้ประเมินราคาเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานจากเทคโนโลยี Energy storage (Levelized cost of output 

electricity) ดังรูปที่  7.16 จากการประเมินพบว่า Levelized costของเทคโนโลยี Energy storageส าหรับเป็นแหล่งกักเก็บ

พลังงานขนาดใหญ่น้ันแบตเตอรี่  NaS, Pumped hydroelectricity และCAEs ขนาดใหญ่ น้ันมีราคาต่ ากว่าการใช้เทคโนโลยี

Hydrogen storageการน าเทคโนโลยีน้ีมาใช้ร่วมกับ Smart grid ควรจะค านวณความคุ้มค่าอีกครั้ง 

 
รูปที่ 7.15 ลักษณะของถังที่ออกแบบให้ตรงตามประสิทธิภาพที่ต้องการ (Required Tank Performance Factor) [31] 
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รูปที่ 7.16 ช่วงของราคาพลังงาน (Levelized cost) ของพลังงานไฟฟูาออกจากระบบกักเก็บพลังงานแต่ละชนิด [32] 

7.11 อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีIce storage 

7.11.1 ข้อมูลอุตสาหกรรมในประเทศที่มีแนวโน้มสามารถรองรับการพัฒนาเทค โนโลยี/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง

เทคโนโลยีIce storage 

อุปกรณ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี  Ice storageน้ันประกอบด้วย Evaporator, Condenser, Chiller, ถัง,ปั้ม, 

Heat exchanger, และ Ice generator เมื่อส าร วจข้อมูลพบว่า ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยี  Ice 

storage ได้แก่ Heat exchanger, Chiller, Condenser, คอลย์ส าหรับ evaporator และถังส าหรับใส่ของเหลวที่อุณหภูมิต่ า

แต่ยังขาดระบบ Ice generator อย่างไรก็ตามระบบน้ีไม่คุ้มค่าด้านการลงทุนเน่ืองจากความแ ตกต่างในการใช้ไฟฟูาในแต่ละ

ช่วงเวลาของประเทศไทยน้ัน ต่างกันเพียงร้อยละ 30 เท่าน้ันเทคโนโลยี Ice storage จะมีความคุ้มค่าด้านราคาพลังงานเมื่อ 

การใช้ไฟฟูาระหว่า Peak load และ Off peak แตกต่างกันร้อยละ 70 (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คุณพินิจ ศิริพฤกษ์พงษ์) 

 7.11.2 วิเคราะห์แนวทางการต่อยอดเทคโนโลยีของประเทศ 

 จากศักยภาพอุตสาหกรรมของประเทศในการผลิต Ice storage ค่อนข้างน้อย แต่นักวิจัยในประเทศมีศักยภาพ

ทางการวิจัยเพ่ือผลิต Ice harvesting system แต่ต้องหยุดไปเน่ืองจากไม่มีศักยภาพด้านราคาพลังงานเมื่อใช้งานในประเทศ 

การพัฒนา เทคโนโลยีอาจจะไม่คุ้มค่าหากน ามาใช้ร่วมกับระบบ Smart grid เพ่ือกักเก็บพลังงานที่เหลือในช่วง Off peak 

อย่างไรก็ตาม ควรมีการค านวณความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และพลังงานอีกครั้งก่อนการสนับสนุนการใช้งานในประเทศ 

 

 

FC/aboveground = Proton exchange 

membrane fuel cell (PEM FC) โดยใช้ 

ไฮโดรเจนจากถังเหล็กกล้า 

FC/geologic = = Proton exchange 

membrane fuel cell (PEM FC) โดยใช้ 

ไฮโดรเจนจากโครงสร้างชั้นหินเกลือขนาดใหญ่ 
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บทท่ี 8 วิเคราะห์สถานการณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เทคโนโลยี Energy Storage และ 

Smart grid 

 บทน้ีมีความเกี่ยวข้องกับการน าเปูาหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี มาประเมินร่วมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ของการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน , เทคโนโลยี Energy storage และSmart grid ในประเทศไทย , ทรัพยากรบุคคล , 

ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม เพ่ือวิเคราะห์ช่องว่างของพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน , เทคโนโลยี Energy storage และ

Smart gridกับการใช้เทคโนโลยีทั้งหมดน้ีที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

8.1 พลังงานลม 
 

8.1.1 เป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

ในปี 2553 น้ัน ประเทศไทยมีการใช้พลังงานลมในการผลิตไฟฟูา  5.778  MW ดังแสดงในรูปที่ 8.1 จากรูปจะเห็นได้

ว่า ในปี 2553 ปริมาณการใช้พลังงานลมจริงน้ันต่ ากว่าท่ีต้ังเปูาหมาย ไว้ในปีเดียวกัน ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ 

ย่ิงไปกว่าน้ันตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ได้ต้ังเปูาหมายในปี พ .ศ. 2559 และ 2565 จะใช้พลังงานลมเพ่ิมข้ึน ถึง 

7.33 และ 16.78 เท่าเมื่อเทียบกับเปูาหมายตามแผนฯในปี พ.ศ.2553 ตามล าดับ [1]  

 

รูปที่ 8.1 แผนการใช้พลังงานลมในแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 

ตามกรอบแผนแม่บทแผนพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งชาติ 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) 

8.1.2 สถานภาพการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานลมของประเทศในปัจจุบัน 

กังหันลมผลิตไฟฟูาท่ีใช้ในประเทศน้ันเป็นแบบแนวต้ังขนาดก าลังการผลิตสูงสุดคือ 1.5 MW อยู่ที่ อ .หัวไทร จ .

นครศรีธรรมราช ขนาดก าลังการผลิตรองลงมาคือ 1.25 MW มีจ านวน 2 ตัวอยู่ที่ บริเวณอ่างพักน้ าตอนบนโรงไฟฟูาล าตะคอง
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ชลภาวัฒนา ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นอกจากน้ียังมีการติดต้ังกังหันลมขนาดก าลังผลิต 25 kW/ต้น ท่ี

โครงการชั่งหัวมัน ต าบลท่ายาง อ าเภอเขากะปุก จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งโครงการกังหันลมขนาดเล็ก  1 kW/ต้น โดยบริษัท 

แคนนอน จ ากัด เป็นต้น 

8.1.3 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีพลังงานลมของประเทศ 

การผลิตกังหันลมน้ันมีส่วนประกอบหลายส่วน เช่น  เสาต้ังกังหัน ใบพัดกังหัน ระบบเฟื อง ระบบปั่นไฟฟูา ระบบ

ควบคุม เป็นต้น ซึ่งแต่ละส่วนต้องการการออกแบบที่จ าเพาะเจาะจง ในปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตใบพัดกังหัน

แต่ยังต้องให้ความส าคัญกับการออกแบบและการพัฒนาวัสดุที่มีน้ าหนักเบาและทนทาน นอกจากน้ีอุตสาหกรรมในประเทศยัง

มีศักยภาพในการหล่อเสาและท าฐานส าหรับต้ังกังหันลมได้ด้วย อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ในการประกอบระบบปั่นไฟฟูา เช่น 

ระบบเฟือง ระบบปั่นไฟฟูา ระบบควบคุม ยังต้องน าเข้าจากต่างประเทศ เน่ืองจากยังไม่มีการออกแบบที่รองรับการใช้งานของ

ระบบกังหันลมจากการส ารวจศักยภาพอุตสาหกรรมในประเทศสามารถสรุปได้ดังรูปที่ 8.2 

 
รูปที่ 8.2 สรุปศักยภาพอุตสาหกรรมในการผลิตกังหันลมไปผลิตไฟฟูา 

 
8.1.4 ศักยภาพของบุคลากรในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมของประเทศ 

จากแบบสอบถามนักวิจัยทั้งหมด 74 ท่าน พบว่ามีนักวิจัยที่ท างานด้านพลังงานลม 14 ท่าน โดยทุกท่านท างานวิจัย

ด้านพลังงานลมร่วมกับพลังงานทดแทนอื่นด้วย และมีการพัฒนาต้นแบบของกังหันลมผลิตไฟฟูาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องดังน้ี 

 กังหันลมผลิตไฟฟูาขนาด 2kW,5kW,30kW โดย รศ .ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว  (สาขาวิชาเครื่องกล คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

 ต้นแบบอินเวอร์เตอร์หน่ึงเฟส เชื่อมต่อ พลังงานลม  โดยใช้เครื่องก าเนิดไฟฟูาท่ีมีสนามแม่เหล็กตาม

แนวแกน กับการไฟฟูา โดย รศ.ดร.วิจิตร กิณเรศ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

อุตสาหกรรมต้นน้ า

มีอุตสาหกรรม ในการ
ผลิตวัสดุส าหรับผลิตใบ
กังหันและวัสดุก่อสร้างหอ
ต้ังกังหันลม

อุตสาหกรรมกลางน้ า

มีอุตสาหกรรมในการหล่อ
ใบกังหันลม

อุตสาหกรรมปลายน้ า

ขาด Generator เพื่อผลิต
ไฟฟูาและชุด Gear box
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 ต้นแบบอินเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสเชื่อมต่อ พลังงานลมโดยใช้เครื่องก าเนิดไฟฟูาท่ีมีสนามแม่เหล็กตาม

แนวแกน กับการไฟฟูา โดย รศ .ดร .วิจิตร กิณเรศ  (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟู า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

 Grid connected wind turbine emulator microgrid โดย อ .ชาญฤทธ์ิ  ธาราสันติสุข  (สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟูา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ) 

 

8.1.5 วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมกับการใช้เทคโนโลยีพลังงานลม

ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

 การพัฒนาข้อมูลศักยภาพพลังงานลมยังไม่ครอบคลุมทั้งบนฝั่งและนอกชายฝั่งทะเล รวมถึงขาดกลไกที่

ชัดเจนในการเข้าถึงข้อมูลน้ัน  

 ขาดการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับกังหันลมผลิตไฟฟูาขนาดเล็กที่ออกแบบและพัฒนาใน

ประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับเทคโนโลยีที่พัฒนาในประเทศ 

 อุปกรณ์ส่วนประกอบของกังหันลมแต่ละชนิดต้องการ การออกแบบที่จ าเพาะเจาะจงจึงควรสร้างและ

เผยแพร่องค์ความรู้เหล่าน้ี 

 ผู้ผลิตไฟฟูาจากกังหันลมไม่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายไฟฟูาของ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.)ได้ 

จากการวิเคราะห์ช่องว่างพบว่าโครงการวิจัยเก่ียวกับพลังงานลมที่เสนอในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีควรเพ่ิมโครงการ

ต่างๆดังแสดงในตารางที่ 8.1 

ตารางที่ 8.1 แผนปฏิบัติการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาพลังงานลมปี 2555-2559 [3] 

แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

ศักยภาพ 2 7.8 8 18 10 10 53.8 

1.  การศึกษา ส ารวจและรวบรวมข้อมูลความเร็วลม
ในพ้ืนที่ต่างๆของประเทศ 

2 7.8 8 18 10 10 53.8 

เทคโนโลยีกังหันลม 7 44.51 26 4.5 4.5 0 79.51 

2.  พัฒนากังหันลมที่เหมาะสมกับความเร็วลมของ
ประเทศ 

5 44.51 23 0 0 0 67.51 

3.  พัฒนามาตรฐานอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง 2 0 3 4.5 4.5 0 12 

การผลิตไฟฟ้า 3 10 12.65 1.2 0 0 23.85 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี               มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8-4 

4.  อุปกรณ์ส่วนควบเพ่ือการกักเก็บไฟฟูา 1 0 2.65 1.2 0 0 3.85 
5.  ระบบผลิตไฟฟูาแบบผสมผสาน 1 0 10 0 0 0 10 

6.  ศึกษาเรื่อง Grid-Stability เก่ียวกับผลกระทบ
จากทุ่งกังหันลมต่อระบบสายส่งไฟฟูา 

1 10 0 0 0 0 10 

รวม 12 62.31 46.65 23.7 14.5 10 157.16 

 

8.2 พลังงานแสงอาทิตย์ 

 
8.2.1 เป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

ในปี 2553 น้ัน ประเทศไทยมีการใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ เพ่ือผลิตไฟฟูา และความร้อนทั้งสิ้น  45.943 MW และ 

2.714 ktoe ดังแสดงในรูปที่ 8.3 และ 8.4 ซึ่งจากรูปน้ันจะเห็นได้ว่า ปริมาณการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือประโยชน์ทาง

ความร้อนและผลิตไฟฟูาท่ีผลิตได้จริงในปี 2553 น้ันต่ ากว่าท่ีต้ังเปูาหมายในปีเดียวกันเพียงเล็กน้อย แต่การผลิตความร้อนเมื่อ

เทียบกับปี 2554 ยังต่ ากว่าเปูาหมายที่ต้ังไว้ มาก ในขณะเดียวกัน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือประโยชน์ในการผลิต ไฟฟูา

สามารถผลิตได้ใกล้เคียงกับเปูาหมายที่ต้ังไว้  เน่ืองจากมีโครงการ Adder เป็นแรงจูงใจในการลงทุน  ในอีก 5 ปีข้างหน้า  (ปี 

พ.ศ. 2559) เปูาหมายการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือความร้อนและไฟฟูาของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ จะเพ่ิมข้ึน จากปี 

2553 เกือบเท่าตัว และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯในปี 2665 เปูาหมายการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

เพ่ือความร้อนและไฟฟูาของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ จะเพ่ิมข้ึนกว่า 10 เท่าจากเปูาในปี 2553 [1] 

 
รูปที่ 8.3 แผนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟูาในแผนปฏิบัติการพัฒนาพลังงานทดแทน 

ตามกรอบแผนแม่บทแผนพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งชาติ 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) 
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รูปที่ 8.4 แผนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตความร้อนในแผนปฏิบัติการพัฒนาพลังงานทดแทน 

ตามกรอบแผนแม่บทแผนพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งชาติ 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) 

 
8.2.2 สถานภาพการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศในปัจจุบัน 

8.2.2.1 พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประโยชน์ทางความร้อน 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องท าน้ าร้อนแสงอาทิตย์แบ่งการใช้พลังงานแบ่ง 4 ประเภท ดังน้ี 

 เทคโนโลยีเครื่องท้ำน้้ำร้อนแสงอำทิตย์ 

มีการน ามาใช้ทั้งแบบที่ให้น้ ารับความร้อนจากแผงแสงอาทิตย์โดยตรง (หรือ Passive system) และแบบ

ที่ใช้ตัวกลางในการรับความร้อนจากแผงแสงอาทิตย์และตัวกลางน้ีจะแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับน้ าอีกครั้ง  (แบบ 

Active System) ในปัจจุบันมีผู้น าเข้าและผลิตขายในประเทศมากกว่า 10 ราย รวมถึง กฟผ. ด้วย จากการประเมิน

ศักยภาพตลาดของเครื่องท าน้ า ร้อน[2] ในอาคารที่พักอาศั ยโรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล /คลินิก ร้านตัดผม 

ห้างสรรพสินค้า ร้านซักรีดอาคารของรัฐและทัณฑสถานพบว่า ร้อยละ 80 เป็น เครื่องท าน้ าร้อนด้วยไฟฟูาหากมีการ

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีน้ีอย่างจริงจัง จะสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดของเครื่องท าน้ าร้อ นแสงอาทิตย์ใน

สถานที่ที่กล่าวข้างต้นได้สูงกว่าร้อยละ 50 ของการใช้เครื่องท าร้อนทั้งหมด  

 เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแสงอำทิตย์ 
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มีการน ามาใช้ในประเทศไทย 3 แบบคือ (1) อบแห้งโดยได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงเกิดการไหลเวียนของ

อากาศภายในเครื่องอบแบบธรรมชาติ (2) อบแห้งโดยใช้เครื่ องบังคับการไหลเวียนของอากาศภายในเครื่องอบเช่น

พัดลมดูดอากาศ และ (3) อบแห้งโดยการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และแหล่งพลังงานอื่น 

 เทคโนโลยีท้ำควำมเย็นพลังงำนแสงอำทิตย์ 

เทคโนโลยีน้ียังไม่มีการน าเข้ามาใช้ในประเทศไทย และจากการศึกษาของ วิทยาลัยพลังงานทดแทน

มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่าระบบการปรับอากาศด้วยการดูดซึมพลังงานแสงอาทิตย์ น้ันสามารถทดแทนพลังงานใน

การปรับอากาศส าหรับอาคารส านักงานได้ร้อยละ 81 ของพลังงานที่ต้องใช้ในปรับอากาศทั้งหมดส่วนที่เหลืออีก ร้อย

ละ 19  ใช้พลังงานจากแก๊สหุงต้มในช่วงเวลาที่น้ าร้อนจากแผงแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ ซึ่งต้องมีการส ารอง แก๊สหุงต้ม

เป็นเชื้อเพลิงตลอดเวลา  

 เทคโนโลยีเครื่องยนต์ Stirling ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Dish Stirling) 

เทคโนโลยีน้ียังไม่มีการน ามาใช้ในประเทศและเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในระหว่างพัฒนาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพ 

8.2.2.2 พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีแผงแสงอาทิตย์ทั่วโลกมีอยู่ 5 ประเภท คือ 1) กลุ่มผลึกซิลิกอน (c-Si หรือ wafer based 

c-Si) 2) กลุ่มฟิล์มบาง (Thin films) และ  3) กลุ่ม Emerging technologies 4)กลุ่ม Concentrator technologies 

(CPV)และ 5)กลุ่มที่ เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง (Novel PV concepts) เช่น Quantum Dot, thermo-photovoltaic, 

intermediate band gaps เป็นต้นในประเทศไทยมีการน าเทคโนโลยี 2 กลุ่มแรกมาใช้และสามารถผลิตได้ในประเทศ 

ขณะที่เทคโนโลยีกลุ่มอื่นมีการวิจัยและพัฒนาหรือน าเข้าเพ่ือการใช้งานบ้างแล้ว สถานภาพโดยรวมของการใช้

เทคโนโลยีแผงแสงอาทิตย์สรุปได้ดังรูปที่ 8.5 รวมถึงเปรียบเทียบ ข้อดีและข้อด้อยของเทคโนโลยีแต่ละประเภทดัง

แสดงในตารางที่ 8.2 
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รูปที่ 8.5 ภาพรวมการใช้งานเทคโนโลยีแผงแสงอาทิตย์ในประเทศไทย [2] 

 
ตารางที่ 8.2 การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีเซลล์ประเภทต่างๆ [2] 

เทคโนโลย ี จุดเด่น จุดด้อย 
Crystalline-silicon 
(Single crystalline: sc-
Si) (Multi-crystalline: 
mc-Si)  
สถานภาพเทคโนโลยี 
:Mature  

-มีส่วนแบ่งการใช้งานในปัจจุบันประมาณ 85-90% 
เน่ืองจากมีการพิสูจน์ประสิทธิภาพสมรรถนะของการ
ผลิตไฟฟูาอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน-ความรู้เรื่อง
โครงสร้างเซลล์สามารถอธิบายและถ่ายทอดเป็นสากล-
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับและ
แพร่หลาย 

-คาดการณ์ว่าปีค.ศ. 2020 ส่วนแบ่ง
การใช้งานของเทคโนโลยีน้ีจะลดลง
เหลือ 50% ข้ึนอยู่กับ 
1. ต้องมีการลงทุนวิจัยเพ่ิมประสิทธิ
เซลล์พร้อมกับลดราคา 
2. หากไม่สามารถลดปริมาณการใช้
ซิลิกอนได้ราคาก็ยังสูงอยู่ (แต่มีการ
ท านายว่าจะใช้มวลของ Si ลดลง
มาก)  
3. เกิดการเปรียบเทียบระหว่าง
เทคโนโลยีเซลล์อื่นๆที่ราคาถูกกว่าใน
ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน 

Amorphous Silicon 
Thin film Si ( a-Si, a-

Si/μc-Si) 
สถานภาพเทคโนโลย ี: 

-มีส่วนแบ่งการใช้งานในปัจจุบันประมาณ 10-15% -มี
ต้นทุนการผลิตที่ต่ าและใช้วัตถุดิบในการผลิตเซลล์น้อย 
(เปรียบเทียบในก าลังการผลิตไฟฟูาท่ีเท่ากัน) 
-ประสิทธิภาพลดลงน้อยกว่าชนิดผลึกเมื่ออุณหภูมิเซลล์

-ประสิทธิภาพค่อนข้างต่ า (เมื่อเทียบ
กับชนิดsc-Si และ mc-Si)  
-ยังไม่มีการการยืนยันประสิทธิภาพ
เมื่อผ่านการใช้งานในระยะยาว 
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Mature  สูง-เหมาะจะใช้กับ Building Integrated PV (BIPV)  
-กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับและ
แพร่หลาย 

Copper-Indium-
Diselenide (CIS) และ 
Copper-Indium-
Gallium-Diselenide 
(CIGS)  
สถานภาพเทคโนโลยี 
:Mature  

-ประสิทธิภาพสูงกว่า Thin-film ชนิดอื่นๆโดยใกล้เคียง
กับเทคโนโลยีผลึกซิลิกอน 
-แผงมีเสถียรภาพไม่พบปัญหาประสิทธิภาพเสื่อมเช่น
เทคโนโลยีฟิล์มบางชนิดอื่น 
-มีแนวโน้มผลิตได้ต้นทุนต่ าลงและสามารถใช้การผลิต
เดียวกับโรงงานผลิต a-Si เดิม 

-ต้นทุนการผลิตสูงกว่าเทคโนโลยี
ฟิล์มบางชนิดอื่น 
-เทคโนโลยีอยู่ระหว่างการเริ่มแข่งขัน
เป็นส่วนแบ่งการใช้งานในตลาดเซลล์
ชนิดอื่นๆอาจมีปัญหาเรื่องการข้อมูล
การใช้งานระยะยาว 

Cadmium-Telluride 
(CdTe)  
สถานภาพเทคโนโลยี 
:Mature  

-มีกระบวนการผลิตที่ดีที่สุดในบรรดาแผงเซลลT์hin-
film ทุกชนิด 
-ให้ข้อมูลว่ามีต้นทุนการผลิตต่ าสุดเมื่อเทียบกับ
เทคโนโลยีอื่นในขณะน้ี (NREL และผู้ผลิต) 

-ไม่มีการท าความเข้าใจเรื่องการ
ปล่อยสารพิษจากแคดเมียมท าให้เกิด
ข้อกังวลเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
-เทคโนโลยีอยู่ระหว่างการเริ่มแข่งขัน
เป็นส่วนแบ่งการใช้งานในตลาดเซลล์
ชนิดอื่นๆอาจมีปัญหาเรื่องการข้อมูล
การใช้งานระยะยาว 

Dye-Sensitized 
สถานภาพเทคโนโลย:ี
Demonstration  

-หากพัฒนาลงมาอยู่ในอุตสาหกรรมได้แล้วจะเป็น
เทคโนโลยีที่ลดต้นทุนการผลิตได้มาก 

-ยังอยู่ในช่วงพัฒนา 

Mature: มีการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและมีการใช้งานเชิงพาณิชย์แต่ยังมีการพัฒนาประสิทธิภาพ ราคาและอายุการใช้งาน 

Demonstration: มีการใช้งานผลิตไฟฟูาแล้ว 

 

จากการศึกษาของ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน .) ได้

รายงานสถานะปัจจุบันและคาดการณ์การพัฒนาของเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิดในประเทศไทยเทียบกับนานาชาติ ดังแสดงใน

ตารางที่ 8.3-8.4 

ตารางที่ 8.3 เปูาหมายเทคโนโลยีโดยทั่วไปของแผงเซลล์แบบแผ่นราบของต่างประเทศและประเทศไทย [2] 

สถานภาพในเรื่อง สากล ประเทศไทย 
 2008  2020  2030  2050  2010  2020  
ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แบบแผ่นเรียบ (ที่ใช้ในเชิง
พาณิชย์) 

<16% < 23% < 25%  < 40%  
ประมาณ 
14%*  

ประมาณ 
20%*  

Energy-payback time (in years) in 1500 
kWh/kWp (รายงานต่างประเทศ) 

2 ปี  1 ปี  0.75 ปี  0.5 ปี  5-7 ปี  2 ปี 

อายุการใช้งาน  25 ปี  30 ปี  35 ปี  40 ปี  25 ปี** 30 ปี** 
* ข้อมูลจากการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศ ** ไม่มีการเก็บข้อมูลจริง เป็นข้อมูลจากผู้ผลิต 
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ตารางที่ 8.4 สถานภาพในปัจจุบันและอนาคตของแผงเซลล์เชิงพาณิชย์ชนิดผลึกซิลิกอนและฟิล์มบางของต่างประเทศและของ

ประเทศไทย [2] 

สถานภาพในเรื่อง สากล ประเทศไทย 

 
2010-2015 2015-2020 

2020-
2030/50 

2010 2020 

เทคโนโลยีผลึกซิลิกอนได้แก่ Single-crystalline และ Multi-crystalline 

ประสิทธิภาพของแผงเซลล์ที่มีการ
ใช้งานเชิงพาณิชย ์

- Single: 
21%  
- Multi : 
17% 

- Single: 
23%  
- Multi : 
19% 

- Single: 25%   
- Multi : 21% 

- Single:  
18% 
- Multi :   
14% 

- Single:  
23% 
- Multi : 
19% 

ทิศทางของการพัฒนาเชิง
อุตสาหกรรม 

ลดปริมาณ
การใช้ Si ลง
น้อยกว่า 5 
กรัม/วัตต์ 

ลดปริมาณ
การใช้ Si ลง
น้อยกว่า 3 
กรัม/วัตต์ 

ลดปริมาณการ
ใช้ Si ลงน้อย
กว่า 2 กรัม/
วัตต์ 

เป็นไปตามเทคโนโลยีสากล 
เน่ืองจากการผลิต 
เป็นการน าเข้า wafer มาเพ่ือ
เจือสาร 

แนวทางการวิจัยพัฒนา 

-พัฒนาเชิง
วัสดุศาสตร์
และ
กระบวนการ
ผลิต 
- การประกอบ
เซลล,์ ข้ัวต่อ 

-ปรับปรุง
กลไกทาง
โครงการ 
- พิจารณาจุด
ร่วมระหว่าง 
คุณภาพเซลล์
และราคา 

-การพัฒนา
เทคโนโลยี 
wafer 
- พัฒนา
โครงสร้างใหม่ 
(novel  
concepts) 

ในอนาคตอันใกล้มีการพัฒนา 
wafer โดย Solartec สวทช 

เทคโนโลยีฟิล์มบาง ได้แก่ Thin film Si (amorphous: a-Si, microomorph silicon: a-Si/μc-Si), Cadmium-Telluride: 
CdTe 
Copper-Indium-Diselenide: CIS และ Copper-Indium-Gallium-Diselenide: CIGS 
ประสิทธิภาพของแผงเซลล์ที่มีการ

ใช้งานเชิงพาณิชย ์

-Thin film 

Si:10%   - 

CIS/CIGS:14

%    

- CdTe : 

12%   

-Thin film 

Si:12%   - 

CIS/CIGS 

:15%    

- CdTe : 

14%   

-Thin film 

Si:15%   - 

CIS/CIGS:18

%    

- CdTe : 15%   

-Thin film 

Si:8%  

 - 

CIS/CIGS:R&

D  

 - CdTe : 

10%*   

-Thin 

filmSi:12%  

 - 

CIS/CIGS:R&

D    - CdTe : 

14%*  

ทิศทางของการพัฒนาเชิง

อุตสาหกรรม 

-เพ่ิมความ

เชื่อมั่นใน

เทคโนโลยี 

-ใช้เทคโนโลยี

-พัฒนาใหม่

กระบวนผลิต

ซับซ้อน

น้อยลง 

-เพ่ิมหน่วยการ

ผลิตขนาดใหญ่

และมีคุณภาพ 

-วัสดุที่ใช้ผลิต

- Thin film Si: พัฒนาสู่ตลาด

ใน 

และต่างประเทศในเชิง

พาณิชย์** 
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สถานภาพในเรื่อง สากล ประเทศไทย 

 
2010-2015 2015-2020 

2020-
2030/50 

2010 2020 

การผลิตแบบ

Roll-to-Roll  

- พัฒนาบรรจุ 

ภัณฑ์ 

-ลดค่าใช้จ่าย

บรรจุภัณฑ์ 

-จัดการกับ

วัสดุพิษในการ

ผลิต 

หาได้ง่าย 

- มี

กระบวนการ 

รีไซเคิล 

- CdTeและ CIS : มีการใช้งาน

ใน 

ประเทศโดยน าเข้าแผงเซลล์

จากต่างประเทศ 

 

 
แนวทางการวิจัยพัฒนา 
 

- ท าให้
กระบวนการ
ผลิตน่าเชื่อถือ 
- พัฒนา
substrates 
และวัสดุ
เคลือบผิว 

- พัฒนา
โครงสร้างของ
เซลล ์
- พัฒนา
กระบวนการ 
deposition 

- พัฒนา
ทางด้านวัสดุ 
ศาสตร์และ
กระบวนการ
คิด 

- Thin film Si: พัฒนาร่วมกับ
อุตสาหกรรมในประเทศ** 
- Amorphous tandem: วาง
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
อุตสาหกรรม** 
- Amorphous triple: อยู่
ระหว่างการวิจัยและพัฒนา** 
- CIS/CIGS : มีการศึกษาวิจัย
ในสถาบันการศึกษา 

* มีการน ามาใช้งานในประเทศโดยการน าเข้าจากต่างประเทศ ** โดย Solartec สวทช 

 

8.2.3 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศ 

จากการส ารวจศักยภาพอุตสาหกรรมในประเทศสามารถสรุปได้ดังรูปที่  8.6 พบว่า ประเทศไทยสามารถผลิตแผง

แสงอาทิตย์ได้โดย บริษัท บางกอก โซลาร์ จ ากัด มหาชน และบริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด มหาชน  แต่ยังต้องน าเข้า Silicon 

wafer จากต่างประเทศ ถึงแม้ว่าจะสามารถถลุงแร่ควอตซ์ที่สามารถผลิต Silicon wafer ได้แต่ยังขาดขบวนการท าให้แร่ที่ถลุง

ได้น้ันบริสุทธ์ิเพียงพอที่จะผลิต Silicon wafer  



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี               มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8-11 

 
รูปที่ 8.6 สรุปศักยภาพอุตสาหกรรมในการผลิต Solar cell 

 

8.2.4 ศักยภาพของบุคลากรในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศ 

จากแบบสอบถามนักวิจัยจ านวน 74 ท่าน พบว่ามีนักวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ท้ังหมด 22 ท่าน ในจ านวนน้ีมี

เพียง 8 ท่าน ท่ีท างานด้านพลังงานแสงอาทิตย์เพียงหัวข้อ โดยมีการพัฒนาสิทธิบัตรและต้นแบบดังน้ี  

สิทธิบัตร  

 เครื่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม โดย รศ .ดร . เสริม จันทร์ฉาย  (คณะวิทยาศาสตร์ /ฟิสิกส์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

ต้นแบบ 

 ต้นแบบอินเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสเชื่อมต่อ Solar cell กับการไฟฟูา  โดย รศ .ดร .วิจิตร กิณเรศ  (สาขา วิชา

วิศวกรรมไฟฟูา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

 เครื่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ส าหรับอบแห้งหญ้าเลี้ยงวัว โดย ผศ .ดร.ศิรินุช จินดารักษ์  (คณะวิทยาศาสตร์ /

ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)  

 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก  โดย รศ .ดร . เสริม จันทร์ฉาย  (สาชาวิชาฟิสิกส์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 

8.2.5 วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์กับการใช้เทคโนโลยี

พลังงานแสงอาทิตย์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

 
8.2.5.1 พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประโยชน์ทางความร้อน 

 เทคโนโลยีเครื่องท้ำน้้ำร้อนแสงอำทิตย์ 

อุตสาหกรรมต้นน้ า

มีอุตสาหกรรมถลุงแรค่วอตซ์เพ่ือ
ผลิต Silicon wafer

อุตสาหกรรมกลางน้ า

ไม่มีอุตสาหกรรม Silicon 
purification เพ่ือผลิต Silicon 
wafer  ในการประกอบแผ่น 
Solar cell

อุตสาหกรรมปลายน้ า

มีอุตสาหกรรมประกอบ Silicon 
waferและน า Solar  cell ไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตไฟฟูาและ
ความร้อน
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ยังขาดองค์ความรู้และบุคคลากรที่จะบ ารุงรักษาและติดต้ัง รวมทั้งต้นทุนในการติดต้ังค่อนข้างสูงและยัง

ต้องน าเข้าชิ้นส่วนบางชนิด 

 เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแสงอำทิตย์ 

ต้นทุนในการติดต้ังค่อนข้างสูงและยังไม่มีการประเมินความคุ้มค่าด้านราคาพลังงาน ย่ิงไปกว่าน้ันผู้ใช้

เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์น้ันเป็นเกษตรกรที่มีรายได้ต่ าจึงไม่พร้อมที่จะลงทุน รวมทั้งต้นแบบที่ใช้ในการ

สาธิตน้ันไม่ยังยืนส่งผลให้ผู้ใช้งานขาดความเชื่อมั่น 

 เทคโนโลยีท้ำควำมเย็นพลังงำนแสงอำทิตย์ 

ขาดองค์ความรู้และบุคคลากรเน่ืองจากยังไม่มีการใช้ในประเทศ ยังไม่มีการประเมินความคุ้มค่าทาง

พลังงานและเศรษฐกิจหากจะน าเทคโนโลยีมาใช้งาน 

 เทคโนโลยีเครื่องยนต์ Stirling ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Dish Stirling) 

ยังไม่มีการใช้ในประเทศ แต่ในต่างประเทศได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีน้ีอย่างต่อเน่ือง คาดว่าในอนาคต

ระบบน้ีจะมีต้นทุนในผลิตไฟฟูาต่ ากว่า เซลล์แสงอาทิตย์หรือเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ ามันดีเซล[2] 

8.2.5.2 พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประโยชน์ในการผลิตพลังงาน 

 Balance Of System (BOS) 

o Inverter/Battery/เทคโนโลยีการเคลือบผิวโซลาร์เซลล์ /Frame/ เทคโนโลยีการท าความ

สะอาดผิวเซลล์ (self cleaning)/การซ่อมบ ารุง (maintenance) 

o Dye Sensitized Solar Cell  

o BIPV (การพัฒนาร่วมกับวัสดุประกอบอาคาร) 

o การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)  

 ขาดความต่อเน่ืองด้านการวิจัยและขาดทิศทางกาวิจัยที่ชัดเจน ส่งผลให้ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และการ

พัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ต่อเน่ือง  

 ขาดความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาควิจัยและพัฒนาส่งผลให้ ภาควิจัยและพั ฒนาไม่

สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องของภาคอุตสาหกรรมได้  

 ขาดระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและความชัดเจนของกลไกการเข้าถึงข้อมูล 

 ขาดมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 

 ราคาของเซลล์แสงอาทิตย์ยังมีราคาแพง 

 ยังไม่มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิดที่ชัดเจน 
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จากการวิเคราะห์ช่องวาง พบว่าโครงการวิจัยเก่ียวกับพลังงานแสงอาทิตย์ที่เสนอในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีควรเพ่ิม

โครงการต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 8.5  

ตารางที่ 8.5 แผนปฏิบัติการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ปี 2555-2559 [3] 

แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 
ศักยภาพ 4 12.83 3 2.1 15 0.1 33.03 

1.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 12.73 3 2 15 0 32.73 

2.  เผยแพร่วิธีการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้สนใจทุกครั้งที่มีการ
ปรับปรุงข้อมูล 

1 0.1 0 0.1 0 0.1 0.3 

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 17 13.31 47.7 45.9 30.4 27.4 164.71 

3.  ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิต 

9 13.31 26.2 21 8 12 80.51 

4.  พัฒนามาตรฐานของอุปกรณ์ ระบบ และการติดต้ัง 5 0 18.5 21.9 19.4 11.4 71.2 

5.  ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่หมดอายุ 

1 0 3 3 3 4 13 

การผลิตไฟฟ้า 2 0 14 3 1 0 18 

6.  วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ส่วนควบ 1 0 2 3 1 0 6 

7.  พัฒนาระบบผลิตไฟฟูาแบบผสมผสาน (Hybrid)              

8.  พัฒนารูปแบบการติดต้ังแบบใหม่ 1 0 12 0 0 0 12 
การผลิตความร้อน 10 0 77.85 48 50 33 208.85 

9. พัฒนาและลดต้นทุนอุปกรณ์ 8 0 37.85 32 39 15 123.85 

10. พัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความร้อนรวมแสง 2 0 40 16 11 18 85 
การผลิตความเย็น 1 0 3 2 0 0 5 

11. ศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคและความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจของการน าเทคโนโลยีท าความเย็น
พลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในประเทศ 

1 0 3 2 0 0 5 

รวม 34 26.14 145.55 101 96.4 60.5 429.59 

 

8.3 พลังงานน้ า 
 

8.3.1 เป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

ในปี 2553 น้ัน ประเทศไทยมีการใช้พลังงานน้ าในการผลิตไฟฟูา 58.852 MW ดังแสดงในรูปที่ 8.7 จากรูปจะเห็น

ได้ว่า ปริมาณการใช้พลังงานน้ า ในปี 2553 น้ันต่ ากว่าท่ีต้ังเปูาหมายในปี เดียวกันตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ถึง  
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0.59 เท่า ส าหรับเปูาหมายระยะกลางและระยะยาวตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ  ในปี พ .ศ. 2559 และ 2565 น้ัน 

จะมีการใช้พลังงานน้ าเพ่ิมข้ึนจากเปูาตามแผนฯในปี 2553 มากกว่าหน่ึงเท่าตัว ซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟูาได้มากถึง 281 MW 

และ 324 MW ตามล าดับ [1] 

 
รูปที่ 8.7 แผนการใช้พลังงานน้ าในแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาพลังงานทดแทน ตามกรอบแผนแม่บทแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทนแห่งชาติ 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) 

 

8.3.2 สถานภาพการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานน้ าของประเทศในปัจจุบัน 

จากโครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟูากังหันน้ าขนาดเล็กในประเทศที่ด าเนินการโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟูาส่วนภูมิภาค และกรมชลประทาน พบว่าเทคโนโลยีกังหันน้ าท่ี

น ามาใช้ในประเทศมีทั้ง กังหันชนิดแรงกริยา (Impulse Turbine) และแรงปฏิกิริยา  (Reaction Turbine) โดยสรุปภาพรวม

การใช้เทคโนโลยีพลังน้ าขนาดเล็กในประเทศแสดงดังรูปที่ 8.8 

58.85 143 165 281 324
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รูปที่ 8.8 ภาพรวมเทคโนโลยีไฟฟูาพลังน้ าขนาดเล็ก [2] 

 

8.3.3 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีพลังงานน้ าของประเทศ 

พลังงานไฟฟูาจากพลังน้ าในประเทศไทยน้ันมาจากเข่ือนขนาดใหญ่และกังหันน้ าขนาดเล็ ก ส าหรับโรงไฟฟูาพลังน้ า

ขนาดเล็กน้ันสามารถผลิตได้แล้วในประเทศ โดยอาศัยพ้ืนฐานอุตสาหกรรมหล่อโลหะในประเทศ แต่อุปกรณ์ที่จ าเป็นอื่นๆ เช่น

ระบบ Generator น้ันยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย สรุปวงจรอุตสาหกรรมของการใช้พลังงาน น้ าขนาดเล็ก ในประเทศ

ไทยดังรูปที่ 8.9 

 
รูปที่ 8.9 วงจรอุตสาหกรรมของการใช้พลังงานน้ าในประเทศไทย 

อุตสาหกรรมต้นน้ า

มีอุตสาหกรรมในการผลิตวัสดุส าหรับ
ใบกั งหันน้ าขนาดเล็ ก โดยอาศั ย
พ้ืนฐานอุตสาหกรรมหล่อโลหะใน
ประเทศ และมีอุตสาหกรรมท่อน้ า
และระบบสายส่งไฟฟูา

อุตสาหกรรมกลางน้ า

มีการ วิจัยและพัฒนาในการ
ประกอบกังหันน้ าขนาดเล็กแต่
มีราคาแพงและประสิทธิภาพต่ า
ยังไม่ใช้เชิงพาณิชย์

อุตสาหกรรมปลายน้ า

ขาด Generator เพ่ือผลิต
ไฟฟูา
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ย่ิงไปกว่าน้ันประเทศยังมีศักยภาพในการออกแบบ ผลิต ติดต้ัง บ ารุงรักษา เทคโนโลยี Low head turbine, Free 

flow turbine และเครื่องก าเนิดไฟฟูาส าหรับโรงไฟฟูาพลังน้ าขนาดเล็ก [2]  

 
8.3.4 ศักยภาพของบุคลากรในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานน้ าของประเทศ 

จากการส ารวจโดยแบบสอบถามนักวิจัยจ านวน 74 ท่าน พบว่ามีนักวิจัยที่ท างานด้านไฟฟูาจากพลังน้ าขนาดเล็กน้ัน

มีเพียง 9 ท่านในจ านวนน้ีมีเพียง 1 ท่านที่ท างานวิจัยพลังงานน้ าเพียงด้านเดียว รวมทั้งเครื่องมือในการทดสอบยังขาดแคลน 

ต้นแบบที่พัฒนาข้ึนมีดังน้ี 

 เคยมีการพัฒนาด้านแบบกังหันน้ าผลิตไฟฟูาชนิด Bulb โดย รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว  (สาขาวิชาเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

 

8.3.5 วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานน้ ากับการใช้เทคโนโลยีพลังงานน้ าที่

ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

 

 ข้อมูลศักยภาพพลังน้ าของประเทศไม่มีความทันสมัย  

 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบให้ง่ายต่อการสืบค้น และขาดการรวบรวมข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันส่งผลให้

ความสามารถในการประเมินปริมาณน้ าเพ่ือด าเนินโครงการพลังน้ าขนาดเล็กมีความคลาดเคลื่อนสูง  

 ขาดห้องปฏิบัติการด้านพลศาสตร์ของไหล (Hydraulic Laboratory) ส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีการ

ออกแบบกังหันน้ าท่ีครอบคลุมทุกช่วงความสูงของน้ า  

 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ของประเทศยังขาดองค์ความรู้ในด้านการออกแบบ รวมทั้งขาดการ

สนับสนุนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องกังหันน้ าขนาดเล็กภายในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม  

 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะทางด้านการออกแบบและวิจัยเพ่ิมประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีพลังน้ า  

 ไม่มีขบวนการถ่ายองค์ความรู้ในด้านการออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟูาพลังน้ าขนาดเล็กในประเทศและ

ไม่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้อย่าง  

 เครื่องผลิตไฟฟูาพลังน้ าย่ิงมีขนาดเล็กลง ราคาต่อหน่วยจะสูงข้ึน เมื่อระบบสายส่งเข้าถึงพ้ืนที่ห่างไกล 

 

 ส่งผลกระทบให้การใช้ไฟฟูาพลังน้ าลดลง และท าให้เครื่องผลิตไฟฟูาพลังน้ าถูกทอดทิ้งไม่ได้ใช้งาน  

 จากการวิเคราะห์ช่องว่าง พบว่าโครงการวิจัยเก่ียวกับพลังงานน้ าขนาดเล็กที่เสนอในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีควร

เพ่ิมโครงการต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 8.6  
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ตารางที่ 8.6 แผนปฏิบัติการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาพลังงานน้ าขนาดเล็กปี 2555-2559    

แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

ต้นน้ า 1 10 5 3 0 0 18 
1.  ปรับปรุงข้อมูลศักยภาพพลังน้ าขนาดเล็กทั่วประเทศ 1 10 5 3 0 0 18 

กลางน้ า 1 0 3 2 0 0 5 
2.   จัดท ามาตรฐานจูงใจด้านการเงินเพ่ือส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีกังหันน้ าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่พัฒนาใน
ประเทศ 

1 0 3 2 0 0 5 

ปลายน้ า 1 0 10 5 5 5 25 
3.  ศึกษาประเมินโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีกังหันน้ า 

1 0 10 5 5 5 25 

รวม 3 10 18 10 5 5 48 

 

8.4 พลังงานชีวมวล 

 
8.4.1 เป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

ในปี 2553 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานชีวมวลเพ่ือผลิตความร้อนและผลิตไฟฟูา  3136.04 ktoe และ 1640.26 

MWตามล าดับ จากรูปที่ 8.10 และ 8.11 ซึ่งจากรูปจะเห็นได้ว่าปริมาณพลังงานทั้งในรูปไฟฟูาและความร้อนที่ผลิตได้จริงจาก

ชีวมวล (ปี 2553) ยังไม่สามารถท าได้ตามเปูาหมายที่ต้ังไว้ (ปี 2553) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ เมื่อเปรียบเทียบ

ระหว่างปริมาณการผลิตไฟฟูาและความร้อนแล้ว พบว่ามีการใช้ชีวมวลเพ่ือผลิตความร้อนมากกว่าการน าไปผลิตไฟฟูา ทั้งน้ี

เน่ืองจากการใช้ชีวมวลผลิตความร้อนน้ันนอกจากจะใช้เพ่ือให้ความร้อนโดยตรงแล้ว ยังเป็นการใช้ความร้อนเพ่ือผลิตไฟฟูาได้

อีกต่อหน่ึง ปริมาณก ารใช้จริง และเปูาหมายที่ต้ังไว้ตลอดทั้งแผนจึงมากกว่าการใช้เพ่ือผลิตไฟฟูา เน่ืองจากเมื่อสิ้นสุด

ระยะเวลาของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯในปี 2665 เปูาหมายการใช้ชีวมวลเพ่ือความร้อน เพ่ิมข้ึนกว่าเท่าตัว ในขณะที่การ

ผลิตไฟฟูาเพ่ิมข้ึนเพียงหน่ึงในสองของเปูาหมายที่ต้ังไว้ในปี 2553 
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รูปที่ 8.10 แผนการใช้พลังงานชีวมวลผลิตไฟฟูาในแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 

ตามกรอบแผนแม่บทแผนพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งชาติ 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) 

 
รูปที่ 8.11 แผนการใช้พลังงานชีวมวลผลิตความร้อนในแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 

ตามกรอบแผนแม่บทแผนพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งชาติ 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) 
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8.4.2 สถานภาพการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานจากชีวมวลของประเทศในปัจจุบัน 

การผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟูาจากชีวมวลน้ันเริ่มต้นจากการแปลงชีวมวลที่เป็นของแห้งให้เป็นพลังงานใน

รูปแบบที่ต้องการ โดยการเผา, Gasification หรือ Pyrolysis เมื่อผ่านการแปลงรูปแล้ว ก็จะน าไปใช้ประโยชน์ทั้งให้ความร้อน 

ผลิตไฟฟูา หรือ ผลิตเชื้อเพลิงเหลว เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ชีวมวลเพ่ือพลังงานทั้งหมดในประเทศไทยสรุป

ดังรูปที่ 8.12 จากรูปจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาเทค โนโลยีการผลิตไฟฟูาและความร้อนโดยขบวนการเผาในเชิง

พาณิชย์ (Mature) แล้ว ในขณะที่เทคโนโลยี Gasification เริ่มน ามาใช้ในเชิงพาณิชย์บางแล้วแต่การใช้เทคโนโลยี 

Gasification และ Pyrolysis เพ่ือผลิตเชื้อเพลิงเหลวยังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา 

 
รูปที่ 8.12 ภาพรวมเทคโนโลยีผลิตพลังงานจากชีวมวลในประเทศไทย [2] 

 

8.4.3 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีชีวมวลของประเทศ 

ในการน าเชื้อเพลิงชีวมวลมาใช้งานน้ันประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญคือการเตรียมและปรับปรุงคุณภาพชีวมวลก่อน

น าเข้าขบวนการเพ่ือแปลงรูปพลังงานเป็นความร้อนหรือก๊าชสังเคราะห์ เพ่ือน าไปผลิตไฟฟูาหรือเชื้อเพลิงเหลวชีวภาพต่อไป  

จากการส ารวจศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งหมด สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 8.13 โดยอุตสาหกรรมใน

ประเทศน้ันมีศักยภาพในการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือปรับปรุงชีวมวลให้อยู่ในรูปของ Wood pellet ขณะที่การใช้ชีวมวลเพ่ือผลิต

ไฟฟูาโดยการเผาน้ัน อุตสาหกรรมในประเทศมีผลิต boiler ในเชิงพาณิชย์อยู่แล้วแต่การใช้ระบบ Gasification เพ่ือผลิตไฟฟูา 

ยังต้องมีการวิจั ยและพัฒนาระบบก าจัด Tar ที่มีประสิทธิภาพ สุดท้ายขบวนการปลายน้ าเพ่ือผลิตไฟฟูาจากชีวมวลน้ัน ใน

ประเทศยังไม่มีอุตสาหกรรมผลิต Steam turbine หรือ Gas engine   
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 รูปที่ 8.13 สรุปศักยภาพอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวมวลเพ่ือผลิตพลังงาน 

 
8.4.4 ศักยภาพของบุคลากรในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลของประเทศ 

จากการส ารวจ โดยแบบสอบถามนักวิจัยจ านวน 74 ท่าน พบว่ามีนักวิจัยด้านพลังงานชีวมวล 28 ท่านในจ านวนน้ีมี

เพียง 3 ท่านที่ท างานวิจัยพลังงานชีวมวลเพียงหัวข้อเดียวโดยงานวิจัยส่วนใหญ่เน้นการวิจัยเชิงประยุกต์ และมีต้นแบบที่

พัฒนาข้ึนมีดังน้ี 

 ก าลังพัฒนาด้านแบบเครื่องจัก รกังหันก๊าซผลิตไฟฟูาขนาด 30kWรศ .ดร .อุดมเกียรติ  นนทแก้ว  (สาขาวิชา

เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) และคณะ 

 ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบของแข็งในการแปรรูปชีวมวลโดย ดร .ขจรศักด์ิ เฟ่ื องนวกิจ (ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ) 

และคณะ 

 

8.4.5 วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานจากชีวมวลกับการใช้เทคโนโลยี

พลังงานจากชีวมวลที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

 ขาดข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลแต่ละชนิดในประเทศ ซึ่งส่งผลโดยตรง

ต่อการเลือกใช้หรือออกแบบเทคโนโลยี  

 ขาดระบบจัดเก็บและขนส่ง ชีวมวลที่ยังมีศักยภาพแต่มีการน ามาใช้ประโยชน์น้อย โดยเฉพาะเศษชีวมวลที่

เหลือใช้จากภาคเกษตรกรรม เช่น ตอและซังข้าวโพด ต้นและใบอ้อย เป็นต้น  

 แหล่งของชีวมวลมีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ท าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและเงินทุนในการขนส่ง  

 น าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศท าให้ต้องพึงพาทักษะด้านการด าเนินการและซ่อมบ ารุงจากต่างประเทศด้วย 

ส่งผลให้เทคโนโลยีที่ใช้มีราคาแพง  

 

อุตสาหกรรมต้นน้ า

มีศักยภาพอุตสาหกรรมการ
จัดเตรียมชีวมวลเพ่ือโรงไฟฟูา
เช่น Wood pellet 

อุตสาหกรรมกลางน้ า

มีอุตสาหกรรมผลิต boiler 

ขาดเทคโนโลยีการก าจัด Tar 
ที่มีประสิทธิภาพและราคาถูก

อุตสาหกรรมปลายน้ า

ขาด เครื่องมือเพ่ือผลิตไฟฟูา
จาก ไอน้ าและก๊าชสังเคราะห์
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จากการวิเคราะห์ช่องว่างพบว่าโครงการวิจัยเก่ียวกับพลังงานชีวมวลที่เสนอในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน15ปีควรเพ่ิม

โครงการต่างๆดังแสดงในตารางที ่8.7  

ตารางที่ 8.7 แผนปฏิบัติการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาพลังงานชีวมวลปี 2555-2559 [3] 

แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

ศักยภาพ 4 0 22.8 12.2 0.5 0 35.5 
1.  การศึกษาและประเมินศักยภาพชีวมวล 2 0 18 9 0 0 27 
2.  ศึกษาเพ่ือจัดหาพืชทางเลือกใหม่ 1 0 3.8 2.7 0 0 6.5 
3.  ศึกษาหาวิธีเพ่ิม yield ของพืชพลังงาน              
4.  ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพพืช
พลังงานประเภทพืชโตเร็ว/ไม้โตเร็ว 

             

5.  จัดท าระบบ Zoning เพ่ือจัดสรรการใช้ชีว
มวลอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 0 1 0.5 0.5 0 2 

การเก็บรวบรวม 4 0 38.13 36.27 15 0 89.4 
6.  วิจัยพัฒนาระบบเก็บรวบรวมชีวมวล 4 0 38.13 36.27 15 0 89.4 
การแปรรูป 2 0 2 5 0 0 7 
7.  ศึกษาและก าหนดมาตรฐานเชื้อเพลิงอัดแท่ง 1 0 2 0 0 0 2 
8.  วิจัยพัฒนา  เทคโนโลยีการจัดท าเชื้อเพลิงอัด
แท่ง 

1 0 0 5 0 0 5 

เทคโนโลยี 7 112.46 51.05 16.05 6 0 185.56 
9.  วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี Gasifier 2 90 35 0 0 0 125 
10. ปรับปรุงคุณภาพก๊าซจากกระบวนการ 
Gasification 

1 0 0 15 0 0 15 

11. การใช้ประโยชน์จากเถ้าชีวมวล 2 1.56 1.05 1.05 6 0 9.66 
12. วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี Gas engine ใน
ประเทศ 

2 20.9 15 0 0 0 35.9 

ผลิตไฟฟ้า 5 31.4 28 5 5 0 69.4 
13. ศึกษาเทคโนโลยี /ขนาดของระบบผลิตไฟฟูา
จากชีวมวลที่เหมาะกับชุมชน 

5 31.4 28 5 5 0 69.4 

14. วิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม             0 

ผลิตความร้อน 1 0 0 25 25 0 50 
15. พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ระบบ
ผลิตพลังงานแบบความร้อนร่วม 

1 0 0 25 25 0 50 

น้ ามันชีวภาพ (Bio Oil) 1 45 0 0 0 0 45 
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16. พัฒนาเทคโนโลยีและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตน้ ามันชีวภาพ (Bio Oil) 

1 45 0 0 0 0 45 

รวม 24 188.86 141.98 99.52 51.5 0 481.86 

 

8.5 พลังงานจากก๊าชชีวภาพ 

 

8.5.1 เป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

ในปี 2553 น้ัน ประเทศไทยมีการใช้ก๊าชชีวภาพ เพ่ือให้ความร้อนสูงถึง  378.66 ktoe ดังแสดงในรูปที่ 8.14 ซึ่ง

มากกว่าเปูาหมายที่ต้ังไว้ในปี 2553 และเมื่อเทียบเปูาหมายการใช้ก๊าซชีวภาพในรูปของพลังงานความร้อน  กับพลังงานไฟฟูา 

