
 

 
 

เทคโนโลยพีลังงานในพระราชดําริ 
                                                                                          

ธนรัตน ครุวรรณเจริญ*              
 

* โปรแกรมวชิาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  39/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  
 

ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด าน
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง  จึงมีการใชพลังงาน
อยางมากโดยคิดเปน 1.4 เทาของอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ภาพท่ี 1)  มีการ
นํา เข าน้ํ า มันเ ช้ือ เพลิง เ พ่ิม ข้ึนทุกป ซ่ึง เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับมูลคาการสงออกสินคาเกษตร
แลว  พบวาการนําเขาพลังงานมีมูลคาสูงถึง

คร่ึงหนึ่งของมูลคาการสงออกสินคาเกษตร 
(ตารางท่ี  1)  เ ม่ือพิจารณาดานราคาน้ํ า มัน
เช้ือเพลิงพบวามีการปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
(ภาพท่ี 2)  เนื่องจากน้ํามันเช้ือเพลิงถูกนําไปใช
ท้ังในดาน การเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต 
และการขนสงซ่ึงมีสัดสวนการใชสูงท่ีสุด (ภาพ
ท่ี 3) 

 

      ลานบาท 

 
ภาพท่ี 1. ปริมาณการนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิงในชวง พ.ศ. 2534-2547  

                              ท่ีมา : (สวนปโตรเลียม สํานักงานนโยบายและพลังงาน) 

บทความวิชาการ 
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             ตารางท่ี 1. มูลคาการนําเขาพลังงานและการสงออกสินคาเกษตร 

 
             ท่ีมา: (กรมธุรกิจพลังงานและสํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร) 
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ภาพท่ี 2. ราคาน้ํามันระหวาง พ.ศ. 2547–2550 

                                             ท่ีมา : (บริษัทบางจากปโตเลียม) 
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ภาพท่ี 3. การใชพลังงานตามสาขาเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2547 

  
         

พลังงานเปนส่ิงจําเปนสําหรับประเทศ
ไทย จึงมีการนําเขาน้ํามันดิบปริมาณมากจาก
ตางประเทศมาชานาน พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงคิดคนการนําเอาวัสดุเกษตรมาแปร
รูปเปนน้ํามันสําหรับเคร่ืองยนตและรถยนต
ประเภทตางๆ ตั้งแต พ.ศ.2522  โดยเปนไปตาม
หลักการ “พึ่งตนเอง” คือลดการนําเขาน้ํามันดิบ
จากตางประเทศ เพราะสามารถผลิตน้ํามันใชเอง
ไดบางสวน  ซ่ึงสอดรับกับสถานการณใน
ปจจุบัน นับไดวาเปนโชคดีของชาวไทยท้ังชาติ

ท่ีไดรับประโยชนจากโครงการพระราชดําริของ
พระองคทาน ดังนั้นจึงขอกลาวถึงเทคโนโลยี
ดานพลังงานในโครงการพระราชดําริดังนี้ 
 
    1. แกสโซฮอล 
           แกสโซฮอลเปนน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีไดจาก
การผสมแอลกอฮอลกับน้ํามันเบนซิน หรืออาจ
กลาวไดวาแกสโซฮอลเหมือนน้ํามันเบนซินไร
สารตะกั่ว  แตแตกตางกันท่ีสารเพิ่มคาออกเทน 
ซ่ึงเปนสารออกซิเจนเนต โดยชวยลดคารบอน



 

  
 

                                                                                                      

  

           

  

 

                             ภาพท่ี 4. กระบวนการผลิตแกสโซฮอล 

 

 

เบนซิน 91 
90 สวน

แกสโซฮอล 
100 สวน

แอลกอฮอล 99.5% 
10 สวน 

รถยนต 

มอเตอรไซด 

+ 

วัตถุดิบ (กากนํ้าตาล,มันสําปะหลัง,   

นํ้าออย,ขาว) 

