สรุปผลการศึึกษา

แนวทางการสงเสริมโรงไฟฟาชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร
ภายใตการสนับสนุนของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม
18 ตุ
ตลาคม
ลาคม 2555

1

ประเด็นการนําเสนอ
ประเดนการนาเสนอ
1. ที่มา/วั
/ ตถุุประสงคของโครงการ
2. แนวคิดโรงไฟฟาชีวมวลชุมชน
3. ศักยภาพชีวมวลชุมชน
4. ความพรอม/ความเขมแข็งของชุมชน
5. เทคโนโลยีสําหรับโรงไฟฟาชีวมวลชุมชน
6. การวิเคราะหทางการเงิน
7. แนวทางมีสวนรวมของชุมชน
8. ขอเสนอแนะแนวทางการสงเสริม
โรงไฟฟาชีวมวลชุมชน
ปญหา – อุ
ปญหา
อปสรรค
ปสรรค
ขอเสนอแนะแนวทางสงเสริม
การพัฒนาโครงการตนแบบ
การขยายผลการพัฒนาโรงไฟฟ
โ
าชีวมวล
ชุมชนตนแบบ
2

วัตถประสงค
วตถุ
ประสงค
1. เพื่อคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพ/ความพรอมในการจัดตั้ง
โรงไฟฟาชีวมวลระดับชุมชนแบบครบวงจร
2. เพื่อศึกษากําหนดรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
การบริหารจัดการโรงไฟฟาชีวมวลชุุมชนแบบครบวงจร
โดยการจัดตั้งอุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยูในทองถิ่นและการใชชีวมวล
เพือ
ื่ ผลิต
ิ พลัง
ั งานไฟฟ
ไฟฟา
3. เพื่อศึกษารูปแบบ นโยบาย มาตรการในการสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินการโครงการโรงไฟฟาชีวมวลชุมชน
แบบครบวงจรโดยภาครัฐที่มีความเหมาะสมและเปนรูปธรรม

3

แนวคิดโรงไฟฟาชีวมวลชมชน
แนวคดโรงไฟฟาชวมวลชุ
มชน

4

โรงไฟฟาพลังงานหมนเวี
โรงไฟฟาพลงงานหมุ
นเวยนชุ
ยนชมชน
มชน
• ตั้งอยูในชุมชน
ทองถิน
่ ชมชน
ชุมชน หรอกลุ
หรือกลมคนในชมชน
คนในชุมชน มความเปนเจาของโครงการ
มีความเปนเจาของโครงการ
• ทองถน
• รวมถึงการที่โครงการฯ มีสวนที่ทาํ ใหใหเกิดธุรกิจของชุมชน
ที่สนับสนนหรื
ทสนบสนุ
นหรอตอเนองกบโรงไฟฟา
อตอเนือ
่ งกับโรงไฟฟา
• โรงไฟฟาและชุมชนตางมีความสําคัญเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
โรงไฟฟาชุมชน : การที่ชุมชนมีสิทธิในการควบคุมโรงไฟฟาผานการเปนเจาของ
โรงไฟฟา โดยผานระบบสหกรณ ผานระบบการที่ชุมชนหรือองคกรสวนทองถิ่น
ใหสิทธิในการพัฒนาโรงไฟฟา (สิทธิสถานที่ สิทธิการจัดการขยะ สิทธิชุมชน)
หรือผานการลงทุุนในสวนอื่นๆ ที่มีผลตอโครงการ เชน ธุุรกิจจัดหาวัตถุุดิบ
5

การคัดเลือกโครงการพลังงานชมชนที
การคดเลอกโครงการพลงงานชุ
มชนทเหมาะสม
่เหมาะสม
•

ประเภทพลงงานหมุ
ประเภทพลั
งงานหมนเวี
นเวยน
ยน
พิจารณาจากชุมชนไดประโยชน
((รายได/ การจัดการสิ่งแวดลอม/
การมีสวนรวม)

โครงการที่เปนไปได
โครงการทเปนไปได
•

โรงไฟฟาชีวมวลชุมชน
ขนาดไมเกิน 1 MW
- ขนาดไมเกน
- แกลบจากโรงสีชุมชน, ฟางขาว,
เหงามันสําปะหลัง, ซังขาวโพด