(รูปที่ 8.15) พบว่าก๊าซชีวภาพมีเปูาหมายในการพัฒนาเพ่ือน าไปใช้ผลิตพลังงานความร้อนมากกว่าไฟฟูา เน่ืองจากก๊าซชีวภาพ

สามารถใช้ได้ในครัวเรือนเพ่ือให้ความร้อนในการหุงต้มอาหาร อีกทั้งยังใช้ความร้อนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟูาเช่นเดียวกันกับ

พลังงานชีวมวล ซึ่งการใช้ความร้อนจากก๊าซชีวภาพอาจเพ่ิมสูงข้ึน โดยการน ามาใช้แทนแก็ส LPG ที่ใช้ในครัวเรือน หากมี

เทคโนโลยีในการผลิตและจัดเก็บก๊าซได้มีประสิทธิภาพ 

 
รูปที่ 8.14 แผนการใช้พลังงานจากก๊าชชีวภาพผลิตความร้อนในแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 

ตามกรอบแผนแม่บทแผนพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งชาติ 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) 
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รูปที่ 8.15 แผนการใช้พลังงานจากก๊าชชีวภาพผลิตไฟฟูาในแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 

ตามกรอบแผนแม่บทแผนพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งชาติ 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) 

8.5.2 สถานภาพการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานก๊าชชีวภาพของประเทศในปัจจุบัน 

เทคโนโลยีชีวภาพน้ันมีความหลากหลายซึ่งสามารถแบ่งแยกตามแห่งที่มาของวัตถุดิบ หากวัตถุดิบเป็นน้ าเสียหรือ

ของเสียจากอุตสาหกรรม เกษตร และวัสดุทางการเกษตร เทคโนโลยีที่นิยมน าใช้ในประเทศ  คือ ระบบบ่อคลุม  ซึ่งเป็น

เทคโนโลยี ที่ต้องใช้พ้ืนที่ในการสร้างระบบมาก แต่ค่าก่อสร้ างและการดูแลระบบน้อย   รองลงมาคือ  ระบบ Upflow 

anaerobic  sludge blanket (UASB) ระบบน้ีจะใช้พ้ืนที่น้อยแต่ต้องการการดูแลมากกว่าระบบบ่อคลุม  ในกรณีของขยะ

อินทรีย์ระบบผลิตก๊าชชีวภาพที่นิยมใช้คือ ระบบฝั่งกลบถึงแม้ว่าจะมีการน าเข้าระบบ Single-stage continuous stirred 

tank reactor (CSTR) เพ่ือสาธิตแต่ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก หากวัตถุดิบเป็นของเสียฟาร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีที่น ามาใช้ใน

ประเทศคือ บ่อหมักแบบโดมคงที่ (Fiexed Dome) ส่วนใหญ่ใช้ในฟาร์มขนาดเล็ก (จ านวนสุกรไม่เกิน 500 ตัวสุกรขุนหรือ

น้อยกว่า 60 หน่วยปศุสัตว์)  ซึ่งยังไม่ได้รับความนิยมเน่ืองจาก ความซับซ้อนในการก่อสร้างและด าเนินการ  อย่างไรก็ตามได้มี

การพัฒนาต้นแบบเพ่ือลดปัญหาเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ืองเช่นโครงการ โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

ขนาดเล็ก [4]ของกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส านักงานนโ ยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานโดยใช้ ระบบ 

ระบบ CD-Junior (Channel Digester-Junior) ซึ่งพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ระบบ (Fiexed Dome) ที่พัฒนา

โดย โครงการก๊าซชีวภาพไทย –เยอรมัน  ส าหรับฟาร์มที่มีขนาดใหญ่จะใช้ระบบบ่อหมักแบบราง (plugflow) ก็จะใช้

เทคโนโลยีแบบบ่อคลุม (anaerobic covered lagoon) ซึ่งมีทั้งแบบ conventional lagoon และ Modified Covered 

lagoon โดยภาพรวมแล้วเทคโนโลยีผลิตก๊าชชีวภาพที่น ามาใช้ในประเทศสามารถผลิตได้ดังรูปที่ 8.16 
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รูปที่ 8.16 ภาพรวมเทคโนโลยีชีวภาพ[2] 

 

นอกจากระบบผลิตก๊าชชีวภาพแล้ว ระบบในท าความสะอาดก๊าชชีวภาพก่อนการใช้งานก็มีความส าคัญเช่นกัน หาก

ต้องการใช้ในการผลิตไฟฟูาน้ัน ก๊าชชีวภาพต้องผ่ านขบวนการกัดก๊าชซัลเฟอร์ไดร์ออไซด์และน้ าเพ่ือเพ่ิมอายุการใช้งาน

เครื่องจักร หากน าก๊าชชีวภาพมาใช้ในยานยนต์ต้องก าจัดสิ่งเจือปนอื่นด้วย เช่น ในสหภาพยุโรป มีการก าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

คาร์บอนไดออกไซด์ น้ า Haloginatedcompound Siloxanes เป็นต้น 

 

8.5.3 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีผลิตก๊าชชีวภาพของประเทศ 

ก๊าชชีวภาพในประเทศไทยผลิตจากการหมัก พืช, มูลสัตว์  หรือขยะเปียกแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Digestion) 

การใช้ประโยชน์จากก๊าชชีวภาพในทางพลังงานน้ันมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งใช้เพ่ือผลิตพลังงานความร้อน และไฟฟูาโดยตรง

หรือท าให้ก๊าชชีวภาพบริสุทธ์ิข้ึนเพ่ือใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงหรือเครื่องยนต์สันดาปภายในและอื่นๆโดยสรุปได้ดังรูปที่ 8.16

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟูาจากก๊าชชีวภาพน้ีมีการพัฒนามานานแล้วในประเทศไทย ซึ่งวงจรอุตสาหกรรมในการน าขยะมาผลิต

ก๊าชชีวภาพน้ันสามารถสรุปได้ดังรูปที่ 8.17  ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมโครงสร้างโดยรวม ของระบบการหมักแบบไร้อากาศน้ันจะ

สามารถผลิตได้ในประเทศแต่ระบบปั่นไฟฟูาน้ันยังต้องน าเข้า และ/หรือดัดแปลงจากเครื่องยนต์น าเข้า 
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รูปที่ 8.17 วงจรอุตสาหกรรมของการใช้พลังงานก๊าชชีวภาพในประเทศไทย 
 

8.5.4 ศักยภาพของบุคลากรในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานก๊าชชีวภาพของประเทศ 

จากการส ารวจด้วยแบบสอบถามพบว่ามีนักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับก๊าชชีวภาพ 24 ท่าน ส่วนใหญ่จะท าวิจัยควบคู่ไป

กับพลังงานชีวมวล โดยมีการพัฒนาต้นแบบดังน้ี 

 การหมักก๊าซชีวภาพจากขยะแบบ Alternate feed โดย รศ .ดร .สุเมธ ไชยพันธ์  (สถาบันวิจัยระบบ

พลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) และคณะ 

 การก าจัด H2S โดย รศ.ดร.สุเมธ ไชยพันธ์ และคณะ 

 ระบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ โดย รศ .ดร . ภาวิณี  ชัยประเสริฐ (สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากร

ชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) และคณะ 

 ถ่ายทอดระบบ Biogen technology โดย รศ.ดร. ภาวิณี ชัยประเสริฐ และคณะ 

 

8.5.5 วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานก๊าชชีวภาพกับการใช้เทคโนโลยี

พลังงานก๊าชชีวภาพที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

 เทคโนโลยีผลิตก๊าชชีวภาพในประเทศไม่หลากหลายและไม่มีนวัตกรรมส่งผลให้ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีจาก

ต่างประเทศ ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยก๊าซชีวภาพสูง 

 ไม่มีแนวทางการต่อยอดผลการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการหมักไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและผู้ใช้งาน 

 ขาดความสนใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีและการดูแลระบบผลิตก๊าซชีวภาพท าให้การใช้งานเทคโนโลยี

ก๊าซชีวภาพได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

 ขาดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการน าเทคโนโลยีมาใช้งาน 

อุตสาหกรรมต้นน้ า

มีอุตสาหกรรมการจัดการ

น้ าเสียเบื้องต้น 

อุตสาหกรรมกลางน้ า

มีการสร้างบ่อหมัก

ภายในประเทศ

อุตสาหกรรมปลายน้ า

มีอุตสาหกรรมการผลิตก๊าชชีวภาพจากขยะและมูลสัตว์

ขาด เครื่องยนต์ในการเพ่ือผลิตไฟฟูา

ขาดเครื่องมือตรวจวัดปริมาณก๊าซที่มีราคาไม่แพง

ขาดระบบท าความสะอาดก๊าชทีมีประสิทธิภาพ
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จากการวิเคราะห์ช่องว่างพบว่าโครงการวิจัยเก่ียวกับพลังงานจากก๊าชชีวภาพที่เสนอในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน15

ปีควรเพ่ิมโครงการต่างๆดังแสดงในตารางที ่8.8  

ตารางที่ 8.8 แผนปฏิบัติการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาพลังงานก๊าชชีวภาพปี 2555-2559 [3]    

แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

ศักยภาพ 3 3.83 21.09 0.1 0 0 25.02 

1. พัฒนาการเพ่ิมปริมาณก๊าซชีวภาพ (yield) ใน
กระบวนการผลิต 

             

2. พัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียผสม (Co-
Digestion) 

1 0 20 0 0 0 20 

3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะกับวัตถุดิบ 2 3.83 1.09 0.1 0 0 5.02 
4. พัฒนาพันธ์ุพืชและระบบการปลูกพืชที่สามารถ
น ามาหมักเป็นก๊าซชีวภาพได้ 

             

เทคโนโลยีการผลิต 10 14.1 6.44 33.64 88.35 0 142.53 
5. พัฒนาเทคโนโลยีการท าความสะอาดก๊าซชีวภาพ 5 14.1 6.44 4.64 3.35 0 28.53 
6. จัดท ามาตรฐานของชิ้นส่วนอุปกรณ์ ระบบผลิต 
และมาตรฐานความปลอดภัย 

5 0 0 29 85 0 114 

ผลผลิต 6 0 26.36 24.05 20 0 70.41 
ผลพลอยได้ (กากตะกอนและน้ าเสียที่เหลือจากการ
หมัก) 

            0 

7. พัฒนาการน ากากตะกอนเหลือใช้และน้ าเสียไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ 

1 0 0.89 0 0 0 0.89 

Compressed Biogas และอื่นๆ              

8. ปรับปรุงประสิทธิภาพและทดสอบการน าก๊าซไบโอ
มีเทน (CBG) ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์รวมไบโอ
แก๊ส 

4 0 23.82 23.42 20 0 67.24 

9. วิจัยพัฒนาการน าก๊าซพลอยได้อื่นที่ได้จากระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ 

1 0 1.65 0.63 0 0 2.28 

10. พัฒนาระบบ Biogas Network ให้มีมาตรฐาน
ความปลอดภัย 

             

รวม 19 17.93 53.89 57.79 108.35 0 237.96 
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8.6 พลังงานขยะ 

 
8.6.1 เป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

ในปี 2553 น้ัน ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขยะในการผลิตไฟฟูา 13.13 MW และผลิตความร้อน 1.09 ktoe ดัง

แสดงในรูปที่ 8.18 และรูปที่ 8.19 ยังแสดงให้เห็นว่า ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟูาและความร้อนจากขยะ ในปี 2553 น้ันต่ า

กว่าท่ีต้ังเปูาหมายในปี 2553 ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ เกือบหน่ึงเท่าตัว ย่ิงไปกว่าน้ัน ในปีสุดท้ายของ

ระยะเวลาตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ (พ.ศ.2565)  จะมีการใช้พลังงานความร้อนจากเพ่ิมข้ึน กว่า 4 เท่า (เทียบ

กับปี พ.ศ.2553 ตามแผนฯ) รวมทั้งเปูาหมายเพ่ิมปริมาณไฟฟูาท่ีผลิตจากขยะจากปี 2553 ตามแผนฯ อีกเกือบสองเท่าตัว  [1] 

ซึ่งเมื่อเทียบเปูาหมายกับการผลิตได้จริงในปี 2553 แล้วพบว่า เทคโนโลยีผลิตพลังงานจากขยะยังต้องมีการวิจัย พัฒนาอีกมาก 

รวมไปการพัฒนาระบบสนับสนุนอื่นๆ อาทิเช่น ระบบการจัดการขยะ เป็นต้น 

 
รูปที่ 8.18 แผนการใช้พลังงานขยะผลิตไฟฟูาในแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 

ตามกรอบแผนแม่บทแผนพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งชาติ 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) 
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รูปที่ 8.19 แผนการใช้พลังงานขยะผลิตความร้อนในแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 

ตามกรอบแผนแม่บทแผนพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งชาติ 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) 

 

8.6.2 สถานภาพการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานขยะของประเทศในปัจจุบัน 

ปัจจุบัน มีโครงการน าร่องโดยหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุเทคโนโลยีในการน าขยะมาผลิตพลังงานตัวอย่าง

โครงการแสดงรายละเอียดแสดงในตารางที่ 8.9 

ตารางที่ 8.9 ตัวอย่างโครงการผลิตพลังงานจากขยะ 

โครงการ  เทคโนโลยีที่ใช้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ผลิต RDF จากขยะชุมชน
[1] 

วิธีทางชีวภาพและทางกล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 

ผลิตไฟฟูาจากขยะ[1] เทคโนโลยีเตาเผาชนิดตระกรับ แบบเผา ไหม้
ต่อเน่ือง (Moving Grate Stoker 
Incinerator) จากประเทศญ่ีปุุน 

กรมโยธาธิการ และเทศบาลภูเก็ต 

ผลิตไฟฟูาจากขยะ[1] เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไร้ ออกซิเจน
(Anaerobic Digestion ,AD)ผลิตก๊าซ ชีวภาพ 
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟูา จากประเทศฟินแลนด์ 

เทศบาลนครระยองและมูลนิธิเพ่ือการ
พัฒนาสิ่งแวด ล้อมและพลังงาน 

ผลิตไฟฟูาจากขยะ[1] เทคโนโลยีการ วางท่อรวมรวบก๊าซชีวภาพ
แบบแนวนอน (Horizontal Collector) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ 

ผลิตไฟฟูาจากขยะ[1] เทคโนโลยี ระบบผสมผสานจากประเทศ 
เยอรมัน ซึ่งประกอบด้วยระบบหมักปุ๋ย 

อบจ.ชลบุรี 
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โครงการ  เทคโนโลยีที่ใช้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
(Compost) ระบบย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจน 
ผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือ ผลิตกระแสไฟฟูา  
เตาเผาขยะติดเชื้อ และระบบฝังกลบ 

คัดแยกขยะเพ่ือผลิต RDF 
และไฟฟูา[5] 

เทคโนโลยีระบบ RCR–STAG , Steam 
Treatment and Gasification จากประเทศ
อังกฤษ ระบบน้ีไม่ต้องมีการแยกขยะเน่ืองจาก
ระบบที่ใช้ ระบบก าจัดและจัดการขยะแบบ 
RCR-STAG ด้วยเครื่องอบไอน้ าความร้อน สูง 
(Autoclave)ขยะถูกแปร รูปเป็นเชื้อเพลิง 
RDF (Refuse Derived Fuel) 

เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับบริษัท
เซปโก จ ากัด 

ผลิตน้ ามันและไฟฟูาจาก
ขยะพลาสติกและชีวมวล[6] 

กระบวนการไพโรไลซีส - แก๊สซิฟิเคชั่น  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช .)  
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี บริษัท 
พร้อมมาก จ ากัด และ บริษัท รอยัล
มอเตอร์เวอร์ค จ ากัด 

ผลิต RDF[7] เทคโนโลยี จาก ออสเตรีย บริษัท วงษ์พาณิชย์ บริษัทเกาะแก้วกรีน
เอ็นเนอรี่ จ ากัด จังหวัดพิษณุโลก  

 

8.6.3 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีพลังงานขยะของประเทศ 

การน าขยะมาใช้ผลิตพลังงานน้ันสามารถท าได้ 3 รูปแบบ ดังแสดงในรูปที่  8.20 การใช้ก๊าชชีวภาพจากขยะน้ัน

ต้องการความเสถียรของปริมาณก๊าชชีวภาพซึ่งควบคุมโดยปริมาณขยะ กระบวนการหมัก และการแยกขยะที่ไม่ย่อยสลายออก

ก่อนการหมัก ซึ่งเหล่าน้ีเป็นข้อจ ากัดที่ต้องแก้ไขไปควบคู่กับการส่งเสริมการใช้พลังงานจากขยะ นอกจากน้ีขยะที่ไม่ย่อยสลาย

มาผลิตเป็นRefuse Derived Fuel (RDF) และขยะยังสามารถน าไปผลิตเป็นน้ ามันใช้ในเครื่องยนต์รอบต่ าซึ่งมีการทดลองผลิต

แล้วในประเทศแต่ยังไม่มีการส่งเสริมในเชิงพาณิชย์เน่ืองจากปัญหาด้านราคาขายและโรงกลั่นน้ ามันที่จะรับกลั่นน้ ามันประเภท

น้ี  จากการส ารวจศักยภาพอุตสาหกรรมสามารถสรุปวงจรอุตสาหกรรมในการน าขยะมาผลิตพลังงานได้ดังรูปที่ 8.21 โดย

ประเทศไทยขาดอุตสาหกรรมการแยกขยะมีประสิทธิภาพและครบวงจร และไม่มีการผลิตเครื่องยนต์เพ่ือผลิตไฟฟูาจากขยะ 
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รูปที่ 8.20 การน าขยะมาใช้ผลิตพลังงาน 

 

รูปที่ 8.21 วงจรอุตสาหกรรมของการใช้พลังงานขยะในประเทศไทย 

8.6.4 ศักยภาพของบุคลากรในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานจากขยะของประเทศ 

ผลจากแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่ามีนักวิจัยที่ท างานวิจัยเก่ียวกับพลังงานจากขยะ 9 ท่านโดยทั้ง 9 ท่านน้ีท างาน

วิจัยพลังงานทดแทนอื่นควบคู่ด้วย ต้นแบบที่มีการพัฒนาข้ึนคือ  

 การหมักก๊าซชีวภาพจากขยะแบบ Alternate feed โดย ดร.สุเมธ ไชยพันธ์  (สถาบันวิจัยระบบพลังงาน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

 

ขยะ

RDF

น้ ามัน/ก๊าช
ชีวภาพ

เผาที่
อุณหภูมิสูง

อุตสาหกรรมต้นน้ า

ขาดข้ันตอนการคัดแยกขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพ

อุตสาหกรรมกลางน้ า

มีอุตสาหกรรมการผลิตก๊าชชีวภาพจาก
ขยะ

มีการผลิตน้ ามันจากขยะแต่ใช้ใน
เครื่องยนต์รอบต่ า

ขาดเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีผลิต RDF 
และเทคโนโลยีการก าจัดขยะ

อุตสาหกรรมปลายน้ า

ขาดอุตสาหกรรมผลิตเครื่องยนต์
ภายในประเทศ (ส าหรับผลิต
ไฟฟูา)

กระบวนการทางเคมี/

ชีวภาพ 

กระบวนการทางความ

ร้อน 

กระบวนการทางกายภาพ/ชีวภาพ 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี               มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8-31 

8.6.5 วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน ขยะกับการใช้เทคโนโลยีพลังงาน

ขยะที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

 การจัดเก็บและคัดแยกขยะ  

 มาตรฐานของเทคโนโลยี RDF ในการน ามาใช้งาน  

 มาตรการการน าน้ ามันจากขยะพลาสติกมาใช้งาน  

 ขาดองค์ความรู้ และบุคลากรด้านการก าจัดขยะ และผลิตก๊าชชีวภาพ  

 

จากการวิเคราะห์ช่องว่างพบว่าโครงการวิจัยเก่ียวกับพลังงานจากขยะที่เสนอในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน15ปีควรเพ่ิม

โครงการต่างๆดังแสดงในตารางที ่8.10  

ตารางที่ 8.10 แผนปฏิบัติการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาพลังงานจากขยะปี 2555-2559 [3]  

แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

การจัดการ 2 0 2 12 0 0 14 

1. การจัดการคัดแยกขยะ 2 0 2 12 0 0 14 

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ 8 9.09 6 35.83 17.65 0 68.57 

2.     ศึกษาเชื้อเพลิง RDF 2 9.09 0 5 0 0 14.09 

3.      จัดท ามาตรฐาน RDF 1 0 1 0.5 0 0 1.5 

4.     ศึกษา  พัฒนาเตาเผาขยะและระบบผลิต
พลังงานจากขยะขนาดเล็กไม่เกิน 50 ตัน/วัน 

3 0 0 30.33 17.65 0 47.98 

5.     พัฒนาระบบผลิตน้ ามันจากขยะพลาสติก              

6.     พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือกลั่นน้ ามันที่ผลิตจาก
ขยะพลาสติกให้ได้มาตรฐานของน้ ามันในภาค
ขนส่ง 

2 0 5 0 0 0 5 

รวม 10 9.09 8 47.83 17.65 0 82.57 

 

8.7 พลังงานจากเอทานอล 

 

8.7.1 เป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

ในปี 2553 น้ัน ประเทศไทยมีการใช้พลังงานจากเอทานอล 1.292 ล้านลิตร /วัน ดังแสดงในรูปที่ 8.22 จะเห็นได้ว่า 

ปริมาณการใช้ เอทานอล  ในปี 2553 น้ันต่ ากว่าท่ีต้ังเปูาหมาย ไว้ในปีเดียวกัน และ ปี 2554 อยู่ เกือบครึ่ง และเกือบสองเท่า 
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ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ตามล าดับ ย่ิงไปกว่าน้ันตามกรอบแผนพัฒน าพลังงานทดแทนฯ ได้ต้ังเปูาหมายในปี 

พ.ศ. 2565 จะใช้เอทานอลเพ่ิมข้ึนถึงสามเท่า เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2553 ตามแผนฯ [1] 

 
รูปที่ 8.22 แผนการใช้พลังงานจากเอทานอลในแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 

ตามกรอบแผนแม่บทแผนพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งชาติ 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) 

 

8.7.2 สถานภาพการใช้งานเทคโนโลยีผลิตเอทานอลของประเทศไทยในปัจจุบัน 

ประเทศไทยมีการผลิตเอทานอลจาก  กากน้ าตาล อ้อย และมันส าปะหลัง [8] จากข้อมูลของ พพ . แสดงให้เห็นว่า 

ประเทศไทยมีก าลังการผลิตเอทานอล 2.295ล้านลิตร/วัน (11 ต.ค. 2551) [1] ซึ่งใกล้เคียงกับเปูาหมายการใช้งานที่วางไว้ในปี  

2554 โดยขบวนการผลิตเอทาทอลในปัจจุบันของประเทศน้ันแสดงดังรูปที่ 8.23 และเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในขบวนการผลิตเอ

ทานอลในประเทศแสดงดังรูปที่ 8.24 จากรูปจะเห็นได้ว่านอกจากเทคโนโลยีผลิต เอทานอลจาก น้ าตาลและแปูงไว้ เริ่มมีการ

น าเทคโนโลยีผลิตเอทานอลจาก lingo-cellulous มาใช้แล้ว และมีการน า  lingo-cellulous มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงเหลวชนิด

อื่นด้วย 

1.292 2.11
2.92

6.2

9

-0.39 0.00 0.38

1.94
3.27

2553 (ปริมาณที่ใช้งาน
จริง)

2553 (แผนฯ) 2554 (แผนฯ) 2559 (แผนฯ) 2565 (แผนฯ) 

แผนพัฒนาพลังงานจากเอทานอล 15 ปี

ปริมาณการใช(้ล้านลิตร/วัน) จ านวนเท่าท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553 (แผนฯ)
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รูปที่ 8.23 แผนผังการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังและอ้อยในโรงงานต้นแบบของ วว.[9] 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี               มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8-34 

 

รูปที่  8.24 สรุปภาพรวมเทคโนโลยีผลิตเอทานอล[2] 

8.7.3 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีผลิตเอทานอลของประเทศ 

เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากน้ าตาลน้ันเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างมากและมีการใช้อย่างแพร่หลาย ส่วน

การผลิตเอทานอลจากแปูงยังมีไม่มากนัก ท้ังน้ีเทคโนโลยีทั้งสองประเภทยังอาศัยการน าเข้าเป็นหลัก แต่จากการประเมินขีด

ความสามารถภายในประเทศพบว่าน่าจะสามารถออกแบบและส ร้างอุปกรณ์ส าหรับกระบวนการต่าง ๆ ได้เกือบทั้งหมด 

ยกเว้นการผลิตเอนไซม์และการคัดเลือกยีสต์สายพันธ์ุพิเศษ [2] 

8.7.4 ศักยภาพของบุคลากรในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานเอทานอลของประเทศ 

มีนักวิจัยด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล )  ทั้งหมด 32 คน (ในจ านวนน้ีนักวิ จัย 21 ท่านท างานวิจัย

พลังงานทดแทนอื่นด้วย ) เครื่องมือในการวิจัยยังขาดแคลนในบางห้องปฏิบัติการ ต้นแบบที่พัฒนาข้ึนส าหรับการผลิตเอทา

นอลมีดังน้ี  

 เครื่องผลิตเอทานอลไร้น้ าด้วยเทคนิคการแยกไอผ่านเย่ือแผ่นการดูดซับแบบสลับความดัน  โดย ผศ.ดร.

อภิชาติ บุญทาวัน (ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และคณะ 

 การผลิตไบโอเอทานอลโดยใช้ระบบการกลั่นล าดับส่วนแบบสุญญากาศ  โดย ผศ.ดร.อภิชาติ บุญทาวัน  

และคณะ 
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 ชุดปฏิกรณ์การแยกน้ าออกจากเอทานอล โดย รศ .ดร .สุจิตรา วงศ์เกษมจิต ต์ (ภาควิชา  

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และคณะ 

 

8.7.5 วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของพัฒนาเทคโนโลยผีลิตเอทานอลกับการใช้เทคโนโลยีพลังงาน

เอทานอลที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

 ประเทศไทยยังขาดประสบการณ์ในการผลิตเอทานอลแบบบูรณาการ (เอทานอล-แปูงมันส าปะหลัง และ

เอทานอล-น้ าตาล) รวมถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตเอทานอลจากวัสดุประเภทเซลลูโลส 

 โรงงานผลิตเอทานอลทั้งหมดในประเทศใช้เทคโนโลยีที่น าเข้าจากต่างประเทศ และการพัฒนาหรือต่อยอด

เทคโนโลยีในประเทศยังมีอยู่อย่างจ ากัด 

 มีการแข่งขันเพ่ือ แย่งชิงวัตถุดิบที่มีศักยภาพในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยมีการแข่งขันทั้งจากความ

ต้องการในการผลิตอาหารกับการใช้ในอุตสาหกรรมพลังงาน จึงท าให้วัตถุดิบขาดแคลนและมีราคาสูงข้ึน

อย่างต่อเน่ือง 

 ประชาชนขาดความเชื่อมั่นว่าเอทานอลในน้ ามันจะไม่ส่งผลต่อยานยนต์ที่น าไปใช้ 

จากการวิเคราะห์ช่องว่างพบว่าโครงการวิจัยเก่ียวกับพลังงานจากเอทานอลที่เสนอในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน15ปีควรเพ่ิม

โครงการต่างๆดังแสดงในตารางที ่8.11 

ตารางที่ 8.11แผนปฏิบัติการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาพลังงานจากเอทานอลปี 2555-2559 [3]    

แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

ต้นน้ า 19 94.5 234.54 214.03 214.9 153.5 911.47 

1. การพัฒนาพันธ์ุ 6 46.66 60.71 58.29 60.16 24.5 250.32 

2. พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว 9 31.97 79.83 53.74 52.74 37 255.28 

3.ศึกษาเพ่ือจัดหาพืชพลังงานทางเลือกชนิดใหม่ 1 2 2 0 0 0 4 

4. พัฒนาเทคโนโลยีพยากรณ์การผลิต เฝูาระวัง
แมลงศัตรู 

3 13.87 92 102 102 92 401.87 

กลางน้ า 8 41 53 47 47 47 235 

1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปข้ันต้น  
บ าบัดของเสียและใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า 

7 36 53 47 47 47 230 

2. Logistics 1 5 0 0 0 0 5 

ปลายน้ า 10 131.48 405.97 201.63 170 20 929.08 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ              
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1.   วิจัยพัฒนา  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ผลิตภัณฑ์อื่น 

3 108 315 150 150 0 723 

ผลิตเอทานอล การจัดการของเสีย การจัดเก็บ              

2.วิจัยพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเอทา
นอลครบวงจรรวมไบโอแก๊ส 

4 23.48 22.97 21.63 20 20 108.08 

3. น า CO2ในการผลิตไปใช้ประโยชน์              

4.  ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 

             

การผสมใช้เป็นเชื้อเพลิงและส่งออก              

5.  ส่งเสริมวิจัยพัฒนาเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
กลุ่มยานยนต์ 

3 0 68 30 0 0 98 

6.  การวิจัยพัฒนาเพ่ือการจัดเก็บเอทานอล              

รวม 37 266.98 693.51 462.66 431.9 220.5 2075.55 
 

8.8 พลังงานจากไบโอดีเซล 

 
8.8.1 เป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

ในปี 2553 น้ัน ประเทศไทยมีการใช้พลังงานจากไบโอดีเซล 1.867 ล้านลิตร /วัน ดังแสดงในรูปที่ 8.25 จะเห็นได้ว่า 

ปริมาณการใช้ ไบโอดีเซล ในปี 2553 น้ัน สูงกว่าเปูาหมาย ที่ต้ังไว้ ในปีเดียวกันตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ 0.38 

เท่า ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตได้ตามเปูาหมายจนตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาพลังงานฯ โดยในปีสุดท้ายของแผนพัฒนา

พลังงานฯ จะต้องผลิตไบโอดีเซลกว่า 4.5 ล้านลิตร/วัน ซึ่งสูงถึงสองเท่าตัวเมื่อเทียบกับเปูาหมายในปี 2553 [1] 

 
รูปที่ 8.25 แผนการใช้พลังงานจากไบโอดีเซลในแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 

ตามกรอบแผนแม่บทแผนพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งชาติ 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) 

1.867
1.35

3.02
3.64

4.5

0.38 0.00

1.24
1.70

2.33

2553 (ปริมาณทีใ่ช้งานจริง) 2553 (แผนฯ) 2554 (แผนฯ) 2559(แผนฯ) 2565(แผนฯ)

แผนพัฒนาพลังงาน ไบโอดีเซล 15 ปี

ปริมาณการผลิต (ล้านลิตร/วัน) จ านวนเท่าที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553 (แผนฯ)
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8.8.2 สถานภาพการใช้งานเทคโนโลยีผลิตไบโอดีเซลของประเทศไทยในปัจจุบัน 

ในปัจจุบันประเทศมีอุตสาหกรรม 15 บริษัท [กรมธุรกิจพลังงาน , กุมภาพันธ์2555] ก าลังการผลิตรวม 5,259,800 

ลิตรต่อวัน วัตถุดิบที่ใช้ น้ ามันใช้แล้ว น้ ามันปาล์มดิบ, น้ ามันปาล์มบริสุทธ์ิไม่แยกไข, Palm Stearine 

นอจากน้ียังมีการพัฒนา ต้นแบบผลิต ไบโอดีเซล ก าลังการผลิต 1 ตัน/วัน วัตถุดิบที่ใช้ไม่ใช่พืชอาหาร เช่น สบู่ด า 

ภายใต้ โครงการ “นวัตกรรมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลที่ไม่ใช่อาหารและการใช้งานในยานยนต์ ” เป็นโครงการ

ความร่วมมือระหว่างไทย-ญ่ีปุุน จาก 5 หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว .) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ  (มจพ .) สถาบัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมญ่ีปุุน (Advanced Industrial Science and Technology หรือ AIST) และ

มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) โดยฝุายญ่ีปุุนได้จัดหาและสนับสนุนการจัดสร้างโรงงานต้นแบบระบบผลิตไบโอ

ดีเซลต่อเน่ืองคุณภาพสูง และอุปกรณ์ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการจากรัฐบาลญ่ีปุุนผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ

ของญ่ีปุุน (Japan International Cooperation Agency : JICA) เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการเป็ นระบบผลิตไบโอดีเซลเป็น

แบบต่อเน่ือง มีระบบไฮโดรจีเนชันเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของไบโอดีเซล  พร้อมกับระบบน าน้ าและเมทานอลจากกระบวนการมาใช้

ใหม่ [10] รวมทั้ง โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิงจากสาหร่ายที่เบื้องต้นเป็นการร่วมกับกระทรวงพลังงาน 

บริษัท บางจากปิโตรเลียมฯ , บริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรีจ ากัด (มหาชน ) และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน ) โดยอาศัย

เทคโนโลยีจากประเทศออสเตรเลียและความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเจมส์คุกโครงการต้ังอยู่ที่โรงไฟฟูาราชบุรี โดย

น าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากโรงไฟฟูามาใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายและเมื่อได้ผลผลิตจะน าสาหร่ายมาเข้ากระบวนการ

สกัดเป็นน้ ามันไบโอดีเซล[11]ภาพรวมเทคโนโลยีผลิตไบโอดีเซลแสดงดังรูปที่ 8.26 

 

รูปที่ 8.26 ภาพรวมเทคโนโลยีผลิตไบโอดีเซล[2] 
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8.8.3 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีผลิตไบโอดีเซลของประเทศ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมด้านการสร้าง ประกอบและติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับโรงงานผลิตไบโอดีเซลในระดับ

อุตสาหกรรม ในส่วนของไบโอดีเซลชุมชนน้ันปัจจุบันประเทศไทยมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่จะออกแบบ และสร้าง

โรงงานผลิตไบโอดีเซลได้เฉพาะขนาดที่ใช้ในชุมชนและขนาดเล็ก (ระดับหมื่นลิตร /วัน) และเป็นกระบวนการผลิตแบบกะ 

(Batch) ที่ใช้เทคโนโลยี ทรานเอสเตอริฟิเคชั่นแบบด้ั งเดิม ซึ่งไม่ ได้ Economy of scale โดยส่วนใหญ่ไม่มีการเก็บกลับเมทา

นอลที่ท าปฏิกิริยาไม่หมด และไม่มีหน่วยท ากลีเซอรีนซึ่งเป็นผลิตผลพลอยได้ให้บริสุทธ์ิเพ่ือขายเพ่ิมรายได้ จึงท าให้ต้นทุนการ

ผลิตสูง และคุณภาพของไบโอดีเซลที่ผลิตได้ยังไม่ได้มาตรฐานส าหรับใช้กับรถยนต์ตามท่ีรัฐประ กาศนอกจากน้ีประเทศไทยยัง

ขาดเทคโนโลยีการบูรณาการกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเข้ากับโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและความ

เสี่ยงด้านการตลาด ส่วนเทคโนโลยีที่ใช้ไมโครเวฟ Supercritical methanol และสารเร่งปฏิกิริยาใหม่ ยังอยู่ในระดับงานวิจัย

และพัฒนาเท่าน้ัน[2] 

8.8.4 ศักยภาพของบุคลากรในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีผลิตไบโอดีเซลของประเทศ 

มีนักวิจัยด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล ) ทั้งหมด  32 คน ในจ านวนน้ีนักวิจัย  21 ท่านท างานวิจัย

พลังงานทดแทนอื่นด้วย เครื่องมือในการวิจัยยังขาดแคลนในบางห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่

สามารถจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และใช้เป็นต้นแบบดังน้ี  

สิทธิบัตร 

 กระบวนการผลิตเมทิลเอสเตอร์ด้วยปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชั่นของส่วนกลั่นไข มันปาล์ม (ระหว่างด าเนินการ ) 

โดย รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) และ

คณะ 

 ตัวเร่งปฏิกิริยาไบโอดีเซล โดย ดร.สุชาดา บุตรนาค  (ฝุายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  และเชื้อเพลิง

ทางเลือก สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปตท.) 

 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเน่ืองจากน้ ามันชนิดกรดไขมันอิสระสูงด้วยคลื่นอัลตราโซนิค (ระหว่างด าเนินการ ) 

โดย รศ.ดร.ก าพล ประทีปชัยกูร (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  และคณะ 

 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันกรดไขมันอิสระสูงแบบหมุนวนด้วยท่อผสมแบบสถิ ต โดย รศ .ดร .ก าพล 

ประทีปชัยกูร และคณะ 

 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเน่ืองแบบสองข้ันตอน โดย รศ.ดร.ก าพล ประทีปชัยกูร และคณะ 

 เครื่องแยกผลปาล์มน้ ามันออกจากช่อทลายย่อยโดย ศ .ดร .พีร ะศักด์ิ ศรีนิเวศน์  (คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ และคณะ 

อนุสิทธิบัตร 
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 กระบวนการทดลองแบบกะประมาณของปริมาณกลีเซอไรด์ในไบโอดีเซลโดยกระบวนการทรานเอสเทอร์

ฟิเคชั่นด้วยเตาไมโครเวฟ(5060) โดย รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร และคณะ 

 กระบวนการผลิตเอทิลเอสเทอร์จากน้ ามันปาล์มดิบโดยใช้ไมโครเวฟต่อเน่ือง โดย รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร  และ

คณะ  

ต้นแบบ 

 การทอดผลปาล์มร่วงแบบต่อเน่ืองส าหรับหีบน้ ามันปาล์มดิบ โดย รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร และคณะ 

 ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเน่ือง โดย รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร และคณะ 

 ชุดล้างไบโอดีเซลโดยกระบวนการล้างด้วยน้ าร่วมกับสารดูดซับระบบต่อเน่ือง  โดย รศ .ดร.ชาคริต ทองอุไร  

และคณะ 

 ต้นแบบการผลิตไบโอดีเซล,BHD ในระดับโรงงานต้นแบบ โดย ดร.สุชาดา บุตรนาค 

 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเน่ืองสองข้ันตอนจากน้ ามันปาล์มดิบชนิดกรดสูง  โดย รศ.ด.ก าพล ประทีปชัยกูร  

และคณะ 

 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันกรดไขมันอิสระสูงแบบหมุนวนด้วยท่อผสมแบบสถิต  โดย รศ .ดร .ก าพล 

ประทีปชัยกูร และคณะ 

 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเน่ืองจากน้ ามันชนิดกรดไขมันอิสระสูงด้วยคลื่นอัลตราโซนิค และเครื่องผสมแบบ

สถิต  โดย รศ.ดร.ก าพล ประทีปชัยกูร และคณะ 

 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเน่ืองสองข้ันตอนจากน้ ามันปาล์มดิบชนิดกรดสูง โดย รศ .ดร .วิจิตร กิณเรศ  

(ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ) 

และคณะ 

 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันกรดไขมันอิสระสูงแบบหมุนวนด้วยท่อผสมแบบสถิต โดย รศ.ดร.วิจิตร กิณเรศ  

และคณะ 

 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเน่ืองจากน้ ามันชนิดกรดไขมันอิสระสูงด้วยคลื่ นอัลตราโซนิคและเครื่องผสมแบบ

สถิต โดย รศ.ดร.วิจิตร กิณเรศ และคณะ 

 ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบของแข็งในการผลิตไบโอดีเซล  โดย ดร.ขจรศักด์ิ เฟ่ืองนวกิจ (ศูนย์นาโนเทคโนโลยี)  

 

8.8.5 วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของพัฒนาเทคโนโลยผีลิตไบโอดีเซลกับการใช้เทคโนโลยผีลิตไบ

โอดีเซลที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี[2] 

 

 เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลในระดับอุตสาหกรรมในปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มี

กรดไขมันอิสระสูงได้ ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ 

 ไม่มีการสร้างมูลค่าให้กับผลพลอยได้จากขบวนการผลิตไบโอดีเซล 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี               มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8-40 

 ห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติที่ส าคัญทั้งหมดของน้ ามันไบโอดีเซลได้ยังมีไม่พอเพียง 

 ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในการน าน้ ามันไบโอดีเซล 

จากการวิเคราะห์ช่องว่างพบว่าโครงการวิจัยเก่ียวกับพลังงานจากไบโอดีเซลที่เสนอในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 

ปี ควรเพ่ิมโครงการต่างๆดังแสดงในตารางที ่8.12  

ตารางที่ 8.12 แผนปฏิบัติการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาพลังงานจากไบโอดีเซลปี2555-2559 [3]    

แนวทาง 
จ านวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

2555 2556 2557 2558 255
9 

รวม 

ต้นน้ า 5 28.65 41.6 40.82 33.34 2 146.41 

1.พัฒนาแบบจ าลองก าหนดเขตพ้ืนที่เหมาะสมต่อการ
ปลูกปาล์ม 

            0 

2. พัฒนาพันธ์ุ 3 26.65 37.6 36.82 33.34 2 136.41 

3. พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกเก็บเก่ียว 2 2 4 4 0 0 10 

4. พืชทางเลือกชนิดใหม่ เช่น สบู่ด าและสาหร่าย             0 

5. พัฒนาเทคโนโลยีพยากรณ์ผลผลิตและเฝูาระวังการ
ระบาดของโรคและศัตรู 

            0 

กลางน้ า 2 5.25 2 0 0 0 7.25 

1. ศึกษาระบบการขนส่งผลผลิต (Logistic)               0 

2. พัฒนากระบวนการแปรรูป CPO 2 5.25 2 0 0 0 7.25 

ปลายน้ า 10 46.03 76.72 50.62 24 20 217.37 

ผลิตไบโอดีเซล (B100) และพัฒนาอุตสาหกรรม

ต่อเน่ือง 

            0 

1.พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไบโอดีเซลครบ

วงจร รวมไบโอแก๊สและการผลิตไฟฟูา 

5 42.03 22.72 21.62 22 20 128.37 

2. พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ือง การผลิตโอลิโอเคมิคัล

สร้างมูลค่าเพ่ิมกลีเซอรีน 

1 0 0 5 0 0 5 

การผสมใช้เป็นเชื้อเพลิง             0 

3. ส่งเสริมวิจัยพัฒนาเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นกลุ่มยาน

ยนต์ 

3 2 52 22 2 0 78 

4. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/ระบบตรวจสอบคุณสมบัติ             0 
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น้ ามันไบโอดีเซล 

5.  การจัดเก็บน้ ามันปาล์มหรือน้ ามันไบโอดีเซล 1 2 2 2 0 0 6 

รวม 17 79.9

3 

120.3

2 

91.4

4 

57.3

4 

22 371.0

3 

 

8.9 พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ของประเทศไทย 

 
8.9.1 เป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน15 ปี 

 ในปี 2553 น้ัน ประเทศไทยมีการใช้พลังงานจาก ไฮโดรเจน  1300 กิโลกรัม /วัน ดังแสดงในรูปที่ 8.27 และกรอบ

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ได้ต้ังเปูาหมายในปี พ.ศ. 2565 จะใช้ไฮโดรเจนเพ่ิมข้ึนเป็น 100,000 กิโลกรัม/วัน [1] 

 

รูปที่ 8.27 แผนการใช้พลังงานจากไฮโดรเจนในแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 

ตามกรอบแผนแม่บทแผนพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งชาติ 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) 

8.9.1.1 สถานภาพการใช้งานเทคโนโลยีผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในปัจจุบัน 

อุตสาหกรรมผลิตก๊าชในประเทศน้ันมีศักยภาพในการผลิตก๊าชไฮโดรเจนอยู่แล้วเช่น บริษัท บางกอกอินดัสเทรี

ยลแก๊ส จ ากัดอย่างไรก็ตามการผลิตไฮโดรเจนน้ันมีหลายขบวนการซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น  3 กระบวนการหลักคือ Thermo 

Chemical Processes, Electro Chemical Processes และ Photolytic Processes ในปี 2007 สหภาพยุโรปได้ประเมิน

ราคาของการผลิตไฮโดรเจนจากขบวนการเหล่าน้ี รวมถึงการน าไปใช้งาน ได้ดังตารางที่ 8.13 

 

 

1300
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ตารางที่ 8.13 ประเมินต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนจากการเทคโนโลยีแต่ละประเภท [12] 

Technology 
Cost of raw 

material 
Cost of H2 production 

without CCS 
Stream reforming of natural gas (€/GJ) 2-4 5-8 
Coal gasification(€/GJ) 1.5 8-10 
Biomass gasification(€/GJ)(no commercial plant) - 9-12 
Hydrogen electrolysis using electricity from coal or nuclear 
(€/GJ) 

- 
22-25 

Hydrogen electrolysis using electricity from wind (€/GJ) - 30-50 

Hydrogen electrolysis using electricity from solar PV 
technology (€/GJ) 

- 
90-450 

Hydrogen production from solar thermolysis (€/GJ) - 50 

CCS=car bon capture and storage 
  

8.9.1.2 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีผลิตไฮโดรเจนของประเทศ 

อุตสาหกรรมผลิตก๊าชในประเทศน้ันมีศักยภาพในการผลิตก๊าชไฮโดรเจนอยู่แล้วเช่น บริษัท บางกอกอินดัสเทรี

ยลแก๊ส จ ากัดแต่ยังไม่มีอุตสาหกรรมที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงที่ชัดเจนมีการใช้ไฮโดรเจนในเครื่องยนต์สันดาปภายในเท่าน้ัน 

8.9.1.3 ศักยภาพของบุคลากรในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีผลิตไฮโดรเจนของประเทศ 

ผลจากการส่งแบบสอบถาม พบว่ามีนักวิจัยที่ท างานด้านพลังงานไฮโดรเจน ท้ังหมด 20 ท่าน ในจ านวนน้ีมีเพียง  

1ท่าน ท่ีท างานวิจัยด้านไฮโดรเจนเพียงหัวข้อเดียว นอกน้ันท างานวิจัยไฮโดรเจนรวมกับพลังงานทดแทนอื่น อย่างไรก็ตาม

งานวิจัยที่ด าเนินการอยู่น้ีเป็นเพียงการวิจัยเชิงประยุกต์เท่าน้ัน 

8.9.1.4 วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของพัฒนาเทคโนโลยผีลิตไฮโดรเจนกับการใช้เทคโนโลยี

ผลิตไฮโดรเจนที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

 ขาดแนวทางการน าไฮโดรเจนมาใช้ในการผลิตพลังงานที่ชัดเจน  

 เทคโนโลยีที่ใช้ไฮโดรเจนเพ่ือผลิตพลังงานยังไม่แพร่หลายและมีราคาแพงโดยเฉพาะเซลล์เชื้อเพลิง 

 ขาดความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการน าไฮโดรเจนมาใช้เป็นพลังงานในภาคขนส่ง 
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8.9.2 แผนปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน ฯ น้ันกล่าวถึงการพัฒนา พลังงานความร้อนใต้พิภพ ต้ังแต่การเริ่มต้น ศึกษา

ศักยภาพแหล่งความร้อนใต้พิภพในประเทศและติดตามเทคโนโลยีพลังงานความร้อนใต้พิภพ ท่ี เหมาะสมกับลักษณะภูมิ

ประเทศ อย่างไรก็ตาม แหล่งความร้อนใต้พิภพน้ันมาสามารถน ามาพัฒนาเป็นได้ทั้งแหล่งพลังงานและแหล่งท่องเท่ียว จึงต้อง

ควรมีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ก่อนตัดสินใจน ามาพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานและแหล่งท่องเท่ียว  

8.9.3 แผนปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานจากทะเล 

 ต้ังแต่อดีตประเทศไทยยังไม่มีการน าพลังงานทางทะเลมาใช้งาน เน่ืองจากขาดข้อมูลศักยภาพของแหล่งพลังงานจาก

ทะเล  ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน ฯ น้ันกล่าวถึงการพัฒนาพลังงานจากทะเล ต้ังแต่การเริ่มต้น ศึกษาศักยภาพแหล่ง

พลังงานจากทะเล และติดตามเทคโนโลยีพลังงานจากทะเลที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ 

จากการวิเคราะห์ช่องว่างพบว่าโครงการวิจัยเก่ียวกับพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ที่เสนอในแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทน15ปีควรเพ่ิมโครงการต่างๆดังแสดงในตารางที่ 8.14  

ตารางที่ 8.14 แผนปฏิบัติการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ของประเทศ

ไทยปี 2555-2559 [3]    

แนวทาง จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

พลังงานจากทะเลความร้อนใต้พิภพ และอื่นๆ 1 0 10 0 0 0 10 
1.  ศึกษาประเมินศักยภาพพลังงานรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม
กับประเทศ 

1 0 10 0 0 0 10 

2.  ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
ประเทศ 

             

พลังงานไฮโดรเจน 5 0 19 3.5 0 0 22.5 
3.  ศึกษาแหล่งวัตถุดิบที่มีศักยภาพและเหมาะสม
ภายในประเทศ 

1 0 10 0 0 0 10 

4.  ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และจัดเก็บ
ไฮโดรเจนที่มีประสิทธิภาพและหาแนวทางลดต้นทุน 

1       

5.  ศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ         

6.  ศึกษาการน าไฮโดรเจนไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 1 0 6 0 0 0 6 

7.  ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี Hydrogen energy 
storage 

1 0 0 3.5 0 0 3.5 

8.  สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 1 0 3 0 0 0 3 
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เซลล์เชื้อเพลิง        
9.  ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
หาแนวทางลดต้นทุน 

       

10.  ศึกษาการน าเซลล์เชื้อเพลิงไปใช้ในเชิงพาณิชย์        
รวม 6 0 29 3.5 0 0 32.5 

 

8.10  เทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงาน 
 

8.10.1 เป้าหมายตามแผนพัฒนาแบตเตอรี่ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

 ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ น้ันกล่าวถึงเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในส่วนของการเตรียมความพร้อม ด้านมาตรฐาน 

และบุคคลากร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในภาคขนส่ง 

8.10.1.1 สถานภาพการใช้งานเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของประเทศไทยในปัจจุบัน 

แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดมีการผลิตเพ่ือสนองความต้องการใช้ในยานยนต์สันดาปภายในและยานยนต์ไฟฟูา รวมทั้งมีการ

น าเข้าแบตเตอรี่ Li-on เพ่ือใช้ในยานยนต์ไฟฟูาและน าเข้า  Ni-MH เพ่ือใช้ในยานยนต์ไฮบริด นอกจากน้ียังมีการใช้แบตเตอรี่

ตะกั่ว-กรด, แบตเตอรี่ Li-onและ แบตเตอรี่ NaS เพ่ือเป็นแหล่งสะสมพลังงาน 

 

รูปที่ 8.28 ภาพรวมเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในประเทศไทย [2] 

8.10.1.2 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของเทคโนโลยแีบตเตอรี่ของประเทศ 

จากส ารวจข้อมลูพบว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ดังแสดงใน

รูปที่ 8.29 แต่ไม่มีการผลิตแบตเตอรี่ประเภทอื่น 
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รูปที่ 8.29 วงจรอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ในประเทศไทย 

8.10.1.3 ศักยภาพของบุคลากรในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของประเทศ 

ในประเทศมี 2 หน่วยงานหลักที่ด าเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ได้แก่ เอ็มเทค  (Mtec) 

และศูนย์วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเน้นการท าวิจัยด้านวัสดุเพ่ือพลังงาน

วัสดุเพ่ือท าข้ัวไฟฟูาส าหรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานและโครงสร้างของวัสดุด้วยเทคนิคทาง 

X-ray การวัดและวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟูาเคมี รวมทั้งมีความร่วมมือระหว่าง บริษัทเซลเลนเนียม  (ประเทศไทย ) จ ากัด และ 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน ) เพ่ือใช้พัฒนา แบตเตอรี่วานาเดียม รีดอกซ์ โฟลว์  เพ่ือเป็นแหล่ง

กักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ 

8.10.1.4 วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของพัฒนาเทคโนโลยี แบตเตอรี่ กับการใช้เทคโนโลยี

แบตเตอรี่ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

 ในประเทศยังไม่มีสถาบันทดสอบที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และปัจจุบันมีหน่วยงานที่ท าหน้าท่ี

วิจัยแบตเตอรี่ประมาณ สองศูนย์ คือ หน่วยวิจัยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ศูนย์วัสดุศาสตร์และนาโน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ (Mtec)  

 ประเทศไทยมีศักยภาพด้านแบตเตอรี่ตะกั่วกรด แต่ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนา แบตเตอรี่

ชนิดน่ี 

 ขาดแคลน บุคคลากรที่ด าเนินการวิจัยด้านแบตเตอรี่และเครื่องมือวิเคราะห์ 

 

8.10.2 เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานประเภทอื่นๆ 

 จากการศึกษาของโครงการน้ี พบว่า นอกจากเทคโนโลยีแบตเตอรี่แล้ว ยังมีเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานประเภทอื่นที่มี

ศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมได้แก่ เทคโนโลยี Compressed Air Energy Storage (CAEs) ประเภทที่ใช้ถังทนความดัน

ขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีประเภทน้ียังอยู่ในระดับวิจัยและยังไม่มีการประเมินศักยภาพของแหล่งพลังงาน และความ

คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมต้นน้ า

สามารถ Recycle ตะกั่ว
อุตสาหกรรมกลางน้ า
สามารถผลิตข้ัวแบตเตอรี่ตะกั่วกรด

สามารถผลิตสารละลายอิเล็กโทร
ไลท์

อุตสาหกรรมปลายน้ า

มีอุตสาหกรรมประกอบหม้อ  แบ
ตเตอรีตะกั่ว กรด
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15 ปี ควรเพ่ิมโครงการต่างๆดังแสดงในตารางที ่8.15  
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ไทยปี 2555-2559 [3]    

แนวทาง จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

เทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงาน               

แบตเตอรี่               

1.  ศึกษาพัฒนาแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพ อายุการใช้งาน
ยาวนานขนาดเล็ก น้ าหนักเบา 

              

2.  ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงานแบบ 
Stationary 

              

3.  พัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ประเภทต่างๆ               
4.  การพัฒนา Battery Management System                
5.  พัฒนาศักยภาพสถาบันทดสอบคุณภาพแบตเตอรี่ให้
ครอบคลุมถึงแบตเตอรี่ที่ติดมากับยานยนต์ไฟฟูา 

              

เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานประเภทอื่นๆ               

6.  ศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเทคโนโลยี 
Compressed Air Energy Storage (CAEs)ประเภทที่ใช้ถัง
ทนความดันขนาดเล็ก 

              

ยานยนต์ไฟฟ้า 1 4.77 0 0 0 0 4.77 

7.     ศึกษาแนวทาง/รูปแบบเทคโนโลยีของยานยนต์
พลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศ 

1 4.77 0 0 0 0 4.77 

8.     ศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรมในประเทศเพ่ือรองรับ
เทคโนโลยี 

              

9.     ศึกษาระบบการแนะน าระยะเวลาชาร์จไฟส าหรับยาน
ยนต์ไฟฟูาท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ Peak load ของประเทศ 

              

รวม               

 

8.11  Smart grid 

 ระบบ Smart grid เป็นระบบที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการจัดการการผลิตและไฟฟูาใน

ช่วงเวลาท่ีมีความต้องการไฟฟูาสูงสุดและต่ าสุด และสร้างเสถียรภาพการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟูาพลังงานทดแทนเข้ากับ

ระบบสายส่งย่ิงไปกว่าน้ัน ระบบน้ีจะมีประโยชน์มากข้ึนเมื่อเกิดการซื้อขาย ไฟฟูาในภูมิภาคอาเซียน แผนพัฒนาพลังงาน
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ทดแทน ฯ กล่าวถึงการพัฒนา ระบบ Smart grid ต้ังแต่การพัฒนาแผนแห่งชาติ เตรียมความพร้อมด้านบุคคลากร 

อุตสาหกรรม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้มีการทดลองสร้างต้นแบบของระบบ  Smart grid ในประเทศแล้ว   จากการ

ส ารวจข้อมูลในปัจจุบันพบว่า ได้มีการน าพัฒนาระบบ Smart meter ในประเทศเพ่ือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น

องค์ประกอบรวมทั้ง กฟผ. ได้มีการพัฒนาระบบ Remote terminal unit ใช้ในประเทศแล้วย่ิงไปกว่าน้ัน ส านักนโยบายและ

แผนพลังงานได้มอบหมาย สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (สจล .) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่

เก่ียวข้องกับ Smart grid อาทิเช่น ซอฟท์แวร์ระบบฐานข้อมูลและมิเตอร์อัจฉริยะโดยใช้อุปกรณ์ภายในประเทศเพ่ือลดการ

น าเข้าด้านบุคคลากรน้ัน ก็มีผู้ให้ความสนใจพัฒนาระบบ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Smart grid เช่น ศูนย์ NECTEC หรือ ศูนย์

เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านไฟฟูาก าลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 จากการวิเคราะห์แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีพบว่าโครงการ  Smart grid ในประเทศไทยน้ัน ยังอยู่ในช่วง

เริ่มต้น ซึ่งเป็นการสร้างองค์กร สร้างความพร้อมของประเทศด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความเข้ าใจของภาคประชาชน รวมทั้ง

สร้างต้นแบบ แต่ยังขาดการสร้างมาตรการจูงใจเพ่ือให้เกิดการใช้งานในประเทศและมาตรการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมที่

ชัดเจน 

นอกจากการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีแล้ว ส่วนส าคัญที่ต้องด าเนินการไปพร้อมๆกันส าหรับทุกเทคโนโลยี  คือ กา ร

พัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน เน่ืองจากประเทศไทยยังขาดผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะรายเทคโนโลยีอยู่มาก จึง

ท าให้การวิจัยพัฒนาไม่คืบหน้าเท่าที่ควร โดยโครงการพัฒนาบุคลากรน้ันแบ่งเป็นสองโครงการ ตามรายละเอียดในตาราง 8.16 

ตารางที่ 8.16 แผนปฏิบัติการการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2555-2559 

แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

พัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน 2       

1. โครงการระยะสั้น เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศมาให้ความรู้ และฝึกอบรมราย
เทคโนโลยี 

       

2. โครงการระยะยาว สร้างบุคลากรผ่านระบบ
การศึกษาท้ังปริญญาตรี-เอก โดยการให้
ทุนการศึกษา 
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8.12 เอกสารอ้างอิง 

[1] แผนปฏิบัติการแผนพัฒนาพลังงานทดแทนตามกรอบแผนแม่บทแผนพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งชาติ 15 ปี 

(พ.ศ. 2551-2565), กระทรวงพลังงาน 

[2] การศึกษาเพ่ือจัดท าแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม : ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ

พลังงาน เสนอ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดท าโดย บัณฑิตวิทยาลัย

ร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ตุลาคม 2553. 