  การหมัก     การกลั่น 

แอลกอฮอล แอลกอฮอล  

เอทานอล 99.5 % 
ผสมเปนน้ํามันเบนซิน 80-90 % 
           แกสโซฮอล 
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เครื่องยนตสําหรับน้ํามันแกสโซฮอล  

 น้ํามันแกสโซฮอลท่ีมีสัดสวนเอทานอล
ผสมไมเกินรอยละ 10  สามารถใชไดกับรถยนต
โดยท่ัวไปโดยไมจําเปนตองปรับแตงเคร่ืองยนต  
สวนรถยนตท่ีสามารถใชน้ํามันแกสโซฮอลท่ีมี
สวนผสมของเอทานอลสูงกวารอยละ 10 ไดนั้น 
จะตองมีการออกแบบเคร่ืองยนตมาโดยเฉพาะ 
ดังนี้  

1. รถยนตท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E20 
จําเปนตองปรับปรุงเคร่ืองยนต โดยเฉพาะระบบ
เช้ือเพลิงและการทํางานของหัวฉีดน้ํามัน โดย
รถยนตประเภทนี้สามารถใช เ ช้ือ เพลิง ท่ี มี
สวนผสมของเอทานอลในสัดสวนท่ีไมเกินรอย
ละ 20 หรือจะใชน้ํามันเบนซินปกติก็ได 
เทคโนโลยีดั งกล าวนี้ ได มีการพัฒนาและ
นํามาใชในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และ
บราซิลนานกวา 10 ปแลว ปจจุบันท่ัวโลกมี
รถยนตท่ีใชเคร่ืองยนตประเภทนี้กวา 1 ลานคัน  

            2. รถ FFV (Flexible Fuel Vehicle) 
ปจจุบันไดมีการออกแบบเคร่ืองยนตท่ีสามารถ
ใช น้ํ า มัน ท่ี มีส วนผสมของ เอทานอลใน
อัตราสวนตางๆ กันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
รถยนตประเภทนี้ไดรับการออกแบบใหมีระบบ
เซ็นเซอรสําหรับตรวจสอบอัตราสวนผสมของ
เอทานอลกับน้ํามันเบนซิน เพื่อควบคุมระบบ
การเผาไหมเช้ือเพลิงใหเหมาะสม รวมท้ังมีการ
ปรับเปล่ียนวัสดุระบบเช้ือเพลิงเชน ถังน้ํามัน 

ทอจายน้ํามัน และหัวฉีดน้ํามัน เพื่อใหทนตอ
การกัดกรอนของเอทานอลได นอกน้ันระบบ
ตางๆ ของเคร่ืองยนตแทบจะไมแตกตางจาก
รถยนตท่ัวไป  

      2. ดีโซฮอล 
  โครงการดีโซฮอล  (น้ํ า มันดี เซล  + 

แอลกอฮอล) เร่ิมข้ึนใน พ.ศ. 2541 โดยการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทยรวมกับโครงการ
สวนพระองคสวนจิตรลดา   ทดลองผสม
แอลกอฮอล  95% กับน้ํามันดี เซล  และสาร   
อีมัลซิไฟเออร (มีคุณสมบัติทําใหแอลกอฮอล
กับน้ํามันดีเซลผสมเขากันโดยไมแยกชั้น) ใน
อัตราสวน 14 : 85 : 1 แลวนําดีโซฮอลไปใชเปน
น้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับเคร่ืองยนตดีเซลเชน รถ
กระบะและรถแทรกเตอรของโครงการสวน
พระองคฯ  ซ่ึงผลการทดลองพบวา สามารถใช
ดีโซฮอลเปนเช้ือเพลิงไดดีพอสมควร  และ
สามารถลดปริมาณควันดําไดรอยละ 50   
 