•

โรงไฟฟาพลังน้ําขนาดหมูบาน
- พัฒนาเชื่อมโยงขายเขาระบบ
จากโครงการพลังน้ํา พพ.
จากโครงการพลงนา
พพ
- พัฒนาโครงการใหมในพื้นที่
ที่มีความพรอม

•

โรงไฟฟาขยะชุมชน
- แกปญหาการจัดการขยะชุมชน
- ขนาดเล็กเหมาะกับชุมชน

ชีวมวล, พลังน้ํา, ขยะชุมชน
•

ขนาดที่เหมาะสม – เล็ก/กลาง

•

แนวทางคัดเลือก - ลําดับพิจารณา
(1) พนททมศกยภาพ
พืน
้ ที่ที่มีศักยภาพ
(2) ชุมชนที่มีความพรอม
((เขาใจ & เขมแข็ง)
(3) ความพรอมเรื่องการลงทุน/
ระบบวิสาหกิจชุมชน
(4) ความพรอมของสายสง
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โรงไฟฟาชีวมวลชมชน
โรงไฟฟาชวมวลชุ
มชน
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ปจจัยในการพัฒนาโครงการ
ปจจยในการพฒนาโครงการ
ปจจัย
ั หลัก
ั ทีม
่ี ีผล
ตอการพัฒนาโครงการ
1. การเขาถึงหรือเขาหาชุมชน
(เปนสิ่งสําคัญสุด!!)
2 การพฒนาดานเทคโนโลยและ
2.
การพัฒนาดานเทคโนโลยีและ
การจัดหาแหลงเงินลงทุน
3. การประเมินผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมและ
การขออนุญาตตางๆ
4. การเชื่อมโยงกับระบบสงไฟฟา

การประเมนความเปนไปได
การประเมิ
นความเปนไปได
การลงทุนในชุมชนเปาหมาย
1. ศั
1
ศกยภาพชวมวลชุ
กยภาพชีวมวลชมชน
มชน
2. เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. รูปแบบการพัฒนาความรวมมือ
ชุมชน
4. การสรางการมีสวนรวม/
การยอมรับ
ั ชุมชน
5. แผนการลงทุนและรูปแบบ
การลงทนที
การลงทุ
นทเหมาะสม
่เหมาะสม
6. ความเหมาะสมทางการเงิน
7. กฎ ระเบียบการขออนุญาต
ที่เกี่ยวของ
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ศักยภาพชีวมวลชมชน
ศกยภาพชวมวลชุ
มชน
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ประเมินศักยภาพชีวมวล
ประเมนศกยภาพชวมวล
ชีวมวลสําหรับการพัฒนาโรงไฟฟาชุมชน
ชีวมวลที่เหมาะสมสําหรับโรงไฟฟาชุมชน : ชีวมวลที่มีเหลือทิ้งอยูในพื้นที่ชุมชน ซึ่งสมาชิกสวนใหญในชุมชน
มีความเปนเจาของชีวมวล หรือไดประโยชนจากชีวมวลดังกลาว ไดแก แกลบจากโรงสีชุมชน ฟางขาว ลําตนและ
เหงามันสําปะหลัง ลําตนและซังขาวโพด ลําตนและใบออย

โดยโรงไฟฟาชีวมวลชุมชนจะแตกตางจากโรงไฟฟาขนาดใหญที่ใชเชื้อเพลิงชีวมวลหรือเศษวัสดุเหลือใชที่อยูในภาคอุตสาหกรรม
หรือโรงงานที่เปนจุดรวบรวมไวแลว เชน แกลบจากโรงสีขาว ชานออยจากโรงงานน้ําตาล เศษไมสบ
ั จากโรงสับไม เศษไมจากโรงเลื่อย
และทะลายปาลมจากโรงสกัดน้ํามันปาลม ซึ่งเจาของโรงงานหรือภาคอุตสาหกรรมเปนผูไดประโยชนจากการใชชีวมวลเหลานี้