[3] แนวทางและแผนปฏิบัติการการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ 

เสนอ กพช วันที่ 5 มีนาคม 2555 

[4] http://biogas.erdi.or.th/project_sub.php?id=1 

[5]http://www.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=107%3A2010-05-06-06-

36-57&catid=55%3A2010-04-06-09-12-12&Itemid=68&lang=th 

[6] http://www.royalequipment.co.th/news_09_pyro.html 

[7] http://www.wongpanit.com/wpnnew/frm.infor.detail.php?id=12 

[8]http://www.dede.go.th/dede/fileadmin/usr/bers/gasohol_2008/511001_Ethanol47Plants_Classified_By_R

egion.pdf 

[9] องค์ความรู้เรื่องเอทานอลโดยส านักวิชาการพลังงานภาค8 กระทรวงพลังงาน 

[10] http://www.tistr.or.th/tistr/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=254 

[11]http://www.loxley.co.th/news-event-detail.html/109 

[12]World Energy Technology Outlook – WETO H2, EUROPEAN COMMISSION, 2006 

http://biogas.erdi.or.th/project_sub.php?id=1
http://www.wongpanit.com/wpnnew/frm.infor.detail.php?id=12
http://www.dede.go.th/dede/fileadmin/usr/bers/gasohol_2008/511001_Ethanol47Plants_Classified_By_Region.pdf
http://www.dede.go.th/dede/fileadmin/usr/bers/gasohol_2008/511001_Ethanol47Plants_Classified_By_Region.pdf
http://www.tistr.or.th/tistr/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=254
http://www.loxley.co.th/news-event-detail.html/109
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บทท่ี 9 แผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาพลังงา น

ทดแทน  

9.1 สถานการณ์ปัจจุบันของการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทย  

 รายงานของ วช. ในปี 2553 [1] เปิดเผยว่าประเทศไทยใช้เงินในการวิจัยละพัฒนา ในปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 0.24 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศซึ่งน้อยเมื่อเทียบกับนานาชาติที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองเช่นญ่ีปุุน หรือ สห รัฐอเมริกา  

[2] แสดงในรูปที่ 9.1 โดยภาคส่วนที่ใช้เงินในการวิจัยสูงสุด คือภาคเอกช น รองลงมาคือภาครัฐ ภาคการศึกษาและ 

ภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก าไร ตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ 9.2 จากข้อมูลของ ส านักงานนโยบายละแผนพลังงานได้แสดงให้

เห็นว่า  งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนของกองทุนอนุรักษ์พลังงาน [3] ในปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 

0.0014 ของผลิตภั ณฑ์มวลรวมภายในประเทศและจากรูปที่ 9.3 จะเห็นได้ว่างบประมาณการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน

ทดแทน จากกองทุนอนุรักษ์พลังงานลดลงอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2551 

 

 
 

รูปที่ 9.1 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเทียบกับต่างประเทศปี 2552[2] 
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รูปที่ 9.2 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในแต่ละภาคส่วนของประเทศไทย ปี 2552 [1] 

 

 
 

รูปที่ 9.3 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเทียบกับต่างประเทศปี 2552[3] 

 ย่ิงไปกว่าน้ัน IMD [2] ยังได้ประเมินอันดับความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านวิทยาศาส ตร์และเทคโนโลยี เทียบกับ

นานาชาติเมื่อพิจารณา โครงร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี ดังแสดงในรูปที่  9.4 และ 9.5

ตามล าดับโดยประเทศที่เข้าร่วมการประเมินในปี 2007/2008 เท่ากับ 55 ประเทศ, ในปี 2009 เท่ากับ 57 ประเทศ , ประเทศ

ในปี 2010  เท่ากับ 58 และ ในปี 2011  เท่ากับ 59 ประเทศ จากรูปทั้ง 2 จะพบว่า ความสามารถในการแข่งขัน ด้าน

วิทยาศาส ตร์และเทคโนโลยี ของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศในประชาคมอาเซียนจะเห็นได้ว่าโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอยู่ในระดับต่ าว่าประเทศ มาเลเซียและสิงค์โปร์  
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รูปที่ 9.4 อันดับความสามารถในการแข็งขันเมื่อประเมินด้านโครงร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ ปี 2007-2011[2] หมายเหตุ 

จ านวนประเทศเข้าร่วมจัดอันดับ: 55 ประเทศในปี 2007/2008, 57 ประเทศในป ี2009, 58 ประเทศในป ี2010, 59 ประเทศ

ในปี 2011 

 

รูปที ่9.5 อันดับความสามารถในการแข็งขันเมื่อประเมินด้านโครงร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี ปี2007-2011[2] 

หมายเหตุ จ านวนประเทศเข้าร่วมจัดอันดับ: 55 ประเทศในป ี2007/2008, 57 ประเทศในปี 2009, 58 ประเทศในป ี2010, 

59 ประเทศในป ี2011 
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยพัฒนารวมทั้ง โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศไทยต่ ามากหากเทียบกับประเทศที่มีเทคโนโลยีของตัวเองเช่น ญ่ีปุุนหรือ สหรัฐอเมริกาเมื่อดูจากรูปที่ 

9.6 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยพัฒนาและโครงสร้างพ้ืนฐานน้ันเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างมากต่อการต่อยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ 

 
ในปัจจุบันหน่วยงานหลักที่ท าการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทยน้ันคือภาคอุดมศึกษา สวทช . วว. 

ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่เป็น การวิจัยเชิงพ้ืนฐานหรือ เชิงประยุกต์ [1,ข้อมูลจากแบบสอบถามของโครงการ ]  การวิจัยเพ่ือพัฒนา

ต้นแบบหรือน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ยังมีน้อยมากเมื่อดูจากรูปที่ 9.6 จะเห็นได้ว่าในการพัฒนาเทคโนโลยีจนกระทั้ง

สามารถขายในเชิงพาณิชย์น้ัน ต้องใช้ข้ันตอนอย่างน้อย 5 ข้ันตอนคือ องค์ความรู้ด้านวิ ทยาศาสตร์ (Science) การวิจัยเชิง

ประยุกต์ (Applied research) การพัฒนา (Development) การสาธิตต้นแบบ (Demonstration) และการน าไปใช้งาน

(Deployment)  จากการวิจัยเชิงประยุกต์สู่การสร้างต้นแบบน้ันเป็นช่วงที่ต้องให้เงินลงทุนค่อนข้างสูงโดยที่ยังไม่มีผลก าไร

กลับโดยเฉพา ะช่วงการพัฒนาต้นแบบ เรียกว่าเป็นช่วง Valley of death ของการพัฒนาเทคโนโลยีถ้าไม่มีเงินอุดหนุนที่

เพียงพอเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนก็จะ ไม่ประสบความส าเร็จ หากผ่านช่วงน้ีไปได้เทคโนโลยีจะสามารถขายในเชิงพาณิชย์ได้

ในช่วงการน าใช้งาน (Deployment) โดยเทคโนโลยีจะประสบความ ส าเร็จหรือไม่ข้ึนกับปัจจัยด้านการตลาดอื่นๆเช่น ความ

เชื่อมั่นของผู้ใช้ ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่ท าหน้าท่ีใกล้เคียงกัน /หรือเหมือนกันในตลาด 

เป็นต้น 

 

 
 

รูปที่ 9.6 การพัฒนาเทคโนโลยีตามข้ันตอนทางวิทยาศาสตร์สู่การใช้เชิงพาณิชย์กับค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา [4] 

 

 เมื่อเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสู่การใช้ในเชิงพาณิชย์ในรูปที่ 9.7 กับแนวทางการวิจัยพัฒนา

เทคโนโลยีของประเทศไทยจะพบว่าประเทศไทยยังขาดแนวทางที่ชัดเจนในการน าเทคโนโลยีมาใช้งาน (Deployment) 

ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ท างานในการน าเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทยออกสู่ตลาดคือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แห่งประเทศไทย (วว), ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (สนช ) และ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) โดยทั้ง 3 หน่วยอยู่ภายใต้ก ากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งใช้งบประมาณของประเทศในการพัฒนา

เทคโนโลยีของประเทศ โดยเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนน้ันหลากหลาย เช่น เทคโนโลยีด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน

ทดแทน เป็นต้น อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยทั้ง 3 หน่วยงานยังเข้ามามีบทบาทในตลาดค่อ นข้างน้อยหาก

พิจารณาจากโครงสร้างของผู้มีส่วนรวมในการกระจายเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนเข้าสู่ตลาด ของ Hans Nilsson [5] (รูปที่ 9.7) 

จะเห็นได้ว่าภาคผู้ส่งวัตถุดิบ กฎหมาย (มาตรฐานสินค้า,กฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนของผู้ผลิต , มาตรการจูงใจผู้บริโภค ฯลฯ ) 

ผู้ให้ค าปรึกษาและบริษัทผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการผลักดันสินค้าเข้าสู่ตลาด ดังน้ันหากมีการสร้างความร่วมมือ

ของหน่วยงานรัฐที่ดูแลองค์กรเหล่าน้ี (เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ )  กับภาคส่วนที่พัฒนาเทคโนโลยีให้

ท างานสอดคล้องไปในทางเดียวกันแล้วน้ันจะช่วยให้การ ผลักดันเทคโนโลยี หากพิจารณาในส่วนของเทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทนจะพบว่ากระทรวงพลังงานได้สร้างความร่วมมือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทนสัญชาติไทยแต่ก็ยังขาดการควบรวมกับภาคส่วนอื่นเพ่ือน าเทคโนโลยีที่พัฒนาสู่ตลาด 

 
รูปที่ 9.7 องค์กรที่มีส่วนรวมในการผลักดันสินค้าเข้าสู่ตลาด [5] 

 

 ในต่างประเทศได้มีการจัดต้ังหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมหลายประเทศ เช่น 
เกาหลีใต้ หรือ ไต้หวัน เป็นต้น ตัวอย่างความส าเร็จของไต้หวัน คือการจัดต้ังสถาบันวิจัยเทคโนโลยีโรงงานอุต สาหกรรม 
(Industrial Technology Research Institute (ITRI) [6] ภายใต้การก ากับของกระทรวงเศรษฐกิจ ประเทศจีน (Minister of 
Economic Affairs) ท าหน้าท่ีต้ังแต่ ท างานวิจัยข้ันสูง ให้การค าปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมและช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม 
จนกระทั้งงานวิจัยที่สถาบันฯพัฒ นาข้ึนมาน้ันก้าวผ่าน ช่วง Valley of death สู่การใช่จริงในภาคอุตสาหกรรมจนประสบ
ความส าเร็จได้ (รายละเอียดดังภาคผนวก ง) 
 ย่ิงไปกว่าน้ันจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีจะพบว่าเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ประเทศให้ความส าคัญน้ัน

หลากหลาย ถึงแม้ว่าจะมีการการศึกษาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมในการผลิตชิ้นส่วนแต่ละชนิดก่อนน ามาประกอบเป็น

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน แต่ไม่มีจัดล าดับความส าคัญเทคโนโลยีที่จะได้รับการส่งเสริมบนพ้ืนฐานศักยภาพทางอุตสาหกรรม

ของประเทศที่แท้จริง ขาดแผนพัฒนาชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโน โลยีพลังงานทดแทน  (Product development plan)  
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งบประมาณเพ่ือวิจัยจึงจัดสรรลงไปในทุกเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เมื่องบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด (ซึ่งน ามาจาก

งบประมาณแผ่นดินและกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ) มาถูกแบ่งย่อยออกไปจึงท าให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการผลักดัน

เทคโนโลยี พลังงานทดแทนแต่ละประเภทข้ามผ่านช่วง Valley of death (รูปที่ 9.6)ไปได้  รวมทั้งการจัดท าแผนพัฒนา

เทคโนโลยีหรืองานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ผ่านมา จัดท าโดยกลุ่มคนผ่านการรับฟังความคิดเห็น ไม่มีคณะท างานของ

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ชัดเจน ส่งผลให้แผนการพัฒนาฯที่จัดท า น้ัน ไม่ต่อเน่ืองและลงลึกในรายละเอียดได้ทุกเทคโนโลยี การ

น าไปใช้งานจึงไม่เกิดประโยชน์เท่าท่ีควร 

 
หากพิจารณาในเชิงของการให้ทุนจะพบว่าแหล่งงบประมาณของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีน้ันมาจาก

งบประมาณแผ่นดินและกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการย่ืนโครงก ารเพ่ือขอทุนค่อนข้างนาน ส่งผลให้

บางครั้งการด าเนินโครงการที่มีความเร่งด่วนน้ันล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองโจทย์ของโครงการได้ทัน ย่ิงไปกว่าน้ันกรอบ

ระยะเวลาการให้ยื่นขอทุนที่ล่าช้ายังส่งผลให้ระยะเวลาท าวิจัยหลังจากได้ทุนแล้วลดลง โดยเฉพาะโครงการที่มีระยะเวลา

ด าเนินการหน่ึงปี ระยะเวลาท าวิจัยที่น้อยกว่าแผนที่วางไว้ส่งผลต่อคุณภาพของงานวิจัย 

 ปัจจัยในการวิจัยและพัฒนาต่อมาคือบุคลากร จากภาพรวมพบว่าบุคลากรที่ท างานด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ

ประชากรทั้งประเทศในปี 2552 มีนักวิจัยประมาณ 9คนในประชากร 10,000 คน ย่ิงไปกว่าน้ัน นักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมยัง

มีสัดส่วนน้อยมากเพียงร้อยละ 15 ของนักวิจัยทั้งหมดหรือประมาณ 1 คนในประชากร 10,000 คน และเมื่อเทียบกับ

นานาชาติพบว่า จ านวนนักวิจัยต่อประชากรของประเทศไทยต่ ากว่าประเทศชั้นน าค่อนข้างมากดังเปรียบเทียบในรูปที่ 9.8 

และจาการส ารวจข้อมูลนักวิจัยพลังงานทดแทนยังพบว่า นักวิจัยแต่ละคนท าการวิจัยหลายเทคโนโลยี มีนักวิจัยขาดแคลนใน

บางเทคโนโลยีเช่น ก๊าชชีวภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจส่วนบุคคลและความไม่ต่อเน่ืองของงบประมาณด้านงานวิจัยและ

พัฒนา รวมทั้งขาดแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ชัดเจนจากภาครัฐ  

 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี                มิถุนายน 2555 

 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 9-7 

 
รูปที่ 9.8 สัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเทียบกับจ านวนประชากรทั้งประเทศ ปี 2552 [2] 

 ย่ิงไปกว่าน้ัน ภาครัฐมีนโยบายการสร้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน /นักวิจัยด้านพลังงานทดแทนโดยการให้

ทุนการศึกษาแต่ไม่มี ตลาดแรงงานและหรือ ภาระหน้าท่ีมั่นคงเพ่ือรองรับบุคลากรที่พัฒนาข้ึนมาให้สามารถต่อยอดและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปได้ และจากการส ารวจยังพบว่าผู้ที่ช่วยงานนักวิจัยด้านพลังงานทดแทนประมาณร้อยละ 80 เป็น

นักศึกษาซึ่งเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้วหากไม่มีตลาดงานในสาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เ ชี่ยวชาญ ประเทศชาติจะ

สูญเสียบุคลากรพัฒนาข้ึนมา รวมทั้งเสียเวลา เสียโอกาสในการแข็งขันและเสียทุนทรัพย์ในการสร้างบุคลากรข้ึนมาทดแทน 

หากไม่มีการแก้ปัญหาในส่วนน้ี ประเทศจะไม่มีองค์ความรู้ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง จากประสบการณ์ของประเทศที่มี

ศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีของตัวเอง เช่น ญ่ีปุุนจะพบว่าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีประเภทหน่ึงน้ันมีการสะสมมาเป็นนับ

ร้อยปีมีการถ่ายทอดจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญสู่บุคลากรรุ่นต่อรุ่น และเมื่อมองวิธีการให้ทุนในประเทศไทยจะพบว่าเป็นการให้

ทุนการศึกษาเพ่ือสร้างบุคลากร เป็นการให้ทุนเชิงเดียวคือตามสาขาเทคโนโลยีซึ่งในความเป็นจริงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมี

ส่วนประกอบมากมาย การสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญต้องแบ่งแยกย่อยตามส่วนประกอบของเทคโนโลยีประเภทน้ันด้วย

จึงจะสามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีสัญชาติไทยได้อย่างแท้จริง 

 โดยภาพรวมแล้ว ภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงวิทยาศาสตร์ มีประสบการณ์ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

เทคโนโลยี(รวมถึงพลังงานทดแทน) ในรูปแบบของการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (เช่น บริการด้านเครื่องมือของ วว. หรือ สวทช.) 

การให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค เช่น บริการให้ค าปรึกษา ด้านเทคนิคจากนักวิจัย /ผู้เชี่ยวชาญ การให้งบประมาณด้าน

งานวิจัย  การให้ช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมในการน าเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาด ในรูปของสิทธิประโยชน์ทางภาษี โครงการเงินกู้

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Taiwan

Singapore

Japan

Korea (2008)

Honh Kong

China

Thailand

Malaysia

Philippines

69%

54%

70%

71%

45%

72%

15%

35%

39%

31%

46%

30%

29%

55%

28%

85%

65%

61%

FTE per 10,000 people

Total R&D Personnel nationwide per capita 2009

Business enterprise Others

44.6
IMD Average 2009

1.9

5.5

8.6

17.2

33.2

60.6

68.9

72.0

85.2



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี                มิถุนายน 2555 

 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 9-8 

ดอกเบี้ยต่ า การให้ปรึกษาด้านการลงทุนและด้านเทคนิคร่วมถึงมีระบบการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาท่ี ชัดเจน แต่ปัจจัย

ที่ส าคัญในการพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ในเชิงพาณิชย์คือการสร้างการยอมรับจากผู้ใช้น้ัน ยังไม่มีหน่วยงานที่ท าหน้าท่ีอย่าง

เด่นชัด ถึงแม้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะมีการออกมาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆ แต่ยังไม่ครอบคลุมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

และอุปกรณ์ในการประกอบ  ที่เกี่ยวข้อง  นอกจากมาตรฐานแล้วการเผยแพร่ข้อมูลด้านผลดีและผลกระทบอย่างรอบด้านจาก

การใช้พลังงานทดแทนแต่ละประเภทจากหน่วยงานที่เป็นกลาง (เช่นหน่วยงานของรัฐ) น้ันยังไม่โดดเด่น ผู้บริโภคจึงไม่มั่นใจย่ิง

ไปกว่าน้ัน ยังขาดแผนพัฒนา พลังงานทดแทนและชิ้นส่วนที่เกี่ ยวข้อง (Renewable energy development plan and 

product development plan ) ที่ชัดเจนและไม่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างแท้จริง 

 

9.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน   

 

จุดแข็ง 

 หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเริ่ม ให้ความสนใจในการพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ

พลังงานทดแทน 

 มีการบูรณาการสร้างความร่ว มมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ คือกระทรวงพลังงานและกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในการพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของพลังงานทดแทน 

 มีแหล่งทุนเพ่ือการวิจัยหล ายแหล่ง เช่น สกว . วช. และมีกองทุนที่ให้ งบประมาณ สนับสนุนด้านการวิจัยพลังงาน

ทดแทนโดยเฉพาะ เช่นกองทุนอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ.  

จุดอ่อน 

 ข้ันตอนจัดท าแผนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนทั้งเชิงนโยบายและแผนเชิงลึกไม่สามารถสะท้อนแนว

ทางการวิจัยและการก าหนดโจทย์วิจัยที่ถูกต้อง ครอบคลุม รองรับการพัฒนาของประเทศ 

 ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดท าแผนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

 การให้ทุนวิจัยจะมุ่งที่เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในขณะน้ันเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีการให้ทุนในลักษณะสร้างองค์ความรู้

เพ่ือต่อยอดในอนาคต  

 ทุนวิจัยไม่ ต่อเน่ืองให้พัฒนาเทคโนโลยีถึง ระดับ demonstrationได้ไม่มีแนวทางเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรม

เพ่ือให้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่พัฒนาข้ึน ถูกน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 

 การจัดสรรทุนไม่ชัดเจนทั้งในส่วนของ basic research, fundamental, prototype, demonstration 

 ความพร้อมของ เครื่องมือและโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านวิทยาศา สตร์และเทคโนโลยีอยู่ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับ

นานาชาติ 

 งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ยังอยู่ในระดับต่ าและภาคเอกชนให้ความสนใจใน

การลงทุนด้านงานวิจัยค่อนข้างน้อย 
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บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 9-9 

 การประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับทุนเน้นไปที่ผลผลิตจากโครงการ เช่น ต้นแบบ ยังไม่มีการประเมินถึงประโยชน์อย่าง

รอบด้านของงานวิจัยที่พัฒนาข้ึน  เช่น การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 บุคลากรด้านการวิจัยค่อนข้างน้อย  

 แผนในการสร้างบุคลากรยังมองไม่รอบด้านและขาดเปูาหมายในการใช้บุคลากรที่พัฒนาข้ึน    

 ไม่มีนโยบายในการสะสมองค์ความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยของประเทศ 

 ไม่มีการบูรณาการรวมนักวิจัยหลายสาขาเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีต่อเน่ือง 

 ไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน/Energy storage /Smart grid  

 การร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติเพ่ือให้เกิดการส่งต่อเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมยังมีน้อย 

 กฎระเบียบเพ่ือแบ่งปันผลประโยชน์ จากการวิจัยทั้งเครื่องมือและทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง ผู้ให้ทุนและนักวิจัย 

ของบางหน่วยงานยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้เมื่อจบโครงการแล้ว การต่อยอดต่อไปท าได้ยากหรือไม่มีการต่อยอด 

 ไม่มีนโยบายการน าเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนไปใช้งานเชิงพาณิชย์ (Deployment policy) 

 ผู้บริโภคไม่มีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่ประเทศพัฒนาข้ึน 

โอกาส 

 การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองจนถึงสามารถน ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จะช่วยเพ่ิ มการใช้เทคโนโลยีในประเทศ 

สร้างงานให้กับบุคลากรที่พัฒนาข้ึน และอาจส่งเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนขายประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเดียวกันได้ 

ภัยคุกคาม 

 รัฐบาลต่างประเทศให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน /Energy storage /Smart grid ใน

ประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ (โดยเฉพาะประเทศจีนส่งออกเทคโนโลยีในราคาต่ า ) หากประเทศไทยไม่พัฒนา

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน /Energy storage /Smart grid จะส่งผลให้มีการน าเข้าสินค้าจ านวนมากและเป็นที่ทิ้ง

ขยะอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงานทดแทน/Energy storage /Smart grid ที่ไม่ได้มาตรฐาน  

 

9.2.1 แผนกลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน   

 ส่งเสริมตลาดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ  เพ่ือสร้างการยอมรับและการน า

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่พัฒนาและ /หรือผลิตในประเทศ  ไปใช้บรรลุตามเปูาหมายของแผนพัฒนา

พลังงานทดแทน 15 ปี  

 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ  เพ่ือพัฒนา เทคโนโลยี

พลังงานทดแทนที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้   

 บูรณาการ โครงสร้างของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย พลังงานทดแทน เพ่ือ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ งานวิจัย ท่ีตอบสนองเปูาหมายของ แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี  

  การเสริมสร้างสมรรถนะของ บุคลากรด้านพลังงานทดแทนของประเทศ  เพ่ือเพ่ิมบุคลากร ท่ีมีความรู้

ความสามารถ ในการพัฒนาพลังงานทดแทน 
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บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 9-10 

 รายละเอียดของตัวชี้วัดแต่กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ

พัฒนาพลังงานทดแทน แสดงรายละเอียดดังตารางด้านล่าง
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    บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
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9.2.2 ตัวชี้วัดแต่ละกลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมตลาดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ  

เปูาหมาย สร้างการยอมรับและการน าเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่พัฒนาและ/หรือผลิตในประเทศ  ไปใช้บรรลุตามเปูาหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี  

ตัวชี้วัด เพ่ิมสัดส่วนของเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน 20% จากปีฐาน (ที่ท าการส ารวจ) 

โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา (ปี) 

กรอบเวลา (2555-2565) 
ตัวชี้วัด (กิจกรรม) เริ่มต้น 

(ปี พ.ศ.) 
สิ้นสุด 

(ปี พ.ศ.) 
กิจกรรมที่ 1. ส ารวจ สถานะเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม 

 โครงการ ส ารวจ ตรวจวัด ประเมินระดับการพัฒนา และวิเคราะห์ตลาด 
ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนในปัจจุบัน  (แบ่งตามราย
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน) เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลการใช้เทคโนโลยี ท่ี
เก่ียวข้องกับ พลังงานทดแทนในปัจจุบัน โดยอาศัยความร่วมมือของ
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการท างานของภาครัฐ  

2 2556 2558 

 ข้อมูลปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยงข้องกับ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ 

 มีข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้  

 

 โครงการ ส ารวจ ตรวจวัด  ประเมินระดับการพัฒนา และวิเคราะห์ตลาด 
ของเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักร เพ่ือใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน โดยอาศัยความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ควบคู่กับการท างานของภาครัฐ  

2 2556 2558 

 ข้อมูลปัจจุบันของการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักร 
เพ่ือใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

 มีข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ 

 โครงการจัดท าแผนวิจัยและพัฒนา รายอุปกรณ์ของแต่ละเทคโนโลยี (โดย
การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ นักวิชาการ และภาครัฐ)  

2 2556 2558 
แผนการวิจัยรายอุปกรณ์ (Equipment Research 
Roadmap)  

กิจกรรมที่ 2  ศึกษาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับพลังงานทดแทนและศักยภาพเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับพลังงานทดแทนเพื่อประเมินช่องว่างระหว่างเป้าหมายการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
ของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี กับสถานะของการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนแต่ชนิด (Renewable technology gap) รวมถึงสถานะเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับพลังงานทดแทน
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โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา (ปี) 

กรอบเวลา (2555-2565) 
ตัวชี้วัด (กิจกรรม) เริ่มต้น 

(ปี พ.ศ.) 
สิ้นสุด 

(ปี พ.ศ.) 
ในปัจจุบัน 

 โครงการ ศึกษาและประเมินศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมของ
ส่วนประกอบรายชิ้นส่วนของเทคโนโลยีพลังงานแต่ละประเภทตามท่ี
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

1 2557 2558 
ข้อมูลศักยภาพของประเทศในการผลิตรายชิ้นส่วนของ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนแต่ละประเภทตามท่ีระบุไว้ใน
พลังงานทดแทน 

 โครงการ ศึกษาและประเมินศักยภาพทางอุตสาหกรรมในการผลิตเครื่องมือ/
อุปกรณ์ /เครื่องจักร เพ่ือใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนแต่ละประเภทตามท่ีแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

1 2557 2558 
ข้อมูลศักยภาพของประเทศในการผลิตเครื่องมือ/อุปกรณ/์
เครื่องจักร เพ่ือใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนแต่ละประเภทตามท่ีระบุไว้ในพลังงานทดแทน 

 โครงการ ศึกษาและประเมินทางเศรษฐกิจและสังคมหากมีการส่งเสริมการ
ผลิตชิ้นส่วนเพ่ือมาประกอบเป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและน ามาใช้ตาม
เปูาหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

1 2558 2559 
ข้อมูลด้านทางเศรษฐกิจและสังคมหากมีการส่งเสริมการ
ผลิตชิ้นส่วนแต่ละประเภท 

 

กิจกรรมที่  3 จัดท าแผนวิจัย พัฒนาพลังงานทดแทน แบ่งตามอุปกรณ์ส่วนประกอบของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีแบ่งตามอุปกรณ์ที่ประกอบเปน็เทคโนโลยี
พลังงานทดแทน แต่ละประเภท  

 โครงการ จัดท าแผนวิจัย พัฒนาพลังงานทดแทน แบ่งตามอุปกรณ์
ส่วนประกอบของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามล าดับความส าคัญของอุปกรณ์ที่ได้จากผลส ารวจ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี
แบ่งตามอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและชิ้นส่วนที่
เก่ียวข้องพร้อมทางการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยชุดสมการทาง
คณิตศาสตร์ (Mathematical  model) 

1 2559 2560 

แผนวิจัย พัฒนาพลังงานทดแทนแบ่งตามอุปกรณ์
ส่วนประกอบของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ท่ีต้ังอยู่บน
พ้ืนฐานศักยภาพทางอุตสาหกรรมจริงของประเทศ พร้อม
ทั้งผลการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจหากน าแผนฯมาใช้จริง 

 โครงการประเมินประสิทธิผลอย่างรอบด้านทั้ง เศรษฐกิจ สังคม ละ
สิ่งแวดล้อมของแผนฯ และปรับปรุงแผนฯ ทุก 2 ปี 

1 2562 2563 แผนฯ ทันสมัย 
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โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา (ปี) 

กรอบเวลา (2555-2565) 
ตัวชี้วัด (กิจกรรม) เริ่มต้น 

(ปี พ.ศ.) 
สิ้นสุด 

(ปี พ.ศ.) 
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงและก าหนดมาตรการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ให้ทันสมัยและการเพิ่มสัดส่วนการใช้เทคโนโลยีในประเทศ (local content) เป็น
รายชิ้นส่วน 

 โครงการ ก าหนดมาตรการส่งเสริมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ให้ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้เทคโนโลยีใน
ประเทศโดยศึกษาจากบทเรียนของประเทศที่ประสบความส าเร็จ 

2 2556 2558 
มาตรการส่งเสริมต่างๆการเพ่ิมสัดส่วนเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน(รายชิ้นส่วน)ในประเทศที่ทันสมัย 

 โครงการ ประเมิน ติดตาม ประสิทธิผลของมาตรการต่างๆที่น ามาใช้เพ่ือ
เพ่ิมสัดส่วนการใช้เทคโนโลยีในประเทศ (รายชิ้นส่วน) (local content) 

1 2560 2561 ข้อมูลประสิทธิผลของมาตรการต่างๆๆที่น ามาใช้  

กิจกรรมที่ 5 สร้างมาตรฐาน  สร้างศูนย์ทดสอบเพื่อสร้างการยอมรับของผู้ใช้ โดยใช้มาตรการทางฉลาก(Labeling) ทั้งแบบบังคับ และแบบสมัครใจ 

 โครงการจัดท ามาตรฐานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน รายอุปกรณ์ โดยดึง
ผู้ผลิตเข้ามามีส่วนรวม 

2 2559 2561 มาตรฐานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน รายอุปกรณ์ 

 โครงการ ปรังปรุงศักยภาพศูนย์ทดสอบที่มีอยู่เดิม/ต้ังศูนย์ทดสอบ
เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับมาตรฐานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน รายอุปกรณ์ที่มี
การพัฒนาข้ึน 

2 2559 2561 
ศูนย์ทดสอบที่มีศักยภาพในการทดสอบอุปกรณ์ เทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 

 โครงการ จัดท าแนวทางการบังคับใช้และประชาสัมพันธ์มาตรฐานผ่าน
มาตรการทางฉลากท้ังแบบบังคับและแบบสมัครใจ 

1 2559 2560 มาตรการทางฉลากเพ่ือสร้างการยอมรับของผู้ใช้ 

กิจกรรมที่  6 ผลักดันเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเข้าสู่ตลาดในประเทศ โดยใช้มาตรการบังคับใช้ หรือ สมัครใจ,ประชาสัมพันธ์หรือสนับสนุนในรูปเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพื่อชื้อเทคโนโลยีในประเทศ, 
ท าความเข้าใจกับภาคประชาชน 

 โครงการ จัดท านโยบายจัดซื้อจัดหาของของภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  ( 
Government procurement)  ที่เอื้อประโยชน์ให้เทคโนโลยีที่พัฒนา /ผลิต
ในประเทศ   

1 2558 2559 
นโยบายจัดซื้อจัดหาของของภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ( 
Government procurement)  ที่เอื้อประโยชน์ให้
เทคโนโลยีที่พัฒนา/ผลิตในประเทศ   
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โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา (ปี) 

กรอบเวลา (2555-2565) 
ตัวชี้วัด (กิจกรรม) เริ่มต้น 

(ปี พ.ศ.) 
สิ้นสุด 

(ปี พ.ศ.) 

 โครงการ จัดท าระเบียบให้มีการผูกพันการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษาในกรณีมีการให้ทุนศึกษาวิจัย 1 2556 2557 

ระเบียบให้มีการผูกพันการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษาในกรณีมีการให้ทุน
ศึกษาวิจัย 

 โครงการจัดท ามาตรการทางการเงิน เช่น กู้ดอกเบี้ยต่ าหรือสิทธิพิเศษทาง
ภาษี รวมถึงมาตรการ Fast track ให้กับภาคอุตสาหกรรมในการจัดซื้อ
เครื่องมือ /อุปกรณ์ /เครื่องจักรในประเทศเพ่ือใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

1 2556 2557 
มาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าให้กับภาคอุตสาหกรรมในการ
จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ/์เครื่องจักร เพ่ือใช้ในการผลิต
ชิ้นส่วนของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

 โครงการ ตืดตาม ประเมินและปรับปรุงมาตรการด้านการเงินที่ช่วยในการ
ผลักดันเทคโนโลยีต่างๆ เข้าสู่ตลาด 

 
จัดท า 3 ปีหลังจาก มาตรการ

จัดท าข้ึนบังคับใช้ 
มาตรการด้านการเงินที่ทันสมัย 

 โครงการเผยแพร่ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Fact sheet) ของเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนแต่ละชนิดที่น ามาใช้งานประเทศแก่ภาคประชาชนทั่วไป  

ท าทุกปี 2559 2565 
ปริมาณแบบสอบตามท่ีจัดท าเพ่ือส ารวจความเข้าใจของ
ประชาชนหลังการเผยแพร่ 

กิจกรรมที่  7 ส่งเสริมการส่งออกเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ผลิตในประเทศสู่อาเซียน โดยใช้มาตรการส่งเสริมการส่งออก เพื่อขยายตลาดของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในประเทศ 

 โครงการ จัด roadshow เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเครื่องมือ /
อุปกรณ์ /เครื่องจักรในประเทศเพ่ือใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 จัดทุกปี เริ่มต้นที่ปี  2559 

จ านวนเทคโนโลยีเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเครื่องมือ/
อุปกรณ์/เครื่องจักรในประเทศเพ่ือใช้ในการผลิตชิ้นส่วน
ของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ขายให้ประเทศในภูมิภาค
อาเซียน 

กิจกรรมที่ 8  ติดตามและประเมินผลเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของประเทศไทยที่น าเข้าสู่ตลาดเพื่อ ประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีน้ัน  ๆ

 โครงการติดตามและประเมินผลของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่น าเข้าสู่
ตลาด 

1 2560 2561 
ข้อมูลศักยภาพของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่น าเข้าสู่
ตลาด 

 โครงการติดตามและประเมินผลเครื่องมือ /อุปกรณ์ /เครื่องจักรในประเทศ 1 2560 2561 ข้อมูลศักยภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรในประเทศ
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โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา (ปี) 

กรอบเวลา (2555-2565) 
ตัวชี้วัด (กิจกรรม) เริ่มต้น 

(ปี พ.ศ.) 
สิ้นสุด 

(ปี พ.ศ.) 
เพ่ือใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่น าเข้าสู่ตลาด เพ่ือใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่

น าเข้าสู่ตลาด 
กิจกรรมที่ 9 ปรับปรุงข้อมูล ด้านเทคนิคเพื่อสร้างฐานข้อมูลทางเทคนิคที่ทันสมัยอยู่เสมอ 

 โครงการปรับปรุงข้อมูลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1 2562 2563 ข้อมูลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ทันสมัย 

 โครงการปรับปรุงข้อมูลอุตสาหกรรมเครื่องมือ /อุปกรณ์ /เครื่องจักรใน
ประเทศเพ่ือใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1 2562 2563 

ข้อมูลอุตสาหกรรมเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรใน
ประเทศเพ่ือใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนที่ทันสมัย 

 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ   

เปูาหมายพัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้  

ตัวชี้วัด ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมีการน าเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนเองในประเทศมาประยุกต์ใช้ 

โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา (ปี) 

กรอบเวลา (2555-2565) 
ตัวชี้วัด เริ่มต้น 

(ปี พ.ศ.) 
สิ้นสุด 

(ปี พ.ศ.) 
กิจกรรมที่ 1. การสร้างกลไกด้านเงินทุน  ภาษีและองค์ความรู้ เพื่อให้งานวิจัยที่พัฒนาเข้าสู่ภาคเอกชน/อุตสาหกรรมโดยกลไกต่างๆที่จัดท าขึ้นต้องผ่านการปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 

 โครงการ จัดท ามาตรการจูงใจ ให้บริษัทต่างชาติร่วมทุนกับบริษัทในประเทศ 
โดยการลดภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT )รวมทั้งให้ทุนอุดหนุนการผลิต ภายใต้
เงื่อนไขแลกเปลี่ยนกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ /หรือการเพ่ิมสัดส่วน

1 2556 2557 
มาตรการจูงใจ ให้บริษัทต่างชาติร่วมทุนกับบริษัทใน
ประเทศที่บังคับใช ้
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โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา (ปี) 

กรอบเวลา (2555-2565) 
ตัวชี้วัด เริ่มต้น 

(ปี พ.ศ.) 
สิ้นสุด 

(ปี พ.ศ.) 
มูลค่าภายในประเทศ 

 โครงการจัดท ามาตรการ Loan guarantee  ส าหรับภาคเอกชน /
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

1 2556 2557 มาตรการ Loan guarantee  ที่บังคับใช ้

 โครงการจัดท า มาตรการ feed in tariff รายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน  

1 2556 2557 มาตรการ feed in tariff ที่บังคับใช ้

  โครงการ จัดท ามาตรการในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศของภาครัฐ  
(Turn key) ให้มีการขอให้ผู้ขายสินค้าจากต่างประเทศสนับสนุนการจัดต้ัง
ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงาน จัดต้ังสถาบันพัฒนาเทคโนโลยี
และฝึกอบรม หรือการผลิตชิ้นส่วนบางส่วนในประเทศ (off-setting 
scheme)  

1 2556 2557 
มาตรการในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศของภาครัฐที่
บังคับใช ้

กิจกรรมที่ 2  สนับสนุนและผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของประเทศมีการต้ังหน่วยวิจัย หรือท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนขึ้น
เองในประเทศ 

 โครงการ ส ารวจความสามารถของผู้รับจ้างผลิตสินค้าตามรูปแบบ (OEM)ที่
ด าเนินธุรกิจเก่ียวข้องกับการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอุปกรณ์ /
เครื่องจักร/เครื่องมือในการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

1 2557 2558 

ข้อมูลศักยภาพ OEM ของประเทศที่ด าเนินธุรกิจ
เก่ียวข้องกับการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และ
อุปกรณ์/เครื่องจักร/เครื่องมือในการผลิตเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 

 โครงการ ส ารวจภาคอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

1 2557 2558 
ชื่อและจ านวนภาคอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมในการท า
วิจัย 

 โครงการก าหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม 1 2558 2559 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมของ
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โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา (ปี) 

กรอบเวลา (2555-2565) 
ตัวชี้วัด เริ่มต้น 

(ปี พ.ศ.) 
สิ้นสุด 

(ปี พ.ศ.) 
(รวมทั้ง OEM )ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

ประเทศท าวิจัย 

 โครงการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการเงินแก่
ภาคอุตสาหกรรม (รวมทั้ง OEM )ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (ด าเนินการ
ร่วมกับกลยุทธ์ที่ 3) 

2 2558 2560 การน าเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนเองในประเทศมาประยุกต์ใช้ 

กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลการส่งเสริมการท าวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ   

 โครงการ ส ารวจและติดตามการน าเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนโดย
ภาคอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ 

1 2560 2561 
ชื่อและจ านวนภาคอุตสาหกรรมที่น าเทคโนโลยีที่
พัฒนาข้ึนมาประยุกต์ใช้ 

 โครงการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่
ภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

1 2560 2561 
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศท าวิจัยที่ดีข้ึน 
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กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการโครงสร้างของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย พลังงานทดแทน  

เปูาหมาย เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ งานวิจัย ท่ีตอบสนองเปูาหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี   

ตัวชี้วัด การมีหน่วยงานกลางท าหน้าท่ีบริหารจัดการ งานวิจัยด้านพลังงานทดแทนระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา (ปี) 

กรอบเวลา (2555-2565) 

ตัวชี้วัด เริ่มต้น 

(ปี พ.ศ.) 

สิ้นสุด 

(ปี พ.ศ.) 

กิจกรรมที่ 1. สร้างกลไกการส่งต่อ องค์ความรู้/เทคโนโลยี พลังงานทดแทน ระหว่างภาคการศึกษา/วิจัย สู่ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม 

 โครงการ จัดต้ังศูนย์กลางการถ่ายทอด องค์ความรู/้เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน ระหว่างภาคการศึกษา/วิจัย สู่ภาคอุตสาหกรรมและรับโจทย์ปัญหา
จากภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้ ภาคการศึกษา/วิจัย ช่วยในการแก้ไข เพ่ือให้
ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนช่วยด้านเงินทุนและผลักดันเทคโนโลยีสู่ตลาดโดย
ศูนย์ที่จัดต้ังข้ึนน้ันควรด าเนินการอย่างอิสระ (ภายใต้ก ากับของรัฐ) มีเงินทุน
วิจัยของศูนย์เพ่ือลดระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณ โดยศึกษาบทเรียนจาก
หน่วยงานในประเทศ เช่น วว. และสนช. รวมถึงบทเรียนจากหน่วยงานใน
ต่างประเทศ เช่น สถาบันวิจัยเทคโนโลยีโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศ
ไต้หวัน 

3 2556 2559 
ศูนย์กลางการถ่ายทอด องค์ความรู้/เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน ที่บริหารจัดการอย่างอิสระ ภายใต้ก ากับของรัฐ 

 โครงการ จัดมาตรการ ให้ภาคเอกชน /อุตสาหกรรม ที่มียอดขายเกินระดับที่

ก าหนดต้องมีส่วนสนับสนุนเงินอุดหนุนวิจัย (matching fund) 
1 2556 2557 

มาตรการให้ภาคเอกชนที่มียอดขายเกินระดับที่ก าหนด
ต้องมีส่วนสนับสนุนเงินอุดหนุนวิจัย 

 โครงการจัดต้ังหน่วยกลางท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึน 2 2556 2558 จัดต้ังหน่วยกลางท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

 โครงการ จัดท ากลไกจัดหางบประ มาณสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต 

รวมทั้ง กิจกรรมส่งเสริมการน าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ (deployment] 

จากแหล่งทุนอื่นที่มีใช่งบประมาณแผ่นดิน หรือ กองทุนอนุรักษ์พลังงาน 

1 2556 2557 งบประมาณด้านพลังงานทดแทน 
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โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา (ปี) 

กรอบเวลา (2555-2565) 

ตัวชี้วัด เริ่มต้น 

(ปี พ.ศ.) 

สิ้นสุด 

(ปี พ.ศ.) 

กิจกรรมที่ 2  สร้างกลไกที่ชัดเจนในการแบ่งปันผลประโยชน์จากการวิจัยระหว่างผู้ให้ทุน นักวิจัยและ ภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมให้ทุน  

 โครงการ จัดท ามาตรการ หรือกฎระเบียบจัดสรรผลประโยชน์ /ลิขสิทธ์ิทาง

ปัญญา ระหว่างผู้ให้ทุน นักวิจัยและ ภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมให้ทุน โดย

ศึกษาจากแนวทางของ สกว. วช. หรือ วว. 

1 2557 2558 
มาตรการ หรือกฎระเบียบจัดสรรผลประโยชน์/ลิขสิทธ์ิ
ทางปัญญา ระหว่างผู้ให้ทุน นักวิจัยและ 
ภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมให้ทุน 

 โครงการจัดท ามาตรการสิทธิประโยชน์ ทางการภาษีในการต่อยอดทาง

พาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมที่ซื้อลิขสิทธ์ิทางปัญญาจากงานวิจัย 
1 2557 2558 มาตรการสิทธิประโยชน์ทางการภาษ ี

กิจกรรมที่  3 สร้างระบบเข้าถึงแหลง่ข้อมูลด้านนักวิจัยพลังงานทดแทนและแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานทดแทน 

 โครงการ จัดท าเนียบนักวิจัยพลังงานทดแทนแบ่งแยกตามประเภท

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
1 2556 2557 

ท าเนียบนักวิจัยพลังงานทดแทนแบ่งแยกตามประเภท
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 โครงการ จัดสร้างหน่วยงานกลางที่รวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรพลังงาน

ทดแทนที่เชื่อถือได้ และทันสมัย พร้อมทั้งจัดท าระบบท านายหรือประมาณ

การปริมาณของแหล่งทรัพยากรในอนาคต รวมทั้งประชาสัมพันธ์ วิธีการ

เข้าถึงแหล่งข้อมูลเพ่ือนักวิจัยจะได้มีฐานข้อมูลในการวิจัยและ

ภาคอุตสาหกรรมใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน 

2 2556 2558 
หน่วยงานกลางที่รวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรพลังงาน
ทดแทนที่เชื่อถือได้ทันสมัย 

กิจกรรมที่ 4 สร้างกลไกการก าหนดนโยบายงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนของประเทศระยะยาว เพื่อจัดล าดับความส าคัญและเลือกเทคโนโลยีที่ควรสนับสนุนให้ท าวิจัย 

 โครงการ จัดต้ังหน่วยงานเพ่ือก าหนดทิศทางการท าวิจัยด้านพลังงาน
ทดแทนของประเทศระยะยาว 

1 2558 2559 
หน่วยงานที่ท าหน้าท่ีก าหนดทิศทางการท าวิจัยด้าน
พลังงานทดแทนของประเทศระยะยาว 
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โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา (ปี) 

กรอบเวลา (2555-2565) 

ตัวชี้วัด เริ่มต้น 

(ปี พ.ศ.) 

สิ้นสุด 

(ปี พ.ศ.) 

 โครงการเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับการวิจัยและพัฒนาร่วมในระดับ
อาเซียน 

1 2556 2557 
แผนงานการเตรียมความพร้อมฯ  
 

 

กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างสมรรถนะของ บุคลากรด้านพลังงานทดแทน ของประเทศ  

เปูาหมาย  เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรด้านพลังงานทดแทน ทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษา 

ตัวชี้วัด สัดส่วนของบุคลากรด้านพลังงานทดแทนที่สูงข้ึนกว่าปีฐาน 

โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา (ปี) 

กรอบเวลา ตัวชี้วัด 

เริ่มต้น 

(ปี พ.ศ.) 

สิ้นสุด 

(ปี พ.ศ.) 
กิจกรรมที่ 1. เพิ่มโครงสร้างพื้นฐานในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

 โครงการ จัดระบบการประเมินเพ่ือให้ทุนในการสร้าง /ซื้อ อุปกรณ์และ

เครื่องมือวิเคราะห์ที่จ าเป็นในการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ (consumer 

goods) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

1 2556 2557 
ระบบการประเมินเพ่ือให้ทุนในการสร้าง/ซื้อ อุปกรณ์และ
เครื่องมือวิเคราะห์ที่จ าเป็นในการวิจัยและพัฒนา อุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

 โครงการ จัดระบบการประเมินเพ่ือให้ทุนในการสร้าง /ซื้อ อุปกรณ์และ
เครื่องมือวิเคราะห์ที่จ าเป็นในการวิจัยและพัฒนา สินค้าอุตสาหกรรม 
(industrial goods) เช่น เครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรในประเทศเพ่ือใช้ใน
การผลิตชิ้นส่วนของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

1 2556 2557 

ระบบการประเมินเพ่ือให้ทุนในการสร้าง/ซื้อ อุปกรณ์และ
เครื่องมือวิเคราะห์ที่จ าเป็นในการวิจัยและพัฒนา 
เครื่องมือ/อุปกรณ/์เครื่องจักรในประเทศเพ่ือใช้ในการ
ผลิตชิ้นส่วนของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

กิจกรรมที่ 2  สร้างกลไกที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร โดยบูรณาการและด าเนินการควบคู่ไปกับแผนกลยุทธ์เพ่ือการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาพลังงาน
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โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา (ปี) 

กรอบเวลา ตัวชี้วัด 

เริ่มต้น 

(ปี พ.ศ.) 

สิ้นสุด 

(ปี พ.ศ.) 
ทดแทน (ในกลยุทธ์ที่ 1-3) 

 โครงการ จัดท าระบบการจัดสรรทุนการศึกษาในการสร้างทีมนักวิจัย ท่ี

เก่ียวข้องกับการพัฒนา อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

พร้อมทั้งก าหนดภาระงานที่ชัดเจนให้กับทีรับทุน เช่น ทุนเพ่ือการผลิต 

กังหันลม ต้ังมีผู้รับทุนด้านแบบกังหัน ผู้รับทุนด้านพัฒนาวัสดุ ผู้รับทุ นด้าน

ระบบเฟือง ฯลฯ 

1 2556 2557 ระบบการจัดสรรทุนการศึกษาในการสร้างทีมนักวิจัย 

 โครงการ ห้องปฏิบัติการแห่งชาติเพ่ือให้บุคลากรที่พัฒนาข้ึนมาน้ัน ได้ใช้

ความรู้ความสามารถและสร้างองค์ความรู้เพ่ือต่อยอดสู่การพัฒนาเทคโนโลยี

อย่างย่ังยืน 

3 2556 2559 ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ 

 โครงการ อบรมบุคลากรที่ท างานในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนโดย

ผู้เชี่ยวชาญจากด้านเทคโนโลยีน้ันโดยเฉพาะผ่านกระบวนการออกใบ

ประกาศนียบัตร 

10 2556 (ด าเนินการทุกปี) ปริมาณบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม 

กิจกรรมที่  3 สร้างความร่วมรู้มือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรและระหว่างประเทศ 

 โครงการจัดท าความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษาเพ่ือ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการสร้างเทคโนโลยีในระดับอุตสาหกรรมและ 

องค์ความรู้ด้านวิจัยและพัฒนาของภาคการศึกษา  

1 2556 2557 
บันทึกความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาค
การศึกษาในการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

 โครง การ จัดท าความร่วมมือกับนานาชาติเพ่ือแลกเปลี่ยนบุคลากร / 1 2556 2557 
บันทึกความร่วมมือกับนานาชาติในการแลกเปลี่ยน
บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ 
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โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา (ปี) 

กรอบเวลา ตัวชี้วัด 

เริ่มต้น 

(ปี พ.ศ.) 