       3. ไบโอดีเซล 
 ไบโอดีเซลเปนเช้ือเพลิงเหลวท่ีผลิตได
จ าก นํ้ า มันพืชและไข มัน สัตว เ ชน  ปาลม   
มะพราว      ถ่ัวเหลือง  ทานตะวัน  เมล็ดเร็ปสีด 
(Rapeseed) สบูดํา หรือจากน้ํามันพืชหรือน้ํามัน
สัตวท่ีผานการใชงานแลว ซ่ึงพืชน้ํามันเหลานี้
เปนแหลงทรัพยากรท่ีสามารถผลิตทดแทนได
ในธรรมชาติ  โดยนําน้ํามันดังกลาวนี้มาทํา
ปฏิกิริยาทางเคมี transesterification (ภาพท่ี 5) 
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ปลอยใหเกิดการแยกช้ัน  

    3. Washing เปนการนาํเอาไบโอดีเซลท่ีได
จากปฏิกิริยา transesterification ไปลางน้าํเพื่อ
กําจัดกลีเซอรีน และสารปนเปอนอ่ืนๆ ท่ี 

สามารถละลายนํ้าได  

     4. Methanol recovery เปนกระบวนการ 

กล่ันเพื่อดึงเมทานอลท่ีเหลือจากปฏิกริยากลับ 
มาใชใหม  

     5. Drying      เปนการกําจัดน้ําออกจากไบโอ 
    1. Pre-treatment     เปนการสกัดยางเหนียว  ดีเซล  
ส่ิงสกปรก และนํ้า ออกจากนํ้ามันปาลมดิบ       6. Glycerin evaporation unit เปน

กระบวนการทํากลีเซอรีนใหบริสุทธ์ิท่ี 80%      2. Reaction step             เปนการทําปฏิกิริยา  
transesterification  โดยการเติมเมทานอลหรือ
เอทานอล พรอมท้ังสารเรงปฏิกิริยาเชน 
โซเดียมไฮดรอกไซด ภายใตอุณหภูมิสูง ได
เปนเมทิลเอสเตอรหรือเอทิวเอสเตอร พรอมท้ัง
ไดกลีเซอรีนในสัดสวนประมาณรอยละ 10 ซ่ึง
จะถูกแยกออกจากไบโอดีเซล หลังจากท่ี 

(Technical Grade)  

     7. Glycerin distillation unit เปนข้ันตอน
กระบวนการทําใหกลีเซอรีนบริสุทธ์ิท่ี 99.7%  
(Pharmaceutical Grade) 

   

 
 

ภาพท่ี 5. ปฏิกิริยา transesterification



 

 

 

ภาพท่ี 6. กระบวนการผลิตไบโอดีเซล  
                                                   ท่ีมา : (www. Bangchak.co.th) 
  
             

     ในบรรดาผลิตภัณฑน้ํามันประเทศไทยมี
ความตองการใชน้ํามันดีเซลสูงท่ีสุด และในแต
ละปมีอัตราการขยายตัวของความตองการใชสูง
มาก ผลจากราคาน้ํามันดีเซลที่แพงข้ึนสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาค
การขนสง และภาคการเกษตร ซ่ึงเกี่ยวของกับ
ประชาชนสวนใหญของประเทศ  ซ่ึงทําใหผูมี
รายไดนอยตองเผชิญกับคาครองชีพท่ีสูงข้ึน 
ดังนั้นสามารถสรุปประโยชนจากไบโอดีเซล  
ไดดังนี้  

1. 

2. แกปญหาความยากจนระดับรากหญาโดย
ทําใหเกษตรกรมีรายไดดีข้ึน  

3. ไบโอดีเซลเผาไหมไดสมบูรณชวยลด
ปริมาณควันดาํและแกสท่ีกอใหเกดิภาวะเรือน
กระจก (greenhouse effect) เชน แกส
คารบอนไดออกไซด   

4. ไอเสียมีมลพิษต่ํากวาการใชน้ํามันดเีซล
เนื่องจากไมมีกํามะถันและสารกอมะเร็ง  

5.เพิ่มความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ 
เนื่องจากน้ํามันไบโอดีเซลใชงานกับเคร่ืองยนต
ดีเซลไดดีเชนเดียวกับน้ํามันดีเซล และสามารถ