ทั้งนี้ ขอมูลศักยภาพชีวมวลชุมชนในการศึกษานี้จะเนนเฉพาะ แกลบชุมชน ฟางขาว เหงามันสําปะหลัง และ
ซังขาวโพด เนื่องจากลําตนมันสําปะหลัง/ขาวโพด/ออย เปนชีวมวลที่มีโอกาสนอยในการนํามาพัฒนาเปน
เชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟา เนื่องจากมีตนทุนในการจัดเก็บที่สูง

อยางไรกตาม
อย
างไรก็ตาม ยงมโอกาสในการพฒนาโรงไฟฟาชวมวลชุ
ยังมีโอกาสในการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลชมชนจากเศษไม
มชนจากเศษไมไดจากการปลู
ไดจากการปลกไม
กไมโตเรวในชุ
โตเร็วในชมชน
มชน
โดยใชพื้นที่ สปก. หรือพื้นที่วา งเปลาในชุมชนเองได
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สรปประเมิ
สรุ
ปประเมนศกยภาพชวมวลชุ
นศักยภาพชีวมวลชมชนในการผลิ
มชนในการผลตไฟฟา
ตไฟฟา

ขนาดของ
โรงไฟฟาชุมชน

รัศมีในการจัดหาชีวมวลจะไมเกิน 20-25 ก.ม. รอบโรงไฟฟา
หรือ
ื ระยะทางไม
ไ เ กิิน 50
0 ก.ม.
โรงไฟฟาที่มีความคุมคาตอการลงทุนในเชิงการเงินที่เล็กสุด
จึงใชขนาดโรงไฟฟาที่ 500 กโลวตต
จงใชขนาดโรงไฟฟาท
กิโลวัตต

ประเมินศักยภาพระดับจังหวัด จากปริมาณชีวมวลที่เกิดขึ้นตามผลผลิต

ศักยภาพ
รายจังหวัด

ทางการเกษตร และหาปริมาณคงเหลือทีย
่ ังไมมก
ี ารใชประโยชน แลวหัก
กําลังการผลิตไฟฟาตามที่มีแผนพัฒนาหรืออยูระหวางกอสรางในจังหวัดนัน
้ ๆ

คัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพ

จังหวัดที่มีศักยภาพชีวมวลในการผลิตไฟฟามากกวา 2-3 เมกะวัตตขึ้นไป

ประเมินศักยภาพชีวมวลในระดับอําเภอ

ศกยภาพ
ศั
กยภาพ
รายอําเภอ

ขอมูลสัดสวนพืน
้ ที่เพาะปลูกพืชในแตละอําเภอของจังหวัดนัน
้ ๆ

คัดเลือกอําเภอที่มีศักยภาพการผลิตไฟฟาจากชีวมวลชุมชน

ขนาดตั้งแต 500 กิโลวัตตขึ้นไป สําหรับการพัฒนาเปนโรงไฟฟาชีวมวล
ชุมชนแบบครบวงจร

การประเมินศักยภาพชีวมวลเพื่อกําหนดขนาดโรงไฟฟา : คิดที่รอยละ 60 ของศักยภาพชีวมวลคงเหลือ
เปนการประเมินในขั้นต่ําเพื่อความมั่นคง เนื่องจากโรงไฟฟาไมสามารถเก็บรวบรวมเชื้อเพลิงไดทั้งหมด
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พนททมศั
ื้ ี่ ี่ ศ
ี ก
ั ยภาพชวมวลชุ
ชี
ช มช
ชน
จากการประเมินศักยภาพชีวมวลขางตน สามารถคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพชีวมวลชุุมชน
แกลบโรงสีชุมชน ฟางขาว เหงามัน และซังขาวโพด ที่มีขนาดมากวา 500 กิโลวัตต ดังนี้

ประเภทชีวมวลชมชน
ประเภทชวมวลชุ
มชน

จังหวัดที่มีศักยภาพ
จงหวดทมศกยภาพ

อําเภอที่มีศักยภาพ
อาเภอทมศกยภาพ

แกลบจากโรงสีชุมชน

17

124

ฟางขาว

36

155

เหงา
 มัันสํา
ํ ปะหลั
ป
ง
ั

11

29

7

15

ซังขาวโพด

โดยอําเภอที่มศ
ี ก
ั ยภาพชีวมวลในการพัฒนาโรงไฟฟาชุมชนได จะนําไปจับคูก
 ับขอมูล
ชมชนที
ุม น ม
่ ีคว
วามเข
มเ มแ
มแข็งตามเกณฑ
มเ ณ ใน
ในการคั
ร ดเล
เลือกตอไ
ไป
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พื้นที่ที่มศ
พนททมศกยภาพชวมวลชุ
ี ักยภาพชีวมวลชมชน
มชน
แกลบจาก
โรงสีชมชน
โรงสชุ
มชน