สิ้นสุด 

(ปี พ.ศ.) 
ผู้เชี่ยวชาญ 

กิจกรรมที่ 4  สร้างความชัดเจน ในการให้ทุนวิจัยด้านพลังงานทดแทน 

 โครงการจัดท าล าดับความส าคัญของเทคโนโลยีหรืองานวิจัยที่จะได้รับทุน 

ครอบคลุมต้ังแต่ การวิจัยพ้ืนฐาน (เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ) การวิจัยประยุกต์  

การวิจัยเพ่ือพัฒนาต้นแบบ  การสร้าง Pilot scale (บูรณาการร่วมกับ

กิจกรรมที่ 1 ในกลยุทธ์ที่3) 

1 2556 2557 
ล าดับความส าคัญของเทคโนโลยีหรืองานวิจัยที่จะได้รับ
ทุน 
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 ภาคผนวก ก ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการฯตามแผนการด าเนินงานในช่วงเดือนท่ี 2- 6นับจากลงน าในสัญญา 

ข้อ กิจกรรม 
ระยะ
เวลา 
(วัน) 

M2 M3 M4 M5 M6 M7 

W
1 

W
2 

W
3 

W
4 

W
1 

W
2 

W
3 

W
4 

W
1 

W
2 

W
3 

W
4 

W
1 

W
2 

W
3 

W
4 

W
1 

W
2 

W
3 

W
4 

W
1 

W
2 

W
3 

W
4 

0 ขั้นตอนเตรียมการ 20                         
0.1 จัดท าแนวคิด วิธีการ ขั้นตอนการท างาน 10                         
0.2 เตรียมวางแผนการด าเนินงานโดยละเอียด 10                         
 เสนอรายงานการเริ่มต้นงาน (Inception Report) 10                         
ส่วนที่ 1 งานติดตาม ศึกษาวิเคราะห์และประเมินเทคโนโลย ี                          
1 ศึกษา รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยี Energy Storage โดยจ าแนกประเภท

คุณสมบัติ และรูปแบบการน าไปใช้งาน 
65                         

1.1 ศึกษาและรวบรวมเทคโนโลยี Energy Storage โดยจ าแนกประเภท 
คุณสมบัติและรูปแบบการน าไปใช้งานทั้งในและต่างประเทศ 

35    
 

                    

1.2 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน 
และเทคโนโลยี Energy Storage เพื่อประเมินสถานภาพการวิจัยพลังงาน
ทดแทน และเทคโนโลยี Energy Storage ของประเทศ 

10                         

1.3 จัดท ารายงานศึกษา รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยี Energy Storage โดยจ าแนก
ประเภท คุณสมบัติ และรูปแบบการน าไปใช้งาน 

10                         

1.4 จัดท ารายงานผลการประเมินสถานภาพการวิจัยพลังงานทดแทน และ
เทคโนโลยี Energy Storage ของประเทศ 

10                         

1.5 น าข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์มาท าการระดมสมองเพื่อจัดท าแผนงาน
ปฏิบัติการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาพลังงาน
ทดแทน และ Energy Storage 

20                         

 เสนอรายงานการท างานเดือนที่ 1 1                         

2 ศึกษา รวบรวมข้อมูล รูปแบบ และรายละเอียดการน าเทคโนโลยี Energy 
Storage ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงาน
ทดแทน 

40                         



 

 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ก-2 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี               มกราคม 2555 

 
2.1 ศึกษารวบรวมข้อมูล รูปแบบ และรายละเอียดการน าเทคโนโลยี Energy 

Storage ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงาน
ทดแทน ดังกล่าวโดยมีแนวทางการศึกษาที่เชิงลึกในรายละเอียดด้านเทคนิค
และรวบรวมข้อมูลโครงการหรืองานวิจัยพัฒนาที่ได้ด าเนินการแล้วทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

30 

 

      

 

   

 

   

 

   

 

    

2.2 ศึกษารวบรวมข้อมูลระบบ smart grid  และการใช้ Energy Storage ในระบบ 
smart grid 

30                         

2.3 สัมภาษณ์หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานระบบ smart grid  ให้ได้
ข้อมูลมาวิเคราะห์ประเมินเพื่อจัดท าแผนงานปฏิบัติการส่งเสริมวิจัยและ
พัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน และ Energy 
Storage 

10   
 

                     

2.4 จัดท ารายงานผลศึกษารวบรวมข้อมูล รูปแบบ และรายละเอียดการน า
เทคโนโลยี Energy Storage ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบผลิตพลังงานจาก
แหล่งพลังงานทดแทนรวมทั้งโครงการหรืองานวิจัยพัฒนาที่ได้ด าเนินการ
แล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

20   
 

                     

2.5 จัดท ารายงานผลการศึกษาระบบ smart grid  และการใช้ Energy Storage ใน
ระบบ smart grid 

10                         

 เสนอรายงานความก้าวหน้าฉบับที ่1 1    *                     
3 ศึกษารวบรวมข้อมูล รูปแบบ และรายละเอียดเทคโนโลยี Energy Storage 

ประเภทแบตเตอรี่ส าหรับใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานในภาคคมนาคมขนส่ง 
45                         

3.1 ศึกษารวบรวมข้อมูล รูปแบบ และรายละเอียดเทคโนโลยี Energy Storage 
ประเภทแบตเตอรี่ส าหรับใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานในภาคคมนาคม
ขนส่ง เช่น ในยานยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ไฮบริด เป็นต้น ในประเทศ 

35     
 

  
 

   
 

    
 

       

3.2 ศึกษารวบรวมข้อมูล รูปแบบ และรายละเอียดเทคโนโลยี Energy Storage 
ประเภทแบตเตอรี่ส าหรับใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานในภาคคมนาคม
ขนส่ง เช่น ในยานยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ไฮบริด เป็นต้น ต่างประเทศ 

35     
 

  
 

    
 

   
 

       

3.3 ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมจากการใช้เทคโนโลยี Energy Storage 
ประเภทแบตเตอรี่ส าหรับใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานในภาคคมนาคม
ขนส่ง 

10                         



 

 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี               มกราคม 2555 

 
3.4 จัดท ารายงานผลศึกษารวบรวมข้อมูล รูปแบบ และรายละเอียดเทคโนโลยี 

Energy Storage ประเภทแบตเตอรี่ส าหรับใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานใน
ภาคคมนาคมขนส่งในและต่างประเทศ 

10      
 

                  

 เสนอรายงานการท างานเดือนที่ 3 1        *                 
4 ศึกษารวบรวมข้อมูล รายละเอียด และสาระส าคัญขององค์ประกอบ

เทคโนโลยี Energy Storageและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในการประยุกต์ใช้
ร่วมกับระบบผลิตพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

20                         

4.1 ศึกษารวบรวมข้อมูล รายละเอียด และสาระส าคัญขององค์ประกอบ
เทคโนโลยี Energy Storage และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้
ร่วมกับระบบผลิตพลังงานทดแทนในประเทศ 

20        
 

   
 

   
 

        

4.2 ศึกษารวบรวมข้อมูล รายละเอียด และสาระส าคัญขององค์ประกอบ
เทคโนโลยี Energy Storage และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้
ร่วมกับระบบผลิตพลังงานทดแทนต่างประเทศ 

20        
 

   
 

   
 

        

4.3 วิเคราะห์รายละเอียดอุปกรณ์องค์ประกอบเทคโนโลยี Energy Storage  และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบผลิตพลังงานทดแทน 

10                         

4.4 จัดท ารายงานผลการศึกษาองค์ประกอบเทคโนโลยี Energy Storage และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบผลิตพลังงานทดแทนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

10        
 

                

 เสนอรายงานความก้าวหน้าฉบับที ่2 1            *             
5 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

และเทคโนโลยี Energy Storage ของต่างประเทศ ดังน้ี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีและกลุ่มประเทศ
ยุโรป (EU) 

30                         

5.1 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ของต่างประเทศดังน้ีประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน 
ประเทศเกาหลี และกลุ่มประเทศยุโรป (EU) 

20          
 

   
 

          

5.2 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยี Energy Storage 
ของต่างประเทศ ดังน้ีประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน 
ประเทศเกาหลี และกลุ่มประเทศยุโรป (EU) 

20           
 

  
 

          



 

 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี            มกราคม 2555 

 
5.3 จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทนและเทคโนโลยี Energy Storage ของต่างประเทศ ดังน้ี ประเทศ
สหรัฐอเมริกาประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลี และกลุ่มประเทศ
ยุโรป (EU) 

10            
 

            

 เสนอรายงานการท างานเดือนที่ 5 1                *         
6 วิเคราะห์และเสนอการต่อยอดเทคโนโลยีก าหนดเทคโนโลย/ีอุปกรณ์ที่

ประเทศมีโอกาสในการต่อยอด และประเมินสัดส่วนเทคโนโลยีประเมิน
ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าอย่างครบวงจรที่ประเทศจะได้รับ 

35                         

6.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรมในประเทศที่มีแนวโน้มสามารถรองรับ
การพัฒนาเทคโนโลยี/อุปกรณ์น้ีได้ 

20       
 

  
 

    
 

         

6.2 วิเคราะห์แนวทางการต่อยอดเทคโนโลยีของประเทศ 10                         
6.3 ก าหนดเทคโนโลยี/อุปกรณ์ที่ประเทศมีโอกาสในการต่อยอด 5                         
6.4 ประเมินสัดส่วนเทคโนโลยีที่คาดว่าจะสามารถพัฒนาการต่อยอดได้ 10                         
6.5 ประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาการต่อยอดน้ัน 10                         
6.6 ประเมินความคุ้มค่าอย่างครบวงจรที่ประเทศจะได้รับ 10                         
6.7 จัดท ารายงานวิเคราะห์และเสนอการต่อยอดเทคโนโลยีก าหนดเทคโนโลยี/

อุปกรณ์ที่ประเทศมีโอกาสในการต่อยอด และประเมินสัดส่วนเทคโนโลยี 
ประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าอย่างครบวงจรที่ประเทศจะได้รับ 

5                  
 

      

 เสนอรายงานความก้าวหน้าฉบับที ่3 1                    *     

ส่วนที่ 2 งานสนับสนุนการด าเนินงานการจัดท าแผนการวิจัยพลังงานทดแทน และ 
Energy storage 

                         

7 สนับสนุนการด าเนินงานของ พพ. ในการพัฒนา จัดท าแผนงานปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาพลังงานทดแทน 
และ Energy Storage 

                         

7.1 พัฒนา จัดท าแผนงานปฏิบัติการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน และ Energy Storage เช่นประสานงาน เตรียม
เอกสาร จัดท าเอกสาร สรุปการประชุม ให้ข้อเสนอแนะในการประชุม
คณะท างานด้านพลังงานทดแทนการประชุมการหารือระดมความคิดจาก
เครือข่ายหน่วยงานและนักวิจัย 

                         



 

 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี               มกราคม 2555 

 
8 จัดท าร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้

เพ่ือพัฒนาพลังงานทดแทนรวมถึงเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการ
วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่จะสามารถสนับสนุนเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

20                         

8.1 วิเคราะห์เป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
15 ปี 

10                         

8.2 วิเคราะห์และประเมินทางเทคนิคของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ก าหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

10                         

8.3 ศึกษารวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และประเมินสถานภาพเบื้องต้นด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่รองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

10                         

8.4 วิเคราะห์และประเมินทรัพยากรด้านการวิจัย ด้านอุปกรณ์ด้านบุคลากรใน
หน่วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัย 

10                         

8.5 จัดท าร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน 

10                         

8.6 เสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนที่จะสามารถสนับสนุนเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 
ป ี

5                         

 เสนอรายงานการท างานเดือนที่ 7 1                        
9 จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างแผนการวิจัยฯจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง/ผู้

มีส่วนได้เสีย จ านวน  1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 40 คน 
20                         

9.1 ด าเนินงานจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างแผนการวิจัยฯจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย จ านวน  1 คร้ัง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 
40 คนรวมทั้งประสานงาน เตรียมเอกสารจัดท าเอกสาร สรุปการประชุม 

20                         

 เสนอรายงานความก้าวหน้าฉบับที ่4 1                         

10 จัดท าสรุปแผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้
เพ่ือพัฒนาพลังงานทดแทนรวมถึงเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการ
วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้บรรลุตามเป้าหมายแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ปี 

 
10                         

10.1 น าผลและประเด็นจากการสัมมนาฟังความคิดเห็นร่างแผนการวิจัยฯและการ
ส่งความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย
มา รวมทั้งแผนงาน/โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาปรบัปรุงร่างแผนการวิจัยฯ 

5                         



 

*หมายเหตุ 1. ระยะเวลาไม่รวมวันเสาร-์อาทิตย์   2 ช่องสีเทาหมายถึงแผนงาน และเส้นสีด าหมายถึงงานที่ด าเนินการจริง 

 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ก-6 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี       มกราคม 2555 

 
10.2 จัดท าสรุปแผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้

เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน 
5                         

10.3 เสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนให้บรรลุตามเป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป ี

5                         

 เสนอรายงานการท างานเดือนที่ 9 1                         
11 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ จ านวน 1 ครั้งโดยมีผู้เข้าร่วม

สัมมนาไม่น้อยกว่า 70 คน 
20                         

11.1 ด าเนินงานจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ จ านวน 1 คร้ังโดยมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 70 คนรวมทั้งประสานงาน เตรียมเอกสารจัดท า
เอกสาร สรุปการประชุม 

20                         

12 น าข้อมูลผลงานในส่วนที่ 1 ลงในฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านพลังงาน
ทดแทนของ พพ.ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานทดแทน 

30                         

12.1 ศึกษาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนของ พพ. 10                         
12.2 น าข้อมูลผลงานในส่วนที่ 1 ลงในฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านพลังงาน

ทดแทนของ พพ. ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานทดแทน 
20                         

 เสนอร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final report) 1                         
 เสนอรายงานการท างาน เดือนที่ 11 1                         

13 จัดท ารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยรายงานหลัก
ภาษาไทยรายงานสรุปส าหรับผู้บริหารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อม
ทั้งรายละเอียดแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีฉบับสมบูรณ์ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

20                         

13.1 จัดท ารายงานหลักภาษาไทยพร้อม CD จ านวน 50 ชุดและรายงานสรุป
ส าหรับผู้บริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อม CD อย่างละ 50 ชุด 

20                         

13.2 จัดท ารายละเอียดแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีฉบับสมบูรณ์ ฉบับภาษาไทย จ านวน 100 
เล่มและฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 100 เล่ม และบันทึกในรูปแบบ CD (รวม
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จ านวน 100 ชุด 

20                         

 เสนอรายงานฉบับสุดท้าย (Final report) 1                         



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี                มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ข- 1 

ภาคผนวก ข ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ของเทคโนโลยี Energy storage  

 ในปี 2010 Electric Power Research Institute ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประเมินราคาต้นทุนของเทคโนโลยี 

Energy Storage เพ่ือใช้ในการควบรวมกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ไว้โดยแบ่งขนาดของความจุของ Energy Storage ไว้ 

2 ระดับคือ ความจุในระดับ เมกะวัตต์และ ความจุในระดับกิโลวัตต์ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ ข1 และ ข2   ตามล าดับ 

ตารางที่ ข1 ลักษณะของ Energy Storage แบ่งตามการใช้งาน โดยมีความจุในระดับเมกะวัตต์ 

เทคโนโลยี 
ระดับความเติบโต

ของเทคโนโลยี 
ความจ ุ
(MWh) 

ก าลังไฟฟ้า 
(MW) 

ระยะเวลาใช้งาน 
(hrs) 

%ประสิทธิภาพ 
(รอบการใช้งาน

รวม) 

ราคา 
(฿/kW-h) 

Energy storage ขนาดใหญ่ส าหรับสนับสนุนระบบและการควบรวมกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

Pumped Hydro ก าลังเจริญเติบโต 
1,680-5,300 280-530 6-10 

80-82  
(>13,000) 

13,860-14,190 
5,400-
14,000 

900-1,400 6-10 
8,250-8,910 

CAES 
(underground) 

ใช้เชิงพาณิชย์ 
1080 

135 
8 

(>13,000) 
4,125 

2700 20 1,980 
Sodium-Sulfur ใช้เชิงพาณิชย์ 300 50 6  75  ( 4500) 17,160-18,150 

Advanced 
Lead-Acid 

ใช้เชิงพาณิชย์ 200 50 4 85-90(2200) 14,025-15,675 
ใช้เชิงพาณิชย์ 250 20-50 5 85-90(4500) 30,360-32,340 
สาธิต (Demo) 400 100 4 85-90(4500) 22,275 

Vanadium 
Redox 

สาธิต (Demo) 250 50 5 
65-75 

(>10,000) 
20,460-24,420 

Zn/Br Redox สาธิต (Demo) 250 50 5 60 (>10,000) 9,570-11,550 
Fe/Cr Redox วิจัยและพัฒนา 250 50 5 75 (>10,000) 11,880-12,540 
Zn/air Redox วิจัยและพัฒนา 250 50 5 75 (>10,000) 9,570-11,220 

Energy storage ส าหรับISO Fast Frequency และการควบรวมกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

Li-ion สาธิต (Demo) 0.25-25 
1-100 

0.25-1 
87-92 

(>100,000) 
143,220-
204,600 

Advanced 
Lead-Acid 

สาธิต (Demo) 0.25-25 
1-100 

0.25-1 
75-90 

(>100,000) 
91,410-125,400 

Energy storage ส าหรับระบบสายส่ง 
CAES 

(aboveground) 
สาธิต (Demo) 250 50 5 (>10,000) 12,870-14,190 

Advanced 
Lead-Acid 

สาธิต (Demo) 3.2-4.8 1-12 3.2-4 
75-90 

 (>4500) 
20,625-37,950 

Sodium-Sulfur ใช้เชิงพาณิชย์ 7.2 1 7.2 
75 

 (4500) 
14,685-18,315 

Zn/Br Flow สาธิต (Demo) 5-50  1-10 5 
60-65 

(>10,000) 
11,220-44,550 

Vanadium 
Redox 

สาธิต (Demo) 4-40 1-10 4 
65-70 

(>10,000) 
24,750-27,390 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี                มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ข- 2 

เทคโนโลยี 
ระดับความเติบโต

ของเทคโนโลยี 
ความจ ุ
(MWh) 

ก าลังไฟฟ้า 
(MW) 

ระยะเวลาใช้งาน 
(hrs) 

%ประสิทธิภาพ 
(รอบการใช้งาน

รวม) 

ราคา 
(฿/kW-h) 

Fe/Cr Flow วิจัยและพัฒนา 4 1 4 75(>10,000) 9,900-13,200 
Zn/air วิจัยและพัฒนา 5.4 1 5.4 75(4,500) 10,560-11,550 
Li-ion สาธิต (Demo) 4-24 1-10 2-4 90-94 (4,500) 29,700-56,100 

Energy storage ส าหรับการค้าและใช้ในอุตสาหกรรม 
Advanced 
Lead-Acid 

สาธิต และใช้เชิง
พาณิชย์ 

0.1-10 0.2-1 4-10 75-90(4500) 15,180-23,100 

Sodium-Sulfur ใช้เชิงพาณิชย์ 7.2 1 7.2 75(4500) 14,685-18,315 

Zn/Br Flow 
ใช้เชิงพาณิชย์ 0.625 0.125 5 60-63 

(>10000) 
16,005-14,520 

สาธิต 2.5 0.5 5 
Vanadium 

Flow 
สาธิต 0.6-4 0.2-1.2 3.5-3.3 

65-70 
(>10000) 

41,250-30,030 

Li-ion สาธิต 0.1-0.8 0.05-0.2 2-4 
80-93 
(4500) 

31,350-62,700 

*หมายเหตุ  1. ค่าเงินแปลงมาจาก US Dollarโดย 1 US Dollar = 33 บาท  

                   2. ข้อมูลอ้างองจากElectricity Energy Storage Technology Options A White Paper Primer on Applications, Costs, and 
Benefits(2010) Electric   
                       Power  Research Institute, USA 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี                มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ข- 3 

ตารางที่ ข2 ลักษณะของ Energy Storage แบ่งตามการใช้งาน โดยมีความจุในระดับกิโลวัตต์ 

เทคโนโลยี 
ระดับความเติบโต

ของเทคโนโลยี 
ความจ ุ
(MWh) 

ก าลังไฟฟ้า 
(MW) 

ระยะเวลาใช้งาน 
(hrs) 

%ประสิทธิภาพ 
(รอบการใช้งาน

รวม) 

ราคา 
(฿/kW-h) 

Energy storage ส าหรบระบบกระจายไฟฟ้า 
Advanced 
Lead-Acid 

สาธิต และใช้เชิง
พาณิชย์ 

100-250 25-50 2-5 
85-90 
(4500) 

13,200-31,350 

Zn/Br Flow สาธิต 
100 50 2 60 

(>10000) 
23,925-64,350 

Li-ion สาธิต 
25-50 25-50 1-4 80-93 

(5000) 
31,350-118,800 

Energy storage ส าหรับการจัดการระบบพลังงานในบ้านเรือน 

Lead-Acid 
สาธิต  10 

5 
2 85-90  

(1,500-5,000) 
74,580 

ใช้เชิงพาณิชย์ 20 4 46,200 

Zn/Br Flow  สาธิต 0.25-25 
1-100 

0.25-1 
75-90 

(>100,000) 
91,410-125,400 

Li-ion สาธิต 7-40 1-10 1-7 75-92 (5,000) 26,400-74,250 
*หมายเหตุ  1. ค่าเงินแปลงมาจาก US Dollarโดย 1 US Dollar = 33 บาท  

                   2. ข้อมูลอ้างองจากElectricity Energy Storage Technology Options A White Paper Primer on Applications, Costs, and 
Benefits(2010) Electric   
                       Power  Research Institute, USA 



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
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ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี               มิถุนายน 2555 

 ภาคผนวก ค สถานภาพปัจจุบันของเทคโนโลยีเก็บสะสมพลังงาน (Energy storage) 

           ตารางที่ ค1 สถานภาพปัจจุบันของเทคโนโลยีเก็บสะสมพลังงาน (Energy storage) 

เทคโนโลยี 
สถานภาพเทคโนโลยี ศักยภาพของแหล่ง

ทรัพยากรในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ 
Advance Li-ion 
battery 

• มีการใชอย่างแพร่หลาย เช่น   
- ประเทศสหรัฐอเมริกาใช ้แบตเตอร่ี Lithium Polymer (Li-Po)ในรถไฟฟ้ ารุ่นใหม่ 
และสามารถชาร์จแบตเตอร่ีให้เต็มในเวลาเพียง 30 นาที   
- บริษัทโตโยต้าอเมริกาประกาศผลักดันรถไฟฟ้า (ไม่ใช่ไฮบริด) อย่างเต็มตัว 
- มีการพัฒนาวัสดุที่ใช้ท าขั้วแบตเตอร่ี และสารละลายอิเล็กโทรไลท์  

• มีการใชอย่างแพร่หลาย เช่น  
- ส่วนใหญ ่ใช ้กับคอมพิวเตอร ์โน ้ตบุ ๊ค อุปกรณ ์สื่อสาร และระบบไฟฟ ้
าส ารอง  
- บริษัทโตโยต้าประเทศไทย ใช้แบตเตอร่ีแบบ Ni-MH กับรถยนต์ไฮบริดรุ่น
ปัจจุบัน 

ต่ า 

Advanced Pb-
acid  
battery 

• มีการใชอย่างแพร่หลาย เช่น  
- มีการพัฒนาแบตเตอร่ีตะกั่วกรดขั้นสูง เช ่น High  power,  High energy, and 
High efficiency  
-  นอกจากน้ันยังพัฒนา Absorbent  Material  Separatorโดย GNB 
technology และ Gelled electrolyteโดย C&D technology  
- พัฒนา Pulsar (Dunlop Australia)  
- พัฒนา Spirally Wound (Optima, Bolder, Gates, etc)  
- พัฒนา Desulfator/Rejuvenator  
- พัฒนา Ultrabattery ซึ่งใช้ supercapacitor ร่วมกับขั้วลบของแบตเตอร่ีเดิม 
พัฒนาโดย CSIRO 
- ปัจจุบันมีการน าแบตเตอร่ี NiCd,  NiMH  และ Li-Ion  มาใช ้แทนแบตเตอร่ีตะกั่ว
กรด เน่ืองจากเก็บประจุไฟฟ้าได้ดีกว่าและมีน้ าหนักเบากว่า 

• มีการใชอย่างแพร่หลาย เช่น  
- ส่วนใหญ ่เป นแบตเตอร่ีตะกั่วกรด ส าหรับการสตาร ์ท ระบบแสงสว ่าง 
และจุดระเบิด (แบบ SLI)  
- มีการใช้แบตเตอร่ีตะกั่วกรดในภาคการขนส ่งยานยนต ์  เช่น รถจักรยาน
ยนต์ รถยนต์ เรือ รถไฟ เปนต้น   
- ใช้ในระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับระบบสื่อสาร  ระบบ 
คอมพิวเตอร์  
-  ในประเทศไทยมีบริษัทผู้ผลิต น าเข้าและจ าหน ่ายหลายบริษัท แต ่มีราย
ใหญ่อยู่ประมาณประมาณ 8 บริษัท  

สูง 

Nano battery • อยู่ในขั้นตอนวิจัยและพัฒนา เช่น  
- มีการพัฒนา Nano-tube carbon additives 

• อยู่ในขั้นการวิจัยและพัฒนา ต่ า 
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Flow battery • มีการใชอย่างแพร่หลาย เช่น  

-  บริษัท GEFC  จ ากัด ของประเทศจีน ผลิต Membrane, Electrode, 
Electrolyte Vanadium Redox Flow Batter (VRB ) ส าหรับระบบพลังงาน
ทดแทน และยานยนต์ เช่น Mercedes Benz, Volkswagen 
Volvo, Chrysler เปนต้น 
-  บริษัท Sumitomo Electric Industries (SEI)  ประเทศญี่ปุ น ติดต้ังเทคโนโลยี 
Vanadium Redox Batteries  ซึ่งสามารถเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าได้ 500 kW, 10 
hrs (5MWh) และมีการประยุกต์ใช้กักเก็บไฟฟ้าได้ถึง 3MW  

• อยู่ในขั้นการวิจัยและพัฒนา เช่น  
- คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ ์พลังงาน  ให ้เงินสนับสนุน
โครงการต ้นแบบการประยุกต ์ใช ้งานเทคโนโลยีวา นาเดียม รีโดซ ์ โฟล 
(Vanadium Redox Flow)  ซึ่งเป นแบตเตอร่ี เก็บส ารองพลังงานไฟฟ ้าด้
วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีประสิทธิภาพสูงและสา มารถปรับเปลี่ยนพลังงานเคมีใน
น้ าตาลให้เปนพลังงานไฟฟ้าได้  
- บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย ) จ ากัด  ก าลังพัฒนาต้ นแบบเชิง
พาณิชย ์ โครงการประยุกต ์ใช ้งานเทคโนโลยีเคร่ืองเก็บสะสมไฟฟ ้า 
(Vanadium Redox Flow Battery)  ซึ่งได ้มีการท าสัญญาขายไฟฟ ้าเข ้า
ระบบให้แก่การไฟฟ ้านครหลวง (กฟน.) เดือนละประมาณ 500 กิโลวัตต ์
ชั่วโมง ต้ังแต่ปลายปี 2547  

ต่ า 

Pumped- storage  
Hydroelectricity   

• มีการใชอย่างแพร่หลาย เช่น   
- มีการผลิตไฟฟ ้าจากระบบ  Pumped- storage hydroelectricity  ในประเทศ
ออสเตรเลีย ก าลังผลิต 1,690 MW  
- จีน ก าลังผลิต 4,200 MW  
- ฝร่ังเศส ก าลังผลิต 4,200 MW  
- เยอรมันนี ก าลังผลิต 2,110 MW  
- อิหร่าน ก าลังผลิต 1,140 MW  
- อิตาลี ก าลังผลิต4,244 MW   
- ญี่ปุน ก าลังผลิต 14,356 MW  
- ลักเซมเบิร์ก ก าลังผลิต 1,096MW  
- รัสเซีย ก าลังผลิต 5,068 MW  
- แอฟริกาใต้ ก าลังผลิต 1,200 MW  
- ไต้หวัน ก าลังผลิต 2,628 MW  
- อังกฤษ ก าลังผลิต 1,890 MW  
- สหรัฐอเมริกา ก าลังผลิต 15,583 MW 
- นอกจากน้ีประเทศฝร่ังเศสยังมีระบบ Pumped  storage hydroelectricity จาก
เขื่อนกั้นน้ าทะเล  

• มีการใชอยู่บางแต่ยังไม่แพร่หลาย เช่น  
- ปัจจุบันเขื่อนภูมิพล มีก าลังผลิตติดต้ังทั้งสิ้น 731,200 กิโลวัตต ์ ให ้
พลังงานไฟฟ ้า ป ีละ 1,062 M  kWh โดยมีการติดต้ังเคร่ืองก าเนิดไฟฟ ้
าเคร่ืองที่ 8 แบบสูบกลับ ขนาดก าลังผลิต 171,000 kW  
-  เขื่อนล าตะคองมีก าลังการผลิตติดต้ังทั้งสิ้น 1,000 MW ให้พลังงานไฟฟ ้
าปีละ 400 M kWh ซึ่งเปนระบบไฟฟ้าแบบสูบกลับ 
- เขื่อนศรีนครินทร ์ มีก าลังผลิตรวมทั้งสิ้น 320,000  กิโลวัตต ์ โดยมีการ
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ ้าแบบสูบกลับเคร่ืองที่ 4 และ 5 ขนาดก าลังผลิต
เคร่ืองละ 180,000 kW นับเปนเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ า ที่มีก าลังผลิตสูงที่สุดใน
ประเทศไทย 

ปานกลาง 
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Ice storage • มีการใชอย่างแพร่หลาย เช่น   

- ในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อาคารส านักงาน และศูนย ์
การค้า เปนต้น  

• มีการใชบางแต่ยังไม่แพร่หลาย เช่น  
- เครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ใช้ระบบท าความเย็น
ให้แก่โรงงานผลิตอาหาร ด าเนินการโดยกลุ่มบริษัทไอ.ที.ซี.จ ากัด 
-  ธนาคารนครหลวงไทย  ห ้างสรรพสินค้ าแอร์พอร์ท พลาซ่า  โรงแรมฮิล
ตัน  อินเตอร ์เนชั่นแนล  และโรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม 1ใช้ระบบสะสม
พลังงานในรูปของ Ice storage  แบบ Ice harvester  
-  ปัจจุบันเทคโนโลยี Ice storage  นิยมใช ้กัน 2  ระบบ  คือ  ระบบ ผลิต
และละลายน้ าแข็งเก็บไว้ในถัง (Ice Harvesting System) และระบบขดท ่
อน้ ายาแช่อยู่ในถังน้ า (Ice on Coil System)  

ปานกลาง 

Energy 
management 

•  มีการใชอย่างแพร่หลาย เช่น   
- มีมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy  
efficiency) ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารส านักงาน เปนต้น 

•  มีการใชอย่างแพร่หลาย เช่น   
- กระทรวงพลังงานมีมาตรการการประหยัดพลังงาน  การอนุรัก ษ์พลังงาน
และกองทุนส่งเสริมต่างๆ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน ต ลอดจน
การสร้างความตระหนัก ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน โรงงานอุตสาหกรรม 
และ อาคารที่พักอาศัย เปนต้น   

สูง 

H2 storage • มีการใชอย่างแพร่หลาย เช่น  
- มีสถานีไฮโดรเจนส าหรับรถเซลล์เชื้อเพลิงมากกว่า 100 สถานี เกือบคร่ึงหน่ึงอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา ที่เหลือ อยู่ในยุโรป ญี่ปุน  ออสเตรเลีย แคนาดา เกาหลี จีน และสิงค
โปร์ ส าหรับสถานีมี 2 แบบ คือ  
- สถานีเติมไฮโดรเจนที่รับไฮโดรเจนเหลวน ามาเปลี่ยนสถานะเปน ก๊าซที่ความดันสูง
เพื่อเติมให้กับยานพาหนะ   
- สถานีเติมไฮโดร เจนที่ผลิตไฮโดรเจนในตัวเองโดยใช ้วิธีอิเล็กโตรไลซิสและ
กระบวนการปฎิรูปไฮโดรคาร์บอน   
- สหภาพยุโรปมีโครงการวิจัยด ้าน H2 storage และผลักดันโครงสร ้างพื้นฐาน เช ่
นโครงการ Clean Urban Transportation for Europe-CUTE  มีความร ่วมมือทั้ง
ระดับรัฐบาลท้องถิ่น หน่วยงานขนส่งมวลชนท้องถิ่นและบริษัทผลิตก๊าซไฮโดรเจน 

• อยู่ในขั้นการวิจัยและพัฒนา เช่น  
- กลุ ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต ่างๆ และนักวิจัยจากส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศึกษาวิจัย  และพัฒนาทางด ้
านไฮโดรเจน ดังน้ี  
- ชุดผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอล และก๊าซชีวภาพเพื่อเซลลเชื้อเพลิงแบบ
ออกไซด์ของแข็งขนาด 1 kW  
- ระบบจัดการทางความร้อนและไฟฟ้าส าหรับเซลล์เชื้อเพลิงขนาด1-5 kW  
- ชุดผลิตไฮโดรเจนจากมีเทน  
- นอกจากน้ียังมีแผนการพัฒนาไฮโดรเจน และเซลล์เชื้อเพลิงของประเทศ   
- ส าหรับเซลล์เชื้อเพลิง มีการวิจัยพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิง SOFC ขนาด1 kW   
- เซลล์เชื้อเพลิง PEMFC 300 W และ 1 kW  

ต่ า 
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Compressed Air  
Energy Storage 
(CAEs) 

• มีการใชอยู่บาง  เช่น  
- ประเทศสหรัฐอเมริกามี CAEs Plants เพื่อผลิตไฟฟ ้า ขนาด 110-290 MW โดย
อัดอากาศเก็บไว้ใต้ดิน เช ่น ในโพรงเกลือหิน ในช ่วงมีไฟฟ ้าเกิน แล ้วปล่อยออกมา
ขับเคลื่อนกังหัน เพื่อผลิตไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงกว่าอุปทาน  
- กลุ ่ม Public Service Enterprise Group (PSEG)  ลงทุนสร ้างระบบ  CAEs  
จ านวน 2 ระบบ ที่รัฐ New  Jersey  รวมมูลค่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ  
•  ที่เมือง Norton  รัฐ Ohio ติดต้ังระบบ CAEs  ที่ใหญ ่ที่สุด ขนาด 2,700 MW 
โดยการอัดอากาศที่ความดัน 1,500 psi ลงไปในเหมืองหินปูน ลึก 2,200 ฟุต 

• อยู่ในขั้นการวิจัยและพัฒนา   
- ส าหรับประเทศไทยการพัฒนาเทคโนโลยีด ้าน  CAEs ยังขาดแหล ่งเก็บ
สะสมที่เหมาะสม 

ต่ า 
 

** หมายเหตุ ข้อมูลตารางจากการประชุมระดมสมอง การจัดท าสถานภาพและแนวโน้มของเทคโนโลยีสาขา Energy Storage ครั้งที่ 1/2553 (วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 13:00-16:00 น.)
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 ภาคผนวก ง การพัฒนาเทคโนโลยี Energy storage 

           ตารางที่ ง1 การพัฒนาเทคโนโลยี Energy storage 

เทคโนโลยี 
การพัฒนาเทคโนโลยี 

ต่างประเทศ ในประเทศ 
10-20ปี 50 ปี 

Advance Li-ion battery •  พัฒนาแบตเตอร่ี Li-Po  ส าหรับรถไฟฟ า  และพัฒนา 
Advanced Li-Ion new system 

•  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอร่ีตะกั่วกรด  เช่น 
High power, High energy และ High efficiency  
•  พัฒนาแบตเตอร่ี VRLA (Valve Regulated Lead Acid 
Battery), พัฒนา Absolute Material Separator และพัฒนา  
Gelled electrolyte 

•  พัฒนา Advanced Batteries (Li-ion, 
Pb-acid, Nano, NaS, Zn/Air และ 
Metal-Air) new system  
•  พัฒนาแบต เตอร่ีโดยใช ้เทคโนโลยีคาร ์
บอนต่ า (Low carbon technology) ใน
อุตสาหกรรมการผลิต 

Advanced Pb-acid  
battery 

•  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอร่ีตะกั่วกรด  เช่น 
High power, High energy และ High efficiency  
•  พัฒนาแบตเตอร่ี VRLA (Valve Regulated Lead Acid 
Battery), Absolute Material Separator และ Gelled 
electrolyte 

Nano battery •  พัฒนา Nano-tube carbon additives และAdvanced 
Nano battery 

Flow battery •  พัฒนา Flow battery แบบ Vanadium Redox Battery 
และ Advanced Flow battery new system 

Pumped- storage  
Hydroelectricity   

• เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาโดยพัฒนา speed machine   
• พัฒนา Advanced Pumped-storage Hydroelectricity   

• พัฒนาส่วนประกอบของระบบ Pumped- storage  
Hydroelectricity  
• ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ าจากระบบ Pumped-
storage Hydroelectricity ให้ได้ 324 MW ตามแผน 15 ปี ของ
กระทรวงพลังงาน  
• สร้างแรงจูงใจผ่านกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean  
Development Mechanism-CDM) และส ่วนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟา (Adders) ในการส่งเสริมการผลิตและเก็บสะสมไฟฟ าจาก
พลังงานหมุนเวียน 

• พัฒนาด ้าน Advanced Pumped-
storage Hydroelectricity   
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Ice storage •  ใช้เทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงานในรูปของน้ า แข็ง น้ า เย็น 

หรือ โลหะผสมที่มีจุดเยือกแข็งต่ า (eutectic solution)  
•  ส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบ Ice Harvesterและระบบ Ice on Coil 

•  พัฒนาเทคโนโลยี Advanced ice storage  และส ่วน
ประกอบของระบบ Ice storage  โดยใช ้วัสดุภายในประเทศ 
(Local content)  

•  พัฒนา Advanced ice storage new 
system 

Energy management •  พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ SCADA/EMS เพื่อช ่วยงานด้าน
การจัดการพลังงาน  ส าหรับตรวสอบ  ควบคุม และปรับปรุง
ประสิทธิภาพพลังงานไฟฟา ก๊าซ และน้ า 

•  พัฒนา Energy management new system  
 

•  พัฒนา Energy management new 
system 

H2 storage •  พัฒนาสถานีเติมไฮโดรเจนส าหรับยานพาหนะ   
•  ขยายสถานีเติมไฮโดรเจนที่ผลิตไฮโดรเจนในตัวเองโดยใช ้วิธีอิ
เล็กโตรไลซิสและกระบวนการปฎิรูปไฮโดรคาร์บอน   
• ขยายโครงการ Clean Urban Transportation for Europe 
CUTE  ที่มีความร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่น  หน่วยงาน 
ขนส่งมวลชนท้องถิ่นและบริษัทผลิตก๊าซไฮโดรเจนออกไปทั่วยุโรป
ประเทศอ่ืนๆ 

• พัฒนาเทคโนโลยีก ารผลิต  การแปรรูป  การขนส ่ง  กา ร
จัดเก็บและการใช้พลังงานไฮโดรเจน  
• ประเมินความเปนไปได้ทั้งทางเทคโนโลยี  เศรษฐศาสตร์  
การเงิน และสิ่งแวดล้อมของพลังงานสะอาด  
• พัฒนาและประยุกต์นวัตกรรมด้านไฮโดรเจน เช่น  
-  ต้นแบบ H2 storage  ที่ใช้วัสดุภายในประเทศ (Local  
content)  
- การผลิตH2โดย Steam reformation  จากแหล ่งพลังงาน
ทดแทน  
-  H2 Storage, H2 System Management, H2 stationary   
• จัดท ายุทธศาสตร์และฐานข้อมูลพลังงานไฮโดรเจนและ 
เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง  
• ก าหนดแนวทาง  ระเบียบ  มาตรฐาน  การผลิต  การแปรรูป 
การขนส่ง  การจัดเก็บและการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่าง 
ปลอดภัย  
• สร้างความร่วมมอืทั้งในและต่างประเทศ 

• Infrastructure, H2 production& H2 
based fuel market   
• H2 large scale commercialization   
 

Compressed Air  
Energy Storage (CAEs) 

•   พัฒนา Advanced CAEs new system •  ส่งเสริมการท า Guideline/standards  
•  ต้นแบบ CAEs system  
•  ส่งเสริมการผลิตไฟฟาโดยใช้ระบบอากาศอัด จากแหล่ง 
พลังงานทดแทน  
•  เทคโนโลยี CAEs Storage, Air Management System   

• พัฒนา Advanced CAEs new system  

** หมายเหตุ ข้อมูลตารางจากการประชุมระดมสมอง การจัดท าสถานภาพและแนวโน้มของเทคโนโลยีสาขา Energy Storage ครั้งที่ 1/2553 (วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 13:00-16:00 น.)
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ภาคผนวก จ รายละเอียด Renewable Portfolio Standard (RPS) ของสหรัฐอเมริกา 

ตาราง จ1 RPS Rules on Geographic Eligibility 

State Geographic Eligibility 

Arizona State generation or interconnection 

California State generation or delivery (CAISO)a 

Colorado No restrictions 

Connecticut Regional generation or delivery (ISO-NE)a 

Delaware Regional generation or delivery (PJM)a 

District of Columbia Regional generation or delivery (PJM) or from states adjacent to PJM  

Hawaii In-state project only 

Illinois In-state project only, unless cost-effective alternative available from adjacent 

state 

Iowa In-state project only 

Maine Regional generation or delivery (ISO-NE) 

Maryland Regional generation or delivery (PJM) or from states adjacent to PJM  

Massachusetts Regional generation or delivery (ISO-NE) 

Minnesota State generation or delivery 

Montana State generation or delivery 

Nevada State generation or delivery 

New Hampshire Regional generation or delivery (ISO-NE) 

New Jersey Regional generation or delivery (PJM) 

New Mexico State generation or delivery 

New York State generation or delivery (NYISO)a 

North Carolina State generation or delivery 

Oregon Regional generation or delivery 

Pennsylvania Regional generation or delivery (PJM) 

Rhode Island Regional generation or delivery (ISO-NE) 

Texas State generation or interconnection 

Washington Regional location or state delivery 

Wisconsin State generation or delivery 
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a Refers to Independent System Operation in CA, NY, and New England; PJM Interconnection is a regional 

transmission organization that coordinates the movement of wholesale electricity in all or parts of DE, IN, 

KY, MD, MI, NJ, NC, OH, PA, TN, VA, WV, and the District of Columbia. 

ที่มา: Union of Concerned Scientists 2007; Database of State Incentives for Renewable & Efficiency (www.dsireusa.org); and 
individual state RPS laws and rules. 

ตาราง จ2 Financial Incentives Offered in States with RPS Solar Set-Asides 

State Incentive 

Arizona $2.00 to $3.00/W system rebatea 

Colorado $2.00/W system rebate + $2.50/W RECs paymentb 

Delaware 

 

System rebate up to 50%; $22.5K maximum for residential, $250K maximum for 

non-residential  

District of Columbia No incentives available 

Maryland 

 

System rebate up to 20%; $3K maximum for residential, $5K maximum for non-

residential   

Nevada 

 

$3.00/W system rebate for residential and small business 

$5.00/W system rebate for schools and public buildings 

New Hampshire No incentives available 

New Jersey* 

 

$3.50/W rebate on private site for 0-10 kW (+$0.6/W for schools) 

$2.50/W rebate on private site for 10-40 kW (+$0.65/W for schools) 

$2.25/W rebate on private site for 40-100 kW (+$0.25/W for schools) 

$2.0/W rebate on private site for 100-500 kW (+$0.3/W for schools) 

$1.75/W for 500-700 kWc 

*New Jersey Solar Rebates on hold until new funding is available 

New Mexico 13¢/kWh for systems up to 10 kWd 

New York $4.00/W to $4.50/W system rebate up to 5 kW for residential and 25 kW for non-

residential; 

$3.00/W to $3.50/W system rebate for capacity above 5 kW for residential and 25 

kW for non-residential; 

Capped at 60% of installed costs for up to 10 kW for residential and 100 kW for 

non-residential   

http://www.dsireusa.org/
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North Carolina No incentives available 

Pennsylvania No incentives available 

aArizona Public Service Solar Partners incentive program. The state also provides a 10% corporate tax 

credit and a personal tax credit. 
bRECs payment amount is for Xcel Energy’s Solar*Rewards incentive program for systems 10 kW or less in 

size; the RECS payment for larger  system is 11.5¢/kWh. 
cNJ BPU Clean Energy Office is currently restructuring the solar energy programs and incentives. 
d PNM Customer Solar PV program 

ที่มา : Database of State Incentives for Renewable & Efficiency (www.dsireusa.org) 
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ภาคผนวก ฉ ตัวอย่างการค านวณมูลค่าเทคโนโลยีจากต้นทุนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน

ทดแทนในบทท่ี 7 

 ตัวอย่างการสร้างโรงไฟฟ้าจากแผงแสงอาทิตย์ 
 

 

รูปที่ 7.2 โครงสร้างราคาของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ [8] 

จากรูปที่ 7.2 (ในบทที่ 7 หน้า 7-3) จะเห็นได้ว่า ค่า silicon คิดเป็นร้อยละ 20 ของต้นทุนการสร้างระบบโรงไฟฟ้า
จากแผงแสงอาทิตย์ ซึ่ง Silicon น้ีต้องน าเข้าจากต่างประเทศ และต้นทุนส่วนที่เหลือร้อยละ 80 สามารถผลิตได้ในประเทศ ใน
ขณะเดียวกันกนก กล่อมจิตและเกียรติ ยุทธกวีญาณ [7] ได้ค านวณต้นทุนการสร้าง โรงไฟฟ้าจากแผงแสงอาทิตย์อยู่ ระหว่าง 
165-175 ล้านบาท/MW เมื่อน าราคาประเมินน้ีค านวณร่วมกับเป้าหมาย การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในปี 2559และ 2565 
ก็จะสามารถประมาณราคาต้นทุนการโรงไฟฟ้าจากแผงแสงอาทิตย์ได้ ดังน้ี 

เป้าผลิตไฟฟ้าจากแผงแสงอาทิตย์ หมายปี 2559 = 95 MW  

ดังน้ันต้นทุนการโรงไฟฟ้าจากแผงแสงอาทิตย์= 165x95 และ 175x95 ล้านบาท 
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มูลค่าของเทคโนโลยีที่ผลิตได้ในประเทศ(หลักC, ตารางที่ 8.2)=165x95x0.8 และ 175x95 x0.8 

= หลักA, ตารางที่8.2 xหลักB, ตารางที่8.2 x0.8 

มูลค่าการน าเข้า Silicon wafer (หลักD, ตารางที่ 8.2) =165x95x0.2และ 175x95 x0.2 

      = หลักA, ตารางที่8.2 xหลัก B, ตารางที่8.2 x 0.2 

ตารางที่ 7.2 มูลค่าของต้นทุนในสร้างโรงไฟฟ้าจากแผงแสงอาทิตย์ หากสามารถน าพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าตาม

เป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (จากบทท่ี 7 หน้า 7-4) 

ปี พ.ศ. 

เป้าหมายการผลิต

ไฟฟ้าจาก Solar 

cell (MW)[8] 

 

(A) 

ราคาลงทุน      (ล้าน
บาท/MW)[7] 

 

(B) 

ต้นทุนราคาโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ ในส่วนของ

อุตสาหกรรมที่ผลิตได้ในปะเทศ 

(พันล้านบาท) 

(C)= (A) x (B) x0.8 

ต้นทุนราคาโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ ในส่วนที่ต้องน าเข้า 

Silicon waferจากต่างประเทศ 

(พันล้านบาท) 

(D) = (A) x (B) x0.2 

2559 95 165-175 12.43-13.30 3.135-3.325 

2565 500 165-175 60-70 16.5-17.5 

วิธีการน้ีใช้ในกาค านวณมูลค่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในบทที่ 7 ทั้งหมด โดยไม่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงตาม
ระยะเวลาของค่าเงินและราคาเทคโนโลยี  
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ภาคผนวก ช รายละเอียด เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานแต่ละประเภท 

เทคโนโลย ี รายละเอียด 

Waste Incineration เผาขยะแบบความร้อนร่วม  (Combined Heat and Power, CHP) เป็นเทคโนโลยีที่มีใช้แล้ว

ในเชิงพาณิชย์แต่ต้องมีการป้อนขยะอย่างต่อเน่ือง 

Co-combustion เผา Residual Derived Fuel (RDF) ร่วมกับถ่านหินในโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีน้ีการสร้าง

ต้นแบบเพ่ือทดลองใช้แล้ว 

Dedicated RDF เผา RDF ในโรงไฟฟ้าความร้อนร่วม ( dedicated CHP plant) เป็นเทคโนโลยีที่มีใช้แล้วในเชิง

พาณิชย์ 

Biogas CHP ก๊าชชีวภาพจากการหมักขยะในครัวเรือนแบบไร้อากาศ  (aerobic digestion) ก๊าชชีวภาพที่ได้

จะน ามาใช้ใน CHP และกากใยในมูลสัตว์ก็จะถูกส่งไปเผาโดยตรงใน CHP เป็นเทคโนโลยีที่มีใช้

แล้วในเชิงพาณิชย์ 

Biogas  Transport ก๊าชชีวภาพจากกการหมักขยะในครัวเรือนแบบไร้อากาศ  (aerobic digestion) และปรับปรุง

คุณภาพให้ใช้ในยานยนต์ที่ใช้ก๊าชธรรมชาติ  และเส้นใยในมูลสัตว์ก็จะถูกส่งไปเผาโดยตรงใน

CHP เป็นเทคโนโลยีที่มีใช้แล้วในเชิงพาณิชย์ 

Syngas ท าขยะเทศบาลให้เป็นของเหลวด้วยวิธี  thermal gasification ก๊าชสังเคราะห์ที่ได้ สามารถ

แปลงไปเป็น biopetro หรือใช้ใน CHP โดยระบบต้องมีการป้อนขยะอย่างต่อเน่ือง เทคโนโลยี

น้ีอยู่ในระหว่างการพัฒนา 

Biodiesel ไขมันสัตว์แปลงไปเป็นไบโอดีเซลด้วยขบวนการ  trans-esterification ไขมันสัตว์น้ีสามารถเก็บ

ไว้ใช้ได้ เทคโนโลยีที่มีใช้แล้วในเชิงพาณิชย์ 

Bioethanol ฟาง หญ้า  และขยะประเภทกระดาษ  จะผ่านขบวนการท าความสะอาดและน าหมักเพ่ือผลิต

แบบ bioethanol นอกจากน้ียังได้ผลผลิตจากการหมักแบบไร้อากาศ ได้แก่ ก๊าชชีวภาพ 

เชื้อเพลิงชีวภาพไฮโดรเจน เพ่ือใช้ใน CHP เทคโนโลยีน้ีอยู่ในระหว่างการพัฒนา 
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ภาคผนวก ซ สรุปการประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาพลังงานทดแทน 

การประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนา

พลังงานทดแทนน้ี จัดข้ึนเมื่อวันอังคาร ท่ี 24 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น11 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคคล รวมทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเก่ียวข้องได้

ออกความเห็น ข้อเสนอแนะเก่ียวกับร่างแผนฯฉบับน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานวิจัยพลังงานทดแทนและต่อ

ประเทศชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 59 คน แบ่งเป็นคณะกรรมการโคร งการ และที่ปรึกษาฯ 10 คน และบุคคลใน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 49 คน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปน้ี  

1. นายสัมฤทธ์ิ เหมะ   ผู้อ านวยการส านักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน (ประธานในที่ประชุม) 

2. นายอดิศักดิ์ ชูสุข   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กรรมการโครงการฯ) 

3. คุณพีรายา ศิริพุฒ   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กรรมการโครงการฯ) 

4. คุณพรพรรณ ชนาภิวัฒน์  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กรรมการโครงการฯ) 

5. นาย ภานุพงศ์ กาญจนกุล  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กรรมการโครงการฯ) 

6. ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (มจธ.) ที่ปรึกษาฯ  

7. รศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (มจธ.) ที่ปรึกษาฯ 

8. ผศ.ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรึกษาฯ 

9. ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (มจธ.) ที่ปรึกษาฯ 

10. คุณ กนกทิพย์ พงษ์ศิริยะกุล  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(มจธ.)เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ 

11. คุณ ณัฐกุล สน่ันนาม  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(มจธ.)เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ 

12. ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช./เอ็มเทค 

13. ดร.พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช./เอ็มเทค 

14. ดร.ขจรศักด์ิ เฟ่ืองนวกิจ  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  

15. นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

16. ดร.นเรศ ด ารงชัย   ฝุายวิจัยและจัดการนโยบาย (สวทน.) 

17. ดร.กันย์ กังวานสายชล  สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 

18. นายเทียนชัย ธาราธิวัฒน์  สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 

19. นายพัฑฒิ บุณยสุขานนท์  สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 

20. น.ส. อรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย  ฝุายวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเชื้อเพลิงทางเลือก ปตท. 

21. นายพินิจ ศิริพฤกษ์พงศ์  ฝุายบริหารงานวิจัยและพัฒนา การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 

22. นายชัชชัย ชีวีวัฒน์   ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

23. ศ.ดร.สุรพงษ์ จิระรัตนานนท์  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (มจธ.) 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี          มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซ-2 

24. ดร.อาทิตย์ ทิพย์พิชัย  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (มจธ.) 

25. ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

26. ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

27. ศ.ดร.อรัญ อินเจริญ   คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

28. รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

29. ผศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยินันท์  วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30. ดร.ประเสริฐ ภวสันต์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

31. ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี  สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

32. ผศ.ดร.ยศธนา คุณาทร  สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

33. ดร.ยุทธนา ข าสุวรรณ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

34. รศ.ดร.ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

35. ผศ.ดร.เจริญพร เลิศสถิตธนกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

36. รศ.ดร.สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ หน่วยวิจัยพลังงานรังสีอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

37. ผศ.ดร.ปูมยศ วัลลิกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

38. นายยุทธศักด์ิ บุญรอด  คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

39. ดร.ณาวดี ศรีศิริวัฒน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

40. ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

41. น.ส.กนกร สินมา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

42. น.ส.รมย์ชลี จงเจริญชัยพร  บมจ.ราชาอีควิปเมนท์ 

43. คุณ.ธัญญลักษณ์ มีทรัพย์  ส านักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (พพ.)  

44. คุณพีรยา สอนไสย์   ส านักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (พพ.)  

45. คุณมงคล โปร่งจันทึก  ส านักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (พพ.)  

46. คุณ กมลา สุพรรณ   ส านักพัฒนาพลังงานทดแทน (พพ.) 

47. คุณพิสิฏฐ สงวนตระการกุล  ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน  (พพ.) 

48. คุณ ปทุมวดี  เกษมสันต์ ณ อยุธยา ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน  (พพ.) 