ลดการสูญเสียเงินตราตางประเทศในการ
นําเขาน้ํามัน  
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6. การนําน้ํามันท่ีใชแลวมาเปนวัตถุดิบใน
การผลิตไบโอดีเซล ชวยลดปริมาณนํ้ามันทอด
ซํ้าซ่ึงอาจเปนอันตรายตอผูบริโภค โดยนํ้ามันท่ี
ใชซํ้าหลายคร้ังอาจกอใหเกดิมะเร็งในเม็ดเลือด
ขาว หรือเนื้องอกในอวัยวะตางๆ ได   
 

       4. พลังงานนํ้า 
 เปนการนําน้ําท่ีสะสมไวในเข่ือน แลว
ทําใหไหลลงมาจากท่ีสูงซ่ึงเปนการเปล่ียน

พลังงานศักยมาเปนพลังงานจลน  แลวเอา
พลังงานจลนไปเปล่ียนเปนพลังงานกล ทําให
เกิดกระแสไฟฟา   ซ่ึง ตัวอยางเ ข่ือนท่ีผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานนํ้าเชน เข่ือนแมงัด
สมบรูณชล  เข่ือนพรมธารา   เข่ือนภูมิพล  
(ภาพท่ี 7 และ 8) โรงงานไฟฟาพลังงานนํ้าบาน
ยาง   โรงงานไฟฟาพลังงานน้ําเข่ือนหวยกุม    
โรงงานไฟฟาบานขุนกลาง     โรงานไฟฟา
พลังงานน้ําบานสันติ 

 
 

        
 

ภาพท่ี 7. ฝายทดน้ําโครงการไฟฟาพลังน้ําแมฮองสอนและอางเก็บนํ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8. เข่ือนภูมิพล
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ขอดีของโรงไฟฟาพลังงานน้ํา ขอดีของการใชพลังงานน้ําผลิตกระแสไฟฟา 
        1.  น้ําสวนท่ีใชผลิตกระแสไฟฟาแลวจะ
ไหลลงสูแมน้ํา ลําคลองหรือทะเล เม่ือไดรับ
พลังงานจากแสงอาทิตย จะระเหยกลายเปนไอ
น้ําและรวมตัวกันกลายเปนเมฆ และเปนฝนตก
ลงมา  หมุนเวียนกลับไป-มา ทําใหสามารถใช
พลังงานน้ําไดตลอดไปไมหมดส้ิน 
       2.  เคร่ืองกลพลังงานน้ํา สามารถเร่ิมทําการ
ผลิตกระแสไฟฟาไดในเวลาอันรวดเร็ว และ
สามารถควบคุมปริมาณไฟฟาท่ีผลิตออกมาได
ใกลเคียงกับความตองการใชไฟฟาไดตลอดเวลา  
และช้ินสวนของเครื่องกลพลังงานน้ํา มีความ
คงทนอายุการใชงานนานกวาเคร่ืองจักรกลอยาง
อ่ืน 
       3.  เม่ือนําพลังงานนํ้าไปใชแลว น้ําก็ไมได
แปรสภาพ เปนอย า ง อ่ืน  ยั งคง มี คุณภาพ
เหมือนเดิม สามารถนําไปใชประโยชนอยางอ่ืน
ไดเชน เพื่อการชลประทาน อุปโภคบริโภค 
รักษาระดับน้ําในแมน้ําใหลึกพอแกการเดินเรือ 
นอกจากนี้การสรางเข่ือนเพื่อเก็บกักน้ําเอาไวใช
ในชวงท่ีไมมีฝนตก จะไดแหลงน้ําขนาดใหญ
สามารถใชเปนแหลงเพาะเล้ียงสัตวน้ํา หรือใช
เปนสถานท่ีทองเท่ียวพักผอนหยอนใจ  หรือทํา
การปลอยน้ําจากเข่ือนเพื่อไลน้ําโสโครก น้ําเสีย  
สารพิษ และนํ้าเค็มออกจากแมน้ําได   
 

 
 
 

