
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน เป็นประธานเปิดโรงงานผลติไฟฟ้าพลงังานความรอ้นจาก
แสงอาทติยแ์หง่แรกในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต(้29พ.ย.54)

     29พ.ย.54 ณ อาคารมาลนีนท์
     นายพชิยั นรพิทะพนัธุ ์รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดโรงงานผลติไฟฟ้าพลงังานความรอ้นจากแสงอาทติยแ์หง่
แรกในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

     

     บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี ่จํากดั หรอื ทเีอสอ ี(TSE) ทุม่กวา่ 900 ลา้นบาท เปิดโรงงานผลติไฟฟ้าดว้ยพลังงานความรอ้นจากแสงอาทติย ์ผนกึ
สถาบนัพลังงานทีม่ชี ือ่เสยีงหลายประเทศท่ัวโลก และผูเ้ชีย่วชาญดา้นพลังงานเพือ่พัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง ทีจ่ะมุง่ลดการใชพ้ลงังานฟอสซลิ แหง่แรกในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเป็นผูนํ้าของโลกในการนําเทคโนโลยแีบบด ีเอสจ ี(Direct Steam Generation) มาใช ้ดว้ยกําลงัการผลติ 5 เมกะวตัต ์ดว้ยเทคโนโลยี
แบบรางพาราโบลา (Parabolic Trough) บนเนือ้ทีก่วา่ 150 ไร ่อําเภอหว้ยกระเจา จังหวดักาญจนบรุ ีพรอ้มเตรยีมเปิดอกี 2 โครงการคาดอกี 3-5 ปี สามารถ
ขยายกําลังการผลติเป็น 135 เมกะวัตต์
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     ดร. แคทลนี มาลนีนท ์ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร และคณะผูบ้รหิาร บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (ทเีอสอ)ี หรอื Thai Solar Energy Co.,
Ltd (TSE) ผูผ้ลติไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลยพีลังงานความรอ้นจากแสงอาทติย ์เปิดเผยวา่ บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั กอ่ตัง้ขึน้ในปี 2551 โดยมสํีานักงาน
ใหญอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ โดยเป็นผูนํ้าอนัดบัหนึง่ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตท้ีส่ามารถผลติไฟฟ้า ดว้ยเทคโนโลยพีลงังานความรอ้นจากแสงอาทติย ์แบบราง
พาราโบลา พรอ้มกบับรษัิทฯ ไดร้ว่มมอืกบัสถาบนัพลงังานทีม่ชี ือ่เสยีงหลายประเทศทัว่โลก และผูเ้ชีย่วชาญดา้นพลังงานเพือ่พัฒนาการ และสรา้งพลงังาน
สะอาดเพือ่รองรับความตอ้งการในการใชพ้ลังงานทีเ่พิม่สงูขึน้ ภายในประเทศ และในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดยมกีารจัดตัง้โรงงานผลติไฟฟ้าแหง่แรกที่
อําเภอหว้ยกระเจา จังหวัดกาญจนบรุ ีบนเนือ้ทีก่วา่ 150 ไร ่ดว้ยงบลงทนุกวา่ 900 ลา้นบาท ดว้ยกําลังการผลติ 5 เมกะวัตต ์จําหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาค ซึง่บรษัิทไดว้างแผนขยายเต็มกําลงัการผลติ และตามสญัญาซือ้ขายทีม่อียู ่9 เมกะวัตต ์ซึง่จะทําใหต้น้ทนุการกอ่สรา้งลดลงประมาณ 20-30%

     
     โดย “ทเีอสอ”ี มทีนุจดทะเบยีนบรษัิทฯ 1,365 ลา้นบาท โดยผูถ้อืหุน้ใหญค่อื บรษัิท พ.ีเอ็ม. เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั 53%, บรษัิท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั
(มหาชน) 25% และรายยอ่ยอืน่ๆ 22% ซึง่กลุม่ผูถ้อืหุน้ทกุคนมวีสิยัทัศนท์ีจ่ะใหโ้ครงการของบรษัิทฯ เป็นรากฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาสูค่วามย่ังยนืในอนาคต
โดยเฉพาะดา้นพลังงานทดแทน จากการใชพ้ลงังานฟอสซลิ เชน่น้ํามันและถา่นหนิ ทีก่อ่ใหเ้กดิการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดใ์นปรมิาณมาก นําไปสู่
ปรากฏการณ์เรอืนกระจก ซึง่สง่ผลใหอ้ณุหภมูโิลกสงูขึน้

    ดร. แคทลนี กลา่วตอ่ไปวา่ สําหรับกระบวนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยข์อง “ทเีอสอ”ี จะเป็นระบบ Parabolic Trough หรอื แบบรางรวมแสง เป็น
ระบบทีทํ่างานโดยใชห้ลักการรวมรังสดีวงอาทติยด์ว้ยการสะทอ้นจากผวิโคง้ รปูพาราโบลาทีเ่ป็นรางยาว เขา้สูท่อ่รับรังส(ีreceiver) ซึง่จะเป็นทอ่โลหะอยูภ่ายใน
ทอ่แกว้ โดยชอ่งวา่งระหวา่งทอ่ทัง้สองเป็นสญูญากาศเพือ่ลดการสญูเสยีความรอ้น โดยจะมน้ํีา วนอยูภ่ายใน เพือ่พาความรอ้นและเปลีย่นเป็นไอน้ํา เพือ่ขบั
เคลือ่นเครือ่งยนตก์งัหันไอน้ําในการผลติกระแสไฟฟ้า