49. คุณณัฏฐพร พรหมกร  ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 

50. คุณจรีรัตน์ สาตราวาหะ  ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 

51. คุณกฤษดา สวนจันทร์  ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 

52. คุณรณชัย เอกฉัตร์   ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 

53. คุณรุ่งระวี ย่ิงยวด   ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 

54. คุณ.ธันยพร วิมไตรเมต  ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี          มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซ-3 

55. คุณสมจิตต์ วารีสระ   ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 

56. คุณ สุทธาสิณี กล่าวกิติกุล  ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 

57. คุณวีรธิมา จันทร์หอม  ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 

58. คุณ พิสมัย เสถียรนนท์  ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 

59. คุณ สมฤดี รอดวิเศษ  ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 

 
ภาพบรรยากาศการประชุมระดมความคิดเห็น 

 
นายสัมฤทธ์ิ เหมะ ผู้อ านวยการส านักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน (ประธานในที่ประชุม) กล่าวเปิดการประชุม เวลา 09.20 น. 
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โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี          มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซ-4 

 

 

คณะที่ปรึกษาน าโดยดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิ รศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ และ ผศ.ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์ น าเสนอร่าง

แผนปฏิบัติการฯ 
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โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี          มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซ-5 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนฯที่น าเสนอ 

สรุปผลจากการประชุม 

ข้อเสนอแนะต่อแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี 

นายสัมฤทธ์ิ เหมะ ผอ.ส านักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน พพ . มีข้อเสนอแนะ ต่อแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) ว่าการคิดค่าพลังงานแบบ (KTOE) ควรใช้ plant factor ที่สอดคล้องกันทั้งแผน

เก่า (REDP) และแผนใหม่ (AEDP) ในขณะที่ รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี

ความเห็นว่าการน าไบโอดีเซลมาใช้งานในภาคขนส่งน้ันยังคงติดปัญหาเรื่องมาตรฐานของไบโอดีเซล โดยเฉพาะมาตรฐานด้าน

ความปลอดภัย จุดวาบไฟ การขนส่ง และการกักเก็บ นอกจากน้ันงบประมาณท่ีจัดสรรให้กับโครงการ Biomass-to-Liquid 

(BTL) น้ันน้อยเกินไป ไม่สามารถผลักดันให้บรรลุเปูาหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ 10 ปีได้ และควรมองมูลค่าของ

ธุรกิจเพ่ือก าหนดทุนวิจัยด้วย นอกจากน้ัน รศ.ดร.ประเสริฐ ภวสันต์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าว

เสริมว่า งบประมาณท่ีจัดสรรเพ่ือการวิจัยและพัฒนา พลังงานทดแทนน้ันและการต้ังเปูาหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน

ฯ 10 ปี น้ันไม่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น เปูาหมายการน าพลังงานลมมาใช้งานน้ันสูงแต่งบประมาณเพ่ือการวิจัยและพัฒนาต่ า

กว่าเมื่อเทียบกับการให้งบวิจัยและพัฒนาพลังงานขยะ ซึ่งมีเปูาหมายในการ น ามาใช้งานค่อนข้างต่ า และควรค านวณ

งบประมาณให้เหมาะสบกับความเป็นจริง 
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โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี          มิถุนายน 2555 
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ในส่วนของประเด็นเทคโนโลยี Bio-hydrogenated diesel (BHD) น้ัน ดร.กันต์ กังวานสายชล จากบริษัท ปตท . 

จ ากัด (มหาชน)  แจ้งว่าปัญหาส าคัญคือวัตถุดิบที่ต้องแย่งชิงจากไบโอดีเซล  และอธิบายเพ่ิมเติมว่าขณะน้ีทางปตท .มีการสร้าง

ระบบต้นแบบส าหรับการผลิต BHD ขนาดก าลังการผลิต 20 ลิตรต่อวันและจะด าเนินการศึกษาและขยายก าลังการผลิตใน

อนาคต และนอกเหนือจากเทคโนโลยี BHD แล้วทางบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ก าลังด าเนินการสร้างระบบต้นแบบส าหรับ

การผลิตเอทานอลจากชีวมวล (Lignocellulosic ethanol) ข้ึนโดยมีแผนว่าจะสามารถใช้งานได้ในปีหน้า (ค.ศ.2013) จากน้ัน 

ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ กล่าวเพ่ิมเติมว่าในกรณี BHD ยังมีปัญหาเรื่องแหล่งที่มาของ ไฮโดรเจนด้วย และ ดร .นวดล เหล่าศิริ

พจน์ อธิบายเพ่ิมเติมว่าเทคโนโลยี BHD ควรจะมีการน าไฮโดรเจนที่ได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาใช้แทนที่จะหาแนว

ทางการผลิตไฮโดรเจนข้ึนจากวัตถุดิบต่างๆ และศ.ดร.อรัญ อินเจริญศักด์ิ จากคณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี

ความเห็นเพ่ิมเติมว่าการผลิตไฮโดรเจนจากสาหร่ายน่าจะน ามาใช้ประโยชน์ในเทคโนโลยี BHD ได้เช่นกัน 

ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาพลังงาน

ทดแทน 

คุณกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีข้อเสนอแนะต่อแผนกลยุทธ์เพ่ือการ

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาพลังงานทดแทนว่า  การส ารวจการท าวิจัยโครงการต่างๆ ของแต่

ละหน่วยงานเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพ่ือที่จะทราบสถานะภาพงานวิจัยที่แท้จริง ณ เวลาปัจจุบัน โดยขณะน้ีทางส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมีการพัฒนาโปรแกรม National Research Project Management (NRPM) โดยเป็นฐานข้อมูล

งานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง แต่ยังขาดข้อมูลงานวิจัยของภาคเอกชนอยู่ นอกจากน้ันในปัจจุ บันส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ร่วมมือกับหน่วยงาน 5 ส. อันได้แก่ สกว . สนพ. สวทช . สวทน . และสกพ . เพ่ือเป็นช่องทางใน

การเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละสถาบัน รวมทั้งมีระบบจัดการการให้ทุนวิจัยจากหน่วยงานเดียวเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงานวิจัย 

(Single window) และมีการผลักดันเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาผ่าน พรบ . การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาโดยเสนอว่าผู้ที่มี

ศักยภาพในการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงจะได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา (มิใช่ให้ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าว

ดังที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ) โดยคุณกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ เผยว่าอยากให้หน่วยงานทุกภาคส่วนท างานร่วมกันในทิศทางเดียว 

เพราะการต่างคนต่างท าจะไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดอีกท้ังยังมีความเห็นว่าแผนพลังงานทดแทนที่พพ . ก าหนดเปูาหมายไว้ยังไม่

สอดรับกับแผนปฏิบัติการที่เสนอ และท้ายที่สุดได้เผยว่าทาง วช . มีการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมงานวิจัยที่คล้ายคลึงกับ

แผนกลยุทธ์ฯ ท่ีคณะที่ปรึกษาน าเสนอ ซึ่งหากสามารถน ามาเชื่อมต่อกันได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง 

คุณพินิจ ศิริพฤกษ์พงศ์ จากการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย เผยต่อว่าปัญหาส าคัญส าหรับงานวิจัยในปัจจุบันคือ 

การน างานวิจัยไปต่อยอดใช้งานจริง เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ท้ังยังติดขัดในเรื่อง พรบ . ต่างๆ ซึ่งควรหาทางแก้ไข

ปัญหาน้ี  นอกจากน้ันอีกปัญหาส าคัญคือการขาดหน่วยงานกลางในการท าหน้าท่ีประสานงานวิจัยของภาครัฐกั บ

ภาคอุตสาหกรรม จึงควรมีการต้ังหน่วยงานกลางดังกล่าวข้ึน และเสนอว่าทาง วช . น่าจะสามารถเป็นผู้ด าเนินการได้ โดยใน

ปัจจุบันทางการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทยได้สร้างความร่วมมือกับ สนพ . และวช . โดยร่วมมือกับ สนพ . ในแง่ของการ
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เชื่อมงานวิจัยให้เกิดการน าไปใช้งานจริง แล ะร่วมมือกับ ว ช. โดยก าหนดให้ วช . เป็นหน่วยงานเดียวที่ให้ทุนเพ่ือลดความ

ซ้ าซ้อนของงานวิจัย 

ดร .นเรศ ด ารงชัย ฝุายวิจัยและจัดการนโยบายของ สวทน . มีความเห็นต่อแผนกลยุทธ์ฯ ของคณะที่ปรึกษาว่า

กิจกรรมหลายกิจกรรมมีการอธิบายที่ข้ามไปมา โดยความสร้างเชื่อมโยงระหว่างแต่ละกิจกรรมในแต่ละกลยุทธ์เข้าด้วยกัน

เพ่ือให้เห็นภาพรวมของแผนกลยุทธ์ฯ อย่างชัดเจน นอกจากน้ันเสนอว่าในบริบทของแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่ต้องการ

บรรลุเปูาหมายในการเพ่ิมสัดส่วนของพลังงานทดแทนเป็น 25% น้ันจ าเป็นต้องใช้มาตรการด้านการเงินอื่นๆ เข้าช่วยด้วย เช่น 

มาตรการ fast track เป็นต้น โดย ดร .นเรศ ได้มีข้อคิดเห็นในแต่ละแผนกลยุทธ์ดังน้ี แผนกลยุทธ์ที่ 1 (กิจกรรมที่  1 การ

ส ารวจ สถานะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม ) ควรด าเนินการในลักษณะการ turn key 

เน่ืองจากระยะเวลาของแผนค่อนข้างสั้น  แผนกลยุทธ์ที่ 2 ควรมีการส่งเสริมงานวิจัยในลักษณะทีให้มีการแข่งขันกันระหว่าง

หลายหน่วยงาน โดยไม่ต้องกลัวความซ้ าซ้อนของงาน แต่ควรหาแนวทางในการลดความซ้ าซ้อนของโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่า 

แผนกลยุทธ์ที่ 3 ควรน าเสนอว่าแต่ละหน่วยงานจะมีแนวทางการเครือข่ายอย่างไร ภาพรวมระบบของวิจัยในประเทศไทยควร

เป็นอย่างไร และแหล่งเงินทุนควรมาจากที่ใดบ้าง  แผนกลยุทธ์ที่ 4 น้ัน ดร .นเรศ เสนอว่าการพัฒนาบุคลากรไม่สามารถ

ด าเนินการแยกออกจากกลยุทธ์อื่นๆ ได้ ควรเสริมสร้างบุคลากรส่งเสริมคู่กับงานวิจัย และน่าจะผูกกลยุทธ์ดังกล่าวเข้ากับแผน

กลยุทธ์ที่ 1-3 นอกจากน้ันรายละเอียดของแผนกลยุทธ์ที่ 4 ยังไม่ค่อยเข้ มข้น และควรมีการเสนอโครงการที่ มีการพัฒนา

บุคลากรร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม ส าหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ น้ัน ดร .นเรศ เสนอว่าค วรมีกองทุนสง

เสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับนักวิจัยต่างชาติควบคู่ไปกับการสร้างตลาด และแผนพัฒนางานวิจัยด้านพลังงานทดแทน

ควรมีการควบรวมแผนด้านการอนุรักษ์ พลังงานเข้าไปด้วย และควรมีการเขียนแผนพัฒนางานวิจัยที่ชัดเจนทุกๆ ปี โดย

พิจารณาความเร่งด่วนและท าวิจัยแบบมุ่งเปูาที่เห็นผลในระยะสั้น และท้ายที่สุดได้ให้ข้อมูลว่าแผนกลยุทธ์ที่ 4 ของคณะที่

ปรึกษาน้ันในปัจจุบันทาง สกว. ก็เริ่มมีการด าเนินการที่คล้ายคลึงกันในด้านการพัฒนาบัณฑิตที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม 

โดยใช้โจทย์จากภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวต้ัง และอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 

ศ.ดร.สุรพงษ์  จิระรัตนานนท์ จากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าควรมี

การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคการศึกษาท่ีสามารถลดความซับซ้อนงานวิจัยและลดช่องว่างของงานวิจัย 

รวมทั้งลดการแย่งชิงทรัพยากรในการวิจัยด้วย  โดยท าการสืบค้นว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีจุดแข็งด้านงานวิจัยอย่างไรบ้างและ

หาความเชื่องโยงระหว่างกัน และรศ .ดร.ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์ จากมหาวิทยาลั ยมหาสารคามมีข้อเสนอว่าควรเพ่ิมงานวิจัย

ด้านการผลิตไฮโดรเจนด้วยเทคโนโลยีจุลินทรีย์  รวมถึงการผลิตน้ ามันชีวภาพจากสาหร่ายและขยะพลาสติกเข้าไปในแผนวิจัย

พลังงานทดแทนด้วยเน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในอนาคต  นอกจากน้ันในส่วนของแผนกลยุทธ์ฯ ควรปรับให้มีการ

ด าเนินโครงการส ารวจศักยภาพของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศในการท าวิจัยด้านพลังงานทดแทนเป็นอันดับแรกก่อน

ด าเนินการในเรื่องอื่นๆ เพ่ือให้ทราบศักยภาพจริงๆ ของหน่วยงานทั้งหมดในประเทศเสียก่อน แล้วจึงน าเสนอข้อมูลว่าในแต่ละ

มหาลัยมีการศึกษาด้านพลังงานทดแทนที่มีอยู่หลากหลายด้านใดบ้าง เพ่ือให้สามารถด าเนินนโยบายการส่งเสริมได้อย่างตรง

จุด นอกจากน้ันทาง พพ. ควรในการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานในระดับชุมชน เช่น ไบโอดีเซลที่ชุมชนสามารถท าได้เอง ควร
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มีการส่งเสริมให้สามารถท าให้ได้มาตรฐานมากย่ิงข้ึนเพ่ือไว้ใช้ในอุปกรณ์การเกษตร  รวมถึงส่งเสริ มการผลิตเอทานอลชุมชน

เพ่ือส่งเสริมให้ชาวบ้านสามารถขายเอทานอลที่ผลิตได้ให้แก่โรงงานกลั่น 

รศ .ดร .ประเสริฐ ภวสันต์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าควรมีหน่วยงานกลางด้านการ

สนับสนุนเงินทุนวิจัยเพียงหน่วยงานเดียวเพ่ือที่จะสามารถทราบได้ว่างานวิจัยที่ เกิดจากหน่วยงานการศึกษาใดที่ท าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพแล ะควรให้การสนับสนุนต่อไป รวมถึงควรก าหนดหน่วยงานที่ท าหน้าท่ีก าหนดแผนนโยบายการใช้เทคโนโลยี 

รวมถึงก าหนดประสิทธิภาพของแต่ละเทคโนโลยี เช่น พลังน้ าในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ควรมีการสร้างต่อไป

อย่างไร และควรมีการท าคลังข้อมูล (Data bank) เพ่ือที่จะเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและเชื่อถือได้ เพ่ือตัด

ปัญหาความคลาดเคลื่อนหรือความหลากหลายของข้อมูลที่เก็บโดยแต่ละหน่วยงาน  

ท้ายที่สุด รศ.ดร.ประเสริฐ ภวสันต์ เสนอว่าควรพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนของแ ต่ละเทคโนโลยีควบคู่ไปการ

สนับสนุนการท าวิจัย และศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนแต่ละประเภทอย่างละเอียด รวมถึงควร

ออกนโยบายหรือกลยุทธ์ส าหรับการอนุรักษ์พลังงานให้มีระบบการเก็บภาษีส าหรับหน่วยงานหรืออาคา รพาณิชย์ที่ใช้พลังงาน

สิ้นเปลืองและไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การก าหนดมาตรฐานประสิทธิภาพของ Boiler อุตสาหกรรม เป็นต้น 
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สรุปผลการประเมินจากแบบสอบถาม  

 จากแบบสอบถามเกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติการฯ ท่ีได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมอาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน สรุปได้ผลดังน้ี 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมตลาดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ  

เปูาหมาย สร้างการยอมรับและการน าเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่พัฒนาและ/หรือผลิตในประเทศ  ไปใช้บรรลุตามเปูาหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี  

ตัวชี้วัด เพ่ิมสัดส่วนของเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน 20% จากปีฐาน (ที่ท าการส ารวจ) 

โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ
เวลา 

เร่ิมต้
น (ปี 
พ.ศ.) 

ตัวชี้วัด 
จ านวน

แบบสอบถาม 
ค่าเฉลี่ย 

ค่า
ต่ าสุด 

ค่าสูง
สุด 

ค่ามัธย
ฐาน 

ค่าฐาน
นิยม 

ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมท่ี 1. ส ารวจ สถานะเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม 

·         โครงการ ส ารวจ  ตรวจวัดและ
วิเคราะห์ตลาดเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ
พลังงานทดแทนในปัจจุบัน   (แบ่งตามราย
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ) เพื่อจะได้ทราบ
ข้อมูลการใช้เทคโนโลยี ที่เก่ียวข้องกับ พลังงาน
ทดแทนในปัจจุบัน 

2 2556 

ข้อมูลปัจจุบันของการใช้
เทคโนโลยีที่เก่ียงข้องกับ
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนในประเทศ 

17 4.18 1 5 5 5 1.ควรแยกย่อยออกเป็นกลุ่มๆ  เช่น กลุ่ม
วิทยาศาสตร์- เทคโนโลยี (ดร.ยุทธณา ข า
สุวรรณ์ ) 
2.ควรส ารวจ 2-3 ช่วงตลอดแผนฯ 10-15 
ปี โดยใช้เวลาแต่ละคร้ังประมาน 1 ปี
(รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ) 
3.ระยะเวลา และเวลาเร่ิมต้นคิดว่ายังไม่
เหมาะสม เน่ืองจากเทคโนโลยีต่างๆ ด้าน
พลังงานทดแทนของประเทศยังไม่เกิดขึ้น
เลย (ดร.ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์) 

·         โครงการ ส ารวจ  ตรวจวัดและ
วิเคราะห์ตลาดเคร่ืองมือ /อุปกรณ์ /เคร่ืองจักร  2 2556 

ข้อมูลปัจจุบันของการใช้
เคร่ืองมือ / อุปกรณ์ /

17 3.94 2 5 4 5 ควรเพิ่มเติมการจัดสเกลของเคร่ืองมือ เช่น 
อุปกรณ์ที่มีราคาสูงมาก สูง ปานกลาง 
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เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 

เคร่ืองจักร เพื่อใช้ในการ
ผลิตชิ้นส่วนของ
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

และกลุ่ม  Home hold (รุ่งโรจน์ สงค์
ประกอบ) 
ระยะเวลา และเวลาเร่ิมต้นยังไม่เหมาะสม 
(ดร.ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์) 

กิจกรรมท่ี 2  ศึกษาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและศักยภาพเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนเพื่อประเมินช่องว่างระหว่างเป้าหมายก ารใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน  ของแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ปี กับสถานะของการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนแต่ชนิด (Renewable technology gap) รวมถึงสถานะเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนในปัจจุบัน 

·         โครงการ  ศึกษาและประเมินศักยภาพ
ทางด้านอุตสาหกรรมของส่วนประกอบราย
ชิ้นส่วนของเทคโนโลยีพลังงานแต่ละประเภท
ตามที่แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

1 2557 

ข้อมูลศักยภาพของ
ประเทศในการผลิตราย
ชิ้นส่วนของเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนแต่ละ
ประเภทตามที่ระบุไว้ใน
พลังงานทดแทน 

17 3.82 1 5 4 4 รวมกับโครงการด้านล่าง (ดร.ยุทธณา ข า
สุวรรณ์) 

·         โครงการ  ศึกษาและประเมินศักยภาพ
ทางอุตสาหกรรมในการผลิตเคร่ืองมือ /
อุปกรณ์/เคร่ืองจักร  เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วน
ของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแต่ละประเภท
ตามที่แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 1 2557 

ข้อมูลศักยภาพของ
ประเทศในการผลิต
เคร่ืองมือ / อุปกรณ์ /
เคร่ืองจักร เพื่อใช้ในการ
ผลิตชิ้นส่วนของ
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนแต่ละประเภท
ตามที่ระบุไว้ในพลังงาน
ทดแทน 

17 4.06 1 5 4 4 ระยะเวลา และเวลาเร่ิมต้นยังไม่เหมาะสม 
เน่ืองจากเทคโนโลยีต่างๆ ด้านพลังงาน
ทดแทนของประเทศยังไม่เกิดขึ้นเลย (ดร.
ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์) 

·         โครงการ  ศึกษาและประเมินทาง
เศรษฐกิจและสังคมหากมีการส่งเสริมการผลิต
ชิ้นส่วนเพื่อมาประกอบเป็นเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนและน ามาใช้ตาม เปูาหมายของ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

1 2558 

ข้อมูลด้านทางเศรษฐกิจ
และสังคมหากมีการ
ส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วน
แต่ละประเภท 

 

17 3.94 2 5 4 4 
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กิจกรรมท่ี  3 จัดท าแผนวิจัย พัฒนาพลังงานทดแทน  แบ่งตามอุปกรณ์ส่วนประกอบของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีแบ่งตามอุปกรณ์ท่ีประกอบเป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  แต่ละ
ประเภท 

·      โครงการ จัดท าแผนวิจัย พัฒนาพลังงาน
ทดแทน  แบ่งตามอุปกรณ์ส่วนประกอบของ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และชิ้นส่วนที่
เก่ียวข้อง  เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีแบ่งตาม
อุปกรณ์ที่ประกอบเป็นเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนและชิ้นส่วนที่เก่ียวข้องพร้อมทางการ
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยชุดสมการ
ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical  model) 

1 2559 

แผนวิจัย พัฒนาพลังงาน
ทดแทน แบ่งตามอุปกรณ์
ส่วนประกอบของ
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน ที่ต้ังอยู่บน
พื้นฐานศักยภาพทาง
อุตสาหกรรมจริงของ
ประเทศ พร้อมทั้งผลการ
คาดการณ์ทางเศรษฐกิจ
หากน าแผนฯมาใช้จริง 

17 3.94 1 5 4 4 จัดท าแผนตามความส าคัญของอุปกรณ์ /
ชิ้นส่วน (ดร.อาทิตย์ ทิพย์พิชัย) 

·      โครงการประเมินประสิทธิผลอย่างรอบ
ด้านทั้ง  เศรษฐกิจ สังคม ละสิ่งแวดล้อมของ
แผนฯ และปรับปรุงแผนฯ ทุก 3 ปี 

1 2562 แผนฯ ทันสมัย 
17 3.88 1 5 4 4 ควรท าทุก 2 ปี (ดร.ยุทธณา ข าสุวรรณ์) 

กิจกรรมท่ี 4 ปรับปรุงและก าหนดมาตรการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ให้ทันสมัยและการเพิ่มสัดส่วนการใช้เทคโนโลยีในประเทศ (local content) เป็นรายชิ้นส่วน 

·         โครงการ ก าหนดมาตรการส่งเสริม
ต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน  ให้ทันสมัยเพื่อเพิ่มสัดส่วน
การใช้เท คโนโลยีในประเทศโดยศึกษาจาก
บทเรียนของประเทศที่ประสบความส าเร็จ 

1 2556 

มาตรการส่งเสริม ต่างๆ
การเพิ่มสัดส่วนเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน (ราย
ชิ้นส่วน ) ในประเทศที่
ทันสมัย 

17 4.06 1 5 4 4 อาจใส่เวลามากกว่า หน่ึงปี  เน่ืองจากมี
เทคโนโลยีจากหลายๆประเทศ ( รุ่งโรจน์ 
สงค์ประกอบ) 

·         โครงการ ประเมิน ติดตาม ประสิทธิผล
ของมาตรการต่างๆที่น ามาใช้เพื่อเพิ่มสัดส่วน
การใช้เทคโนโลยีในประเทศ  (รายชิ้นส่วน ) 
(local content) 

1 2560 
ข้อมูลประสิทธิผลของ
มาตรการต่างๆๆที่น ามาใช้  

17 3.88 1 5 4 5  

กิจกรรมท่ี 5 สร้างมาตรฐาน  สร้างศูนย์ทดสอบเพื่อสร้างการยอมรับของผู้ใช้ โดยใช้มาตรการทางฉลาก(Labeling)ท้ังแบบบังคับ และแบบสมัครใจ 
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·         โครงการจัดท ามาตรฐานเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน รายอุปกรณ์  โดยดึงผู้ผลิตเข้า
มามีส่วนรวม 

2 2559 
มาตรฐานเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน ราย
อุปกรณ์ 

17 3.94 3 5 4 3 ควรเร่ิมพัฒนาเลย (รศ .ดร.ประเสริฐ ภว
สันต์) 

·         โครงการ ปรังปรุงศักยภาพ
ศูนย์ทดสอบที่มีอยู่เดิม/ต้ังศูนย์ทดสอบเพิ่มเติม
เพื่อรองรับมาตรฐานเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน รายอุปกรณ์ที่มีการพัฒนาขึ้น 

2 2559 

ศูนย์ทดสอบที่มีศักยภาพ
ในการทดสอบอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

17 3.82 3 5 4 4  

·         โครงการ  จัดท าแนวทาง
การบังคับใช้และประชาสัมพันธ์มาตรฐานผ่าน
มาตรการทางฉลากทั้งแบบบังคับและแบบ
สมัครใจ 

1 2559 
มาตรการทางฉลากเพื่อ
สร้างการยอมรับของผู้ใช้ 

17 3.53 2 5 4 4  

กิจกรรมท่ี  6 ผลักดันเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นเข้าสู่ตลาดในประเทศ โดยใช้มาตรการบังคับใช้ หรือ สมัครใจ,ประชาสัมพันธ์หรือสนับสนุนในรูปเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพื่อชื่อเทคโนโลยีในประเทศ 

·         โครงการ จัดท านโยบายจัดซื้อจัดหา
ของของภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ( 
Government procurement)  ที่เอ้ือ
ประโยชน์ให้เทคโนโลยีที่พัฒนา /ผลิตใน
ประเทศ 

1 2558 

นโยบายจัดซื้อจัดหาของ
ของภาครัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ
(Government 
procurement)  ที่เอ้ือ
ประโยชน์ให้เทคโนโลยีที่
พัฒนา/ผลิตในประเทศ   

16 3.50 1 5 4 4  

·         โครงการ จัดท าระเบียบให้มีการผูกพัน
การใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษาในกรณีมี
การให้ทุนศึกษาวิจัย 

1 2556 

ระเบียบให้มีการผูกพัน
การใช้เทคโนโลยีที่พัฒนา
ระหว่างภาคอุตสาหกรรม
กับภาคการศึกษาในกรณี
มีการให้ทุนศึกษาวิจัย 

16 3.50 1 5 4 4  

·         โครงการจัดท ามาตรการทางการเงิน 
เช่น กู้ดอกเบี้ยต่ าหรือสิทธิพิเศษทางภาษีให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมในการจัดซื้อเคร่ืองมือ /

1 2556 
มาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า
ให้กับภาคอุตสาหกรรมใน
การจัดซื้อเคร่ืองมือ /

16 3.75 1 5 4 4  



 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ซ-13 

 

อุปกรณ์ /เคร่ืองจักรในประเทศเพื่อใช้ในการ
ผลิตชิ้นส่วนของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

อุปกรณ์ /เคร่ืองจักร เพื่อ
ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของ
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

·         โครงการ ตืดตาม  ประเมินและ
ปรับปรุงมาตรการด้านการเงินที่ช่วยในการ
ผลักดันเทคโนโลยีต่างๆ เข้าสู่ตลาด 

  
มาตรการด้านการเงินที่
ทันสมัย 

14 4 1 5 4 4  

กิจกรรมท่ี  7 ส่งเสริมการส่งออกเทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ีผลิตในประเทศสู่อาเซียน โดยใช้มาตรการส่งเสริมการส่งออก เพื่อขยายตลาดของเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นในประเทศ 

·         โครงการ จัด roadshow เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนและเคร่ืองมือ / อุปกรณ์ /
เคร่ืองจักรในประเทศเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วน
ของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในกลุ่มประเทศ
อาเซียน   

จ านวนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนและเคร่ืองมือ /
อุปกรณ์ / เคร่ืองจักรใน
ประเทศเพื่อใช้ในการผลิต
ชิ้นส่วนของเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนที่ขายให้
ประเทศในภูมิภาค
อาเซียน 

17 3.59 2 5 4 4  

กิจกรรมท่ี 8  ติดตามและประเมินผลเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของประเทศไทยท่ีน าเข้าสู่ตลาดเพื่อ ประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีนั้นๆ 

·         โครงการติดตามและประเมินผลของ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่น าเข้าสู่ตลาด 1 2560 

ข้อมูลศักยภาพ ของ
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนที่น าเข้าสู่ตลาด 

17 3.53 1 5 4 4  

·         โครงการติดตามและประเมินผล
เคร่ืองมือ /อุปกรณ์ /เคร่ืองจักรในประเทศเพื่อ
ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนที่น าเข้าสู่ตลาด 

1 2560 

ข้อมูลศักยภาพเคร่ืองมือ /
อุปกรณ์ / เคร่ืองจักรใน
ประเทศเพื่อใช้ในการผลิต
ชิ้นส่วนของเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนที่น าเข้าสู่
ตลาด 

17 3.35 1 5 4 4  



 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ซ-14 

 

กิจกรรมท่ี 9 ปรับปรุงข้อมูล ด้านเทคนิคเพื่อสร้างฐานข้อมูลทางเทคนิคท่ีทันสมัยอยู่เสมอ 

·         โครงการปรับปรุงข้อมูลอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1 2562 

ข้อมูลอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนที่ทันสมัย 

17 4.12 1 5 5 5  

·         โครงการปรับปรุงข้อมูลอุตสาหกรรม
เคร่ืองมือ /อุปกรณ์ /เคร่ืองจักรในประเทศเพื่อ
ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

1 2562 

ข้อมูลอุตสาหกรรม
เคร่ืองมือ / อุปกรณ์ /
เคร่ืองจักรในประเทศเพื่อ
ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของ
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนที่ทันสมัย 

17 3.88 1 5 4 4,5  

 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ   

เปูาหมายพัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้  

ตัวชี้วัด ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมีการน าเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนเองในประเทศมาประยุกต์ใช้ 

โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 
เวลา 
(ปี) 

เริ่มต้น 

(ปี พ.ศ.) 
ตัวชี้วัด 

จ านวน
แบบสอบถ

าม 

ค่า 
เฉลี่ย 

ค่าต่ าสุด 
ค่า 

สูงสุด 
ค่ามัธย
ฐาน 

ค่าฐาน
นิยม 

ข้อเสน
อแนะ 

กิจกรรมท่ี 1. การสร้างกลไกด้านเงินทุน  ภาษีและองค์ความรู้ เพื่อให้งานวิจัยท่ีพัฒนาเข้าสู่ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม 

1. โครงการ จัดท ามาตรการจูงใจ ให้บริษัทต่างชาติร่วมทุนกับบริษัท

ในประเทศ โดยการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT )รวมทั้งให้

ทุนอุดหนุนการผลิตภายใต้เงื่อนไขแลกเปลี่ยนกับการถ่ายทอด

เทคโนโลยี และ/หรือการเพิ่มสัดส่วนมูลค่าภายในประเทศ 

1 2556 

มาตรการจูงใจ ให้บริษัท
ต่างชาติร่วมทุนกับบริษัทใน
ประเทศที่บังคับใช้ 

 

16 3.56 2 5 4 4 

 

2. โครงการจัดท ามาตรการ Loan guarantee  ส าหรับภาคเอกชน /

อุตสาหกรรม โดยเฉพาะ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
1 2556 

มาตรการ Loan guarantee ที่
บังคับใช้ 

16 3.94 2 5 4 4 
 

3. โครงการจัดท ามาตรการ feed in tariff รายอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 1 2556 มาตรการ feed in tariff ที่ 16 4 2 5 5 5  



 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ซ-15 

 

โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 
เวลา 
(ปี) 

เริ่มต้น 

(ปี พ.ศ.) 
ตัวชี้วัด 

จ านวน
แบบสอบถ

าม 

ค่า 
เฉลี่ย 

ค่าต่ าสุด 
ค่า 

สูงสุด 
ค่ามัธย
ฐาน 

ค่าฐาน
นิยม 

ข้อเสน
อแนะ 

การเทคโนโลยีพลังงานทดแทน บังคับใช้ 

4. โครงการ จัดท ามาตรการในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศของ

ภาครัฐให้มีการขอให้ผู้ขายสินค้าจากต่างประเทศสนับสนุนการ

จัดต้ังห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงาน จัดต้ังสถาบัน

พัฒนาเทคโนโลยีและฝึกอบรม หรือการผลิตชิ้นส่วนบางส่วนใน

ประเทศ (off-setting scheme) 

1 2556 
มาตรการในการจัดซื้อสินค้า
จากต่างประเทศของภาครัฐที่
บังคับใช้ 

16 4 2 5 4 4 

 

กิจกรรมท่ี 2  สนับสนุนและผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของประเทศมีการตั้งหน่วยวิจัย หรือท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนขึ้นเองในประเทศ 

5. โครงการ ส ารวจความสามารถของผู้รับจ้างผลิตสินค้าตามรูปแบบ 
(OEM)ที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวข้องกับการผลิตเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน และอุปกรณ์/เคร่ืองจักร/เคร่ืองมือในการผลิตเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 

1 2557 

ข้อมูลศักยภาพ OEM ของ
ประเทศที่ด าเนินธุรกิจ
เก่ียวข้องกับการผลิตเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน และอุปกรณ์ /
เคร่ืองจักร /เคร่ืองมือในการ
ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

16 3.63 2 5 4 4 

 

6. โครงการส ารวจภาคอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมในการท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

1 2557 
ชื่อและจ านวน
ภาคอุตสาหกรรมที่มีความ
พร้อมในการท าวิจัย 

16 3.94 1 5 4 4 
 

7. โครงการก าหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือ
ภาคอุตสาหกรรม(รวมทั้ง OEM )ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

1 2558 
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศท าวิจัย 

16 3.81 1 5 4 4 

 

8. โครงการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและ
การเงินแก่ภาคอุตสาหกรรม(รวมทั้ง OEM )ในการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน (ด าเนินการร่วมกับกลยุทธ์ที่ 3) 

2 2558 
การน าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
เองในประเทศมาประยุกต์ใช้ 

15 3.53 1 5 4 4 

 



 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ซ-16 

 

โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 
เวลา 
(ปี) 

เริ่มต้น 

(ปี พ.ศ.) 
ตัวชี้วัด 

จ านวน
แบบสอบถ

าม 

ค่า 
เฉลี่ย 

ค่าต่ าสุด 
ค่า 

สูงสุด 
ค่ามัธย
ฐาน 

ค่าฐาน
นิยม 

ข้อเสน
อแนะ 

กิจกรรมท่ี 3 ติดตามผลการส่งเสริมการท าวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ 

9. โครงการส ารวจและติดตามการน าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดย
ภาคอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ 

1 2560 

ชื่อและจ านวน
ภาคอุตสาหกรรมที่น า
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมา
ประยุกต์ใช้ 

17 4.24 2 5 4 5 

 

10. โครงการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่
ภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

1 2560 
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศท าวิจัยที่ดีขึ้น 

17 3.76 1 5 4 4 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการโครงสร้างของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย พลังงานทดแทน  

เปูาหมาย เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ งานวิจัย ท่ีตอบสนองเปูาหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี   

ตัวชี้วัด การมีหน่วยงานกลางท าหน้าท่ีบริหารจัดการ งานวิจัยด้านพลังงานทดแทนระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 
เวลา 
(ปี) 

เริ่มต้น 

(ปี 

พ.ศ.) 

ตัวชี้วัด 
จ านวน

แบบสอบถ
าม 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

ต่ าสุด 
ค่าสู
งสุด 

ค่ามัธย
ฐาน 

ค่าฐาน
นิยม 

ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมท่ี 1. สร้างกลไกการส่งต่อ องค์ความรู้/เทคโนโลยี พลังงานทดแทน ระหว่างภาคการศึกษา/วิจัย สู่ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม 
11. โครงการ จัดต้ังศูนย์กลางการถ่ายทอด องค์ความรู้ /

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ระหว่างภาคการศึกษา /

วิจัย สู่ภาคอุตสาหกรรมและรับโจทย์ปัญหาจาก

ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ ภาคการศึกษา /วิจัย ช่วยใน

การแก้ไข เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนช่วยด้าน

เงินทุนและผลักดันเทคโนโลยีสู่ตลาดโดยศูนย์ที่จัดต้ัง

3 2556 

ศูนย์กลางการถ่ายทอด องค์
ความรู้ / เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน ที่บริหารจัดการอย่าง
อิสระ ภายใต้ก ากับของรัฐ 

17 4.29 1 5 5 5  



 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ซ-17 

 

โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 
เวลา 
(ปี) 

เริ่มต้น 

(ปี 

พ.ศ.) 

ตัวชี้วัด 
จ านวน

แบบสอบถ
าม 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

ต่ าสุด 
ค่าสู
งสุด 

ค่ามัธย
ฐาน 

ค่าฐาน
นิยม 

ข้อเสนอแนะ 

ขึ้นน้ันควรด าเนินการอย่างอิสระ (ภายใต้ก ากับของ

รัฐ ) มีเงินทุนวิจัยของศุนย์เพื่อลดระยะเวลาการ

จัดสรรงบประมาณ (ศึกษาบทเรียนจากหน่วยงานวว .

หรือสนช) 

12. โครงการจัดมาตรการให้ภาคเอกชน /อุตสาหกรรมที่

มียอดขายเกินระดับที่ก าหนดต้องมีส่วนสนับสนุนเงิน

อุดหนุนวิจัย (matching fund) 

1 2556 
มาตรการให้ภาคเอกชนที่มี
ยอดขายเกินระดับที่ก าหนดต้อง
มีส่วนสนับสนุนเงินอุดหนุนวิจัย 

17 3.82 1 5 4 5 

  
13. โครงการจัดต้ังหน่วยกลางท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น 
2 2556 

จัดต้ังหน่วยกลางท าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ 

17 4.06 1 5 4 5 
  

14. โครงการ จัดท ากลไกจัดหางบประมาณสนับสนุนการ

วิจัย พัฒนา และสาธิต รวมทั้ง กิจกรรมส่งเสริมการ

น าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ (deployment] จาก

แหล่งทุนอ่ืนที่มีใช่งบประมาณแผ่นดิน หรือ กองทุน

อนุรักษ์พลังงาน 

1 2556 งบประมาณด้านพลังงานทดแทน 17 4.24 1 5 5 5 

  
กิจกรรมท่ี 2  สร้างกลไกท่ีชัดเจนในการแบ่งปันผลประโยชน์จากการวิจัยระหว่างผู้ให้ทุน นักวิจัยและ ภาคอุตสาหกรรมท่ีร่วมให้ทุน  

15. โครงการ จัดท ามาตรการ หรือกฎระเบียบจัดสรร

ผลประโยชน์ /ลิขสิทธิ์ทางปัญญา ระหว่างผู้ให้ทุน 

นักวิจัยและ ภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมให้ทุน โดยศึกษา

จากแนวทางของ สกว.และวช. 

1 2557 

มาตรการ หรือกฎระเบียบ
จัดสรรผลประโยชน์/ลิขสิทธิ์ทาง
ปัญญา ระหว่างผู้ให้ทุน นักวิจัย
และ ภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมให้
ทุน 

17 3.88 1 5 4 4 

  
16. โครงการจัดท ามาตรการสิทธิประโยชน์ทางการภาษีใน

การต่อยอดทางพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมที่ซื้อ
1 2557 

มาตรการสิทธิประโยชน์ทางการ
ภาษี 

16 4.06 1 5 4 4 
  



 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ซ-18 

 

โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 
เวลา 
(ปี) 

เริ่มต้น 

(ปี 

พ.ศ.) 

ตัวชี้วัด 
จ านวน

แบบสอบถ
าม 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

ต่ าสุด 
ค่าสู
งสุด 

ค่ามัธย
ฐาน 

ค่าฐาน
นิยม 

ข้อเสนอแนะ 

ลิขสิทธิ์ทางปัญญาจากงานวิจัย 

กิจกรรมท่ี  3 สร้างระบบเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านนักวิจัยพลังงานทดแทนและแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานทดแทน 

 โครงการ จัดท าเนียบนักวิจัยพลังงานทดแทนแบ่งแยก

ตามประเภทเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอุปกรณ์ที่

เก่ียวข้อง 
1 2556 

ท าเนียบนักวิจัยพลังงานทดแทน
แบ่งแยกตามประเภทเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนและอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้อง 

16 4.25 3 5 4 5 

  

 โครงการ จัดสร้างหน่วยงานกลางที่รวบรวมข้อมูล

แหล่งทรัพยากรพลังงานทดแทนที่เชื่อถือได้และ

ทันสมัย พร้อมทั้งจัดท าระบบท านายหรือประมาณ

การปริมาณของแหล่งทรัพยากรในอนาคต รวมทั้ง

ประชาสัมพันธ์ วิธีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อนักวิจัย

จะได้มีฐานข้อมูลในการวิจัยและภาคอุตสาหกรรมใช้

เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน 

2 2556 
หน่วยงานกลางที่รวบรวมข้อมูล
แหล่งทรัพยากรพลังงานทดแทน
ที่เชื่อถือได้ทันสมัย 

16 4.13 2 5 4 5 

  
กิจกรรมท่ี 4 สร้างกลไกการก าหนดนโยบายงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนของประเทศระยะยาว เพื่อจัดล าดับความส าคัญและเลือกเทคโนโลยีท่ีควรสนับสนุนให้ท าวิจัย 

 โครงการ จัดต้ังหน่วยงานเพื่อก าหนดทิศทางการท า
วิจัยด้านพลังงานทดแทนของประเทศระยะยาว 

1 2558 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก าหนดทิศ
ทางการท าวิจัยด้านพลังงาน
ทดแทนของประเทศระยะยาว 

16 4.31 1 5 4.5 5 

ควรต้ังหน่วยงานกลาง 
เพื่อรวบรวมนักวิจัย 
คัดเลือกบุคลากรที่
เหมาะสม รวมทั้งการให้
ทุนวิจัย (ดร.กนกกร สิน
มา) 

 



 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ซ-19 

 

กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างสมรรถนะของ บุคลากรด้านพลังงานทดแทน ของประเทศ   

เปูาหมาย  เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรด้านพลังงานทดแทน ทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษา 

ตัวชี้วัด สัดส่วนของบุคลากรด้านพลังงานทดแทนที่สูงข้ึนกว่าปีฐาน 

โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 
เวลา 
(ปี) 

เริ่มต้น 

(ปี 
พ.ศ.) 

ตัวชี้วัด 
จ านวน

แบบสอบถาม 
ค่าเฉลี่ย 

ค่า
ต่ าสุด 

ค่า
สูง
สุด 

ค่ามัธย
ฐาน 

ค่าฐาน
นิยม 

ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมท่ี 1. เพิ่มโครงสร้างพื้นฐานในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
17. โครงการ จัดระบบการประเมินเพื่อให้ทุนใน

การสร้าง/ซื้อ อุปกรณ์และเคร่ืองมือวิเคราะห์

ที่จ าเป็นในการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ 

(consumer goods) เทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทน 

1 2556 

ระบบการประเมินเพื่อให้ทุนใน
การสร้าง /ซื้อ อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือวิเคราะห์ที่จ าเป็นใน
การวิจัยและพัฒนา อุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 

16 3.56 1 5 4 4 

  
18. โครงการ จัดระบบการประเมินเพื่อให้ทุนใน

การสร้าง/ซื้อ อุปกรณ์และเคร่ืองมือวิเคราะห์
ที่จ าเป็นในการวิจัยและพัฒนาสินค้า
อุตสาหกรรม (industrial goods) เช่น 
เคร่ืองมือ/อุปกรณ์/เคร่ืองจักรในประเทศเพื่อ
ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

1 2556 

ระบบการประเมินเพื่อให้ทุนใน
การสร้าง /ซื้อ อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือวิเคราะห์ที่จ าเป็นใน
การวิจัยและพัฒนา เคร่ืองมือ /
อุปกรณ์/เคร่ืองจักรในประเทศ
เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

17 3.59 1 5 4 4 

  
กิจกรรมท่ี 2  สร้างกลไกท่ีชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร  

19. โครงการ จัดท าระบบการจัดสรร

ทุนการศึกษาในการสร้างทีมนักวิจัย ที่

เก่ียวข้องกับการพัฒนา อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง

กับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนพร้อมทั้ง

ก าหนดภาระงานที่ชัดเจนให้กับทีรับทุน เช่น 

1 2556 
ระบบการจัดสรรทุนการศึกษา
ในการสร้างทีมนักวิจัย 

17 4.06 1 5 4 4.5 

ทุนการศึกษาในที่น้ีเพื่อ
ส่งเสริมให้ผลิตนักวิจัยด้าน
พลังงาน  เป็นทุนตรี โท เอก 
ทางด้านพลังงาน ? ขณะน้ี
อาจจะยังมองอยู่ที่การ



 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ซ-20 

 

โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 
เวลา 
(ปี) 

เริ่มต้น 

(ปี 
พ.ศ.) 

ตัวชี้วัด 
จ านวน

แบบสอบถาม 
ค่าเฉลี่ย 

ค่า
ต่ าสุด 

ค่า
สูง
สุด 

ค่ามัธย
ฐาน 

ค่าฐาน
นิยม 

ข้อเสนอแนะ 

ทุนเพื่อการผลิต กังหันลม ต้ังมีผู้รับทุนด้าน

แบบกังหัน ผู้รับทุนด้านพัฒนาวัสดุ ผู้รับทุน

ด้านระบบเฟือง ฯลฯ 

พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้าน
พลังงานทดแทน  โดยให้ทุน
วิจัย (ณาวดี ศรีศิริวัฒน์) 

20. โครงการ ห้องปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อให้

บุคลากรที่พัฒนาขึ้นมานั้น ได้ใช้ความรู้

ความสามารถและสร้างองค์ความรู้เพื่อต่อ

ยอดสู้การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างย่ังยืน 

3 2556 ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ 16 4.31 1 5 4.5 5 

1.ห้องปฏิบัติการ แห่งชาติ
ด้านพลังงาน  (ดร .กนกกร 
สินมา ) 
2.อาจจะอยู่ในมหาวิทยาลัย 
หรือเป็นศูนย์ใหม่ หรือ 
network ที่ท างานภายใต้
แผนเดียวกัน (รุ่งโรจน์ สงค์
ประกอบ ) 
3.ปีเร่ิมต้นเร็วเกินไป น่าจะ
เป็นปี 2558 เป็นต้นไป (ดร.
ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์) 

21. โครงการ อบรมบุคลากรที่ท างานใน

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนโดยผู้เชี่ยวชาญ

จากด้านเทคโนโลยีน้ันโดยเฉพาะผ่าน

กระบวนการออกใบประกาศนียบัตร 

10  
ปริมาณบุคลากรที่เข้าร่วม
อบรม 

16 3.81 1 5 4 4 

  
กิจกรรมท่ี  3 สร้างความร่วมรู้มือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรและระหว่างประเทศ 

 โครงการจัดท าความร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษาเพื่อ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการสร้าง

เทคโนโลยีในระดับอุตสาหกรรมและ องค์

1 2556 

บันทึกความร่วมมือระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมและภาค
การศึกษาในการแลกเปลี่ย น
บุคลากรเพื่อถ่ายท อดองค์

16 4.25 1 5 4.5 5 
ควรขยายเวลาตลอด 15 ป ี
(ดร.ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์) 



 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ซ-21 

 

โครงการ/ กิจกรรม 
ระยะ 
เวลา 
(ปี) 

เริ่มต้น 

(ปี 
พ.ศ.) 

ตัวชี้วัด 
จ านวน

แบบสอบถาม 
ค่าเฉลี่ย 

ค่า
ต่ าสุด 

ค่า
สูง
สุด 

ค่ามัธย
ฐาน 

ค่าฐาน
นิยม 

ข้อเสนอแนะ 

ความรู้ด้านวิจัยและพัฒนาของภาคการศึกษา  ความรู้ 

 โครงการจัดท าความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อ

แลกเปลี่ยนบุคลากร  

1 2556 

บันทึกความร่วมมือกับ
นานาชาติในการแลกเปลี่ยน
บุคลากรเพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

16 4 1 5 4 5 

1.ปัจจุบันมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยมีความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยใน  ตปท . 
จ านวนมาก ซึ่งจะช่วยเอ้ือต่อ
การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
ด้านพลังงานได้  (ดร.กนกกร 
สินมา) 
2.ควรขยายเวลาตลอด 15 ปี 
(ดร.ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์) 

กิจกรรมท่ี 4  สร้างความชัดเจน ในการให้ทุนวิจัยด้านพลังงานทดแทน 

22. โครงการจัดท าล าดับความส าคัญของ

เทคโนโลยีหรืองานวิจัยที่จะได้รับทุน 

ครอบคลุมต้ังแต่ การวิจัยพื้นฐาน (เพื่อสร้าง

องค์ความรู้ ) การวิจัยประยุกต์  การวิจัยเพื่อ

พัฒนาต้นแบบ  การสร้าง Pilot scale 

1 2556 
ล าดับความส าคัญของ
เทคโนโลยีหรืองานวิจัยที่จะ
ได้รับทุน 

16 3.88 1 5 4 4 
ควรขยายเวลาตลอด 15 ป ี
(ดร.ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์) 

 

 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี          มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซ-22 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี                     มิถุนายน 2555 

  ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

  1. ควรมีการจัดต้ังและสร้าง hub ที่ชัดเจน เพ่ือบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีต าแหน่ง/ภาระหน้าท่ีตรง
กับความถนัดของบุคคลน้ันๆ จากปัญหาที่ระบุไว้ในร่าง(รายงาน) หน้า 1/7 "บุคคลไม่มีตลาดแรงงาน
รองรับ"(ดร.พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์) 

 2. นักวิจัยไม่สามารถ link ระหว่างศักยภาพส่วนบุคคล และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (ดร.
พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์) 

3. คิดว่าน่าจะมีแผนพัฒนาพลังงานระดับชุมชน ได้แก่ ไบโอดีเซล และเอทานอล ส่งเสริมการปลูกพืช
พลังงานทดแทน และชนิดอื่นๆ 

4. มีเวทีการน าเสนองานวิจัยด้านพลังงานทดแทน เพ่ือให้นักวิจัยได้รวมกลุ่มท าวิจัยร่วมกัน และพัฒนา
จนถึงระดับอุตสาหกรรม โดยกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพ (ดร. 

 

 ข้อ 1 นโยบาย/มาตรการ/กฎระเบียบด้านการเงินที่ควรปรับปรุง/เพ่ิมเติม เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการ
น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาพลังงานทดแทน 

 1. รวบรวมแหล่งการจัดสรรเงินทุนด้านต่างๆ เพ่ือจัดหมวดหมู่ไม่ให้ซ้ าซ้อนกัน และเพ่ือสะดวกในการ
ติดตามผล (ธนทร ศรีสุข, Mtec) 

 2. นโยบาย มาตรการและกฎระเบียบด้านการเงิน ควรมีการหารือ การให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ า และ
การพิจารณาในการให้เงินกู้แก่เทคโนโลยีต่างๆ กับสถาบันการเงิน ธนาคารต่างๆ ให้เป็นนโยบาย
เดียวกัน (บ.ราชาอิควิปเมนท์) 

ข้อ 2 นโยบาย/มาตรการ/กฎระเบียบด้านอุตสาหกรรมที่ควรปรับปรุง/เพ่ิมเติม เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาพลังงานทดแทน 

 
1. ควรมีการส ารวจการมีส่วนร่วมของแต่ละภาคอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน เพ่ือประเมินการ

สนับสนุน และการจัดสรรทุนวิจัย/ช่วยเหลือ ตลอดจนการติดตามผลงาน (ธนทร ศรีสุข, Mtec) 
 2. ควรมีการหารือด้านความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ก่อนที่จะสรุปเป็นมาตรการหรือนโยบาย

ใดๆออกมา (บ.ราชาอิควิปเมนท์) 

ข้อ 3 นโยบาย/มาตรการ/กฎระเบียบด้านสังคมที่ควรปรับปรุง/เพ่ิมเติม เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน า
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาพลังงานทดแทน 

 
1. มีกระบวนการส่งเสริมที่ชัดเจน ในรูป ADDER/TARIFF (พฤกษ์ อักกะรังส)ี 

 2. เพ่ิมเติมการมีส่วนร่วมของชุมชน ช่วยให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรได้รับความรู้เรื่องพลังงานทดแทน มี
ส่วนร่วมในการผลิตและน าไปใช้ (ดร.กนกกร สินมา) 

 3. เน้นการวิจัยด้านการลดการใช้พลังงาน/การใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการสร้างจิตส านึกให้กับ
สังคมตระหนักถึงการใช้พลังงานต่างๆ ให้คุ้มค่า (ธนทร ศรีสุข, Mtec) 

 4. นโยบายด้านสังคม ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งประโยชน์ส่วนรวมและปัญหาต่างๆ ที่ต้อง
ช่วยกันแก้ไข (บ.ราชาอิควิปเมนท์) 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี           มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฌ-1 

ภาคผนวก ฌ ตัวอย่างหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมงานวิจัยในต่างประเทศ 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีโรงงานอุตสาหกรรม (ประเทศไต้หวัน)  

Industrial Technology Research Institute (ITRI)  

เป็นองค์กรที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือไปสู่การใช้งานในอุตสาหกรรมที่ไม่แสวงหาผลก าไร ก่อต้ังข้ึน

ภายใต้การก ากับดูแลของ กระทรวงเศรษฐกิจของจีน (Minister of Economic Affairs) องค์กรน้ีมีบทบาทส าคัญในการ

เปลี่ยนแปลงไต้หวันจากอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงานไปสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูง โดยงบประมาณในการด าเนินการ

ทั้งหมดขององค์กรน้ันครึ่งหน่ึงมาจากกระทรวงเศรษฐกิจ ส่วนอีกครึ่งที่เหลือมาจากแหล่งทุนส่วนตัว  

 หน้าที่ขององค์กร  

ITRI มีหน้าท่ีหลักๆสามประการ ดังน้ี 

1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูง ซึ่งประกอบไปด้วย 6 เทคโนโลยีหลัก ได้แก 

 Information and Communication Technologies  

 Electronics and Optoelectronics Technologies 

 Material, Chemical and Nanotechnology 

 Medical Device and Biomedical Technologies 

 Mechanical and Systems Technologies 

 Green Energy and Environment Technologies  

 

2. ให้การสนับสนุน และการบริการด้านต่างๆแก่โรงงานอุตสาหกรรม  

จะให้การช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน โดยให้บริการ 1) ด้านข้อมูลในการ

ด าเนินธุรกิจ โดยให้ค าปรึกษาท้ังด้านกลยุทธ์ในการด าเนินการ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และตลาด และการวางแผนในการ

ด าเนินการในระยะยาว 2) การเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเป็น

ฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อไป 3) การบริการเชิงเทคนิค โดยบริการด้านการประยุกต์และการบูรณการเทคโนโลยี

ใหม่ ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การทดลองการผลิต และบริการทดสอบ/รับรองผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี  

3. การช่วย อุตสาหกรรมในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ผ่านการจัดการทางสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา โดย

การให้การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเริ่มต้นก่อต้ังโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ 

 หน่วยงานภายในองค์กร  



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี           มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฌ-2 

ITRI ประกอบไปด้วยหน่วยงานห้องปฏิบัติการ 6 เทคโนโลยีหลัก ศูนย์เทคโนโลยีที่มีความส าคัญ 5 ศูนย์ หน่วยงาน
ท าหน้าท่ีเชื่อมโยง และงานสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ห้องปฏิบัติการหลัก 

 Biomedical Engineering Research Laboratories (BEL) 

 Electronics and Optoelectronics Research Laboratories (EOL) 

 Energy and Environment Research Laboratories (EEL) 

 Information and Communications Research Laboratories (ICL) 

 Material and Chemical Research Laboratories (MCL) 

 Mechanical and Systems Research Laboratories (MSL) 

ศูนย์เทคโนโลยีที่มีความส าคัญ  

 Display Technology Center (DTC) 

 Medical Electronics and Device Technology Center (MEDTC) 

 Photovoltaics Technology Center (PVTC) 

 RFID Technology Center (RTC) 

 SoC Technology Center (STC) 

ศูนย์ความเชื่อมโยง (Linkage Center) 

 Center for Measurement Standards (CMS) 

 Creativity Lab 

 Industrial Economics & Knowledge Center (IEK) 

 Nano Technology Research Center (NTRC) 

 Technology Center for Service Industries (TCSI) 

 
หน่วยงานเพ่ือพัฒนาธุรกิจ (Business Development Units) 

 International Business Center (IBC) 
 Technology Transfer and Service Center (TTSC) 
 

หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ 

 Administrative Service Center (ASC) 

 Accounting Resource Center (ARC) 

 Information Service Center (ISC) 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี           มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฌ-3 

 Headquarters: Office of Planning, Auditing Office, Legal Affairs Office, Treasury Office, Human 
Resources Office 

TRI มีพนักงาน  5,728 คน รวมระดับปริญญาเอก (Ph.Ds ) 1163 คน และระดับปริญญาโท  3152 คน ส่งผลให้มี

สิทธิบัตรที่ผลิตออกมาเฉลี่ย 5 สิทธิบัตรต่อวัน  โดยการเผยแพร่เทคโนโลยีและความสามารถ  ITRI คาดหวังจะเป็นผู้น าด้าน

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมภายในศตวรรษที่ 21 และมีการฝึกฝนอบรม เพ่ือสร้างผู้บริหาร  (CEOs) กว่า 70 คนในอุตสาหกรรม

ไฮเทคในท้องถ่ิน  นอกจากส านักงานใหญ่ในไต้หวัน  ITRI มีส านักงานใน Silicon Valley รัฐแคลิฟอร์เนีย  , โตเกียว , เบอร์ลิน

และกรุงมอสโก  

การมีส านักงานในต่างประเทศของ ITRI เพ่ือขยายขอบเขตของการวิจัยและพัฒนา รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการเตรียมความร่วมมือระยาวกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ MIT, Carnegie Mellon 

University, University of California ที ่Berkeley และ Stanford University และ ท่ัวโลกมีความร่วมมือกับหน่วยงานชั้น

น ามากมาย เช่น บริษัท IBM, HP, Microsoft, Nokia, Sun Microsystems, Kodak, Lucent and Motorola.  