       1.  มีอายุการใชงานประมาณ 50 ปข้ึนไป 
       2.  มีประสิทธิภาพในการเดินเคร่ืองสูง
สามารถหยุดและเดินเคร่ืองไดอยางฉับพลัน 
       3.  ตนทุนการผลิตตํ่า เพราะใชน้ําธรรมชาติ
เปนแหลงพลังงานในการเดินเคร่ือง 
       4.  น้ําเปนแหลงพลังงานท่ีสะอาดและมีการ
หมุนเวียนตามธรรมชาติไมหมดส้ิน 
       5.  โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําสวน
ใหญเปนโครงการอเนกประสงค โดยนํ้าท่ีกัก
เก็บไว ในอ าง เก็บน้ํ า  นอกจากจะใชผ ลิต
กระแสไฟฟาแลว ยังใชในการชลประทานการ
บรรเทาอุทกภัย การประมงน้ําจืด การประปา  
และการคมนาคมทางนํ้า โดยการคมนาคมทาง
น้ําระยะทางไกลๆ เสียคาใชจายนอยกวาทางบก 
 
ปญหาและอุปสรรคการใชพลังงานน้ํา 
           การพัฒนาแหลงพลังงานน้ําตองใชเงิน
ลงทุนสูง  เนื่องจากตองเลือกภูมิประเทศท่ี
เหมาะสมเชน ตองมีการเปล่ียนระดับทองน้ํา
มากๆ เพื่อใหการสรางเข่ือนท่ีมีความสูง แต
ความยาวไมมาก ซ่ึงพ้ืนท่ีสวนใหญอยูในปา 
หรือชองเขาแคบๆ หางไกลจากชุมชน   มักมี
ปญหาในดานจัดหาบุคลากรไปปฏิบ  ัติงาน 
รวมท้ังการซอมแซม บํารุงรักษาส่ิงกอสราง 
และอุปกรณตางๆ จะไมคอยสะดวก  เพราะ
สถานท่ีตั้งอยูหางไกลจากชุมชน  
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       5. พลังงานลม 
 เปนการนําเอาพลังงานลมมาใชงาน 
โดยอาศัยกังหันลมเปนตัวเปลี่ยนพลังงานจลน 
จากกระแสลมไปเปนพลังงานกล  เพ่ือนําไปใช
ผลิตกระแสไฟฟา (ภาพที่ 9) หรือเพื่อสูบน้ําซ่ึง
ลมเปนส่ิงท่ีมีอยูในธรรมชาติท่ีไมมีตนทุน แต
กลับทําให เกิดมูลคา ข้ึนได  ท้ังนี้ตองทําให
สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ   ประเทศไทยมี
ศักยภาพดานพลังงานลมคอนขางตํ่า  เนื่องจาก
ลมไมแรงมากและลมมาหลายทิศทาง  ยกเวน
บางบริเวณเชน ชายฝงอาวไทยและทะเลอันดา
มัน บริเวณเกาะ และท่ีราบปากแมน้ําเจาพระยา 
อาจตองผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลม
รวมกับการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน

รูปแบบอ่ืนเชน สรางโรงงานผลิตกระแสไฟฟา
จากพลังงานลมรวมกับโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย    

สถานภาพการนํ าพ ลั ง ง านลมมา
ประยุกตใชงานในประเทศไทย แบงออกไดเปน 
3 ลักษณะคือ กังหันลมเพื่อการสูบน้ํา  กังหันลม
เพ่ือการผลิตกระแสไฟฟา และการใชพลังงาน
ลมเพื่อการระบายอากาศจากหลังคาบานเรือน
ปจจุบันการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยได
ติด ต้ังสถานีทดลองผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังงานลมท่ีแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต 
โดยเปนการทดลองใชงานและเก็บขอมูลเพื่อ
นําไปใชงานในอนาคต    

 
  

 
 

ภาพท่ี 9.   กังหันลมตามแนวแกนนอน  
        ท่ีมา : (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย)    



 