      “น้ําถกูสง่เขา้สูร่ะบบ Parabolic Trough ในพืน้ทีก่วา่ 150 ไร ่หรอืทีเ่รยีกวา่ Solar Field เพือ่รับความรอ้นจากแสงอาทติยจ์นน้ํากลายเป็นไอน้ําแหง้ ที่
อณุหภมู ิ330 องศาเซลเซยีส และความดัน 30 บาร ์ไอน้ําเหลา่นีจ้ะถกูป้อนเขา้สูก่งัหันไอน้ํา (Steam Turbine) เพือ่ผลติเป็นกระแสไฟฟ้า หลังจากไอน้ํา
ผา่นกระบวนการผลติไฟฟ้าแลว้ จะถกูทําใหก้ลายเป็นน้ํา ดว้ยระบบหลอ่เย็น (Cooling Tower) เพือ่สง่กลบัเขา้ระบบรางรวมแสงในการผลติไอน้ําใหมไ่ดต้อ่ไป
(Close Loop) ทัง้นีร้ะบบสามารถตอ่ขยายเพือ่เพิม่ชัว่โมงการผลติกระแส ดว้ยเทคโนโลย ีกกัเก็บความรอ้น (Heat - Storage System) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน
การผลติทีด่ยี ิง่ขึน้ในอนาคต ซึง่ระบบนีม้กีารนํามาใชใ้นประเทศในแถบยโุรป และในประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยเป็นเทคโนโลยทีีไ่ดพ้สิจูนแ์ลว้วา่มปีระสทิธภิาพ
สงู โดยเฉพาะถา้ไดม้กีารพัฒนาตอ่เนือ่งไปสูก่ารเก็บรักษาพลังงานความรอ้นหรอื Heat Storage ได”้ ดร. แคทลนี กลา่ว

      บรษัิทตัง้เป้าวา่จะสามารถขยายการผลติไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขาย PPA ทีม่อียูก่วา่ 10 สญัญา ซึง่ปัจจบัุนไดเ้ตรยีมการเปิด 1 โครงการ และกําลงัอยูร่ะหวา่ง
การกอ่สรา้งอกี 3 โครงการ นอกจากนีย้ังวางแผนทีจ่ะขยายการลงทนุกบัพันธมติร โดยใชเ้งนิทนุทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทนุเมือ่เดอืนสงิหาคมทีผ่า่นมาจํานวน 1,000
ลา้นบาท และวงเงนิ project financing จากธนาคารพาณชิยใ์นประเทศ

      ดร. แคทลนี กลา่วเพิม่เตมิวา่ สําหรับรายไดข้อง “ทเีอสอ”ี (TSE) คาดวา่เมือ่กําลังการผลติเต็มที ่รายไดต้อ่เมกะวัตตจ์ะประมาณ 20-30 ลา้นบาทตอ่ปีหรอื
ประมาณ 100-150 ลา้นบาทในปีแรก ซึง่คาดวา่ภายใน 2 ปี เราน่าจะขยายกําลงัการผลติจากปัจจบุนั 5 เมกะวัตต ์เป็น 35 เมกะวัตต ์โดยปัจจบัุนจากโรงงานแหง่
แรก 5 เมกะวัตต ์จะสามารถขยายเป็น 9 เมกะวตัต ์และเราอยูใ่นระหวา่งการกอ่สรา้งโรงงานที ่2,3,4 ในจังหวัดสพุรรณบรุแีละกาญจนบรุ ีนอกจากนีเ้รายังวาง
แผนทีจ่ะขยายการกอ่สรา้งตอ่เนือ่งจากใบอนุญาตซือ้ขาย ไฟฟ้าทีเ่รามอียูก่บั กฟภ. อกีกวา่ 45 เมกะวตัต ์รวมถงึการขยายผา่นการรว่มทนุกบัพันธมติรอืน่ ๆ รวม
ทัง้สิน้คาดวา่จะสามารถขยายการผลติไดก้วา่ 135 เมกะวัตต ์ภายในแผนงาน 3-5 ปี

      สําหรับแนวโนม้อัตราการเตบิโตของธรุกจิผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์จะมแีนวโนม้ทีด่ ีเนือ่งจากธรรมชาตขิองการผลติไฟฟ้า ทีไ่มม่ตีน้ทนุวตัถดุบิ
และไมห่มดสิน้ไปเมือ่เทยีบกบัการใชเ้ชือ้เพลงิในรปูแบบเดมิ การพัฒนาของเทคโนโลยทีีร่วดเร็ว และการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะประเทศในตา่งประเทศ
ในแถบยโุรป เชน่ รัฐบาลเยอรมน ีไดว้างแผนระยะยาวทีจ่ะเพิม่ปรมิาณพลังงานทดแทนอยา่งมนัียสําคญั

      “ไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคพืน้ฐานทีม่คีวามสําคัญตอ่เศรษฐกจิ และมคีวามตอ้งการเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ โดยกวา่ 70 เปอรเ์ซน็ต ์เป็นการผลติไฟฟ้าจากกา๊ซ
ธรรมชาตซิึง่เป็นสดัสว่นทีส่งูมาก และหากเป็นเชน่นีต้อ่ไป เราจะมกีา๊ซในประเทศเหลอืใชอ้กีกวา่ 20 ปีเทา่นัน้ การนําเอาพลงังานหมนุเวยีน หรอื พลงังานทด
แทน มาใชใ้หเ้กดิประโยชน ์จงึเป็นสิง่สําคัญทีส่ดุในขณะนี ้เพราะถอืเป็นความหวังใหมข่องอนาคต” ดร. แคทลนี กลา่วทิง้ทา้ย
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