ปัจจุบัน ITRI มีสิทธิบัตรมากกว่า 14,571 สิทธิบัตร และเข้าร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือการก่อต้ังบริษัทใหม่ รวมถึงการ

ขยายสาขาของบริษัทต่างๆ รวมกันมากกว่า 163 บริษัท  

 ในปี 2010 สถาบันได้รางวัลระดับนานาชาติถึง 5 รางวัล  

o The Gold Wall Street Journal Technology Innovation Award for FlexUPD technology 

o The Gold Wall Street Journal Technology Innovation Award for its runner-up in the 

Semiconductor category for its MDPS (Micro-Deformable Piezoresistive Sensor 

Technology)  

o อีกสามรางวัลจาก R&D 100 Awards for FlexUPD, i2/3DW and Reddex.  

 ในปี 2009 สถาบันได้รางวัลระดับนานาชาติถึง 4 รางวัล  

o The Wall Street Journal’s 2009 Technology Innovation Award for its FleXpeaker 

technology,  

o R&D 100 Award for the High Safety STOBA Lithium Battery Material Technology,  

o The iF Design Award from the International Forum Design in Germany for ITRA’s Fluid 

Driven Lighting System,  

o The Red Dot Design Award by the Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Essen, 

Germany, for its Flexio Radio Technology. 

 

ที่มา : http://www.itri.org.tw/eng/ 

http://www.itri.org.tw/eng/
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ภาคผนวก ญ ระดับการวิจัย พัฒนา และกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี และต่อยอดความรู้สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

สินค้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้น้ัน จ าเป็นที่จะต้องหาแนวทางใหม่ๆ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานต้ังแต่กระบวนการแรกของการ

วิจัย จนถึงข้ันตอนการผลิต นอกจากน้ันยังต้องมีการประเมินผลงานอย่างสร้างสรรค์ก่อนการส่งมอบ ซึ่งแนวทางหน่ึงที่ได้รับ

ความสนใจในองค์กรชั้นน าของโลก คือ Technology Readiness Levels (TRL)  

Technology Readiness Levels (TRL) คือ เครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด (R&D Tools) [1] ซึ่งเป็นแนวทางในการตัดสินใจ และช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ 

และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ได้รับการวิจัย พัฒนา [2] 

TRL น้ันเริ่มพัฒนามาจากองค์กรนาซ่า (NASA) ของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานอื่นที่น ามาใช้อีก คือ Sandia 

National Laboratories ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมเป็นหลัก ท าหน้าท่ีทดสอบ (Test) ต้นแบบ ให้งาน

ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด เป็นงานทดสอบแบบซ้ าๆ กัน เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน เช่น การยิงจรวด ต้องมีการ

ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น [1, 2]   

 
การแบ่งระดับของการวิจัย ตามหลัก Technology Readiness Levels (TRL) [2] 

การติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยี โดยใช้ Technology Readiness Levels (TRL) น้ัน แบ่ง

ออกเป็น 9 ระดับ ดังรูป ซึ่งแต่ละระดับน้ันมีรายละเอียด ดังน้ี 

TR1- การวิจัยพื้นฐาน (BASIC RESEARCH) 

เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎีหรือในห้องทดลอง  เพ่ือหาความรู้ใหม่  เก่ียวกับสมมุติฐานของปรากฏการณ์และ

ความจริงที่สามารถสังเกตได้ โดยที่ยังไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน หรือเฉพาะเจาะจงในการน าผลการวิจัยไปใช้ในงานทางปฏิบัติ 

TRL 2 – การวิจัยประยุกต์ (APPLIED RESEARCH)  

เป็นการศึกษาค้นคว้า  โดยมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเบื้องต้นที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ

อย่างใดอย่างหน่ึง  ซึ่งในส่วนน้ีจะต้องรู้ถึงศักยภาพของวัสดุหรือกระบวนการที่ต้องใช้กับเทคโนโลยีที่ท าการวิจัย 
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TRL 3 – หน้าที่ส าคัญ หรือ การพิสูจน์แนวความคิดที่ได้ต้ังไว้ (CRITICAL FUNCTION OR PROOF OF CONCEPT ESTABLISHED)  

เป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากการวิจัยประยุกต์  และเป็นข้ันแรกของการพัฒนาเทคโนโลยี  กระบวนการน้ีจะ

ท าการศึกษา ทดลอง และตรวจสอบ วิเคราะห์แต่ละส่วนของเทคโนโลยีภายในห้องปฏิบัติการ 

TRL 4 – การทดสอบในห้องปฏิบัติการ /การตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์/กระบวนการของเทคโนโลยีที่วิจัย  LABORATORY 

TESTING/VALIDATION OF COMPONENT(S)/PROCESS(ES)  

กระบวนการออกแบบ  พัฒนา  และตรวจสอบชิ้นส่วนของเทคโนโลยี (LAB SCALE )  โดยผลที่ได้เป็นสิ่งบ่งบอกว่า  

โครงการที่ท า หรือ แบบจ าลอง (MODEL) ที่ได้อาจประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้  

TRL 5 – (LABORATORY TESTING OF INTEGRATED/SEMI-INTEGRATED SYSTEM) 

การทดสอบองค์ประกอบ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของระบบและ / หรือกระบวนการในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง   

TRL 6 – การทดสอบระบบต้นแบบ (PROTOTYPE SYSTEM VERIFIED)  

เป็นการทดสอบระบบ  / กระบวนการ  ของเทคโนโลยีต้นแบบในสภาพแวดล้อมของการด าเนินงานจริง  (ระดับ  

PROTOTYPE) 

TRL 7 – การสาธิตระบบน าร่องแบบบูรณาการ (INTEGRATED PILOT SYSTEM DEMONSTRATED)  
เป็นการสาธิตระบบ / กระบวนการ  ของเทคโนโลยีต้นแบบในสภาพแวดล้อมของการด าเนินงานจริง  (ระดับ  PILOT 

SCALE)  

TRL 8 – รวมระบบในการออกแบบเชิงพาณิชย์ (SYSTEM INCORPORATED IN COMMERCIAL DESIGN)  
ระบบ /กระบวนการขนาดจริงเสร็จสมบูรณ์  และมีคุณสมบัติผ่านการทดสอบ  สาธิตก่อนผลิตเชิงพาณิชย์  (PRE-

COMMERCIAL DEMONSTRATION). 

TRL 9 – ระบบผ่านการพิสูจน์และพร้อมส าหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ (SYSTEM PROVEN AND READY FOR FULL 

COMMERCIAL DEPLOYMENT)  
เป็นระบบจริงที่ผ่านการพิสูจน์ว่าใช้งานได้จริงใน  สภาพแวดล้อมการด าเนินการ  (OPERATING ENVIRONMENT ) และ

พร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ 

 สุดท้ายเมื่อผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเพ่ือสาธารณะประโยชน์ และสนับสนุน

งานกับภาคอุตสาหกรรมให้มี การวิจัยและ พัฒนา เทคโนโลยีต่อไป การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จะท าให้สามารนถน า

งานวิจัยไปใช้ได้จริง หากแต่มีกระบวนการต่างๆ มากมาย เน่ืองจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ

แม้กระทั่งผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ โดยข้ันตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส าหรับบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน มีดังน้ี 

กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี [3] 

การเปิดเผยข้อมูลงานทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Disclosure) 
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• ข้ันตอนแรกในกระบวนการถ่ายโอนเทคโนโลยี เป็นการให้ข้อมูลบางส่วนเก่ียวกับงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์แก่

หน่วยงานที่ท าหน้าท่ีตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการประชุมร่วมกับนักวิจัยเพ่ือหารือเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง

ปัญญาและความต้ังใจของนักวิจัย ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยจะไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและด้วยเหตุน้ีจะไม่

ส่งผลกระทบต่อการจดสิทธิบัตร 

การประเมินเทคโนโลยี (Assessments)  

• หน่วยงานดังกล่าว จะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น และรวบรวมข้อมูล เพ่ือประเมินด้านเทคนิคและการตลาด

เบื้องต้น จะประเมินความสามารถในการแข่งขัน ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา และความต้องการในปัจจุบัน 

หรืออาจเป็นที่ต้องการในตลาดใน อนาคต โดยข้อมูลจะขอจากผู้ติดต่อราชการและฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ของ

อุตสาหกรรม, Internet, และนักวิจัย  

ข้อตกลงในการโอนสิทธิ  (Assessments Agreement) 

• นักวิจัยต้องการที่จะด าเนินการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้ันแรกคือการลงนามในสัญญาโอนสิทธิระหว่าง

หน่วยงานและนักวิจัย โอนความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้หน่วยงานน้ัน ซึ่งหน่วยงานและนักวิจัยจะ

แบ่งรายได้ที่ได้จากการใช้สิทธิในเชิงพาณิชย์ ตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย  

การวางแผนจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Management Plan) 

• เป็นการกรอกข้อมูลโดยข้ึนอยู่กับเจ้าของเทคโนโลยีที่จะอนุญาตให้ผู้ขอรับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยีตามขอบเขต

และเงื่อนไขที่ตกลงกัน เช่น ผลิต ขาย ใช้ หรือมีไว้เพ่ือขาย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ เป็นต้น 

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Protection) 

• เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิและชนิดของการเตรียมการตามสัญญาท้ังหมดจะให้บริการเพ่ือป้องกัน

ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบมากที่สุดของการป้องกันการประดิษฐ์ใหม่ของสิทธิบัตร  

การติดต่อสื่อสาร (Communication) 

• วิธีการก าหนดเป้าหมายอาจรวมถึงการติดต่อโดยตรงกับผู้ได้รับใบอนุญาตที่มีศักยภาพที่ระบุไว้ในการประเมินตลาด

หรือติดต่อผู้ประกอบการในท้องถ่ินที่อาจมีความสนใจในการสร้างบริษัท เพ่ือเริ่มต้นเป็นการค้า ตามความต้องการ

ของนักวิจัย จะก าหนดวิธีการและโอกาสที่ผู้ที่ติดต่อสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าโอกาสที่อาจจะรวมตัวกันส าหรับผู้ที่สนใจ 

 การอภิปรายและเจรจา (Discussions and Negotiations)  

• เพ่ือก าหนดวางแผนและออกแบบข้อตกลงทางธุรกิจของการจัดสรรเงินโดยอยู่บนพ้ืนฐานของข้อตกลงที่ได้ออกแบบ

ไว้ ข้อตกลงตัวเลือกที่อาจจะลงนามเพ่ือพิจารณาให้บุคคลอื่นมีสิทธิที่จะเจรจาข้อตกลงใบอนุญาตในช่วงระยะเวลาท่ี

ก าหนด  ข้ึนอยู่กับเอกสารที่ได้จัดท าสรุปข้อตกลง  

สัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงาน (License Agreement)  
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• ข้อตกลงใบอนุญาตท าพิธีโอนสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาจากหน่วยงานต่างๆ  ให้ผู้รับอนุญาต  ใช้  อธิบายไว้ใน

ใบอนุญาตโดยทั่วไปการอนุญาตจะตกอยู่ภายใต้อย่างใดอย่างหน่ึงหรือมากกว่าสิทธิบัตร  นอกจากน้ียังอาจรวมถึง

ความรู้ , เครื่องหมายการค้าและเน้ือหาที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง  ข้อตกลงในใบอนุญาต ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คือ อนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Licensing) หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จ ากัดแต่เพียงผู้เดียว 

(Non- Exclusive Licensing)  

รายได้จากลิขสิทธิ์และทุนการวิจัย (License Revenue and Research Funding)  

• รายได้ใบอนุญาตอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมเงินส่วนแบ่งส่วนได้เสียหรือการพิจารณาทางการเงินอื่นๆ ให้แก่ หน่วยงาน

ต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงใบอนุญาต ในฐานะที่เป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารข้อตกลงใบอนุญาต  

 

แหล่งอ้างอิง 

[1] สวทช. - http://www.nstda.or.th/nstda-km/92-km-knowledge/2770-technology-readiness-levels- 

[2] U.S. Department of Energy –http://www1.eere.energy.gov/manufacturing/financial/trls.html 

[3] University of  Brunswick - www.unb.ca/research/ors/indgovtserv/iptt/steps.php 

http://www.nstda.or.th/nstda-km/92-km-knowledge/2770-technology-readiness-levels-
http://www1.eere.energy.gov/manufacturing/financial/trls.html


ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี          มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฎ-1 

ภาคผนวก ฎ สรุปผลการสัมมนาร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์  

 

สรุปผลการสัมมนาร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 

โครงการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทน 15 ปี (ร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน) 

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 8:30 - 13:00 น.  

ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ (The Twin Towers Hotel) 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งหมด  103 คน แบ่งเป็นคณะกรรมการโครงการ 5 คน และที่ปรึกษาฯ 7 คน และบุคคลใน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 91 คน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปน้ี  

1. นายสัมฤทธ์ิ เหมะ   ผู้อ านวยการส านักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน (ประธานในการสัมมนา) 

2. นายอดิศักด์ิ ชูสุข   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กรรมการโครงการฯ) 

3. น.ส.พีรายา ศิริพุฒ   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กรรมการโครงการฯ) 

4. น.ส.พรพรรณ ชนาภิวัฒน์  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กรรมการโครงการฯ) 

5. นาย ภานุพงศ์ กาญจนกุล  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กรรมการโครงการฯ) 

6. รศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (มจธ.) (ที่ปรึกษาฯ) 

7. ผศ.ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร (ที่ปรึกษาฯ) 

8. ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (มจธ.) (ที่ปรึกษาฯ) 

9. ดร.มยุรพันธ์ สัจจกุลนุกิจ  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (มจธ.) (ที่ปรึกษาฯ) 

10. ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม  บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา จ ากัด  

11. น.ส.กนกทิพย์ พงษ์ศิริยะกุล  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (มจธ. 

12. น.ส.ณัฐกุล สน่ันนาม  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (มจธ.) 

13. นายนพรัตน์ สุริยะไชย  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(มจธ.) 

14. นายขติยะ วีระสัย   บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(มจธ.) 

15. ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

16. ดร.วิศิษฎ์ศรี วิยะรัตน์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
17. ผศ.ดร.ทวิวรรณ กังสดาน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TGGS) 

18. ผศ.ดร.ก าชัย นุ้ยธิติกุล   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

19. ผศ.ดร.พัชรินทร์ วรธนกุล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

20. ดร.อุณาโลม เวทย์วัฒนะ ฮาร์ทส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TGGS) 

21. อ.สุขสันต์ อมรรักษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

22. น.ส.ณศวรรณ สวัสด์ิชัยพงษ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TGGS) 
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23. ดร.จารุวัตร เจริญสุข  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
24. ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

25. ดร.ณาวดี ศรีศิริวัฒน์   สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

26. อ.ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

27. ดร.กฤษชน์ม ภูมิกิตตินิช   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

28. นายอาทิตย์ กองแก้ว   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

29. ผศ.ดร.ประกร รามกุล  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

30. ดร.สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

31. น.ส.ฐิติมาศ สุขสวัสด์ิศักด์ิ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

32. น.ส.ปทิตตา ต้ังจิตร์ศิริรัตน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

33. นางจันทนา สุกใส    ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ / สวทช. 

34. ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)/สวทช. 

35. ดร.พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)/สวทช. 

36. ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ/สวทช. 

37. ดร.ขจรศักด์ิ เฟ่ืองนวกิจ  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ /สวทช. 

38. ดร.นาวิน วิริยะเอ่ียมพิกุล   ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ /สวทช. 

39. คุณพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

40. ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย/วว. 

41. น.ส.จิราพัชร ค าพิเดช  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย/วว. 

42. นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

43. นายสุชัช ศุภวัฒนาเจริญ   ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/วช. 

44. ดร.นเรศ ด ารงชัย   ฝ่ายวิจัยและจัดการนโยบาย (สวทน.) 

45. นายพรศักด์ิ พงษ์ทิพย์พิทักษ์  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

46. นายสมพล อุทัยชลานนท์  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

47. น.ส.ธัญญาพร ใยบัณฑิตย์   กรมชลประทาน   
48. นาย วัชรพล ศรีจิตต์  กรมชลประทาน   
49. นายวชิระ สุรินทร์   กรมชลประทาน   
50. นาย ถิรวุฒิ เชียงกูล   กรมชลประทาน   
51. นาย ชนินทร์ คงใหญ่  กรมชลประทาน   
52. นาย ทนงกิต สดวิไล  กรมชลประทาน   
53. นาย อมรศักด์ิ ศีรประเสริฐ  กรมชลประทาน   
54. นายอนุวัฒน์ อุทัยนานนท์  สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย 

55. นายพินิจ ศิริพฤกษ์พงศ์  ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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56. นายสมชาย ชูดอกไม ้  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

57. ดร.สุชาดา บุตรนาค  สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 

58. นายธรรมรัตน์ ธรรมเดชาศักด์ิ  สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 

59. ดร.วิรชัย โรยนรินทร์   บริษัท พระพายเทคโนโลยี จ ากัด 

60. นายชาคริต จันลอย   บริษัท พระพายเทคโนโลยี จ ากัด 

61. นายพิเชฐ ศรีสวัสด์ิ    บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด 

62. น.ส.สุชาภา วงศ์ปิติกุล   บริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม จ ากัด 

63. นายไชยวุฒิ แสงปรีดีกรณ์   บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติจ ากัด 

64. นายสัญญา พิลางาม   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 

65. นายไพโรจน์ จันทร์จุงจิตร   บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง 

66. นายสุธี เหลืองรัตนเจริญ  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด 

67. น.ส.นันท์นภัส ฤกษ์อุดมศักด์ิ  ข้าราชการโครงการพัฒนาน้ าบริหาร 

68. ดร.ปรีชา พราหมณีย์  บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ าตาล จ ากัด 

69. ดร.มนต์ณัฐ ธีวรชาติ  บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ าตาล จ ากัด 

70. นายสมหวัง สุเมธนภิส  บริษัท วิทัยไบโอพาวเวอร์ จ ากัด 

71. นายธวัช กุลบุศย์   บริษัท รีนิวเอเบิลเอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 

72. นายนาวิน กุลบุศย์   บริษัท รีนิวเอเบิลเอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 

73. น.ส.กมลฉัตร บ ารุงทรัพย์  บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

74. นายญาณิน อนุพันธ์   DARC(AA) 

75. ไกรวัลย์ ครุฑกูล   ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 
76. ศุภชัย ส าเภา   ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 
77. พิสิฏฐ สงวนตระการกุล  ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 
78. จินตนา เหล่าฤชุพงศ์  ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 
79. ณัฎฐพร พรหมกร  ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 
80. จริยา บุตรเนตร   ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 
81. สุทธาสิณี กล่าวกิติกุล  ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 

82. อารีรัตน์ อยู่หุ่น   ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 
83. ธารทิพย์ เศรษฐชาญวิทย์  ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 
84. พินิจ สังข์ทอง   ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 
85. เทิดศักดิ์ ทองค าธรรมชาติ  ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 
86. จรีรัตน์ สาตราวาหะ  ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.)  
87. วีร์ธิมา จันทร์หอม   ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 

88. สมฤดี รอดวิเศษ   ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน (พพ.) 
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89. ปทุมวดี  เกษมสันต์ ณ อยุธยา ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน  (พพ.) 

90. แฉล้ม แตงเขียว   ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน  (พพ.) 
91. จุฑารัตน์ ถนอมกาย  ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน  (พพ.) 
92. เยาวภา จันทร์ประเสริฐ  ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน  (พพ.) 
93. ประภารัตน์ ธรรมนาม  ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน  (พพ.) 
94. วิภาวี วันสวัสด์ิ   ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน  (พพ.) 
95. เชฎฐพาย จิระเลิศพาย  ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน  (พพ.) 
96. ธวกรณ์ ค าศรี    ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน  (พพ.) 
97. ส าราญ ปทุมมานนท์  ส านักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี 
98. กอแก้ว แพรกสงฆ์   ส านักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี 
99. ล าใย มุ่งปั่นกลาง   ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
100. พัชรี ยังเจริญ   ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
101. พรสม โรจนประดิษฐ์  กองแผนงาน 
102. พิสมัย เสถียรยานนท์  ราชการส่วนกลาง (พพ.) 

103. เดชาธร เรืองไกรกลกิจ  ส านักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (พพ.) 
 

ภาพบรรยากาศการสัมมนา 

 

คุณอดิศักด์ิ ชูสุข ประธานกรรมการโครงการฯ กล่าวรายงานแก่ประธานในการสัมมนา 
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นายสัมฤทธ์ิ เหมะ ผู้อ านวยการส านักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน (ประธานในการสัมมนา) กล่าวเปิดการสัมมนา 

 

คณะที่ปรึกษาน าโดยดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ รศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ และ ผศ.ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์ น าเสนอร่าง

แผนปฏิบัติการฯ 
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ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 

วาระที่ 1 ประธานฯแจ้งที่ประชุม 

นายสัมฤทธ์ิ เหมะ ผอ.ส านักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน พพ. ประธานในการสัมมนาครั้งน้ี ได้กล่าวถึงแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทน ว่าในปัจจุบันน้ันเป้าของแผนได้มีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองมาจากการประชุมครม . โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติได้มีมติยกเลิกแผนพลังงานทดแทน 15 ปี และให้ใช้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  10 ปี เมื่อวันที 

30 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นการเร่งรัดให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนให้มากและเร็วข้ึน  เป้าหมายจากเดิมน้ันการใช้พลังงาน

ทดแทนคิดเป็นร้อยละ 20 ภายใน 15 ปี แต่ส าหรับแผนใหม่ที่เรียกว่า AEDP น้ันปรับเป้าเป็นการใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 

25 ในระยะเวลา 10 ปี โดยโครงการน้ีนอกจากจะสร้างแนวทางการวิจัยให้กับประเทศ ยังมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือกันในทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากน้ันยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี

ด้านพลังงานทดแทนที่ประเทศสามารถผลิตเองได้ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการน าเข้าเทคโนโลยี รวมไปถึงการสร้างขีด

ความสามารถของประเทศ สุดท้ายนายสัมฤทธ์ิ เหมะ ยังเน้นย้ าประเด็นส าคัญคือ ความร่วมมือกัน การท าง านแบบบูรณาการ

ของทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของประเทศด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และกล่าวเปิดการประชุม 
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วาระที่ 2 น าเสนอ ทิศทางงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ 10 ปี 

โดย ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ 

กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า โครงการที่จัดท าน้ีเกิดข้ึนก่อนที่ครม .จะประกาศเป้าหมายด้านพลังงานทดแทนฉบับ
ใหม่ ดังน้ันโครงการน้ีจึงจัดท าตามแผนเดิมคือ แผนการพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551- 2565 ) โดยก าหนด
เป้าหมายให้มีการใช้พลังงานทดแทน คิดเป็นร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานในปี 2565 แต่ในแผนฉบับใหม่น้ีมีการ
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายเป็นการใช้พลังงานทดแทน คิดเป็นร้อยละ 25 ในระยะเวลา 10 ปี ซึ่งแผนพัฒนาพลังงานทั้งสองฉบับมี
แนวทางในการพัฒนาคล้ายกันต่างเพียงแต่เป้าการใ ช้พลังงานเท่าน้ัน โดยเน้นการส นับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใน
รูปแบบใหม่ ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ เพ่ือลดต้นทุนและสร้างเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนของประเทศ และพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างย่ังยืนและมีเสถียรภาพ 

ส าหรับวัตถุประสงค์ของโครงการน้ันสรุปได้ดังน้ี  

 เพ่ือให้ได้แผนการวิจัยพลังงานทดแทน และเทคโนโลยี Energy Storage ที่มีความชัดเจนและ สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ  

 เพ่ือให้ได้แนวทางการวิจัยพัฒนาการน าเทคโนโลยี Energy storage มาใช้กับแหล่งพลังงานทดแทนในประเทศ  

  เพ่ือพัฒนาแนวทางความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของประเทศ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 
ขอบเขตของการด าเนินการภายใต้โครงการดังกล่าวน้ี แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 

 ส่วนที่ 1 งานติดตาม ศึกษา วิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยี  
โดยในส่วนน้ี ทางที่ปรึกษาจะท าการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์เทคโนโลยี Energy storage และพลังงานทดแทน 

เพ่ือประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยข้อมูลส่วนน้ีจะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ช่องว่างของงานวิจัย เพ่ือ
ด าเนินการจัดท าร่างแผนส่งเสริมฯ ซึ่งเป็นงานในส่วนที่ 2 
 ส่วนที่ 2 งานสนับสนุนการด าเนินงานการจัดท าแผนการวิจัยพลังงานทดแทน และ Energy storage  
 
วิธีด าเนินการเพื่อจัดท าร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาพลังงาน

ทดแทน 
 วิเคราะห์สถานการณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เทคโนโลยี Energy Storage และ Smart grid 
 วิเคราะห์ช่องว่างของงานวิจัย (GAP Analysis) 
 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) 
 ร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ 

พัฒนาพลังงานทดแทน  
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ส่วนที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เทคโนโลยี Energy Storage และ Smart grid 

การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน, เทคโนโลยีEnergy storage และ Smart grid ใน
ประเทศไทย ทั้งด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านทรัพยากรบุคคล และศักยภาพด้านอุตสาหกรรม เพ่ือวิเคราะห์ช่องว่างของการ
พัฒนาเทคโนโลยี ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี โดยแสดงรายละเอียดสถานภาพแต่ละ
อุตสาหกรรมการผลิตดังตารางที 1 
 
ตารางที่ 1 สถานภาพอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีของประเทศ  

 
เทคโนโลย ี อุตสาหกรรมต้นน้ า อุตสาหกรรมกลางน้ า อุตสาหกรรมปลายน้ า จ านวนนักวิจัย 

(ท่าน) 
พลังงานลม มีอุตสาหกรรม ในการผลิต

วัสดุสาหรับผลิตใบกังหันและ
วัสดุก่อสร้างหอต้ังกังหันลม 

มีอุตสาหกรรมในการ
หล่อใบกังหันลม 

ขาด Generator เพ่ือผลิต
ไฟฟ้าและชุด Gear box 

14* 

พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

มีอุตสาหกรรมถลุงแร่ควอตซ์
เพ่ือผลิต Silicon wafer 

ไม่มีอุตสาหรรม Silicon 
purification เพ่ือผลิต 
Silicon wafer ในการ
ประกอบแผน Solar 
cell 

มีอุตสาหกรรมประกอบ 
Silicon waferและนา 
Solar cell ไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า
และความร้อน 

8 ท่านที่สนใจ
ด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ด้าน
เดียว จาก 22* 

พลังน้ า มีอุตสาหกรรมในการผลิตวัสดุ
สาหรับใบกังหันน้ าขนาดเล็ก
โดยอาศัยพ้ืนฐานและ
อุตสาหกรรมหล่อโลหะใน
ประเทศ และมีอุตสาหกรรม
ท่อน้ าและระบบสายส่งไฟฟ้า 

มีการวิจัยและพัฒนาใน
การประกอบกังหันน้ า
ขนาดเล็กแต่มีราคาแพง
และประสิทธิภาพต่ายัง
ไม่ใช้เชิงพาณิชย์ 

ขาด Generator เพ่ือผลิต
ไฟฟ้า 

1 ท่านที่สนใจ
ด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ด้าน
เดียว จาก 9 * 

พลังงานชีว
มวล 

มีศักยภาพอุตสาหกรรมการ
จัดเตรียมชีวมวลเพ่ือโรงไฟฟ้า
เช่น Wood pellet 

มีอุตสาหกรรมผลิต 
boiler ขาดเทคโนโลยี
การก าจัด Tar ที่มี
ประสิทธิภาพและราคา
ถูก 

ขาด เครื่องมือเพ่ือผลิต
ไฟฟ้าจาก ไอน้ าและก๊าช
สังเคราะห ์

28 * 

ก๊าซชีวภาพ มีอุตสาหกรรมการจัดการ น้ า
เสียเบื้องต้น 

มีการสร้างบ่อหมัก  
ภายในประเทศ 

• มีอุตสาหกรรมการ
ผลิตก๊าชชีวภาพจาก
ขยะและมูลสัตว์  

• ขาด เครื่องยนต์ใน
การเพ่ือผลิตไฟฟ้า  

• ขาดเครื่องมือตรวจวัด
ปริมาณก๊าซที่มีราคา

24 * 
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ไม่แพง 
• ขาดระบบท าความ

สะอาดก๊าชทีมี
ประสิทธิภาพ 

พลังงานขยะ   ขาดข้ันตอนการคัดแยกขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

• มีอุตสาหกรรมการ
ผลิตก๊าชชีวภาพจาก
ขยะ  

• มีการผลิตน้ ามันจาก
ขยะแต่ใช้ใน
เครื่องยนต์รอบต่ า  

• ขาดเทคโนโลยี เช่น 
เทคโนโลยีผลิต RDF 
และเทคโนโลยีการ
ก าจัดขยะ 

ขาดอุตสาหกรรมผลิต
เครื่องยนต์ภายในประเทศ 
(ส าหรับผลิตไฟฟ้า) 

9 *  
 

พลังงานเอทา
นอล 

ในประเทศมีการผลิตเอทานอลจากน้ าตาล จานวนมาก มีการพัฒนาและใช้อย่าง
แพร่หลาย ส่วนการผลิตเอทานอลจากแป้งยังมีไม่มากนัก แต่ทั้งน้ีเทคโนโลยีทั้งสอง
ประเภทยังอาศัยการนาเข้าเป็นหลัก จากการประเมินขีดความสามารถภายในประเทศ
พบว่าน่าจะสามารถออกแบบและสร้างอุปกรณ์สาหรับกระบวนการต่าง ๆ ได้เกือบ
ทั้งหมด ยกเว้นการผลิตเอนไซม์และการคัดเลือกยีสต์สายพันธ์ุพิเศษ 

32 * 

พลังงานไบโอ
ดีเซล 

• ปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมด้านการสร้าง ประกอบและติดต้ังอุปกรณ์สาหรับ
โรงงานผลิตไบโอดีเซลในระดับอุตสาหกรรม  

•  สามารถออกแบบ และสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลได้เฉพาะขนาดที่ใช้ในชุมชนและ
ขนาดเล็ก (ระดับหมื่นลิตร/วัน) และเป็นกระบวนการผลิตแบบกะ (Batch) ที่ใช้
เทคโนโลยี ทรานเอสเตอริฟิเคชั่นแบบ  
•  ไม่มีการเก็บกลับเมทานอลที่ทาปฏิกิริยาไม่หมด และไม่มีหน่วยท ากลีเซอรีนซึ่งเป็น
ผลิตผลพลอยได้ให้บริสุทธ์ิเพ่ือขายเพ่ิมรายได้ จึงท าให้ต้นทุนการผลิตสูง และคุณภาพ
ของไบโอดีเซลที่ผลิตได้ยังไม่ได้มาตรฐานสาหรับใช้กับรถยนต์ตามท่ีรัฐประกาศ  
•  ขาดเทคโนโลยีการบูรณาการกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเข้ากับโรงงานสกัดน้ ามัน
ปาล์ม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและความเสี่ยงด้านการตลาด  
•  เทคโนโลยีที่ใช้ไมโครเวฟ Supercritical methanol และสารเร่งปฏิกิริยาใหม ่ยังอยู่
ในระดับงานวิจัยและพัฒนาเท่าน้ัน  

21 * 

พลังงาน
ไฮโดรเจน 

• อุตสาหกรรมผลิตก๊าชในประเทศน้ันมีศักยภาพในการผลิตก๊าชไฮโดรเจนอยู่แล้ว เช่น 
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด อย่างไรก็ตามการผลิตไฮโดรเจนน้ันมีหลาย
ขบวนการซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 กระบวนการหลักคือThermo Chemical 
Processes, Electro Chemical Processes และ Photolytic Processes  

• ยังไม่มีอุตสาหกรรมที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงที่ชัดเจนมีการใช้ไฮโดรเจนใน
เครื่องยนต์สันดาปภายในเท่าน้ัน  

20  * มี 1 ท่าน
สนใจด้านน้ีเพียง
ด้านเดียว 
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การผลิต

เทคโนโลยี

แบตเตอรี่ 

สามารถ Recycle ตะกั่ว สามารถผลิตข้ัว

แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 

สามารถผลิต

สารละลายอิเล็กโทร

ไลท์ 

มีอุตสาหกรรม

ประกอบหม้อ แบ

ตเตอรีตะกั่ว กรด 

 

เทคโนโลยีกัก
เก็บพลังงาน
ความร้อน
และความเย็น 

 มีอุตสาหกรรมผลิตสารท า
ความเย็น หรือสารเคมีที่มี
คุณสมบัติสามารถกักเก็บ
ความร้อนได้ดี 

 มีอุตสาหกรรมรีไซเคิลโลหะ 
 

 มีอุตสาหกรรมผลิต
ระบบปรับอุณหภูมิน้ า
เย็น ระบบท าความเย็น 

 มีอุตสาหกรรมผลิต 
heat pump   

 มีอุตสาหกรรมผลิตถัง
น้ าร้อน น้ าเย็น 
 

มีอุตสาหกรรมออกแบบ 
ติดต้ังระบบรักษาความ
เย็น  

 

 

*โดยทุกท่านท างานวิจัยด้านพลังงานลมร่วมกับพลังงานทดแทนอื่นด้วย  จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 74 ท่าน 

(หน่วยงานของรัฐ และมหาวิทยาลัย) 

ส าหรับพลังงานความร้อนใต้พิภพและพลังงานจากทะเลยังไม่มีอุตสาหกรรมที่ชัดเจนภายในประเทศ จึงมีแผน

ส่งเสริมพลังงานทั้ง 2 ด้านดังน้ี 

แผนปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานความร้อนใต้พิภพ  

ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน ฯ กล่าวถึงการพัฒนา พลังงานความร้อนใต้พิภพ ต้ังแต่การเริ่มต้น ศึกษาศักยภาพแหล่ง

ความร้อนใต้พิภพในประเทศและติดตามเทคโนโลยีพลังงานความร้อนใต้พิภพ ท่ีเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ อย่างไรก็

ตาม แหล่งความร้อนใต้พิภพน้ันมาสามารถน ามาพัฒนาเป็นได้ทั้งแหล่งพลังงานและแหล่งท่องเท่ียว จึงต้องควรมีการประเมิน

ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ก่อนตัดสินใจน ามาพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานและแหล่งท่องเท่ียว  

แผนปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานจากทะเล  

ต้ังแต่อดีตประเทศไทยยังไม่มีการน าพลังงานทางทะเลมาใช้งาน เน่ืองจากขาดข้อมูลศักยภาพของแหล่งพลังงานจากทะเล  

ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน ฯ น้ันกล่าวถึงการพัฒนาพลังงานจากทะเล ต้ังแต่การเริ่มต้น ศึกษาศักยภาพแหล่งพลังงาน

จากทะเล และติดตามเทคโนโลยีพลังงานจากทะเลที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ  

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลม  

1) การพัฒนาข้อมูลศักยภาพพลังงานลมยังไม่ครอบคลุมทั้งบนฝั่งและนอกชายฝั่งทะเล รวมถึงขาดกลไกที่ชัดเจนในการ
เข้าถึงข้อมูลน้ัน  

2) เทคโนโลยีในประเทศที่พัฒนาข้ึนยังขาดความน่าเชื่อถือ  
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3) อุปกรณ์ส่วนประกอบของกังหันลมแต่ละชนิดต้องการ การออกแบบที่จาเพาะเจาะจงจึงควรสร้างและเผยแพร่องค์
ความรู้เหล่าน้ี  

4) ผู้ผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมยังมีข้อจ ากัดด้านสายส่ง  

 
วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของการงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย ์ 

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประโยชน์ทางความร้อน  
1) เทคโนโลยีเคร่ืองท้าน้้าร้อนแสงอาทิตย ์: ขาดองค์ความรู้และบุคคลากรที่จะบ ารุงรักษาและติดต้ัง รวมทั้งต้นทุนใน

การติดต้ังค่อนข้างสูงและยังต้องนาเข้าชิ้นส่วนบางชนิด  

2) เทคโนโลยีเคร่ืองอบแห้งแสงอาทิตย ์: ต้นทุนในการติดต้ังค่อนข้างสูงและยังไม่มีการประเมินความคุ้มค่าด้านราคา
พลังงาน ต้นแบบที่ใช้ในการสาธิตน้ันไม่ย่ังยืนส่งผลให้ผู้ใช้งานขาดความเชื่อมั่น  

3) เทคโนโลยีท้าความเย็นพลังงานแสงอาทิตย ์: ขาดองค์ความรู้และบุคคลากรเน่ืองจากยังไม่มีการใช้ในประเทศ ยัง
ไม่มีการประเมินความคุ้มค่าทางพลังงานและเศรษฐกิจในการนามาใช้งาน  

4) เทคโนโลยีเคร่ืองยนต์ Stirling ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์(Solar Dish Stirling) : ไม่มีการใช้ในประเทศ 
แต่ในต่างประเทศได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีน้ีอย่างต่อเน่ือง คาดว่าในอนาคตระบบน้ีจะมีต้นทุนในผลิตไฟฟ้าต่ ากว่า 
เซลล์แสงอาทิตย์หรือเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ ามันดีเซล 
 
นอกจากน้ันในส่วนของเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ดร .บุญรอด กล่าวว่า เทคโนโลยีที่ควรให้ความสนใจ เป็นอย่าง

มาก คือ Balance Of System (BOS) เน่ืองจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์น้ันมีส่วนของ BOS กว่า 70% ในขณะที่ส่วนของ
โซลาร์เซลล์มีเพียง 30% อีกท้ังการวิจัย พัฒนาโซลาร์เซลล์ในต่างประเทศก็มีอย่างมาแล้ว ดังน้ันต้นทุนของโซลาร์เซลล์จึงไม่ได้
สูงเท่าแต่ก่อน และปัจจุบันประเทศจีนถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกโซลาร์เซลล์รายใหญ่ หากประเทศไทยจะมุ่งเน้นวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์คงจะไม่คุ้มทุน และยังไม่สามารถ แข่งกับจีนได้ ส า หรับเทคโนโลยีใน BOS ที่ประเทศน่าจะเน้นพัฒนา 
เพ่ือลดต้นทุนของเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ 

• Inverter/Battery/เทคโนโลยีการเคลือบผิวโซลาร์เซลล/์Frame/ เทคโนโลยีการท าความสะอาดผิวเซลล ์(self 
cleaning)/การซ่อมบ ารุง (maintenance)  

• Dye Sensitized Solar Cell  

•    BIPV (การพัฒนาร่วมกับวัสดุประกอบอาคาร)  

• การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)  
 

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประโยชน์ในการผลิตพลังงาน  
1) ขาดความต่อเน่ืองด้านการวิจัยและขาดทิศทางกาวิจัยที่ชัดเจน  ส่งผลให้ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และการพัฒนา

เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ต่อเน่ือง  

2) ขาดความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาควิจัยและพัฒนาส่งผลให้ ภาควิจัยและพัฒนาไม่สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องของภาคอุตสาหกรรมได้  

3) ขาดระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและความชัดเจนของกลไกการเข้าถึงข้อมูล  
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บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฎ-12 

4) ขาดมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรความปลอดภัยที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค  

5) ราคาของเซลล์แสงอาทิตย์ยังมีราคาแพง  

6) ยังไม่มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิดที่ชัดเจน  
 

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของการงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานน้ า  

1) ข้อมูลศักยภาพพลังน้ าของประเทศไม่มีความทันสมัย  
2) ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบให้ง่ายต่อการสืบค้น และขาดการรวบรวมข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันส่งผลให้

ความสามารถในการประเมินปริมาณน้ าเพ่ือดาเนินโครงการพลังน้ าขนาดเล็กมีความคลาดเคลื่อนสูง  
3) ขาดห้องปฏิบัติการด้านพลศาสตร์ของไหล (Hydraulic Laboratory) สาหรับการพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบ

กังหันน้ าท่ีครอบคลุมทุกช่วงความสูงของน้ า  
4) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ของประเทศยังขาดองค์ความรู้ในด้านการออกแบบ รวมทั้งขาดการ

สนับสนุนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องกังหันน้ าขนาดเล็กภายในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม  
5) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ้และทักษะทางด้านการออกแบบและวิจัยเพ่ิมประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีพลังน้ า  
6) ไม่มีขบวนการถ่ายองค์ความรู้ในด้านการออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็กในประเทศและไม่ได้

รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้อย่าง  
7) เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ าย่ิงมีขนาดเล็กลง ราคาต่อหน่วยจะสูงข้ึน เมื่อระบบสายส่งเข้าถึงพ้ืนที่ห่างไกล ส่งผลกระทบ

ให้การใช้ไฟฟ้าพลังน้ าลดลง และท าให้เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ าถูกทอดทิ้งไม่ได้ใช้งาน  
 
วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของการงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล 

1) ขาดข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลแต่ละชนิดในประเทศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการ
เลือกใช้หรือออกแบบเทคโนโลยี  

2) ขาดระบบจัดเก็บและขนส่ง ชีวมวลที่ยังมีศักยภาพแต่มีการนามาใช้ประโยชน์น้อย โดยเฉพาะเศษชีวมวลที่เหลือใช้
จากภาคเกษตรกรรม เช่น ตอและซังข้าวโพด ต้นและใบอ้อย เป็นต้น  

3) แหล่งของชีวมวลมีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ท าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและเงินทุนในการขนส่ง  

4) น าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศท าให้ต้องพึงพาทักษะด้านการด าเนินการและซ่อมบ ารุงจากต่างประเทศด้วย ส่งผล
ให้เทคโนโลยีที่ใช้มีราคาแพง  

 
วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของการงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานก๊าซชีวภาพ 

 
1) เทคโนโลยีผลิตก๊าชชีวภาพในประเทศไม่หลากหลายและไม่มีนวัตกรรม ส่งผลให้ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีจาก

ต่างประเทศ ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยก๊าซชีวภาพสูง  

2) ไม่มีแนวทางการต่อยอดผลการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการหมักไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและผู้ใช้งาน  

3) ขาดความสนใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีและการดูแลระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  
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4) ขาดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการนาเทคโนโลยีมาใช้งาน  

5) ขาดอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณก๊าซ  
 
วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของการงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานขยะ 
 

1) การจัดเก็บและคัดแยกขยะ  

2) มาตรฐานของเทคโนโลยี RDF ในการนามาใช้งาน  
3) มาตรการการนาน้ ามันจากขยะพลาสติกมาใช้งาน  
4) ขาดองค์ความรู้ และบุคลากรด้านการกาจัดขยะ และผลิตก๊าชชีวภาพ  
 

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของการงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานเอทานอล 
 
1) ขาดประสบการณ์ในการผลิตเอทานอลแบบบูรณาการ (เอทานอล-แป้งมันส าปะหลัง และเอทานอล-น้ าตาล) รวมถึง

องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตเอทานอลจากวัสดุประเภทเซลลูโลส  

2) โรงงานผลิตเอทานอลทั้งหมดในประเทศใช้เทคโนโลยีที่นาเข้าจากต่างประเทศ และการพัฒนาหรือต่อยอด
เทคโนโลยีในประเทศยังมีอยู่อย่างจ ากัด  

3) มีการแข่งขันเพ่ือแย่งชิงวัตถุดิบที่มีศักยภาพในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยมีการแข่งขันทั้งจากความต้องการใน
การผลิตอาหารกับการใช้ในอตุสาหกรรมพลังงาน จึงท าให้วัตถุดิบขาดแคลนและมีราคาสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

4) ประชาชนขาดความเชื่อมั่นว่าเอทานอลในน้ ามันจะไม่ส่งผลต่อยานยนต์ที่น าไปใช้   
 

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไบโอดีเซล 
 

1) เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลในระดับอุตสาหกรรมในปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีกรดไขมัน
อิสระสูงได้ ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่  

2) ไม่มีการสร้างมูลค่าให้กับผลพลอยได้จากขบวนการผลิตไบโอดีเซล  

3) ห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติที่ส าคัญทั้งหมดของน้ ามันไบโอดีเซลได้ยังมีไม่พอเพียง  

4) ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในการนาน้ ามันไบโอดีเซล  
 
วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจน พลังงานความร้อนใต้พิภพ และ

พลังงานจากทะเล 
 

1) ขาดแนวทางการนาไฮโดรเจนมาใช้ในการผลิตพลังงานที่ชัดเจน  
2) เทคโนโลยีที่ใช้ไฮโดรเจนเพ่ือผลิตพลังงานยังไม่แพร่หลายและมีราคาแพงโดยเฉพาะเซลล์เชื้อเพลิง  
3) ขาดความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการนาไฮโดรเจนมาใช้เป็นพลังงานในภาคขนส่ง   
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4) ขาดข้อมูลศักยภาพของแหล่งพลังงานจากทะเล  
5) ขาดองค์ความรู้ และบุคลากรด้านพลังงานไฮโดรเจน พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานจากทะเล  

 
วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ของการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี ่

 
1) ในประเทศไม่มีสถาบันทดสอบที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และปัจจุบันมีศูนย์ทดสอบเพียง 3 แห่ง  

2) ประเทศไทยมีศักยภาพด้านแบตเตอรี่ตะกั่วกรด แต่ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนา แบตเตอรี่ชนิดน้ี  

3) ขาดแคลน บุคคลากรที่ด าเนินการวิจัยด้านแบตเตอรี่และเครื่องมือวิเคราะห์  
 
เทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงาน 

เทคโนโลยี Energy Storage เป็น ระบบเก็บสะสมพลังงาน โดยเก็บสะสมพลังงานส่วนเกินจากท่ีผลิตได้ แล้วน ามาใช้ในยาม
จ าเป็น เช่น Electric Energy Storage, Thermal Storage, and Gas Storage  

  
เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานประเภทอื่นๆ  

นอกจากเทคโนโลยีแบตเตอรี่แล้ว ยังมีเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานประเภทอื่นที่มีศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมได้แก่ 
เทคโนโลยี Compressed Air Energy Storage (CAEs) ประเภทที่ใช้ถังทนความดันขนาดเล็ก  

 เทคโนโลยีประเภทน้ียังอยู่ในระดับวิจัยและยังไม่มีการประเมินศักยภาพของแหล่งพลังงานและความคุ้มค่าทาง

เศรษฐกิจ  

ภาพรวมของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ  

ภาครัฐ (กระทรวงวิทยาศาสตร์) มีประสบการณ์ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี (รวมถึงพลังงาน

ทดแทน) ในรูปแบบของ 

 การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (เช่น บริการด้านเครื่องมือของ วว. หรือ สวทช.) 

 การให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค เช่น บริการให้คาปรึกษาด้านเทคนิคจากนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ 

 การให้งบประมาณด้านงานวิจัย 

 การให้ช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมในการนาเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาด ในรูปของสิทธิประโยชน์ทางภาษ ี

โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 

 การให้ปรึกษาด้านการลงทุนและด้านเทคนิคร่วมถึงมีระบบการจัดการด้านทรัพย์ทางปัญญาท่ีชัดเจน แต่

ยังไม่มีหน่วยงานที่ท าหน้าท่ี สร้างความมั่นใจ เพ่ือให้เกิดการยอมรับในเทคโนโลยีจากผู้ใช้งาน ซึ่งเป็น

ปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ในเชิงพาณิชย์ 
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ย่ิงไปกว่าน้ัน ยังขาดแผนพัฒนา พลังงานทดแทนและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง (Renewable energy development 

plan and product development plan) ที่ชัดเจนและไม่สามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างแท้จริง 

ส่วนที ่2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน  

ในส่วนท่ีสองนี้เป็นการน าเสนอโดยรศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ และผศ .ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์  ซึ่ง

เนื้อหาในการน าเสนอจะเกี่ยวกับร่างแผนส่งเสริมฯ โดยดร .นวดล ได้กล่าวถึง  Technology Readiness Levels 

(TRL) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (R&D Tools) เป็นแนวทางในการ

ตัดสินใจ และช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่

ได้รับการวิจัย พัฒนา โดย TRL น้ีมีถึงเก้าระดับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

TR1- การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) 

เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎีหรือในห้องทดลอง เพ่ือหาความรู้ใหม่ เกี่ยวกับสมมุติฐานของปรากฏการณ์และ

ความจริงที่สามารถสังเกตได้ โดยที่ยังไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน หรือเฉพาะเจาะจงในการน าผลการวิจัยไปใช้ในงานทางปฏิบัติ 

TRL 2 – การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)  

เป็นการศึกษาค้นคว้า โดยมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเบื้องต้นที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ

อย่างใดอย่างหน่ึง  ซึ่งในส่วนน้ีจะต้องรู้ถึงศักยภาพของวัสดุหรือกระบวนการที่ต้องใช้กับเทคโนโลยีที่ท าการวิจัย 

TRL 3 – หน้าที่ส าคัญ หรือ การพิสูจน์แนวความคิดที่ได้ต้ังไว้ (Critical Function or Proof of Concept 

Established)  

เป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากการวิจัยประยุกต์ และเป็นข้ันแรกของการพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการน้ีจะ

ท าการศึกษา ทดลอง และตรวจสอบ วิเคราะห์แต่ละส่วนของเทคโนโลยีภายในห้องปฏิบัติการ 

TRL 4 – การทดสอบในห้องปฏิบัติการ /การตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์/กระบวนการของเทคโนโลยีที่วิจัย  Laboratory 

Testing/Validation of Component(s)/Process(es)  
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กระบวนการออกแบบ พัฒนา และตรวจสอบชิ้นส่วนของเทคโนโลยี(Lab scale  )โดยผลที่ได้เป็นสิ่งบ่งบอกว่า 

โครงการที่ท า หรือ แบบจ าลอง (model) ที่ได้อาจประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้  

TRL 5 – (Laboratory Testing of Integrated/Semi-Integrated System) 

การทดสอบองค์ประกอบ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของระบบและ  /หรือกระบวนการในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง   

TRL 6 – การทดสอบระบบต้นแบบ (Prototype System Verified)  

เป็นการทดสอบระบบ / กระบวนการ ของเทคโนโลยีต้นแบบในสภาพแวดล้อมของการด าเนินงานจริง (ระดับ 

Prototype) 

TRL 7 – การสาธิตระบบน าร่องแบบบูรณาการ (Integrated Pilot System Demonstrated)  

เป็นการสาธิตระบบ / กระบวนการ ของเทคโนโลยีต้นแบบในสภาพแวดล้อมของการด าเนินงานจริง (ระดับ Pilot 
scale)  

TRL 8 – รวมระบบในการออกแบบเชิงพาณิชย์ (System Incorporated in Commercial Design)  
ระบบ/กระบวนการขนาดจริงเสร็จสมบูรณ์ และมีคุณสมบัติผ่านการทดสอบ สาธิตก่อนผลิตเชิงพาณิชย์ (Pre-

commercial demonstration). 

TRL 9 – ระบบผ่านการพิสูจน์และพร้อมส าหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ (System Proven and Ready for 
Full Commercial Deployment)  

เป็นระบบจริงที่ผ่านการพิสูจน์ว่าใช้งานได้จริงใน สภาพแวดล้อมการด าเนินการ (Operating environment) และ
พร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ 
 
 โดยการท าวิจัยในประเทศไทย ส่วนใหญ่น้ันไม่มีการด าเนินการในระดับที่ 1 ถึง 3 ซึ่งถือเป็นข้ันตอนส าคัญในการ
เริ่มท าวิจัย ดังน้ันงานวิจัยของประเทศจะไม่มีการศึกษา ประเมินข้อมูล รวมถึงการวางแผนงานอย่างเป็นระบบก่อนที่จะ
ด าเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการ นอกจากน้ันหลังจากการท าการวิจัย ทดลองในห้องปฏิบัติการจนได้ต้นแบบเทคโนโลยี
ออกมาแล้ว งานวิจัยส่วนใหญ่จะหยุดอยู่เพียงเท่าน้ี โดยไม่มีการต่อยอดเทคโนโลยีเพ่ือใช้งานจริง ดังน้ันส่วนน้ีเป็นเรื่องที่น่า
ศึกษา และวิเคราะห์ถึงหลักการท าวิจัยของนักวิจัยส่วนใหญ่ในประเทศไทย 

 จากน้ันดร.นวดล ได้กล่าวต่อไปถึงการประเมินจุดอ่อน จุแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) ของงานวิจัยใน
ประเทศ โดยมีเน้ือหา ดังน้ี  

การวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง 

จุดแข็ง  
• หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มให้ความสนใจในการพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ

พลังงานทดแทน  
• มีการบูรณาการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐคือกระทรวงพลังงานและกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในการพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของพลังงานทดแทน  
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• มีแหล่งทุนเพ่ือการวิจัยหลายแหล่ง เช่น สกว. วช. และมีกองทุนที่ให้งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยพลังงาน
ทดแทนโดยเฉพาะ เช่นกองทุนอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ.  