6. พลังงานแสงอาทิตย 
 เซลลแสงอาทิตย (solar cell) เปน
อุปกรณสําหรับเปล่ียนพลังงานแสงใหเปน
พลังงานไฟฟา โดยนําสารก่ึงตัวนํา (semi 
conductor) เชน ซิลิคอน ซ่ึงมีราคาถูกและมี
ปริมาณมากท่ีสุดบนพ้ืนโลก โดยนํามาผาน
กระบวนการเพื่อทําใหเปนแผนบางบริสุทธ์ิ 
และในทันทีท่ีมีแสงแดดตกกระทบบนแผน
เซลล     อนุภาคพลังงานท่ีเรียกวา โฟรตอน 
(Proton) จะถายเทพลังงานใหกับอิเล็กตรอน 
(Electron) ในสารก่ึงตัวนํา ทําใหอิเล็กตรอนมี
พลังงานมากพอท่ีจะกระโดดออกจากแรงดึงดูด
ของอะตอม และสามารถเคล่ือนท่ีไดอยางอิสระ 
เม่ืออิเล็กตรอนมีการเคล่ือนที่ครบวงจรจะทําให
เกิดไฟฟากระแสตรง  
             

         ไฟฟาท่ีเกิดจากเซลลแสงอาทิตยเปนไฟฟา
กระแสตรงตองนําไปเก็บสะสมในแบตเตอร่ี
แลวเปล่ียนเปนไฟฟากระแสสลับจึงจะใชกับ
อุปกรณตางๆ ไดเชน อุปกรณไฟฟาภายในบาน 
(ภาพท่ี 10) เคร่ืองขยายเสียง ชุดแสงไฟลอแมลง  
โทรศัพทสาธารณะ ชุดกรองน้ําระบบรีเวิรส 
ออสโมซิส  เคร่ืองสูบน้ํา  และอุปกรณอ่ืนๆ  
การนําพลังงานแสงอาทิตยมาผลิตกระแสไฟฟา  
สามารถผลิตกระแสไฟฟาใหแกประชาชนท่ีอยู
ในพื้นท่ีหางไกล ซ่ึงสงสายไฟฟาเขาไปไมถึง  
ทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนดีข้ึนและมี
การพัฒนามากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับปรัชญาของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีวาระเบิดจาก
ขางใน   นอกจากการผลิตกระแสไฟฟาแลว
พระองคทานยังมีพระราชดําริในการนําพลังงาน
แสงอาทิตยมาชวยในการอบอาหาร คือการทํา
เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงชวยใน
การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรและทําใหมี
มูลคาเพิ่มข้ึน 

องคประกอบหลักของเซลลแสงอาทิตย
คือ สารกึ่งตัวนํา 2 ชนิดมาตอกันซ่ึงเรียกวา P-N 
junction เม่ือแสงแดดตกกระทบเซลล
แสงอาทิตยจะเกิดถายพลังงานใหอะตอมของ
สารกึ่งตัวนํา ทําใหเกิดอิเล็กตรอนและโฮลส
อิสระไปรออยูท่ีข้ัวตอ เม่ือมีการเช่ือมกับวงจร
ภายนอกเชน เอาหลอดไฟฟามาตอครอมข้ัวตอ 
จะเกิดการไหลของอิเล็กตรอนส/โฮลส ท่ีให
พลังงานไฟฟากระแสตรงอยางตอเนื่องกับวงจร
ภายนอกได ตราบเทาท่ียังมีแสงแดดตกกระทบ
เซลล ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนไดทันที  
หรือเก็บไวในแบตเตอร่ีเพื่อใชงานในภายหลัง      

อุปสรรคในการผลิตกระแสไฟฟาโดย
ใชเซลลแสงอาทิตยก็คือ  อุปกรณของเซลล
แสงอาทิตยมีราคาแพง  ทําใหตนทุนการผลิต
กระแสไฟฟาสูง   ประชาชนยังมีความเขาใจใน
เทคโนโลยีนี้ต่ํา และมีปญหาดานการถายทอด
เทคโนโลยีนี้ไปสูประชาชน 
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ภาพท่ี 10. การผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย  
                                       ท่ีมา : (http://www.egat.or.th) 

 

