พลังงานความร้ อนใต้ พภิ พ

พพ.ตัง้ เป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้ อนใต้ พภิ พ 1 เมกะวัตต์ ตามแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ปี

น ้าพุร้อนที่ได้ ระหว่างการเจาะสารวจ

ท่อน ้าร้ อนจากหลุมผลิต

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ปี ได้ มีการกาหนดเป้าหมายให้ มีการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานความร้ อนใต้ พิภพ 1 เมกะวัตต์ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ มี
การศึกษาไว้ วา่ ปี 2549 ประเทศไทยมีศกั ยภาพแหล่งน ้าพุร้อนประมาณ 112 แหล่ง กระจายอยูท่ กุ ภูมิภาค
ยกเว้ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอณ
ุ หภูมิน ้าร้ อนที่ผิวดินอยูใ่ นช่วง 40-100 องศาเซลเซียส ซึง่ ส่วน
ใหญ่จะพบแหล่งน ้าพุร้อนที่มีต้นกาเนิดจากหินแกรนิต โดยเฉพาะบริเวณที่เป็ นแนวรอยเลื่อน ส่วนใหญ่อยู่
ในแถบภาคเหนือ เช่น แหล่งน ้าพุร้อนแม่จนั จ.เชียงราย และ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ที่ผา่ นมากรมทรัพยากรธรณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ ร่วมกัน
ศึกษาทดลองผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้ อนใต้ พิภพที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีกาลังการผลิต 300 กิโลวัตต์
ซึง่ พบว่า ต้ นทุนการผลิตไฟฟ้าถูกกว่าการผลิตไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงฟอสซิลถึง 8 เท่า รวมถึงค่าบารุงรักษา
ดูแลระบบยังถูกกว่าหลายเท่า และอายุการใช้ งานยาวนานกว่าอีกด้ วย
ซึง่ จากผลการศึกษาศักยภาพและการทดลองผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้ อนใต้ พิภพที่ผา่ นมา ทาให้
มองเห็นโอกาสในการพัฒนาแหล่งน ้าพุร้อนที่มีศกั ยภาพในประเทศไทยเพื่อผลิตพลังงาน แต่การจะพัฒนา
แหล่งน ้าพุร้อนให้ มีประสิทธิภาพ จะต้ องมีแนวทางการพัฒนาพลังงานความร้ อนใต้ พิภพเพื่อผลิตพลังงาน
ซึง่ จะต้ องมีปัจจัยสาคัญ ดังนี ้
1.การสารวจแหล่งพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ (Geothermal Exploration) จาเป็ นจะต้ องใช้ นกั วิชาการ
หลายกลุม่ คือ นักธรณีวิทยา, นักธรณีฟิสิกส์, นักธรณีเคมี, นักอุทกวิทยา ช่วยกันในการวางแผนและ
กาหนดขันตอนในการส
้
ารวจ
2.ค่าใช้ จา่ ยในการเจาะ (Drilling Cost) ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของแหล่ง จานวนหลุมที่เจาะ ขนาดของหลุมที่เจาะ
ความลึก ของหลุมเจาะ ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่ง ค่าใช้ จา่ ยเหล่านี ้จะเป็ นค่าเครื่ องเจาะและ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการเจาะ เครื่ องป้องกันน ้าร้ อนพุง่ ขึ ้นมาระหว่างการเจาะ (Blow out Preventor)
ค่าหัวเจาะ ค่าก้ านเจาะ ท่อกรุ ซีเมนต์ผงชนิดพิเศษ โคลนผง ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง และหล่อลื่น ค่าวัสดุ
สิ ้นเปลืองต่างๆ ค่าแรงงานของบุคลากร
3.ลักษณะและขนาดของหลุมเจาะ (Bore Characteristic) ขึ ้นอยูก่ บั ความดันของแหล่งอุณหภูมิ อัตราการ
ไหล พลังงานของน ้าร้ อนหรื อไอน ้า คุณภาพของน ้าร้ อนหรื อไอน ้า ความพรุนและความสามารถในการไหล
ผ่านได้ ของของไหล (Porosity and Permeability)
4.การรวบรวมและการส่งพลังงานความร้ อนของแหล่งพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ (Fluid Collection and
Transmission) ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบและวางท่อ (Piping) การติดตังวาล์
้ ว การติดตังระบบ
้
แยกไอน ้ากับ
น ้าร้ อน การติดตังเครื
้ ่ องเก็บเสียง (Silencer) การติดตังอุ
้ ปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย การ
วางระบบสาหรับปล่อยน ้ากลับลงไปใต้ ดนิ (Re-Injection System)
5.แหล่งพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ (Geothermal by Product) เช่น การนาน ้าร้ อนที่ได้ ไปใช้ ในผลิตไฟฟ้า
การเกษตร การอบแห้ ง หรื อใช้ ในอุตสาหกรรม นอกจากนี ้ อาจจะพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวด้ วย ปั จจัย

ต่างๆ เหล่านี ้เป็ นเรื่ องที่จะต้ องนามาพิจารณาประกอบการพัฒนาพลังงานความร้ อนใต้ พิภพให้ ค้ มุ ค่าใน
เชิงเศรษฐศาสตร์ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิ ความดัน ปริมาณของไอน ้าร้ อน และน ้าร้ อน ขนาดของแหล่งกัก
เก็บ ปริมาณแร่ธาตุที่ละลายอยูใ่ นน ้าร้ อน
สาหรับการใช้ ประโยชน์จากน ้าพุร้อน มีทงการใช้
ั้
ประโยชน์โดยตรง (Direct Use) และการใช้ ประโยชน์ใน
การผลิตไฟฟ้า (Electricity Generation) ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ เช่น ลักษณะของแหล่งน ้าพุร้อนว่า
ประกอบไปด้ วยน ้าร้ อน หรื อไอน ้าเป็ นส่วนใหญ่ อุณหภูมิของน ้าพุร้อน อัตราการไหลของน ้าพุร้อน ขนาด
ของแหล่งกักเก็บ ลักษณะโครงสร้ างของชันหิ
้ นที่กกั เก็บและเป็ นช่องทางการนาน ้าพุร้อนขึ ้นมาสู่ ผิวโลก ซึง่
จะต้ องมีการสารวจทังใต้
้ ดนิ และผิวดิน ในปั จจุบนั มีการใช้ ประโยชน์น ้าพุร้อนในรูปแบบต่างๆ ได้ แก่
อุตสาหกรรมอบแห้ งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อุตสาหกรรมห้ องเย็น รวมถึงด้ านสันทนาการและการ
ท่องเที่ยว
สาหรับรูปแบบในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานความร้ อนใต้ พิภพในเขตพื ้นที่แหล่งศักยภาพ โดยจะเน้ น
ให้ เกิดการลงทุนร่วมระหว่างชุมชนและเอกชน เพื่อในเกิดการพัฒนาอย่างยัน่ ยืนและการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน โดยเกิดการพึง่ พาระหว่างภาคเอกชนที่มีเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน และชุมชนที่เป็ นเจ้ าของพื ้นที่
และแหล่งเชื ้อเพลิง รวมถึงศึกษาแนวทางของมาตรการการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
เพื่อสร้ างความมัน่ ใจในการลงทุนของผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ทาให้ ผ้ ผู ลิตไฟฟ้าสามารถเกิด
ความมัน่ ใจได้ วา่ จะมีรายได้ คงที่ ส่งผลให้ โครงการประสบผลสาเร็จได้

โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนใต้ พิภพ ระบบ 2 วงจร