จุดอ่อน 
 

• ข้ันตอนจัดท าแผนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนไม่สามารถสะท้อนแนวทางการวิจัยและการก าหนด
โจทย์วิจัยที่ถูกต้อง ครอบคลุม รองรับการพัฒนาของประเทศ  

• ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดท าแผนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมีไม่เพียงพอ  
• ไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน/Energy storage /Smart grid  
• การให้ทุนวิจัยมุ่งที่เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีการให้ทุนในลักษณะสร้างองค์ความรู้เพ่ือต่อยอดใน

อนาคต  
• ทุนวิจัยไม่ต่อเน่ือง  
• การจัดสรรทุนไม่ชัดเจนทั้งในส่วนของ basic research, fundamental, prototype, demonstration  
• งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ยังอยู่ในระดับต่ าและภาคเอกชนให้ความสนใจ

ในการลงทุนด้านงานวิจัยค่อนข้างน้อย  
• การประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับทุนเน้นไปที่ผลผลิตจากโครงการ ไม่มีการประเมินถึงประโยชน์อย่างรอบด้านของ

งานวิจัย  
• ความพร้อมของเครื่องมือและโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับ

นานาชาติ  
• ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน  
• แผนในการสร้างบุคลากรยังมองไม่รอบด้าน  
• ขาดเป้าหมายในการใช้บุคลากรที่พัฒนาข้ึน  
• ไม่มีการบูรณาการ รวมนักวิจัยหลายสาขาเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี  
• การร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติเพ่ือให้เกิดการส่งต่อเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมยังมีน้อย  
• ไม่มีนโยบายในการสะสมองค์ความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยของประเทศ  
• กฎระเบียบเพ่ือแบ่งปันผลประโยชน์ จากการวิจัยทั้งเครื่องมือและทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง ผู้ให้ทุนและนักวิจัย 

ของบางหน่วยงานยังไม่ชัดเจน  
• ไม่มีนโยบายการนาเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนไปใช้งานเชิงพาณิชย์ (Deployment policy)  

• ผู้บริโภคไม่มีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่ประเทศพัฒนาข้ึน  

โอกาส-ภัยคุกคาม 

โอกาส  

การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองจนถึงสามารถนามาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จะช่วยเพ่ิมการใช้เทคโนโลยีในประเทศ  
สร้างงานให้กับบุคลากรที่พัฒนาข้ึน และอาจส่งเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนขายประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเดียวกันได้ 
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ภัยคุกคาม  

รัฐบาลต่างประเทศให้ความส า คัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน /Energy storage /Smart grid ใน
ประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ (โดยเฉพาะประเทศจีนส่งออกเทคโนโลยีในราคาต่ า) หากประเทศไทยไม่พัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานพลังงานทดแทน /Energy storage /Smart grid จะส่งผลให้มีการนาเข้าสินค้าจานวนมากและเป็นที่ทิ้งขยะ
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงานทดแทน/Energy storage /Smart grid ที่ไม่ได้มาตรฐาน 

จากการท า SWOT ดังกล่าวข้างต้น จึงได้แผนกลยุทธ์ส าหรับร่างแผนส่งเสริมฯ โดยในแผนส่งเสริมฯ จะ
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ซึ่งจะเน้นการส่งเสริมในการวิจัยด้านหลักๆ ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมตลาด การส่งเสริมการวิจัย การ
พัฒนาบุคลากร รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

กลยุทธ์ที่ 1.ส่งเสริมตลาดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ  

 เปา้หมาย : สร้างการยอมรับและการนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่พัฒนาและ/หรือผลิตในประเทศ ไปใช้บรรลุ
ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี  

 ตัวชี้วัด : เพ่ิมสัดส่วนของเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน 20% จากปีฐาน (ที่ท าการส ารวจ) 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ  

 เป้าหมาย : พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้  

 ตัวชี้วัด : ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมีการนาเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนเองในประเทศมา
ประยุกต์ใช้  

กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการโครงสร้างของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย พลังงานทดแทน  

 เปา้หมาย : เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ งานวิจัย ที่ตอบสนองเป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
15 ปี  

 ตัวชี้วัด :การมีหน่วยงานกลางท าหน้าท่ีบริหารจัดการ งานวิจัยด้านพลังงานทดแทนระหว่างภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างสมรรถนะของ บุคลากรด้านพลังงานทดแทน ของประเทศ  

 เปา้หมาย : เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรด้านพลังงานทดแทน ทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษา  

 ตัวชี้วัด :สัดส่วนของบุคลากรด้านพลังงานทดแทนที่สูงข้ึนกว่าปีฐาน  

**หมายเหตุ ส าหรับรายละเอียดกิจกรรม และโครงการด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ อ่านได้ในบทที่ 9 หน้า 9-11 

 

ข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากการสัมมนา  

  นายไชยวุฒิ แสงปรีดีกรณ์ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติจ ากัด เสนอว่าปัญหาด้านพลังงานทดแทนในต่างประเทศ

มีการปรับตัวเร็วมาก ในประเทศไทยยังขาดการเตรียมข้อมูลล่วงหน้าเพ่ือที่จะมาวางแผน ปัญหาการอินติเกรตพลังงานทดแทน

เข้ากับเทคโนโลยีอื่นๆ และปัญหาการต่อพลังงานทดแทนเข้ากับสายส่งที่เป็นปัญหาการเชื่อมต่อ นอกจากน้ียังเป็นการลงทุน

สูงส าหรับสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  โดย ดร.บุญรอด  สัจจกุลนุกิจ  ได้ชี้แจง
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ว่า เรื่องของการต่อกับสายส่งก็เป็นปัญหาในการที่จัดการการส่งไฟเข้าระบบ และยกตัวอย่างกรณีในต่างประเทศได้มีการ

ก าหนด code ต่างๆส าหรับการการส่งไฟเข้าสายส่ง ซึ่งได้จัดท าเป็นมาตรฐาน โดยจะต้องมีหน่วยงานภายในประเทศ

ประสานงานด้านสายส่ง การเตรียมข้อมูล การวางแผนล่วงหน้าให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าเพ่ือให้ได้ถึงตามแผนที่วางไว้  

  จากน้ัน นายนาวิน กุลบุศย์ บ.รีนิวเอเบิ้ลเอ็นเนอร์ย่ี จก. เสนอว่าให้ทางผู้น าเสนองาน 

1.ช่วยประเมินศักยภาพด้าน solar thermal และ stability engine ภายในประเทศไทย 

2. ช่วยแก้ไขเรื่องระบบราชการในการขออนุญาตเก่ียวกับอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนที่มีข้ันตอนยุ่งยากมากเกินไป  

3. ระบบกฎเกณฑ์ของ feed in tariff 

4. ไม่มีกฎระเบียบในการตรวจจับในเรื่องของการลักลอบผลิตน้ ามัน 

 

  จากข้อเสนอดังกล่าวของ ดร .บุญรอด  สัจจกุลนุกิจ  จึงไ ด้อธิบายว่า เทคโนโลยี solar thermal ก็ยังคงมี

ประสิทธิภาพไม่สูงเท่าท่ีควร การขยายของเทคโนโลยียังคงต่ า เน่ืองจากไม่มีการกระจายตัวของเทคโนโลยี สถานภาพในตอนน้ี

ยังคงในข้ัน R&D และได้อธิบายถึงของหมายของ feed in tariff และบอกว่าภายในประเทศยังคงผิดนิยามของ feed in tariff 

โดยได้เสนอว่าควรรวมหลายส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ร่วมก าหนดข้ันตอนของการที่ได้ priority ที่เหมาะสม โดยมีขบวนการ

ที่โปร่งใสและชัดเจน  

  หลังจากน้ัน รศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์  ได้ขอความเห็นจากผู้เข้าฟังในส่วนของ ร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัย

และพัฒนาการน า เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาพลังงานทดแทน  ซึ่ง ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ  ก็ได้กล่าวเพ่ิม เติมว่า การสร้าง

นักวิจัยในประเทศ เทียบเป็น นักวิจัย 9 คน ต่อ ประชากร หน่ึงหมื่นคน ส่วนในเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์ทางปัญญาน้ัน

ผู้ให้ทุนเป็นผู้ดูแลสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิทางปัญญา ซึ่งสร้างมูลค่าทางพาณิชย์ไม่ได้ (เอกชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ

ไม่ได้) ควรให้ภาคเอกชนที่เข้ามาขอทุนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่า  

  ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล จาก เอ็มเทค  เสนอเพ่ิมเติมว่า การเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ตามแผนน้ัน

สามารถจัดท าได้ง่ายโดยน าเข้าเทคโนโลยี และได้ต้ังค าถามเพ่ิมเติมถึงกลยุทธ์ที่เสนอมาว่าจะมีส่วนร่วมในการช่วยเพ่ิมสัดส่วน

การใช้พลังงานทดแทนให้ตอบสนองต่อเป้าของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างไร ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ  จึงชี้แจงว่า การ

สร้างความต้องการให้กับงานวิจัยภายในประเทศน้ัน พพ . ต้องมีส่วนร่วมในสร้างงานวิจัย มีขวนการในการสร้างตลาดเพ่ือ

รองรับงานวิจัย เช่นตัวอย่างของการใช้ feed in tariff ของประเทศมาเลเซีย ท่ีมีการก าหนด local content ชัดเจนซึ่งจะช่วย

สร้างตลาดให้กับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาข้ึน  นอกจากน้ันควรน าแนวทางและข้ันตอนของเกาหลีใต้ กับไต้หวันในการท างาน

วิจัยมาใช้ประโยชน์มาศึกษาและน ามาปรับปรุงใช้กับประเทศไทย อีกตัวอย่างที่ส าคัญคือประเทศจีนซึ่งท าการสร้างตลาดก่อน

แล้วสิ่งอื่นจะตามมาเอง 

  ท้ายที่สุด รศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์  เสริมว่ากลไกที่เสนอในการเริ่มท างานวิจัยต้ังแต่ข้ันพ้ืนฐานไปจนถึงข้ันสร้าง

ระบบต้นแบบ ระบบสาธิต และการน าไปประยุกต์ใช้งานเป็นแผนระยะยาวที่ควรด าเนินการควบคู่ไปกับแผนระยะสั้นดังกล่าว 
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สรุปแบบประเมินผลการสัมมนาร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 

โครงการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

 (แผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน) 

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 8:30 -13:00 น.  

ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ (The Twin Towers Hotel) 

จากแบบประเมินทั้งหมด 50 ฉบับ 

ระดับความคิดเห็นส าหรับส่วนที่ 1 และ 2 : 5 = ดีมาก 4 = ดี   3=ปานกลาง   2 = พอใช้  1 = ปรับปรุง 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับการน าเสนอเน้ือหา 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น (คะแนน) 

แปลผล ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.       มีความรู้ในเน้ือหาที่บรรยายเป็นอย่างดี 3 34 8 4 1 ดี 

2.       ความครอบคลุมของเน้ือหาที่บรรยาย 4 29 12 4 1 ดี 

3.       เน้ือหาสอดคล้องกับหัวข้อที่ก าหนดไว ้ 8 26 12 2 2 ดี 

4.       อธิบายเน้ือหาได้ชัดเจน และเข้าใจง่าย 3 25 17 4 1 ดี 

5.       มีเทคนิคและการใช้สื่อประกอบการบรรยายที่
ดึงดูดความสนใจ 

1 16 21 8 4 ปาน
กลาง 

6.       การตอบข้อซัก-ถาม 2 29 12 6 1 ดี 

 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสัมมนา 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น (คะแนน) 

แปลผล ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.       สถานที่จัดสัมมนา 8 31 10 1 - ดี 

2.       วัน/เวลา ในการจัดสัมมนา 5 36 8 - 1 ดี 

3.       ระยะเวลาในการจัดสัมมนา 7 31 10 2 - ดี 

4.       ความสะดวกในการเดินทาง 11 20 18 1 - ดี 

5.       เอกสารประกอบการสัมมนา 3 22 20 3 2 ดี 

6.       การประสานงาน/ต้อนรับ/บริการของ 5 32 9 4 - ดี 
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เจ้าหน้าที ่

7.       ประโยชน์ของการจัดสัมมนาในครั้งน้ี 9 29 9 2 1 ดี 

8.       ความพึงพอใจในการจัดสัมมนาคร้ังน้ี โดย
ภาพรวม 

6 31 9 3 1 ดี 

 

ส่วนที่ 3 ผลที่ได้จากการสัมมนา “แผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาพลังงาน

ทดแทน” 

ระดับความคิดเห็น 5 = มากที่สุด 4 = มาก   3=ปานกลาง   2 = น้อย   1 = น้อยที่สุด  

รายการ 

ระดับความคิดเห็น (คะแนน) 
แปลผล 

5 4 3 2 1 

1.       ท่านรับทราบแผนยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการวิจัย
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

7 24 14 2 1 มาก 

2.       ท่านคิดว่าแผนปฏิบัติการส่งเสริมฯ มีกลยุทธ์และ
โครงการที่เหมาะสม 

7 24 15 1 1 มาก 

3.       ระยะเวลาด าเนินการของแต่ละโครงการมีความ
เหมาะสม 

4 24 17 1 2 มาก 

4.       ท่านเชื่อว่าการด าเนินงานส่งเสริมการวิจัยในแต่ละกล
ยุทธ ์มีแนวโน้มจะส าเร็จตามเป้าหมาย 

4 13 19 10 2 
ปาน
กลาง 

5.       ท่านเห็นว่าการสัมมนาคร้ังน้ีเกิดประโยชน์ต่อการท างาน
ของหน่วยงานของท่านเอง 

5 23 16 1 3 มาก 

6.       ท่านเห็นว่าการสัมมนาร่างแผนปฏิบัติการฯคร้ังน้ี จะ
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานวิจัย และ
ประเทศชาติ 

8 20 13 6 1 มาก 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบประเมิน 

การจัดสัมมนา 

 ตัวอักษรใน power point เล็กเกินไป ควรท าให้ใหญ่ข้ึนเพ่ือความสะดวกในการฟัง และท าความเข้าใจ

ตาม 

 ตัวอักษรในเอกสารประกอบก็เล็กเกินไป จึงท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการท าความเข้าใจในสิ่งที่ผู้บรรยาย

ได้อธิบายมา (โดยเฉพาะกราฟ ซึ่งเล็กและไม่ชัดท าให้ยากต่อความเข้าใจ) 
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 ข้อมูลในการน าเสนอไม่ทันสมัย 

 การน าเสนอไม่มีประเด็น (พูดไปเรื่อย) 

 เวลาในการจัดสัมมนาไม่ตรงตามก าหนดการ 

เก่ียวกับร่างแผนฯ 

 โครงการน้ีมีการศึกษาเกี่ยวกับข้อจ ากัดด้านสายส่ง ระบบ และข้ันตอนการขออนุญาตด้วยหรือไม่ สรุปแล้ว

โครงการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยฯ ได้อะไร ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีแผนด าเนินการ

อย่างไรที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และท าอย่างไรให้ได้ผลตามแผนน้ันๆ  

 ที่ปรึกษา เป็นผู้ศึกษา ควรน าเสนอว่า ภาครัฐควรด าเนินการอย่างไร ท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือให้ได้ผลตาม

เป้าหมายน้ันๆ มิใช้น าเสนอแต่ข้อจ ากัด แล้วโยนกลับให้กระทรวงหรือบุคคลอื่นกลับไปแก้ไข 

 แผนส่งเสริมฯ ควรมีแนวทางของแต่ละโครงการที่เสนอด้วย ว่ามีแนวทางการด าเนินงานอย่างไร 

 ระยะเวลาด าเนินการในแต่ละโครงการอาจจะสั้นเกินไป 

 แผนงานวิจัย ควรมองต้นทางที่มีศักยภาพ (พลังงาน ) เทคโนโลยีที่จ าเป็นต้องใช้และน าเข้าจาก

ต่างประเทศอยู่แล้ว ต้องท าให้ได้ก่อน แล้วจึงน ามาต้ังโจทย์ว่าจะท างานวิจัยเรื่องใดบ้างที่จะตอบโจทย์ ใน

การลดการน าเข้าเทคโนโลยีดังกล่าวได้ รวมทั้งการมองเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ปัญหาที่มีอยู่ จะได้พัฒนาต่อ

ยอดได้ 

 หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องควรน าแผนที่ก าหนดไปปรับใช้ให้เกิดผลจริงตามเป้าหมายของแผน 

 เสนอให้จัดท าแผนการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาพลังงานทดแทน 

 เสนอให้จัดท าข้อเสนอการแก้ไขระเบียบของภาครัฐ 

 แผนส่วนใหญ่น าไปใช้จริงยาก เน่ืองจากความล่าช้า หรือการติดต่อประสานงานของภาครัฐและภาคเอกชน 

ที่ภาคเอกชนไม่ทราบถึงองค์กรที่จะประสานงานด้วย 

 ในแง่การส่งเสริมตลาดอุตส าหกรรมอาจท าได้ยาก ถ้าศึกษาและก าหนดโดยภาครัฐหรือภาคการศึกษา 

เพราะภาคเอกชนจะมีแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์อยู่ด้วย มีงบการลงทุน และแผนการลงทุน การศึกษา

ความเป็นไปได้บางทีจะไม่ได้มาหารือกับภาครัฐอย่างจริงจัง และค านึงถึงงานในส่วนของภาคเอกชนเอง 

(ต้นทุน, ก าไร) การร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนจึงอาจไม่ลงตัว หรือไม่สามารถเป็นไปได้จริง แต่ถ้ามีการ

ร่วมกันท างานที่ไม่ซ้ าซ้อนก็จะท าให้งบประมาณวิจัย ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในด้านการวิจัย อาจมีมากแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ดังน้ันงานวิจัยควรจะ

มีเป็นแบบ 3 mode : ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้วิจัย (มหาวิทยาลัย)  

 สนับสนุนให้มีการวิจัยในประเทศ และควรมีมาตรการป้องกัน “สมองไหล” เพราะหน่วยงานภาครัฐเจอกับ

ปัญหาน้ีค่อนข้างเยอะ ดังน้ันการดูแลนักวิจัยก็เป็นเรื่องส าคัญเรื่องหน่ึง 



ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี          มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฎ-23 

 เห็นด้วยอย่างย่ิงต่อการบูรณาการ 3 ส่วน เข้าด้วยกัน (ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนการวิจัย ) 

เน่ืองจากปัญหาส าคัญที่มีมาโดยตลอด คือ ความต่อเน่ืองจนถึงข้ันตอนการน าไปใช้จริง 

 องค์ความรู้ทั้งในและนอกประเทศมีมาก ประเทศไทยควรมีระบบจัดการข้อมูล ท้ังรูปแบบเครือข่ายและลด

ความซ้ าซ้อนของการวิจัย  

 ควรจะเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถในการท าวิจัยด้านพลังงาน แต่ไม่มีชื่อเสียง (not the 

pioneer in each research area.) ได้มีโอกาสท างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ 

 การใช้พลังงานทดแทน จะมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ซึ่งไม่มีการประสานงานในการ

ด าเนินการ จึงขาดประสิทธิภาพและความต่อเน่ืองของงาน ท้ังน้ียังมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ปตท ., 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าภูมิภาค และบริษัทน้ ามันต่างๆ ดังน้ันจึงควรมีหน่วยงานภาครัฐ และทุกภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกัน 

  



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
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ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 ภาคผนวก ฏ ร่างแผนปฏิบัติการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนา ปี 2555-2559    

ร่างแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. พัฒนาพลังงานลม 

  ร่างแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. พัฒนาพลังงานลม 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
งาน 

งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

แต่งตั้งคณะท างานด้านวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลม เพื่อก าหนด
เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานวิจัยของประเทศ และด าเนินการฝ่าย
เลขานุการ (บริหารจัดการ) 

    1 1 1 1 4             

ศักยภาพ                           

1. การศึกษา ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลความเร็วลมในพื้นท่ีต่าง  ๆของ
ประเทศ 

  
            

            

   *1.1 การจัดท าแผนที่ลมระดับไมโครสเกลส าหรับส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
ลมในประเทศไทย 

พน.
(พพ.) 7.84 8.00 8.00     23.84 

 

     ไดรับ
เงินกองทุน
ต้ังแต่ 2555 

   *1.2 การปรับปรุงจัดต้ังสถานีตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมในพื้นที่แหล่งลม
ดีใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพพลังงานลม 

พน.
(พพ.)     10.00 10.00 10.00 30.00 

  
 
 

      กองทุน 

2. การศึกษา ส ารวจศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของประเทศส าหรับเทคโนโลยี
กังหันลม 

  
            

            

    2.1 ศึกษารายละเอียดของชิ้นส่วน/อุปกรณ์ที่ใช้สร้างกังหันลมที่ประเทศ
สามารถผลิตได้เอง โดยมีการส ารวจอย่างต่อเน่ือง และพัฒนาฐานข้อมูล
ตลอดเวลา 

  
  2.00   1.00   3.00 

            

เทคโนโลยีกังหันลม                           

3. พัฒนากังหันลมท่ีเหมาะสมกับความเร็วลมของประเทศ                           



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-2 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

งาน 
งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

    3.1 โครงการกังหันลมแกนต้ังขนาดเล็กขนาด 1-3 kW (โครงการเฟส2)  กฟผ.   5.00       5.00   
 

       

    3.2  การพัฒนาระบบควบคุมกังหันลมแกนนอนขนาด 50 กิโลวัตต์ (โครงการ
เฟส 2)  

กฟผ. 5.00         5.00 
 

         

    3.3  การพัฒนากังหันลมชนิดแกนนอนขนาด 250 กิโลวัตต์ (ออกแบบ
ความเร็วลมต่ าส าหรับไทย)  

กฟผ. 39.51         39.51 
 

         

   *3.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพกังหันลมขนาดเล็กเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
พน.
(พพ.) 

  
12.00       12.00 

 

       กองทุน 

   *3.5 ศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพกังหันลมผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ 
100% 

พน.
(พพ.) 

  
6.00       6.00 

 

       กองทุน 

    3.6 ศึกษา พัฒนา และออกแบบโครงสร้างกังหันลมแบบอัจฉริยะ ใช้วัสดุใหม่ 
และสามารถรีไซเคิลได้ 

    
6.00 2.00 2.00 2.00 12.00 

            

4. พัฒนามาตรฐานอุปกรณ์และชิ้นส่วนท่ีเกี่ยวข้อง                           

    4.1 โครงการศึกษาจัดท ามาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพกังหันลม 
พน.
(พพ.) 

  3.00       3.00 
           

    4.2 โครงการศึกษาการจัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพกังหันลมในประเทศ 

พน.
(พพ.)     4.50 4.50   9.00 

  
 

      

5. ศึกษาและประเมินเทคโนโลยีกังหันลมนอกชายฝั่งของประเทศ (พื้นที ่และ
เทคโนโลยี) 

  
            

            

    5.1 ศึกษา วจัิย และพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลมประเภททุ่นลอยน้ า ส าหรับ
ติดต้ังนอกชายฝั่ง (หรือเทคโนโลยีประเภทอ่ืนที่เก่ียวข้อง) 

  
  8.00 5.00 2.00 2.00 17.00 

            

    5.2 โครงการศึกษา และประเมินความเหมาะสม คุ้มค่าของการติดต้ังกังหันลม
นอกชายฝั่ง โดยใช้ข้อมูลด้านศักยภาพจากแผนที่ลมที่มีการจัดท าขึ้น 

  
  8.00 5.00 2.00 2.00 17.00 

            



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-3 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

งาน 
งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

6. โครงการติดตามผลการด าเนินการวิจัย สาธิต รวบรวมข้อมูล และ
ประเมินผลทางเทคนิค และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจท่ีประเทศได้รับ  รวมท้ังมี
การพัฒนาฐานข้อมูล เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ 

  

    6.00 3.00 3.00 12.00 

            

7. ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                           

    7.1 ศึกษาและพัฒนาเพื่อลดปัญหาเสียงรบกวนที่เกิดจากกังหันลม                           

    7.2 ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีติดต้ังกังหันลมนอกชายฝั่ง และการ
ท าทุ่งกังหันลม 

  
      

                  

การถ่ายทอดเทคโนโลยี                           

8. โครงการศึกษาแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานลม     10     10 20             

    - ศึกษาขั้นตอน กระบวนการ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับของการถ่ายทอด
เทคโนโลยีพลังงานลม                           

    - จัดต้ังคณะท างานที่จะเป็นผู้รับและถ่ายทอดเทคโนโลยี                           

    - คัดเลือกเทคโนโลยี และจัดท าแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี                           
การผลิตไฟฟ้า                           

9. อุปกรณ์ส่วนควบเพื่อการกักเก็บไฟฟ้า                           

    *9.1 การพัฒนาชุดแบตเตอร่ีตะกั่วกรด (Lead Acid Battery) แบบ Deep 
Cycle เพื่อการกักเก็บไฟฟ้าขนาด 1.0 kW จากแหล่งผลิตพลังงานทดแทน
ส าหรับการใช้งานในระดับครัวเรือน 

วท.
(พว.) 

  

2.65 1.20     3.85 

  

 
 

      กองทุน/
แหล่งเงินอ่ืน 

10. ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน                           

    *10.1 การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมแบบผสมผสานกับระบบผลิต
ไฟฟ้าอ่ืนๆ (Hybrid) 

พน.
(พพ.) 

  
10.00       10.00 

        กองทุน 



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
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ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

งาน 
งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

11. ศึกษาเรื่อง Grid-Stability เกี่ยวกับผลกระทบจากทุ่งกังหันลม ต่อระบบ
สายส่งไฟฟ้า 

    
          

            

  11.1 โครงการพัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์ความเร็วลมล่วงหน้าระยะสั้น กฟผ. 10.00     10.00             

รวม 20  โครงการ    62.35 81.65 42.70 25.50 30.00 242.20             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
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ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
ร่างแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ร่างแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

แต่งตั้งคณะท างานด้านวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานวิจัยของประเทศ 
และด าเนินการฝ่ายเลขานุการ (บริหารจัดการ) 

    1 1 1 1 4             

ศักยภาพ                           

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                           

   *1.1 ระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศส าหรับพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลมในประเทศไทย (SWEG) 

ศธ.
(มจธ.) 

  3.00 2.00     5.00   
 

    กองทุน 

   *1.2 โครงการปรับปรุงแผนที่พลังงานแสงอาทิตย์ 
พน.
(พพ.) 

      15.00   15.00       
 

 กองทุน 

*1.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงคู่มือข้อมูลมาตรฐานด้านภูมิอากาศ
และแสงอาทิตย์ส าหรับใช้งานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 

พน.
(พพ.) 

12.73 
    

12.73  

      

ได้รับ
เงินกองทุ
นต้ังแต่ 
2555 

2.  เผยแพร่วิธีการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้สนใจทุกครั้งท่ีมีการปรับปรุง
ข้อมูล 

  0.1 0 0.1 0 0.1               

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์                           

3. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การผลิต 

                          

   *3.1 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อก าหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

ศธ.
(มน.) 

10.00       
 

10.00 

 

          กองทุน 



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-6 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

   *3.2 โครงการศึกษาพัฒนาต้นแบบระบบบ่อเลี้ยงปลาพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับชุมชน ปี 2555 

พน.(พพ.) 3.31 4.20       7.51 
 

      

ได้รับ
เงินกองทุน
ต้ังแต่ 
2555 

   *3.3 โครงการประยุกต์ใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับสิ่งปลูก
สร้าง  

วท.(พว.)   5.00 4.00 3.00 4.00 16.00   
 
 

      
กองทุน/
แหล่งเงิน
อ่ืน 

   *3.4 โครงการประเมินสมรรถนะและความน่าเชื่อถือของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ วท.(พว.)   12.00 7.00 5.00 8.00 32.00   

 

 

      
กองทุน/
แหล่งเงิน
อ่ืน 

   *3.5 วิจัยและพัฒนาการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง 
Copper Indium Gallium Diselenide (CIGS) ในเชิงพาณิชย์ 

วท.(พว.)     n/a n/a n/a       
 
 

    
กองทุน/
แหล่งเงิน
อ่ืน 

   *3.6 โครงการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอนบน
ฐานรองแบบ flexible 

วท.(พว.)     n/a n/a n/a       
 
 

    
กองทุน/
แหล่งเงิน
อ่ืน 

   *3.7 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
ฟิล์มบางซิลิคอน วท.(พว.)     n/a n/a n/a       

 

 

    
กองทุน/
แหล่งเงิน
อ่ืน 

   *3.8 การวิจยัและการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอ
โรบนฐานรองผลึกเด่ียวซิลิคอน วท.(พว.)     n/a n/a n/a       

 

 

    
กองทุน/
แหล่งเงิน
อ่ืน 

   *3.9 โครงการจัดท าต้นแบบประยุกต์ระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับการเกษตรและกิจกรรมอ่ืนๆ 

พน.(พพ.)   5.00 10.00     15.00   
 

    กองทุน 



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-7 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยง

าน 

งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

    3.10 วิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้นาโนเทคโนโลยี หรือ
เทคโนโลยีใหม่อ่ืนๆ 

                          

    3.11 ศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์/เทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ระบบการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์  

                          

         - พัฒนาอุตสาหกรรมการท าเฟรม (frame) ของโซลาร์เซลล์                           

         - ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการท าความสะอาดผิวเซลล์ 
(self cleaning) 

                          

4. พัฒนามาตรฐานของอุปกรณ์ ระบบ และการติดตั้ง                            

   *4.1 การวิเคราะห์ผลกระทบและคุณค่าระบบเซลล์แสงอาทิตย์
แบบเชื่อมต่อระบบจ าหน่าย (Impact and Power Values) 

ศธ.
(มจธ.) 

  6.00       6.00 
 

       กองทุน 

   *4.2 การพัฒนากระบวนการสอบย้อนกลับได้ของการวัดทางแสง
ส าหรับการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์และการวัดรังสีอาทิตย์ใน
ประเทศไทย 

ศธ.
(มจธ.) 

  3.00 4.00     7.00 
 

      กองทุน 

   *4.3 โครงการจัดท าเกณฑ์ประสิทธิภาพสูงตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ 
พน.
(พพ.) 

  5.00       5.00 
 

       กองทุน 

    4.4 โครงการจัดท าร่างกฎกระทรวงแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และร่าง
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานปีที่ 1 (ต่อเน่ือง) 

พน.
(พพ.) 

  4.50 2.50     7.00  
 

          

    4.5 โครงการปรับปรุงศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์ระบบผลิต
พลังงานจากแสงอาทิตย์และการคงความเป็นมาตรฐานการทดสอบ 

พน.
(พพ.) 

    15.40 19.40 11.40 46.20      
 

      

        - ศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์ระบบท าน้ าร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

                          



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-8 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

งาน 

งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

        - ศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์ระบบเซลแสงอาทิตย์                           

5. ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ี
หมดอายุ 

                          

    *5.1 PV Module Recycle  
วท.
(พว.) 

  3.00 3.00 3.00 4.00 13.00   
 
 

      
รวมงบป ี
59-60 ไว้
ในปี 59 

การผลิตไฟฟ้า                           

6. วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ส่วนควบ                           

    *6.1 ระบบเก็บกักพลังงานที่เหมาะสมส าหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบสายส่ง 

ศธ.
(มจธ.) 

  2.00 3.00 1.00   6.00  

 

        กองทุน 

     6.2 พัฒนาการออกแบบและกระบวนการผลิต Inverter ที่มีความ
น่าเชื่อถือและอายุการใช้งานยาวนาน โดยใช้ต้นทุนต่ า 

                          

     6.3 พัฒนาระบบควบคุม ติดตาม และตรวจสอบระบบการผลิต
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (สามารถน าไปใช้กับเทคโนโลยีอ่ืนๆ) 

                          

7. พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid)                           

8. พัฒนารูปแบบการติดตั้งแบบใหม ่                           

   8.1  โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลแสงอาทิตย์แบบทุ่น
ลอยน้ าขนาด 100 kW (โครงการเฟส2)  

กฟผ.   12.00       12.00    
 

        

การผลิตความร้อน/ความเย็น                           

9. พัฒนาและลดต้นทุนอุปกรณ ์                           



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-9 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วย

งาน 

งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

   *9.1 โครงการศึกษาระบบสะสมพลังงานความร้อนในระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ 

ศธ.
(มน.) 

  20.00 6.00 3.00 1.00 30.00    
 

      กองทุน 

   *9.2 การพัฒนาระบบพลังงานความร้อนรังสีอาทิตย์อุณหภูมิต่ า ศธ.
(มจธ.) 

  2.00 2.00 1.00   5.00   

 

      กองทุน 

   *9.3 โครงการพัฒนาฟิล์มบางส าหรับเคลือบบนวัสดุดูดกลืนความ
ร้อน 

วท.
(พว.) 

  6.00 3.00 3.00 4.00 16.00 
 
 

        
กองทุน/
แหล่งเงิน
อ่ืน 

    9.4 โครงการศึกษาพัฒนาต้นแบบระบบผลิตน้ าร้อนแสงอาทิตย์
ราคาประหยัด 

พน.
(พพ.) 

  5.00 5.00 5.00   15.00    
 

        

    9.5 โครงการศึกษาพัฒนาต้นแบบระบบท าความเย็นด้วย
แสงอาทิตย์ 

พน.
(พพ.) 

    6.00 7.00   13.00     
 

    

    9.6 โครงการศึกษาวิจัย Chiller และตัวเก็บรังสีอาทิตย์ส าหรับ
ระบบผลิตความเย็นด้วยแสงอาทิตย์ 

พน.
(พพ.) 

      10.00   10.00       
 

   

    9.7 ศึกษาพัฒนาถังเก็บน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพ
สูง 

พน.
(พพ.) 

  4.85       4.85   
 

       

   *9.8 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ระดับอุตสาหกรรมส าหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

พน.
(พพ.) 

    10.00 10.00 10.00 30.00   
 

   กองทุน 

10. พัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความร้อนรวมแสง                           

   *10.1 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าและความร้อน
ร่วมจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีรวมแสงเพื่อประยุกต์ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม 

ศธ.
(มน.) 

  20.00 10.00 5.00 10.00 45.00   
 
 

      

กองทุน 
รวมงบปี 
59-60 ไว้
ในปี 59 



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
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ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วย

งาน 

งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

   *10.2 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์โดยเทคโนโลยีรวมแสงใน
ประเทศไทย 

ศธ.
(มน.) 

  20.00 6.00 6.00 8.00 40.00 
 
 

        

กองทุน 
รวมงบปี 
59-60 ไว้
ในปี 60 

11. ศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
ของการน าเทคโนโลยีท าความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์มา
ประยุกต์ใช้ในประเทศ 

    3 2                   

12. โครงการติดตามผลการด าเนินการวิจัย สาธิต รวบรวมข้อมูล 
และประเมินผลทางเทคนิค และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจท่ีประเทศ
ได้รับจากการผลิตและใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าและ
ความร้อน รวมท้ังมีการพัฒนาฐานข้อมูล เผยแพร่ให้ประชาชน
เข้าถึงได้ 

                          

การถ่ายทอดเทคโนโลยี                           

13. โครงการศึกษาแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงาน     10     10 20             

    - ศึกษาขั้นตอน กระบวนการ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับของการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 

                          

    - จัดต้ังคณะท างานที่จะเป็นผู้รับและถ่ายทอดเทคโนโลยี                           

    - คัดเลือกเทคโนโลยี และจัดท าแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี                           

รวม 40 โครงการ   26.14 156.55 102.00 97.40 71.50 448.29             

 

 



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-11 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
ร่างแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. พัฒนาพลังน้ า 

  ร่างแผนปฏิบัติการการใช ้วทน. พัฒนาพลังน้ าขนาดเล็ก 
โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

งาน 
งบประมาณ (ล้าน) 

การด าเนินการ หมาย
เหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 
255
5 

2556 2557 2558 2559 
 

แต่งตั้งคณะท างานด้านวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานน้ า เพื่อก าหนดเป้าหมาย 
แนวทางการด าเนินงานวิจัยของประเทศ และด าเนินการฝ่ายเลขานุการ (บริหาร
จัดการ) 

  

 
0.5 0.5 0.5 0.5 2 

            

ศักยภาพ   
      

            
1.  ปรับปรุงข้อมูลศักยภาพพลังน้ าขนาดเล็กทั่วประเทศ   10 5 3 0 0 18             
2. ศึกษาความเป็นไปได้ของไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็กทีค่วามสูงระดับน้ าต่ าและที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม    

5 5 3 
 

13 
            

3.   ศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการแหล่งน้ าให้มีศักยภาพสูง     
5 5 

 
10             

เทคโนโลยีกังหันน้ า   
      

            
4.   จัดท ามาตรฐานจูงใจด้านการเงินเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีกังหันน้ าและ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องที่พัฒนาในประเทศ   

0 3 2 0 0 5 
            

5.  ศึกษาการรองรับของตลาดภายในประเทศในเร่ืองอุปกรณ์และเทคโนโลยีของ
พลังงานน้ าขนาดเล็ก    

3 3 2 
 

8 
            

6.  ศึกษาประเมินโครงสร้างพื้นฐาน ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกังหันน้ า   0 10 5 5 5 25             
7.  ประเมินแนวทางความเสี่ยง/การจัดการระบบไฟฟ้าพลังน้ าโดยวิเคราะห์ทางด้าน
โยธาและการบ ารุงรักษาเพื่อยืดอายุระบบ    

3 3 2 
 

8 
            

8.  ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจากการพัฒนาใบพัดที่สามารถท าได้
ภายในประเทศ 

 

 
5 3 2 

 
8 

            

9. พัฒนามาตรฐานอุปกรณ์และชิ้นส่วนท่ีเกี่ยวข้อง   
      

            



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-12 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

งาน 
งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมาย

เหตุ 
2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

    9.1 โครงการศึกษาจัดท ามาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพกังหันน้ า 
พน.
(พพ.)  

3.00 
   

3.00 
  

 

        

    9.2 โครงการศึกษาการจัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพกังหันน้ าในประเทศ 

พน.
(พพ.)   

4.50 4.50 
 

9.00 
  

 

      

การถ่ายทอดเทคโนโลยี                     

10. โครงการศึกษาแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี    
10 

  
10 20             

    - ศึกษาขั้นตอน กระบวนการ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับของการถ่ายทอด
เทคโนโลยีพลังงานน้ า                     

    - จัดต้ังคณะท างานที่จะเป็นผู้รับและถ่ายทอดเทคโนโลยี                     

    - คัดเลือกเทคโนโลยี และจัดท าแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี                     
การผลิตไฟฟ้า                     
11.   ศึกษาการพัฒนาการตรวจวัดค่าและการวินิจฉัยเพื่อลดระดับความเสียหาย
ของระบบ     

3 2 2 7 
            

12.  ศึกษาประเมินวิธีการน าไปสู่การผลิตไฟฟ้าอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงสัตวน์้ า     

3 2 2 7 
            

13. ศึกษาประเมินการบูรณาการการผลิตไฟฟ้าพลังน้ าเข้ากับพลังงานทดแทน
รูปแบบอื่นๆ     

4 3 3 10 
            

14.  ประเมินเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าของไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็กภายในประเทศ    
5 3 3 

 
11             

รวม 16 โครงการ   10.00 52.50 47.00 34.00 22.50 164.00             

 



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-13 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
ร่างแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. พัฒนาพลังงานชีวมวล 

  ร่างแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. พัฒนาพลังงานชีวมวล 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
งาน 

งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมาย
เหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

แต่งตั้งคณะท างานด้านวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล 
เพื่อก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานวิจัยของประเทศ 
และด าเนินการฝ่ายเลขานุการ (บริหารจัดการ) 

    1 1 1 1 4 
            

ศักยภาพ                           

1. การศึกษาและประเมินศักยภาพชีวมวล                           

   1.1 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพพืชพลังงาน ด้วย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ(Geo Informatiocs)  

พน.(สน.
พน.) 

  18.00       18.00 

 

        

  - วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์ศักยภาพพืชพลังงาน
(พลังงานชีวมวล) ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ               

            

 -  ต้นแบบระบบการวิเคราะห์และพยากรณ์ศักยภาพพืชพลังงาน                           

  1.2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการ
วิเคราะห์ศักยภาพพืชพลังงาน 

พน.(สน.
พน.) 

    9.00     9.00 
         

  -  ฐานข้อมูลสารสนเทศพืชพลังงาน                            

 -  ระบบวิเคราะห์และพยากรณ์ศักยภาพพืชพลังงาน                            

 -  ระบบวิเคราะห์และติดตามการใช้พืชเพื่อพลังงานและระบบ
ประเมินความคุ้มค่าการใช้พืชเพื่อผลิตพลังงานกับเพื่อประโยชน์
ทางอาหารตลอดวงจร  

              

            

 -  แผนที่ศักยภาพพืชพลังงานและแผนที่ผลการประเมินความ
คุ้มค่า 

              
            



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-14 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

งาน 

งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมาย
เหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

 - งานบริการข้อมูลสารสนเทศศักยภาพพืชพลังงานเพื่อประชาชน                           

2. ศึกษาเพื่อจัดหาวัตถุดิบทางเลือกใหม ่                           

   *2.1 ศักยภาพการปลูกและผลผลิตของหญ้าเชื้อเพลิง และการใช้
ประโยชน์เพื่อเป็น Feed Stock พลังงานทดแทนใน
ภาคอุตสาหกรรม 

ศธ.(มก.)   3.80 2.70     6.50 
  

 

    
กองทุน 

   2.2การศึกษาคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงของพืช คัดเลือกพืช
เชื้อเพลิง พัฒนาฐานข้อมูล และเผยแพร่ 

พน.(พพ.)  
กษ.  

            
          

  

3. ศึกษาหาวิธีเพิ่ม yield ของพืชพลังงาน และพัฒนาพันธ์ุพืช
พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้เป็นเชื้อเพลิง 

    
 

2.00 2.00 2.00 6.00 
     

  

4. ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพพืชพลังงานประเภทพืชโต
เร็ว/ไม้โตเร็ว 

              
          

  

5.  จัดท าระบบ Zoning เพื่อจัดสรรการใช้ชีวมวลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  0 15 5 3 0 23 
          

  

การเก็บรวบรวม                           

6. วิจัยพัฒนาระบบเก็บรวบรวมชีวมวล                 

 

        

   *6.1 พัฒนาสร้างเคร่ืองตัด และสับละเอียดตอซังข้าว  เพื่อ
แก้ปัญหาการเผาตอซังข้าว 

วท.(พว.)   1.57 0.64     2.20 
  

 

    กองทุน
/แหล่ง
เงินอ่ืน 

  *6.2 พัฒนาเคร่ืองเก็บและสับยอดอ้อย  วท.(พว.)   1.57 0.63     2.20 
  

 

   กองทุน
/แหล่ง
เงินอ่ืน 

  *6.3 โครงการศึกษาพัฒนาระบบเก็บรวบรวมและแปรรูป
เชื้อเพลิงชีวมวล แยกตามความเหมาะสมกับเทคโนโลยีและ
เชื้อเพลิง  

พน.(พพ.)   15.00 15.00 15.00   45.00 
  

 

   
กองทุน 



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
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ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

งาน 

งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมาย
เหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

   6.4 โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล ที่
เหมาะสมกับเทคโนโลยีและเชื้อเพลิง  

พน.(พพ.)   20.00 20.00     40.00    
 

      
  

  6.5 ศึกษาและก าหนดมาตรฐานเคร่ืองมือเก็บรวบรวมชีวมวลให้มี
ประสิทธิภาพพลังงานสูงและปลอดภัย  และจัดท าคู่มือการผลิต
เคร่ืองมือ 

พน.(พพ.)     5.00 5.00               
  

การแปรรูป                        

7. ศึกษาและก าหนดมาตรฐานเชื้อเพลิงอัดแท่ง                           

   7.1 ศึกษาก าหนดมาตรฐานของ Biomass Pellet เพื่อพัฒนา
เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลส าหรับอนาคต 

พน.(พพ.)   2.00       2.00   
 

    
  

   7.2 ศึกษาความคุ้มค่าการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง Biomass 
Pellet ในภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร (การใช้พลังงานต้ังแต่
การผลิต  การขนส่ง  การจัดการกาก) 

พน.(พพ.)   5.00       5.00           

  

  7.3  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิง Biomass Pellet ใน
ภาคอุตสาหกรรม และการปรับเทคโนโลยี 

พน.(พพ.)     10.00   10.00 20.00           
  

8. วิจัยพัฒนา เทคโนโลยีการจัดท าเชื้อเพลิงอัดแท่ง                 
 

       

    8.1 ศึกษาสาธิตการแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร 

พน.(พพ.)     5.00     5.00     
 

   
  

  8.2  ศึกษา  ทดสอบ  ติดตาม  ประเมิน  ความคุ้มค่าการใช้
เชื้อเพลิงชีวมวล 

พน.(พพ.)     5.00 5.00 5.00 15.00  
        

  

เทคโนโลยี                 
 

        

9. วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี Gasifier                           



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-16 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

งาน 

งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมาย
เหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

   *9.1 โครงการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีระบบผลิตพลังงานความร้อน
ด้วย Gasifier ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  พน.(พพ.)   5.00       5.00    

 

      กองทุน 

    9.2  การพัฒนาโครงการน าร่องผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี 
Gasification แบบ Multi Feed-stock                            

      -  พัฒนาอุปกรณ์ผลิตก๊าซเชื้อเพลิงและระบบคอมพิวเตอร์
ควบคุมเคร่ืองยนต์ก าเนิดไฟฟ้า 

สอท./
กฟผ./
พพ. 

90.00         90.00 

 
            

      -  บริหารจัดการโครงการในส่วนพัฒนาเทคโนโลยี  วท. (สส.)   30.00       30.00   
 

  
 

   

10. ปรับปรุงคุณภาพก๊าซจากกระบวนการ Gasification                           
     *10.1 โครงการศึกษา วิจัย พัฒนาคุณภาพก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวล 
เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน พน.(พพ.)     15.00     15.00 

   
 
 

    กองทุน 

11. การใช้ประโยชน์จากเถ้าชีวมวล               
 

         
     11.1 การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาจากเถ้า
ลอยชานอ้อยของโรงงานผลิตน้ าตาลเพื่อใช้ในปฏิกิริยารีฟอร์มมิง
ไฮโดรเจน  

วท.(วว.) 1.560 1.050 1.05     3.66 
 
 

        
  

   *11.2 โครงการศึกษา วิจัย การใช้ประโยชน์จากเถ้าชีวมวล พน.(พพ.)       6.00   6.00       
 

 กองทุน 

12. วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี Gas engine ในประเทศ                 
 

     

     12.1 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาเคร่ืองยนต์สันดาป
ภายในใช้ก๊าซชีวมวล (Gas Engine) 

พน.(พพ.)   15.00       15.00 
 

       
  

    *12.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองกังหันก๊าซผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กก าลัง 30 กิโลวัตต์ 

ศธ. 
(มจพ.) 

20.90         20.90 
 

 

        
กองทุน
อนุมัติปี 
2554 



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-17 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

งาน 

งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมาย
เหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

13. โครงการศึกษา วิจัยการน าชีวมวล และกากชีวมวลมาผลิต
เป็นสารเคมี เพื่อเพิ่มมูลค่า 

                        
  

14.  ติดตามข้อมูลและทดสอบต่อเนื่องทุกระบบต้นแบบท่ีได้
พัฒนาขึ้น พัฒนาฐานข้อมูลทดสอบสาธิตและเผยแพร่ข้อมูลการ
ทดสอบให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

    15 10 10 10 45.00 
 

       
  

15. โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจาก
ชีวมวลเพื่อสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 1 เมกกะวัตต ์

สป., วว. 20.00         20.00    
 

      
  

16. จัดท ามาตรฐานของชิ้นส่วนอุปกรณ์ ระบบผลิต และ
มาตรฐานความปลอดภัย 

              
            

   16.1 โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบอุปกรณ์ ทดสอบเทคโนโลยีและ
รับรองอุปกรณ์ 

พน.(พพ.)     4.00 60.00   64.00 
            

   16.2 โครงการจัดท ากฏระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้องกับการผลิตพลังงานจากชีวมวล 

พน.(พพ.)     3.00 3.00   6.00 
    

 
 

      

   16.3 โครงการจัดท ามาตรฐานความปลอดภัยระบบผลิตพลังงาน
จากชีวมวลรวมอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 

พน.(พพ.)     5.00 5.00   10.00 
    

 
 

      

ผลิตไฟฟ้า                           

17. ศึกษาเทคโนโลยี/ขนาดของระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลท่ี
เหมาะกับชุมชน 

                        
  

     *17.1 การพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อลด
มลภาวะจากชีวมวลไม้โตเร็ว และการพัฒนาศักยภาพแหล่งชีวมวล
ไม้โตเร็วแบบครบวงจร 

ศธ.(มก.)   15.00 5.00 5.00   25.00           

กองทุน 

     17.2 ศึกษาการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากชีว
มวลเพื่อสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน  

วท.(สส.) 16.00         16.00   
 

      
  



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-18 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

งาน 

งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมาย
เหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

    *17.3 โครงการวิจัย พัฒนาและส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
จากไม้โตเร็วและพืชพลังงาน ศธ.(มก.)   3.00       3.00    

 

      
กองทุน 

    *17.4 โครงการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลชนิดทอรีไฟร์ส าหรับ
ชุมชน เพื่อการทดแทนการใช้ถ่านหินและก๊าซปิโตรเลียมชนิดเหลว 

ศธ. 
(ศิลปากร) 

15.40         15.40 
 
 

        
กองทุน
อนุมัติปี 
2554 

    17.5 การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลหญ้ายักษ์ขนาด 1-3 kW (เฟส
แรก)  

กฟผ.   10.00       10.00  
 

        
  

18.     ศึกษาเทคโนโลยี/ขนาดของระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล
ท่ีเหมาะกับชุมชน และสาธิตเก็บข้อมูลต่อเนื่องเพื่อการพัฒนา
เทคโนโลยี  และพัฒนาโปรแกรมจ าลองทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน  

  31.4 31 7 7 3 79.40   
 
 

      

  

19.วิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม               
 

 
 

    
     19.1 วิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม  รวมทั้งการยอมรับ
เทคโนโลยี และพัฒนาโปรแกรมจ าลองทางคณิตศาสตร์การตลาด
มาตรฐาน 

    5 2 2 2 11.00   
 

     
  

ผลิตความร้อน               
 

         

20. พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ระบบผลิตพลังงาน
แบบความร้อนร่วม 

             

 

          
  

     *20.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิต
พลังงานจากชีวมวลในโรงงานอุตสาหกรรม 

พน.(พพ.)     25.00 25.00   50.00      

 
    

กองทุน 

      20.2 โครงการการติดตาม ทดสอบข้อมูลต่อเน่ืองของโครงการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตพลังงานความร้อนร่วม และ
พัฒนาโปรแกรมจ าลองทางคณิตศาสตร์มาตรฐาน พัฒนาฐานข้อมูล
การพัฒนา  เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ 

      30 20 5 55.00     

 

 

    

  



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-19 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

งาน 

งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมาย
เหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

น้ ามันชีวภาพ (Bio Oil)                           

21. พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ ามัน
ชีวภาพ (Bio Oil) 

                        
  

     21.1 ศูนย์ต้นแบบระบบผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวล วท.(วว.) 45.00         45.00             
     21.2 โครงการการติดตาม ทดสอบข้อมูลต่อเน่ืองของโครงการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้ ามันชีวภาพ และพัฒนา
โปรแกรมจ าลองทางคณิตศาสตร์มาตรฐาน พัฒนาฐานข้อมูลการ
พัฒนา  เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ 

  45 5 5 5 5 65.00     
 

  

  

การถ่ายทอดเทคโนโลยี                           

22. โครงการศึกษาแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี     10     10 20             

    - ศึกษาขั้นตอน กระบวนการ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับของ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล 

              
            

    - จัดต้ังคณะท างานที่จะเป็นผู้รับและถ่ายทอดเทคโนโลยี              
             

    - คัดเลือกเทคโนโลยี และจัดท าแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี                           

รวม 43 โครงการ 
 

285.26 227.98 193.02 179.00 53.00 928.26 
      

หมายเหตุ  หลักการให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี  ตรวจวัด ทดสอบ เพื่อน าข้อมูลไปปรับคุณภาพเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทุกป ี เก็บเป็นฐานข้อมูลการพัฒนา  พัฒนาโปรแกรมจ าลองทางคณิตศาสตร์มาตรฐาน เผยแพร่
ให้ประชาชนเข้าถึงได้  ปรับแก้การพัฒนาเทคโนโลยีแล้วไม่มีการทดสอบข้อมูลการพัฒนาต่อเนื่อง  

 
 

 



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-20 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
ร่างแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. พัฒนาพลังงานก๊าซชีวภาพ 

  ร่างแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. พัฒนาพลังงานก๊าซชีวภาพ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
งาน 

งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

แต่งตั้งคณะท างานด้านวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานก๊าซ
ชีวภาพ เพื่อก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานวิจัย
ของประเทศ และด าเนินการฝ่ายเลขานุการ (บริหารจัดการ) 

  

 
1 1 1 1 4 

            

ศักยภาพ   
      

            

1. พัฒนาการเพิ่มปริมาณก๊าซชีวภาพ (yield) ในกระบวนการ
ผลิต 

  
      

            

2. พัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียผสม (Co-
Digestion) 

  
      

          
  

   *2.1 โครงการศึกษา วิจัย การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสีย
ผสม (Co – Digestion ) 

พน.
(พพ.)  

20.00 
   

20 
  

 

     
กองทุน 

3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะกับวัตถุดิบ   
      

            

   *3.1 โครงการการออกแบบระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพส าหรับ
ชุมชน 

วท.
(พว.) 

 
1.09 0.10 

  
1.19 

 

      กองทุน/
แหล่งเงิน
อ่ืน 

    3.2  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ วท.
(พว.) 

     
 

 
  

       รวม
งบประมา
ณในเอทา
นอล 

   *3.3  โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียชุมชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ศธ.
(มก.) 3.83 

    
3.83 

        กองทุน
อนุมัติเงินปี 
2554 



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-21 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

งาน 
งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

4. พัฒนาพันธ์ุพืชและระบบการปลูกพืชท่ีสามารถน ามาหมัก
เป็นก๊าซชีวภาพได ้

  
      

            

เทคโนโลยีการผลิต   
      

            

5. พัฒนาเทคโนโลยีการท าความสะอาดก๊าซชีวภาพ    
      

            

   *5.1 แผนงานวิจัยกระบวนการท าความสะอาดก๊าซชีวภาพเพื่อ
ผลิตไบโอมีเทน 

วท.
(พว.)  

0.15 0.15 0.15 
 

0.45 
  

 
 

      กองทุน/
แหล่งเงินอ่ืน 

   *5.2 โครงการ การพัฒนาระบบท าความสะอาดเพื่อก๊าซ
ชีวภาพบริสุทธิ์สูงด้วยเทคนิคการดูดซับแบบเฉพาะเจาะจงแบบ
ไม่ใช้น้ าและการพัฒนาระบบการผลิตไบโอมีเทนจากก๊าซชีวภาพ 

วท.
(พว.) 