7. พลังงานความรอนจากแกลบ 

 แกลบท่ีไดจากโรงสีขาวสวนจิตรลดา
ซ่ึงมีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต จะถูก
สงผานไปยังท่ีพักแกลบ เม่ือท่ีพักแกลบเต็ม 
แกลบจะไหลไปเก็บไวในไซโล แกลบจากท่ีพัก
แกลบจะไหลไปตามทอลงสูเคร่ืองอัดเพื่อทําให
แกลบเปนแทง โดยแกลบถูกขันดวยสกรูภายใน
เคร่ือง ซ่ึงมีหนาท่ีบดแกลบใหละเอียดและอัด

แกลบใหแนนผานกระบอกท่ีถูกเผาดวยเศษ
แกลบอัดแทง  ซ่ึงจะไดเปนแกลบแทงออกมา 
(ภาพท่ี 11) ถานแกลบมีความรอนสูงและไมมี
ควัน สามารถนําไปใชแทนถานไมได ดังนั้นการ
ใชถานแกลบจึงชวยลดการทําลายปาไม  เพ่ิม
มูลคาใหแกลบท่ีถือวาไมมีประโยชนแลว และ
ชวยลดของเสียจากโรงสีขาว 

  

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 11. ถานแกลบ 
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8. แกสชีวภาพ 

 ส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดจากครัวเรือนเชน เศษ
พืชผัก เศษอาหาร และมูลสัตวเล้ียงเชน ชาง มา 
วัว ควาย หมู เปด ไก ฯลฯ ถากําจัดไมดีจะเกิด
ความสกปรก เปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน  เช้ือ
โรคและมีกล่ินเหม็น แตถากําจัดดวยวิธีหมักจะ
ทําใหไดแกสชีวภาพนําไปใชเปนเช้ือเพลิงใน
ครัวเรือนได  น้ําและกากตะกอนท่ีเกิดจากการ
หมัก เม่ือยอยสลายดีแลวสามารถนําไปใชเปน
ปุยอินทรียใหแกพืชไดอีกดวย 

แกสชีวภาพเกิดจากปฏิกิริยาการยอย
สลายอินทรียวัตถุตางๆ ท่ีมาจากส่ิงท่ีมีชีวิตเชน 
ซากพืชและสัตว โดยเม่ือพืชหรือสัตวตายลงจะ
เกิดการเนาเปอยผุพัง ปฏิกิริยาดังกลาวนี้เกิดข้ึน
จากจุลินทรียบางชนิดในธรรมชาติ มีผลทําให
เกิดเปนแกสชีวภาพ (ภาพท่ี 12)  ซ่ึงสามารถ
นํามาใชเปนเช้ือเพลิงในครัวเรือนไดเปนอยางดี
เชน การหุงตม แสงสวาง และพลังงานความ

รอนอ่ืนๆ  จากการทดสอบพบวาแกสชีวภาพมี
คุณสมบัติติดไฟไดงาย ใหความรอนสูง
ปราศจากกล่ิน ควัน หรือละอองเขมา  ใชเปน
เช้ือเพลิงไดดีเชนเดียวกันกับแกสหุงตมท่ีขายใน
ทองตลาด  
  

สรุป 
สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ซ่ึงน้ํามันมี

ราคาแพง ทําใหคาครองชีพสูงข้ึน ตนทุนการ
ผลิตสินคาและการขนสงสูงมากข้ึน  โครงการ
ในพระราชดําริดานพลังงานสามารถสรางสรรค
พลังงานทางเลือกท่ีมีราคาถูกใหแกพสกนิกร
ชาวไทย ซ่ึงชวยบรรเทาปญหาดานเศรษฐกิจลง
ได  ทําใหชีวิตความเปนอยูของคนไทยดีข้ึน 
และสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน  ซ่ึงนับวาเปนพระ
มหากรุณาธิคุณอันใหญหลวงท่ีพระองคทานมี
ใหแกพสกนิกรชาวไทยท้ังประเทศ 

 
 

 
ภาพท่ี 12. ปฏิกิริยาการเกิดแกสชีวภาพ 
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