 
1.79 0.99 0.70 

 
3.48 

 
 

        กองทุน/
แหล่งเงินอ่ืน 

   5.3 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีท าความสะอาดก๊าซชีวภาพโดย
ระบบเมมเบรน 

วท.
(วว.)  

2.00 1.00 
  

3  
 

          

   5.4 พัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพใน
โรงงานอุตสาหกรรม  ฟาร์มปศุสัตว์  และชุมชน 

พน.
(พพ.)   

10.00 10.00 5.00 25 
            

   5.5 การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพเป็นไบโอมีเทน: การ
เปรียบเทียบเทคโนโลยีการดูดซับ และการดูดซึมด้วย
กระบวนการระดับสาธิต 

ศธ.
(มจพ.) 

 
2.50 2.50 2.50 

 
7.5 

  

 

 

        

  *5.6 โครงการจัดสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด
ส าหรับยานยนต์ 

ศธ.
(มช.) 14.10 

    
14.1 

 

 

        กองทุน
อนุมัติเงินปี 
2554 

6. จัดท ามาตรฐานของชิ้นส่วนอุปกรณ์ ระบบผลิต และ
มาตรฐานความปลอดภัย 

  

      

            



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-22 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

งาน 
งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

  *6.1 โครงการศึกษาแนวทางการใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพอย่าง
ปลอดภัย 

พน.
(พพ.)   

12.00 12.00 
 

24 
    

 
 

    
กองทุน 

   6.2 โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบอุปกรณ์ ทดสอบเทคโนโลยี
และรับรองอุปกรณ์ 

พน.
(พพ.)   

4.00 60.00 
 

64 
    

 
 

      

   6.3 โครงการจัดท ากฏระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้องกับการผลิตพลังงานด้วยก๊าซชีวภาพ 

พน.
(พพ.)   

3.00 3.00 
 

6 
    

 
 

      

   6.4 โครงการจัดท ามาตรฐานความปลอดภัยระบบผลิตและ
การใช้ก๊าซชีวภาพรวมอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 

พน.
(พพ.)   

5.00 5.00 
 

10 
    

 
 

      

   6.5 โครงการจัดท ามาตรฐานความปลอดภัยเคร่ืองยนต์ 
พน.
(พพ.)   

5.00 5.00 
 

10 
    

 

 

      

7. ศึกษาคัดเลือกเทคโนโลยี/ขนาดของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ท่ีเหมาะกับชุมชน และสาธิตเก็บข้อมูลต่อเนื่องเพื่อการพัฒนา
เทคโนโลยี  และพัฒนาโปรแกรมจ าลองทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน (ต่อจากโครงการที่ 3.1) 

  

31.4 31 7 7 3 79.4     
 

 

    

  

ผลผลิต   
      

            

ผลพลอยได้ (กากตะกอนและน้ าเสียท่ีเหลือจากการหมัก)   
      

            

8. พัฒนาการน ากากตะกอนเหลือใช้และน้ าเสียไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

  
      

          
  

   *8.1 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพของไทยเพื่อบ าบัดน้ าเสีย
จากกระบวนการท าความสะอาดก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร 

วท.
(พว.)  

0.89 
   

0.89 
  

 

     กองทุน/
แหล่งเงินอ่ืน 

Compressed Biogas และอื่นๆ   
      

            

9. ปรับปรุงประสิทธิภาพและทดสอบการน าก๊าซไบโอมีเทน 
(CBG) ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ 

  
      

          
  



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-23 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

งาน 
งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

    9.1 โครงการศึกษาการใช้ก๊าซชีวภาพอัดในยานพาหนะ ปตท. 

     
 

        ธพ.ประสาน 
ปตท.
ด าเนินการ 

   *9.2 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ก๊าซไบโอมีเทนเป็น
เชื้อเพลิงในเคร่ืองยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟขนาด  4 สูบ 

วท.
(พว.)  

2.3235 
1.416

5   
3.74 

  
 

    กองทุน/
แหล่งเงินอ่ืน 

  *9.3 โครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพให้
เป็น Biomethane 

พน.
(พพ.)  

20.00 20.00 20.00 
 

60 

 

    กองทุน 

   9.4 โครงการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาก๊าซชีวภาพเพื่อใช้
ทดแทนพลังงานก๊าซธรรมชาติ 

วท.
(วว.)  

1.50 2.00 
  

3.5 
  

 

    
  

10. วิจัยพัฒนาการน าก๊าซพลอยได้อื่นท่ีได้จากระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพไปใช้ประโยชน์ 

  
      

          
  

  *10.1 การสังเคราะห์เมทานอลจากผลพลอยได้ในระบบ
ปรับปรุงก๊าซชีวภาพ 

วท.
(พว.)  

1.65 0.63 
  

2.28 
  

 

    กองทุน/
แหล่งเงินอ่ืน 

11. การพัฒนาระบบควบคุม ทดสอบ ติดตามการเดิน
เทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ และระบบรายงาน
ความปลอดภัยต่อชุมชน 

พน.
(พพ.) 

  
3.00 

  
3 

            

12. พัฒนาระบบ Biogas Network ให้มีมาตรฐานความ
ปลอดภัย 

  
      

          
  

13.วิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม   
      

    
 

    

     13.1 ศึกษา ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาพันธ์ุพืช การ
ปลูกพืชที่พัฒนาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ ทั้งต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม 

  
      

          

  



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-24 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

งาน 
งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

     13.2 ศึกษา ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
รวมทั้งการยอมรับเทคโนโลยี และพัฒนาโปรแกรมจ าลองทาง
คณิตศาสตร์การตลาดมาตรฐาน 

  
 

5 2 2 2 11           
  

การถ่ายทอดเทคโนโลยี                     
14. โครงการศึกษาแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงาน
ลม    

10 
  

10 20 
            

    - ศึกษาขั้นตอน กระบวนการ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับของ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ                     

    - จัดต้ังคณะท างานที่จะเป็นผู้รับและถ่ายทอดเทคโนโลยี                     

    - คัดเลือกเทคโนโลยี และจัดท าแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี                     
รวม 30 โครงการ    49.33 100.89 80.79 128.35 21.00 380.36             

หมายเหตุ : 1. ไม่นับรวมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพเพราะบรรจุแล้วในแผนปฏิบัติการฯ เอทานอล 
        2. หลักการให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี  ตรวจวัด ทดสอบ เพื่อน าข้อมูลไปปรับคุณภาพเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทุกป ี เก็บเป็นฐานข้อมูลการพัฒนา  พัฒนาโปรแกรมจ าลองทางคณิตศาสตร์มาตรฐาน 

เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงได้  ปรับแก้การพัฒนาเทคโนโลยีแล้วไม่มีการทดสอบข้อมูลการพัฒนาต่อเนื่อง  

 

 

 

 

 

 



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-25 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
ร่างแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. พัฒนาพลังงานขยะ 

  ร่างแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. พัฒนาพลังงานขยะ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
งาน 

งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

แต่งตั้งคณะท างานด้านวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานจาก
ขยะ เพื่อก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานวิจัยของ
ประเทศ และด าเนินการฝ่ายเลขานุการ (บริหารจัดการ) 

    1 1 1 1 4             

การจัดการ                           

1. การจัดการคัดแยกขยะ                           

   1.1 การคัดแยกสารอินทรีย์จากขยะเพื่อใช้ในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ 

ศธ.
(มจพ.) 

  2.00 2.00     4.00         

  *1.2 โครงการศึกษา พัฒนาวิธีการและระบบการคัดแยกขยะ
ที่เหมาะสมในการผลิตพลังงาน 

พน.
(พพ.) 

    10.00     10.00     
 

   กองทุน 

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ                           

2. ศึกษาเชื้อเพลิง RDF                           

   *2.1 โครงการศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคในการผลิต
เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ให้ได้มาตรฐานส าหรับใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรม 

ศธ.
(มน.) 

9.09         9.09 
 

       
กองทุนอนุมัติ
เงินปี 2554 

   2.2 โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมเชื้อเพลิงขยะ RDF 
พน.
(พพ.) 

    5.00     5.00    
 

      

3. จัดท ามาตรฐาน RDF   0 1 0.5 0 0 1.5 
 

          

4. ศึกษา พัฒนาเตาเผาขยะและระบบผลิตพลังงานจากขยะ
ขนาดเล็กไม่เกิน 50 ตัน/วัน 

              
     

  
  

    

   *4.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ 
พน.
(พพ.) 

    10.00     10.00      
 

  กองทุน 



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-26 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

งาน 
งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

    4.2 การผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน วท.(วว.)     20.33     20.33      
 

  
 

    4.3 การผลิตไฟฟ้าจากขยะฝังกลบ วท.(วว.)       17.65   17.65      

 

    

5. พัฒนาระบบผลิตน้ ามันจากขยะพลาสติก             0.00            

    5.1 การผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากขยะพลาสติก* 
วท.
(วว.) 

          0.00        
  
  

ด าเนินการ
ภายใต้กลุ่ม 
BTL ใน วทน.
ขนส่งใน
อนาคต 

6. ศึกษาวิจัย และพัฒนาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการกลั่น
น้ ามันเพื่อกลั่นน้ ามันท่ีผลิตจากขยะพลาสติกให้ได้มาตรฐาน
ของน้ ามันในภาคขนส่ง 

  0 5 0 0 0 5.00        
  
  

  

7. จัดท ามาตรฐานอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ระบบผลิต และ
มาตรฐานความปลอดภัย 

  
      

    
  

         
  

  

   7.1 โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบและก าหนดมาตรฐานของ
อุปกรณ์ รับรองอุปกรณ์ รวมไปถึงก าหนดค่ามาตรฐานพลังงาน
ที่ควรได้รับต่อปริมาณขยะในแต่ละรอบที่ด าเนินการผลิต 

พน.
(พพ.) 

  
4.00 60.00 

 
64.00 

 

       
  

  

   7.2 โครงการจัดท ากฏระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้องกับการผลิตพลังงานจากขยะ 

พน.
(พพ.)   

3.00 3.00 
 

6.00 
 

   

 

  
  

  

   7.3 โครงการจัดท ามาตรฐานความปลอดภัยระบบผลิต
พลังงานจากชีวมวลรวมอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 

พน.
(พพ.)   

5.00 5.00 
 

10.00 
 

   

 

  
  

  

การถ่ายทอดเทคโนโลยี                   

8. โครงการศึกษาแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี    
10 

  
10 20.00 

          



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-27 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

งาน 
งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

    - จัดต้ังคณะท างานที่จะเป็นผู้รับและถ่ายทอดเทคโนโลยี                   
    - คัดเลือกเทคโนโลยี และจัดท าแผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี             

  
       

  
   

รวม 15 โครงการ    9.09 19.00 60.83 86.65 11.00 186.57        
  
  

  

หมายเหตุ : 1. ไม่นับรวมการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากขยะพลาสติกเพราะเป็นส่วนหน่ึงโครงการพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวลของเหลือทิ้งและขยะพลาสติกแบบครบวงจร ซึ่งมีวัตถุดิบหลากหลาย
ไม่ใช่เฉพาะขยะ  

       2. หลักการให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี  ตรวจวัด ทดสอบ เพื่อน าข้อมูลไปปรับคุณภาพเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองทุกปี  เก็บเป็นฐานข้อมูลการพัฒนา  พัฒนาโปรแกรมจ าลองทางคณิตศาสตร์มาตรฐาน เผยแพร่ให้

ประชาชนเข้าถึงได้  ปรับแก้การพัฒนาเทคโนโลยีแล้วไม่มีการทดสอบข้อมูลการพัฒนาต่อเน่ือง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-28 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
ร่างแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. พัฒนาพลังงานเอทานอล 

  ร่างแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. พัฒนาเอทานอล  

โครงการ/กิจกรรม  หน่วยงาน งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมาย
เหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

แต่งตั้งคณะท างานด้านวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล เพื่อก าหนด
เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานวิจัยของประเทศ และด าเนินการฝ่าย
เลขานุการ (บริหารจัดการ) 

    1 1 1 1 4             

การพัฒนาต้นน้ า                           

1. พัฒนาพันธ์ุ                           

     1.1  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ์มัน
ส าปะหลัง 

วท.(พว.) 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 

          
  

     1.2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ์อ้อย 
วท.(พว.) 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 
          

  

     1.3 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อย  กษ. (กวก.)                         

          -  โครงการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    2.60 5.91 3.79 5.67   17.97        

          - โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยส าหรับภาคกลาง เหนือ ตะวันออก และ
ตะวันตก 

  1.20 4.46 5.10 4.73   15.50      
  

          - โครงการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล   0.24 1.34 1.13 0.93   3.64        

          - โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยคั้นน้ า   0.16 0.67 1.02 0.94   2.79        

     1.4  ชุดโครงการวิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง  กษ. (กวก.)                         

          - โครงการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุมันส าปะหลัง   3.84 6.31 6.03 6.26   22.43        

          - โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันส าปะหลัง   4.73 10.88 9.68 9.68   34.96        

          - โครงการวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืชในมันส าปะหลัง   1.19 2.08 2.08 1.94   7.30        



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-29 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม  หน่วยงาน งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมาย

เหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

          - โครงการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง   2.33 4.56 4.95 5.52   17.36        

     1.5 การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยและ
พัฒนา  

วท.(สซ.)             

 

 

        ใช้
งบประมา
ณ วทน.
ข้าว 

     1.6 ชุดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและน้ าตาลทรายของไทย  
(ปี 56 ใช้ชื่อชุดโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการปลูกอ้อยของ
ประเทศไทย) 

อก.
(สอน.) 16.87 10.00 10.00 10.00 10.00 56.87 

            

       - การปฏิบัติการพัฒนาและจัดต้ังศูนย์วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน                           

       - การเพิ่มศักยภาพคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ าตาลทราย 

                          

       - การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการปลูกอ้อย                           

             + การวิเคราะห์ดินเพื่อบริการด้านการปลูกอ้อย                            

             + การวิเคราะห์และทดสอบด้านโรคและแมลงศัตรูอ้อย                           
       1.7 การจัดต้ังศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์พืช : อ้อย อก.

(สอน.) 
3.50 4.50 4.50 4.50 4.50 21.50 

            

2. พัฒนาเทคโนโลยีเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว(รวมอารักขาพืช-บริหารจัดการ
ดิน น้ า ในแปลง) 

                          

     2.1 การเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ของมันส าปะหลังโดยการบริหารจัดการ
พันธุ์ ดิน น้ า และการเลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสม วท.(พว.) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 

            

     2.2 การเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ของอ้อยโดยการบริหารจัดการพันธุ์ ดิน 
น้ า และการเลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสม วท.(พว.) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 

            



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-30 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม  หน่วยงาน งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมาย

เหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

     2.3 การพัฒนาเคร่ืองจักรกลการเกษตรเพื่อใช้ในการจัดการการปลูก
ตลอดจนเก็บเก่ียวผลผลิตมันส าปะหลัง 

วท.(พว.) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 
            

     2.4 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตอ้อย  กษ. (กวก.)                         

         - โครงการวิจัยและพัฒนาด้านดิน น้ าและปุ๋ยอ้อย   3.76 7.76 7.25 7.25   26.02        

         -  โครงการวิจัยการบริหารจัดการศัตรูอ้อย   1.71 3.86 3.86 3.86   13.29        

         - โครงการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่
เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่ 

  2.40 5.85 4.63 4.63   17.51      
  

    2.5 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรกลส าหรับอ้อย  กษ. (กวก.)                         
           - โครงการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองจักกลเกษตรส าหรับเตรียมดินและสับ
ใบเศษซากอ้อยส าหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง 

  0.74         0.74         
  

           -  โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการให้น้ าในไร่อ้อย   0.86 1.48 1.00     3.34             
           - โครงการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองขนย้ายอ้อยขึ้นรถบรรทุก   0.56 0.98       1.54             

           - โครงการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองฝังปุ๋ยในไร่อ้อย   0.54 0.92       1.46             

     2.6  ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองจักรกลเกษตรส าหรับมันส าปะหลัง  กษ. (กวก.)                         
            -  โครงการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองปลูกมันส าปะหลังแบบพ่วงท้ายรถ
แทรกเตอร์ 

  
0.63 0.61 

   
1.24 

          
  

            -  โครงการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองเก็บและย่อยเหง้ามันส าปะหลังติด
ท้ายแทรกเตอร์ 

  
0.24 0.45 

   
0.69 

          
  

            -  โครงการวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบปริมาณแป้งในหัวมัน
ส าปะหลังสด 

  
0.24 0.45 

   
0.69 

          
  

            - โครงการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองตัดต้นมันส าปะหลังแบบติดต้ังหน้า
รถแทรกเตอร์  

  
0.29 0.46 

   
0.75 

          
  

    2.7 ชุดโครงการการพัฒนารูปแบบเคร่ืองจักรกลการเกษตรส าหรับการผลิต
อ้อย 

อก.
(สอน.)   

 
   

          
  



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-31 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม  หน่วยงาน งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมาย

เหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

          - โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการคีบอ้อยและชุดหัวคีบอ้อยเพื่อลด
สิ่งปนเปื้อนเข้าโรงงานน้ าตาล 

  
3.00 

    
3.00 

          
  

          - โครงการพัฒนาต้นแบบเคร่ืองจักรกลการเกษตรส าหรับการขุดตอ
อ้อย 

    4.00       4.00 
 
 

        
  

    2.8 การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย อก.(สอน.)   28.00 28.00 28.00 28.00 112.00   

 

        

    2.9 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ าตาลทรายด้านวัตถุดิบโดยการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับ
การผลิตอ้อย 

อก.(สอน.) 8.00 16.00 
   

 
24.00 

          
  

3. ศึกษาเพื่อจัดหาพืชพลังงานทางเลือกชนิดใหม ่                           

    3.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสเชิงพาณิชย์ พน.(พพ.) 2.00 2.00       4.00 

 

          

4. พัฒนาเทคโนโลยีพยากรณ์การผลิต เฝา้ระวังแมลงศัตร ู                        
 

     4.1การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล
ทราย 

อก.
(สอน.) 

0.00 80.00 90.00 90.00 90.00 350.00 

 

 

        ด าเนินกา
รแล้ว ปี 
54  (7.5 
ล้าน) 

     4.2  การพัฒนาระบบการคาดคะเนผลิตพืชและพยากรณ์การระบาดของ
โรคและศัตรูพืชที่ส าคัญ (พืชน าร่อง : ปาล์มน้ ามัน ยางพารา อ้อย มัน
ส าปะหลัง ข้าวโพด)  

กษ. (กวก.) 8.00 12.00 12.00 12.00 2.00 46.00 
            

     4.3 การจัดต้ังศูนย์สู่ความเป็นเลิศการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใต้
นโยบายการลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิต
ทางการเกษตร 

กษ. (กวก.) 5.87 
    

5.87 
            

กลางน้ า                           

5. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปขั้นต้นแป้งดัดแปลง / กากน้ าตาล 
รวมท้ังบ าบัดของเสีย และใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าตลอดกระบวนการผลิต 

                          

     5.1 การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตแป้งมันส าปะหลัง วท.(พว.) 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 80.00             



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-32 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม  หน่วยงาน งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมาย

เหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

     5.2 การพัฒนาเทคโนโลยี/กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรและผลิตจากมัน
ส าปะหลัง 

วท.(พว.)                       
  

          - การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปลงและผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง
มันส าปะหลัง 

  2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00           
  

          - การวิจัยพัฒนาพลาสติกชีวภาพ อาทิ พลาสติกคลุมดิน ถุงเพาะกล้า 
บรรจุภัณฑ์ 

  2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00           
  

      5.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างนวัตกรรมใหม่ใน
อุตสาหกรรมอ้อย น้ าตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

อก.
(สอน.) 

                        

          - โครงการศึกษากระบวนการสลายชีวมวลโดยไอน้ าแรงดันสูง 
(Blasting Hydrolysis) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชานอ้อย 

    8.00 8.00 8.00 8.00 32.00 
 

 

          

      5.4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโรงงานน้ าตาลด้านต้นก าลังหม้อน้ า อก.(สอน.) 5.50 10.00 10.00 10.00 10.00 45.50             

      5.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ าตาลในโรงงาน อก.(สอน.) 3.00         3.00             

          - การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ าตาลทรายในโรงงาน"การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการพรมน้ าและการติดตามการเปลี่ยนลักษณะทางเคมี
กายภาพของน้ าอ้อย" 

    3.00       3.00 

 

 

          

          - การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ าตาลทรายในโรงงาน"การติดตาม
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพต่อคุณภาพของกากน้ าตาล" 

    3.00       3.00 
 
 

          

      5.6 โครงการยกระดับการบริหารจัดการพลังงานด้วยคู่มือฯ ตามมาตรฐาน  
ISO 50001 ส าหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย 

อก.
(สอน.) 

3.00 9.00 9.00 9.00 9.00 39.00             

     5.7 โครงการส่งเสริมระบบมาตรวิทยากับการพัฒนาการวิเคราะห์คุณภาพ
อ้อยและน้ าตาลทราย 

วท.(มว.)                         

        - กิจกรรมผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองน้ าตาลที่มีความบริสุทธิ์สูง   0.30 0.30 0.20 0.20 0.20 1.20 

 

          

        - กิจกรรมการจัดโปรแกรมทดสอบความช านาญ   0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 

 

          



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-33 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม  หน่วยงาน งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมาย

เหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

        - กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การสอบเทียบเคร่ืองมือวิเคราะห์คุณภาพอ้อย
และน้ าตาล   

  0.50 0.60 0.60 0.60 2.30   
 
 

      
  

6. Logistics                           

    6.1 โครงการนโยบายของไทยในการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์อ้อย
และน้ าตาลทราย 

อก.
(สอน.) 

5.00         5.00             

ปลายน้ า                           

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ                            

7.   วิจัย พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น                           

     7.1 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ  วท.(สนช.) 93.50 310.00 150.00 150.00   703.50 
 

       

     7.2 พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ วท.(วว.) 10.00 5.00       15.00             
     7.3 โครงการผลิตพลาสติกชีวภาพจากอ้อยและน้ าตาลทราย อก.(สอน.) 4.50         4.50             

ผลิตเอทานอล การจัดการของเสีย การจัดเก็บเอทานอล                           

8.  วิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลครบวงจร รวมไบโอ
แก๊ส      

                  

        
     8.1  การพัฒนากระบวนการผลิตโรงงานต้นแบบและ Engineering 
know-how รวมทั้งพัฒนางานวิจัยพื้นฐานเพื่อผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส 

วท.(พว.) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00 
 
 

          

     8.2  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ วท.(พว.) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00           รวมก๊าซ
ชีวภาพ
ยางพารา
/ไบโอ
ดีเซล 

     8.3  โครงการลดต้นทุนผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ พน.(พพ.) 2.00         2.00 
 

          

     8.4 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลที่ไม่ใช่อาหาร (2555-57) วท.(วว.)                         



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-34 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม  หน่วยงาน งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

         -  การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังโรงงานเอทานอลชุมชน (2555-
57) 

  0.48         0.48 
 

           
         - การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากใบและยอดอ้อย  
(2555-57) 

  1.00 2.974 1.63     5.60 
 

 

    
      

9.  น า CO2ในการผลิตไปใช้ประโยชน ์                           

10.  ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล ์

                  

      

พพ. จะ
ประสาน 
คพ. 
ติดตาม
ผลการ
ด าเนินกา
ร 

การผสมใช้เป็นเชื้อเพลิงและส่งออก                           

11.  ส่งเสริมวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลุ่มยานยนต์                             
    11.1 ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าเอทานอล 95% (Hydrous Ethanol) 
มาใช้ผลิตน้ ามันแก๊สโซฮอล์อี 20 และอี 85    

พน.(ธพ.)   30.00 30.00     60.00 
 
 

          

   11.2  โครงการศึกษาการใช้แก๊สโซฮอล อี 85 ในเคร่ืองยนต์การเกษตรขนาด
เล็ก 

พน.(พพ.)   8.00       8.00   
 

       

   11.3 โครงการทดสอบและสาธิตการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล อี85 ใน
รถจักรยานยนต์ 

พน.(พพ.)   30.00       30.00   
 

       

12.  การวิจัยพัฒนาเพื่อการจัดเก็บเอทานอล                             

การถ่ายทอดเทคโนโลยี                           

13. โครงการศึกษาแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี   
 

10 
  

10 20             



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-35 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
โครงการ/กิจกรรม  หน่วยงาน งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

    - ศึกษาขั้นตอน กระบวนการ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับของการถ่ายทอด
เทคโนโลยีพลังงานจากเอทานอล                           

    - จัดต้ังคณะท างานที่จะเป็นผู้รับและถ่ายทอดเทคโนโลยี                           

    - คัดเลือกเทคโนโลยี และจัดท าแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี                           
รวม 42 โครงการ    266.98 704.52 463.66 432.90 231.50 2,099.5

6 
            

หมายเหตุ : ไม่นับรวมโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยและพัฒนา เพราะรวมในแผนปฏิบัติการพัฒนา วทน. ข้าว 
หมายเหตุ  หลักการให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี  ตรวจวัด ทดสอบ เพื่อน าข้อมูลไปปรับคุณภาพเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองทุกปี  เก็บเป็นฐานข้อมูลการพัฒนา  พัฒนาโปรแกรมจ าลองทางคณิตศาสตร์มาตรฐาน เผยแพร่ให้
ประชาชนเข้าถึงได้  ปรับแก้การพัฒนาเทคโนโลยีแล้วไม่มีการทดสอบข้อมูลการพัฒนาต่อเน่ือง  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-36 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
ร่างแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. พัฒนาพลังงานไบโอดีเซล 

  ร่างแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. พัฒนาไบโอดีเซล 

   หน่วยงาน งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

แต่งตั้งคณะท างานด้านวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไบโอ
ดีเซล เพื่อก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานวิจัยของ
ประเทศ และด าเนินการฝ่ายเลขานุการ (บริหารจัดการ) 

  

  1 1 1 1 4 

      

การพัฒนาต้นน้ า                           

1.พัฒนาแบบจ าลองก าหนดเขตพื้นที่เหมาะสมต่อการปลูก
ปาล์ม 

  
            

            

2. พัฒนาพันธ์ุ                             

   2.1 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปาล์มน้ ามัน กษ.(กวก.) 
      

            

       - โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ ามัน 
 

9.29 17.21 17.71 17.93 
 

62.14             

       - โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ ามัน 
 

3.79 7.89 6.61 2.91 
 

21.20             

  2.2 ชุดโครงการวิจัยภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับ
ระบบการผลิตภาคเกษตร กษ.(กวก.) 

      

           

       - โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ตัวชี้วัดเพื่อเป็นฐานการ
จัดท าโฉนดคาร์บอน  

2.93 3.12 3.12 3.12 
 

12.29  
 

          

       - โครงการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจสู้โลกร้อนและ
ทนแล้ง : การวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ ามันทนร้อน
และแล้งส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

8.64 7.38 7.38 7.38 
 

30.78  
 

          

   2.3 การวิจัยพัฒนาด้านปาล์มน้ ามัน วท.(พว.) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00             

3. พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกเก็บเกี่ยว                             



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-37 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
   หน่วยงาน งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

   3.1 เคร่ืองเก็บเก่ียวทะลายปาล์มเพื่อให้ผลปาล์มมีคุณภาพ วท.(พว.) 1.00 2.00 2.00     5.00             

   3.2 อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ ามันในทะลายปาล์ม/ผลปาล์ม วท.(พว.) 1.00 2.00 2.00     5.00             

4. พืชทางเลือกชนิดใหม่ เช่น สบู่ด าและสาหร่าย (โครงการ
บรรจุใน วทน.ขนส่งในอนาคต) 

  
            

            

5. พัฒนาเทคโนโลยีพยากรณ์ผลผลิต และเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคและศัตร ู

  
            

            

     5.1  การพัฒนาระบบการคาดคะเนผลิตพืชและพยากรณ์การ
ระบาดของโรคและศัตรูพืชที่ส าคัญ (พืชน าร่อง : ปาล์มน้ ามัน 
ยางพารา อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด)  

กษ.(กวก.) 
           

 

          งบประมาณ
รวมใน วทน. 
เอทานอล 

กลางน้ า                           

6. ศึกษาระบบการขนส่งผลผลิต (Logistic)                             

7. พัฒนากระบวนการแปรรูป CPO                           

   7.1  โครงการประยุกต์ใช้ความร้อนไดอิเล็กทริกชนิดคลื่นวิทยุ
เพื่อท าลายเอน"ซม์ไลเปสในผลปาล์มของโรงหีบน้ ามันปาล์มขนาด
ชุมชน 

ม.สงขลา
นครินทร์ 2.25         2.25 

 

        ได้เงินกองทุน
ต้ังแต่ปี 2554 

  7.2 ระบบสกัดน้ ามันปาล์มระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีการ
ท างานสมบูรณ ์  

วท.(พว.) 
3.00 2.00       5.00 

 
 

          

ปลายน้ า                           

ผลิตไบโอดีเซล (B100) และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง                           

8. พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอดีเซลครบวงจร 
รวมไบโอแก๊ส และการผลิตไฟฟ้า 

  
            

            

    8.1 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแรเอิร์ทเพื่อใช้ในการผลิตไบ
โอดีเซล 

วท.(สทน.) 
1.45 1.05       2.49 

 
 

          



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-38 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
   หน่วยงาน งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

    8.2 โครงการวิจัยและพัฒนาศูนย์ต้นแบบเมืองชีวมวล   กวก/
พพ./พว. 

            
            

         -  โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับโรงหีบน้ ามัน
ปาล์มขนาดเล็กภายใต้โครงการศูนย์ต้นแบบเมืองสีเขียว จ.เลย 
ระยะ 1 

  
            

 

          

             - - โรงงาน และระบบการสกัดน้ ามันปาล์ม พว. 5.00         5.00             

             - - โครงสร้างพื้นฐาน และระบบการเก็บผลผลิต ญี่ปุ่น 5.00         5.00             

             - - การวิจัยระบบการจัดการ   สวก 
15.00         15.00 

          กวก. จะขอ
สนับสนุนจาก 
สวก. 

       - โครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบชุมชนสีเขียว (Green 
Community) 

พน.(พพ.) 
  4.00       4.00 

 
 

        
  

         -   สนับสนุนการพัฒนาการผลิตน้ ามันปาล์มในเชิง
พาณิชย์ 

กวก./พพ.  
            

 
 

        เงินกู้ ESCO 
Fund 

         -   สนับสนุนการพัฒนาด้านชีวมวลในเชิงพาณิชย์ กวก./พพ.  
            

     
 

    เงินกู้ ESCO 
Fund 

  8.3  โครงการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลในโรงงานผลิตไบโอ
ดีเซลเชิงพาณิชย์ 

พน.(พพ.) 
2.00 2.00 2.00 2.00   8.00  

 

          

  8.4 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ/พัฒนาระบบผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพรุ่นที่ 1 ให้ใช้งานได้อย่างย่ังยืน 

วท.(พว.) 

            

          มีบางส่วน
ด าเนินการใน 
1.2 ศูนย์
ต้นแบบชีว
มวล 

          - ปรับปรุงประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพการผลิตไบ
โอดีเซลส าหรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง/เล็ก 

วท.(พว.) 
13.00 15.00 19.00 20.00 20.00 87.00 

 
 

        
  



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-39 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
   หน่วยงาน งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

     8.5 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลที่ไม่ใช่อาหาร 
(2555-57)  

วท.(วว.) 
            

            
         -  วิจัยและพัฒนาพืชที่ไม่ใช่อาหารเพื่อผลิตไบโอดีเซล
(2555-57) 

 
0.58 0.670 0.62 

  
1.87 

 

      

    

กิจกรรม
เก่ียวกับสบู่ด า
รวมในแผน
ขนส่งใน
อนาคต 

9. พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การผลิตโอลิโอเคมิคัล  สร้าง
มูลค่าเพิ่มกลีเซอรีน  

  
            

            

   9.1 โครงการศึกษาแนวทาง/มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมโอลิ
โอเคมี 

พน.(พพ.) 
    5.00     5.00 

     
 

      

        - โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดต้ังโรงงานโอลิโอ
เคมี 

  
            

            

        - โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโอลิโอเคมี                           

การผสมใช้เป็นเชื้อเพลิง                            

10. ส่งเสริมวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลุ่มยานยนต์                             

   10.1 โครงการน าร่องการใช้น้ ามันไบโอดีเซลบี 10 ใน
เรือประมง 

พน.(พพ.) 
  30.00       30.00 

          

   10.2 โครงการน าร่องการใช้ไบโอดีเซลที่สัดส่วนร้อยละ 10 ขึ้น
ไปในรถบรรทุกใหญ ่  

พน.(ธพ.) 
  20.00 20.00     40.00 

          

   10.3  เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ด าเพื่อรองรับ
มาตรฐานไบโอดีเซลอนาคต (WWFC)  

วท.(พว.) 
2.00 2.00 2.00 2.00   8.00 

 
 

          

11. พัฒนาห้องปฎิบัติการ/ระบบตรวจสอบคุณสมบัติน้ ามันไบ
โอดีเซล  

  
            

            



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-40 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
   หน่วยงาน งบประมาณ (ล้าน) การด าเนินการ หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

    11.1 โครงการพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญของ
ห้องปฏิบัติการในระดับอาเซียน 

วท.(วศ.) 
            

          งบประมาณ 
รวมใน วทน.
ข้าว 

    11.2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ห้องปฏิบัติการ
ของประเทศ 

วท.(วศ.) 
            

          งบประมาณ 
รวมใน วทน.
ข้าว 

12.  การจัดเก็บน้ ามันปาล์มหรือน้ ามันไบโอดีเซล                           
    12.1  การวิจัยพัฒนาเพื่อการจัดเก็บรักษาน้ ามันไบโอดีเซล วท.(พว.) 2.00 2.00 2.00 

  
6.00             

การถ่ายทอดเทคโนโลยี                           

13. โครงการศึกษาแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานลม     10     10 20             

    - ศึกษาขั้นตอน กระบวนการ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับของ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซล   

            
            

    - จัดต้ังคณะท างานที่จะเป็นผู้รับและถ่ายทอดเทคโนโลยี                           

    - คัดเลือกเทคโนโลยี และจัดท าแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี                           
รวม  25  โครงการ    79.93 131.32 92.44 58.34 33.00 395.02             

*หมายเหตุ: ไม่นับรวม 3 โครงการ ซึ่งรวมงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการพัฒนา วทน. สาขา อื่น 

               1. ต้นน้ า  5.1 การพัฒนาระบบการคาดคะเนผลิตพืชและพยากรณ์การระบาดของโรคและศัตรูพืชที่ส าคัญ ซึ่งรวมในแผนปฏิบัติการการใช้พัฒนา วทน. พัฒนาเอทานอล 

               2. ปลายน้ า 4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญของห้องปฏิบัติการในระดับอาเซียน  ซึ่งรวมในแผนปฏิบัติการพัฒนา วทน. ข้าว 

               3. ปลายน้ า 4.2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ห้องปฏิบัติการของประเทศซึ่งรวมในแผนปฏิบัติการพัฒนา วทน. ข้าว 

**หมายเหตุ  หลักการให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี  ตรวจวัด ทดสอบ  เพื่อน าข้อมูลไปปรับคุณภาพเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองทุกปี  เก็บเป็นฐานข้อมูลการพัฒนา  พัฒนาโปรแกรมจ าลองทางคณิตศาสตร์มาตรฐาน เผยแพร่ให้
ประชาชนเข้าถึงได้  ปรับแก้การพัฒนาเทคโนโลยีแล้วไม่มีการทดสอบข้อมูลการพัฒนาต่อเน่ือง  

 



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-41 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
ร่างแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. พัฒนาพลังงานรูปแบบใหม่ 

  ร่างแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. พัฒนาพลังงานรูปแบบใหม ่

   
หน่วย 
งาน 

งบประมาณ (ล้านบาท) การด าเนินการ หมาย
เหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

พลังงานจากทะเล ความร้อนใต้พิภพ และอื่นๆ                           

แต่งตั้งคณะท างานด้านวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานจากทะเลความร้อนใต้
พิภพ เพื่อก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานวิจัยของประเทศ และ
ด าเนินการฝ่ายเลขานุการ (บริหารจัดการ) 

    0.5 0.5 0.5 0.5 2             

1. ศึกษาประเมินศักยภาพพลังงานรูปแบบใหม่ท่ีเหมาะสมกับประเทศ                        
    1.1 ศึกษาศักยภาพพลังงานรูปแบบใหม่ของประเทศ (พลังงานความร้อนใต้
พิภพและพลังงานจากทะเล) 

พน.
(พพ.) 

  10.00       10.00 
 

        

    1.2 ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการใช้พลังงานรูปแบบใหม ่                           

    1.3 ศึกษา และประเมินความคุ้มค่าของแหล่งพลังงานหากมีการใช้พลังงาน
รูปแบบใหม่ผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน  

                          

2. จัดท าฐานข้อมูล จากการศึกษาประเมินศักยภาพพลังงานจากทะเลและ
ความร้อนใต้พิภพท่ีเหมาะสมกับประเทศ รวมท้ังมีการพัฒนาฐานข้อมูล 
เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ 

1 0 10 0 0 0 10             

3. ศึกษา วิจัยเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ 

                          

4. ศึกษา วิจัยเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงาน
จากทะเล 

                          

5.  ศึกษาการรองรับของตลาดภายในประเทศในเรื่องอุปกรณ์และเทคโนโลยี                           

6.  ศึกษาประเมินความคุ้มค่า คัดเลือกเทคโนโลยี และจัดท าแผนการพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานจากทะเลความร้อนใต้พิภพท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของ
ประเทศ 

    2 2 2 2 8             



 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ฏ-42 

 

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

    
หน่วย 
งาน 

งบประมาณ (ล้านบาท) การด าเนินการ หมาย
เหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

พลังงานไฮโดรเจน                           

แต่งตั้งคณะท างานด้านวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนและเซลล์
เชื้อเพลิง เพื่อก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานวิจัยของประเทศ และ
ด าเนินการฝ่ายเลขานุการ 

    0.5 0.5 0.5 0.5 2             

7. ศึกษาแหล่งวัตถุดิบท่ีมีศักยภาพและเหมาะสมภายในประเทศ             

 

            
    7.1 การผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการชีวภาพจาก  Photo bacteria 
(โครงการเฟส2)  

กฟผ.   10.00       10.00             

    7.2 ศึกษากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากชีวมวล รวมถึงประเมินความคุ้มค่า
ทางเทคนิคด้านพลังงาน และเศรษฐกิจของวัตถุดิบที่จะน ามาใช้ในการผลิต
ไฮโดรเจน 

                       

    7.3 ศึกษาการผลิตไฮโดรเจนจากน้ า (ในที่น้ีหมายรวมถึงน้ าทะเลและน้ าจืด) 
รวมถึงประเมินความคุ้มค่าทางเทคนิคด้านพลังงาน และเศรษฐกิจของวัตถุดิบที่
จะน ามาใช้ในการผลิตไฮโดรเจน 

                          

    7.4 ศึกษา คัดเลือก แหล่งวัตถุดิบที่เหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ และ
จัดท าแผนการพัฒนา เสริมสร้างแหล่งวัตถุดิบให้เพียงพอกับความต้องการใช้
ต่อไปในอนาคต 

    2 2 2 2 8             

8. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และจัดเก็บไฮโดรเจนท่ีมีประสิทธิภาพ 
และหาแนวทางลดต้นทุน 

                        

    8.1 การพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการประเมินเทคโนโลยี
เบื้องต้น  

1 0 5 5 5 5 20             

    8.2 ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนที่สอดคล้องกับแหล่งวัตถุดิบของ
ประเทศที่ได้ 

                          

    8.3 ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนรูปแบบใหม่ ที่ใช้ต้นทุนและ
พลังงานในการผลิตต่ า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

    
หน่วย 
งาน 

งบประมาณ (ล้านบาท) การด าเนินการ หมาย
เหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

    8.4  การพัฒนากระบวนการผลิตโซเดียมโบโรไฮไดร์เพื่อใช้ในการผลิตและกัก
เก็บก๊าซไฮโดรเจน  

กฟผ.                       งบประ
มาณ 
3.703 
ปี 2553 

    8.5 ออกแบบ และพัฒนาวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตถังความดันสูงส าหรับจัดเก็บ
ไฮโดรเจน (น้ าหนักเบา และจัดเก็บได้ในปริมาณมาก) 

            
 

 

            

    8.6 ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจน 
รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างระบบการผลิตไฮโดรเจน เพื่อหาแนวทางในการ
ลดต้นทุน 

                          

   8.7 ศึกษา คัดเลือกเทคโนโลยี และจัดท าแผนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับศักยภาพของประเทศ  

    2 2 2 2 8             

9. ศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องภายในประเทศ                           

10. ศึกษาการน าไฮโดรเจนไปใช้ในเชิงพาณิชย์                           
   10.1  ศึกษาการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับ NGV พน.(พพ.)   6.00       6.00             

   10.2 ศึกษาระบบ และความต้องการโครงสร้างพื้นฐานหากมีการใช้ไฮโดรเจน
เป็นเชื่อเพลิงในรถยนต์ 

                        

11. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี Hydrogen energy storage                           

   11.1 การศึกษาการน าไฟฟ้าในช่วง Off peak มาผลิตไฮโดรเจน พน.(พพ.)     3.50     3.50             

   11.2 ศึกษาการใช้ไฮโดรเจนเพื่อเก็บพลังงาน ร่วมกับเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนประเภทอ่ืนๆ 

                  
 
 

      

   11.3  ศึกษา คัดเลือกเทคโนโลยี และจัดท าแผนการพัฒนาเทคโนโลยี 
Hydrogen energy storage ที่เหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ  

    3 0 0 2 5             

12. ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการใช้เทคโนโลยีผลิตไฮโดรเจน รวม
ไปถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการน าวัตถุดิบต่างๆมาใช ้
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ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

    
หน่วย 
งาน 

งบประมาณ (ล้านบาท) การด าเนินการ หมาย
เหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

13.  สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค   0 3 1 1 1 6             

เซลล์เชื้อเพลิง                           

14. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางลด
ต้นทุน 

            
 
 

            

    14.1 ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจน 
รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างระบบการผลิตไฮโดรเจน เพื่อหาแนวทางในการ
ลดต้นทุน                           
    14.2 ศึกษา คัดเลือกเทคโนโลยี และจัดท าแผนการพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ รวมทั้งแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ                           
15. ศึกษาการน าเซลล์เชื้อเพลิงไปใช้ในเชิงพาณิชย์                           

การถ่ายทอดเทคโนโลยี                           

16. โครงการศึกษาแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงาน     10     10 20             
    - ศึกษาขั้นตอน กระบวนการ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับของการถ่ายทอด
เทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม ่(ความร้อนใต้พิภพ, พลังงานจากคลื่น, พลังงาน
ไฮโดรเจน และเซลล์เชื้อเพลิง                           

    - จัดต้ังคณะท างานที่จะเป็นผู้รับและถ่ายทอดเทคโนโลยี                           

    - คัดเลือกเทคโนโลยี และจัดท าแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี                           
รวม 33 โครงการ    0.00 64.00 16.50 13.00 25.00 118.50             
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ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

 
ร่างแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. พัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (Energy storage) 

  ร่างแผนปฏิบัติการการใช ้วทน. พัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (Energy storage) 

   
หน่วย 
งาน 

งบประมาณ (ล้านบาท) การด าเนินการ หมาย
เหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

แต่งตั้งคณะท างานด้านวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงาน 
เพื่อก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานวิจัยของประเทศ และ
ด าเนินการฝ่ายเลขานุการ (บริหารจัดการ) 

  
0.5 0.5 0.5 0.5 2 

      

เทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงานประเภทแบตเตอรี่ 
             

1. ศึกษาพัฒนาแบตเตอรี่ท่ีมีประสิทธิภาพ อายุการใช้งานยาวนาน 
ขนาดเล็ก น้ าหนักเบา              
   1.1 ศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอร่ีลิเธียมไอออน 

             
        - วิจัย และพัฒนาวัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบของแบตเตอร่ีลิเธียม
ไอออน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอร่ี              
        - ประเมินศักยภาพของแหล่งวัตถุดิบ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆที่ใช้
ในการผลิตแบตเตอร่ีของประเทศ              
   1.2 ศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอร่ี Advance Pd-
acid              
        - วิจัย และพัฒนาวัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบของแบตเตอร่ี 
Advance Pd-acid เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอร่ี              
        - ประเมินศักยภาพของแหล่งวัตถุดิบ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆที่ใช้
ในการผลิตแบตเตอร่ีของประเทศ              
2. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงานแบบ Stationary 

             
    2.1 ศึกษา และประเมินเทคโนโลยีแบตเตอร่ีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ส าหรับการเก็บพลังงานในระบบขนาดใหญ ่              
    2.2 คัดเลือกเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และท าการวิจัย พัฒนา
ประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานของแบตเตอร่ี รวมถึงต้นทุนการผลิต              
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ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

    
หน่วย 
งาน 

งบประมาณ (ล้านบาท) การด าเนินการ หมาย
เหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

3. โครงการติดตามผลการด าเนินการวิจัย สาธิต รวบรวมข้อมูล และ
ประเมินผลทางเทคนิค และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจท่ีประเทศได้รับ
จากการผลิต และใช้แบตเตอรี่เป็นระบบเก็บพลงังานท้ังในระบบ
เคลื่อนท่ีและระบบท่ีติดตั้งอยูก่ับท่ี รวมท้ังมีการพัฒนาฐานข้อมูล 
เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ 

             

4. พัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ประเภทต่างๆ 
             

5. การพัฒนา Battery Management System  
             

6. พัฒนาศักยภาพสถาบันทดสอบคุณภาพแบตเตอรี่ให้ครอบคลุมถึง
แบตเตอรี่ท่ีติดมากับยานยนต์ไฟฟ้า              
เทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงานประเภทอื่นๆ 

             
7.ศึกษา วิจัยเทคโนโลยีการเก็บพลังงาน Compressed Air Energy 
Storage (CAEs)              
    7.1 ศึกษา วิจัยรูปแบบ ระบบ รวมถึงอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องของ
เทคโนโลยี Compressed Air Energy Storage              
    7.2 ศึกษาประเมินศักยภาพทางธรณีวิทยาของประเทศไทยที่จะใช้เป็น
ที่กักเก็บอากาศ              
    7.3 ศึกษาและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเทคโนโลยี 
Compressed Air Energy Storage (CAEs) ประเภทที่เก็บอากาศไว้ใน
โพรงใต้ดิน 

             

    7.4 ศึกษาและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเทคโนโลยี 
Compressed Air Energy Storage (CAEs) ประเภทที่ใช้ถังทนความดัน
ขนาดเล็ก 
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ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี              มิถุนายน 2555 

    
หน่วย 
งาน 

งบประมาณ (ล้านบาท) การด าเนินการ หมาย
เหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 2555 2556 2557 2558 2559 

    7.5 คัดเลือกเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม ด าเนินการวิจัยและติดตาม
ผลการด าเนินการ สาธิต รวบรวมข้อมูล และประเมินผลทางเทคนิค และ
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่ประเทศได้รับจากการใช้ Compressed Air 
Energy Storage เป็นระบบเก็บพลังงานรวมทั้งมีการพัฒนาฐานข้อมูล 
เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ 

             

ยานยนต์ไฟฟ้า 
             

8. ศึกษาแนวทาง/รูปแบบเทคโนโลยีของยานยนต์พลังงานสะอาด
รูปแบบใหม่ท่ีเหมาะสมกับประเทศ              
   *8.1. การศึกษาแนวทางการน ายานยนต์พลังงานสะอาดมาใช้ใน
ประเทศไทย 

พน.
(พพ.) 

4.77 
    

4.77 
 

    
กองทุ

น 
9. ศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อรองรับเทคโนโลยี 

             
10. ศึกษาระบบการแนะน าระยะเวลาชาร์จไฟส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าท่ี
ไม่ส่งผลกระทบต่อ Peak load ของประเทศ              
11. ศึกษา ประเมินความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ หากมี
การน ายานยนต์ไฟฟ้ามาใช้              

การถ่ายทอดเทคโนโลยี              
12. โครงการศึกษาแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี   

10 
  

10 20 
      

    - ศึกษาขั้นตอน กระบวนการ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับของการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน              

    - จัดต้ังคณะท างานที่จะเป็นผู้รับและถ่ายทอดเทคโนโลยี              
    - คัดเลือกเทคโนโลยี และจัดท าแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี              
รวม 19 โครงการ  

 
4.77 10.50 0.50 0.50 10.50 26.77 

      
หมายเหตุ  หลักการให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี  ตรวจวัด ทดสอบ เพื่อน าข้อมูลไปปรับคุณภาพเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองทุกปี  เก็บเป็นฐานข้อมูลการพัฒนา  พัฒนาโปรแกรมจ าลองทางคณิตศาสตร์มาตรฐาน เผยแพร่ให้
ประชาชนเข้าถึงได้  ปรับแก้การพัฒนาเทคโนโลยีแล้วไม่มีการทดสอบข้อมูลการพัฒนาต่อเน่ือง  
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ภาคผนวก ฐ การน าข้อมูลลงในฐานข้อมูลองค์ความรู้ 
 

จากการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการน าข้อ เสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
ทดแทน รวมถึงข้อคิดเห็นจากภาคส่วนอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้องจากการประชุมระดมความคิดเห็น  เพ่ือจัดท า ร่างแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน  และการประชุมร่างรายงาน ฉบับสมบูรณ์ 
โดยน าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือความสมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งข้ึน  

จึงได้น าข้อมูลเหล่าน้ีมาลงในฐานข้อมูลของระบบงานฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา หาข้อมูลและสามารถดาวน์โหลดได้โดยผ่านทางเว็บไซด์ (Website) ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานชื่อ www.dede.go.th 

โดยการเตรียมการจัดท าฐานข้อมูลของ พพ. สามารถเข้าไปท าการปรับปรุงฐานข้อมูลได้โดยผ่านทางเว็บไซด์ดังน้ี 

 

 
 

http://www.dede.go.th/
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เมื่อน าข้อมูลลงในฐานข้อมูลแล้วจะมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
1. หน้าแรก  
 

รายละเอียดหน้าแรกของฐานข้อมูลจะเป็นรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้ท าการศึกษาไว้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ส าหรับโครงการที่ได้ศึกษาตามรายงานฉบับน้ีได้บรรจุไว้ดังน้ี 
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : โครงการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ ) : Project for study, evaluation and development of research plan on alternative 
energy (energy storage) according to 15 years alternative energy development plan. 
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ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี          มิถุนายน 2555 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฐ-4 

 
ส าหรับรายละเอียดของโครงการสามารถเข้าไปดูได้ด้วยการกดปุ่ม เลือก ในหัวข้อโครงการ 

2. ข้อมูลวรรณกรรมวิจัย 
รายละเอียดข้อมูลวรรณกรรมวิจัยประกอบไปด้วย 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไป 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย ) : โครงการศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) ตามกรอบ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ ) : Project for study, evaluation and development of research plan on alternative 
energy (energy storage) according to 15 years alternative energy development plan. 
 
ว/ด/ป ที่เริ่มท างาน  13/06/2554 
ว/ด/ป ที่สิ้นสุดการด าเนินการ 12/06/2554  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ได้แผนการวิจัยพลังงานทดแทน และเทคโนโลยี Energy Storage ที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ  

2. เพ่ือให้ได้แนวทางการวิจัยพัฒนาการน าเทคโนโลยี Energy storage มาใช้กับแหล่งพลังงานทดแทนในประเทศ 
3. เพ่ือพัฒนาแนวทางความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของประเทศ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
บทคัดย่อ 

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)เห็นความส าคัญในการด าเนินการจัดท าแผนวิจัยพัฒนาพลังงาน
ทดแทน และศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยี Energy Storage จึงริเริ่มโครงการ การศึกษาประเมินและจัดท าแผนงานวิจัยพลังงาน
ทดแทน (Energy Storage) โดยด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์รายละเอียดทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโ นโลยี
การเก็บสะสมพลังงาน (Energy Storage) ตลอดจนการใช้ Energy storage ควบคู่กับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและระบบ 
Smart grid ทั้งในประเทศเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานรายงานฉบับน้ี ประกอบด้วย เทคโนโลยีแบตเตอรี่ , Pumped-storage 
hydroelectricity, Thermal storage, Hydrogen storage  และ Compressed Air Energy Storage (CAEs)นอกจากน้ี 
เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน รายงานฉบับน้ียังรวบรวมนโยบายในการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีกักเก็บ
พลังงานของประเทศชั้นน า  ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลี และป ระเทศอังกฤษ
รวมทั้ง วิเคราะห์ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมและสถานภาพการน าเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  เทคโนโลยี Energy Storage 
และ Smart grid มาใช้ในประเทศ สามารถวิเคราะห์ ช่องว่าง (Gap analysis)  ของพัฒนาเทคโนโลยีทั้งหมดน้ีกับการใช้
เทคโนโลยีที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี และน าข้อมูลเหล่าน้ีมาประมวลเพ่ือจัดท า แผนปฏิบัติการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาพลังงานทดแทน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนสัญชาติไทยในอนาคต 

2.2 ค าค้น/ค าส าคัญ 

 พลังงานทดแทน  

 ระบบเก็บพลังงาน(Energy storage) 
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2.3 ข้อมูลอธิบายวรรณกรรมวิจัย (ไม่มีข้อมูลหัวข้อน้ี) 
 
3.คณะผูจั้ดท าวรรณกรรมวิจัย 

 

 

1. รศ.ดร. นวดล เหล่าศิริพจน์ ติดต่อ navadol@jgsee.kmutt.ac.th 

หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อม, มจธ  

2. ผศ.ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์  หน่วยงานภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย ศิลปากร  

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ  สิ่งแวดล้อม 

mailto:navadol@jgsee.kmutt.ac.th
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Tel: (66) 3421 9364-6 ext.25613 
Fax: (66) 3421 9368 
E-mail: worapon@hotmail.com, kworapon@su.ac.th 

3. ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ ติดต่อ boonrod_s@jgsee.kmutt.ac.th  

หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อม, มจธ  

4. ดร.มยุรพันธ์ สัจจกุลนุกิจ ติดต่อ mayurapan_s@hotmail.co.th  

หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อม, มจธ  

5. ดร. พรรณนิภา ดอกไม้งาม ติดต่อ pannipha076@yahoo.com, pannida_joy@hotmail.com  หน่วยงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อม, มจธ  

 

4. ข้อมูลด้านเทคโนโลย ี(ไม่มีข้อมูลหัวข้อน้ี) 
 
หมายเหตุ : ข้อมลูในส่วนอื่นจะมีการปรับปรงุเมื่อน าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์แลว้ 

 

 

mailto:worapon@hotmail.com
mailto:kworapon@su.ac.th
mailto:boonrod_s@jgsee.kmutt.ac.th
mailto:mayurapan_s@hotmail.co.th
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