ฟางขาว

เหงามันสําปะหลัง

ซังขาวโพด

พิจิตร เพชรบูรณ
พิษณุโลก สุโขทัย
กําแพงเพชร เชี
กาแพงเพชร
เชยงราย
ยงราย

พิจิตร อุตรดิตถ
สุโขทัย เพชรบูรณ
พิษณุโลก อุทย
ั ธานี
เชียงราย
เชยงราย
กําแพงเพชร เชียงใหม

กําแพงเพชร

เพชรบูรณ ตาก นาน
เชียงราย

ภาคตะวันออก

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี สระแกว
ฉะเชิงเทรา จันทบุรี

ภาคกลาง

นครสวรรค ลพบุรี
นครนายก สุพรรณบุรี
ปราจีนบุรี ปทุมธานี
อยุธยา สิงหบุรี ชัยนาท

ภาค

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
เฉยงเหนอ

นครสวรรค นครปฐม

นครราชสีมา กาฬสินธุ
บุรีรัมย รอยเอ็ด
มหาสารคาม สุรินทร
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี ขอนแกน

ภาคใต
ภาคใต
รวม

นครราชสีมา อุดรธานี
ขอนแกน ยโสธร
รอยเอ็ด สกลนคร
มหาสารคาม บุรีรัมย
อุบลราชธานี ชัยภูมิ
ศรีสะเกษ กาฬสินธุ
สุรินทร หนองคาย

นครสวรรค กาญจนบุรี

นครสวรรค

นครราชสีมา ชัยภูมิ
กาฬสินธ ขอนแกน
กาฬสนธุ
ขอนแกน

นครราชสีมา เลย

11 จังหวัด

7 จังหวัด

นครศรีธรรมราช สงขลา
นครศรธรรมราช
17 จังหวัด

36 จังหวัด
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ความพรอม / ความเขมแขงของชุ
ความพรอม
ความเขมแข็งของชมชน
มชน

14

หมบานเศรษฐกจพอเพยงตนแบบ
หมู
านเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
กรมการพัฒนาชุมชน

:

สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสรางความรูและ
การมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
โดยพัฒนาโครงการ “หมูบา
 นเศรษฐกิจพอเพียง” นอมนําปรัชญาเศรษกิจพอเพียงของในหลวง
เปนแนวทางในดําเนินงาน แบงระดับเปน “พออยู พอกิน” “อยูด
 ี กินดี” และ “มั่งมี ศรีสุข”
หมูบานที่เขาขายการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลชุมชน คือ “อยูด
 ี กินดี” และ “มั่งมี ศรีสุข”

สรุปจํานวนหมูบ านเศรษฐกิจพอเพียง ป 2554
ภาค

หมบาานเศรษฐกจพอเพยงตนแบบ
หมู
นเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
พออยู พอกิน

อยูดี กินดี

มัง่ มี ศรีสขุ

กลาง

566

476

97

เหนือ

367

150

66

ใต

576

174

85

ตะวันออก

158

100

29

ตะวันตก

96

62

14

1 196
1,196

452

265

2,959

1,414

556

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวนออกเฉยงเหนอ
รวม
ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน

ประเภทหมูบ
 านที่เขาขายในการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลชุมชน คือ
หมูบานระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ตัวชี้วัดที่เดน 2 ตัวชี้วัด คือ
(1) มีก
ี ารใช
ใ พลังงานทดแทนที่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอม
(2) มีการสรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติ
หมูบานระดับ “อยูดี กินดี” ตัวชี้วัดที่เดน 1 ตัวชี้วัด คือ
(1) มีการใชพลังงานทดแทนที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม
และเพิ่มเกณฑการประเมินชุมชนจากโครงการของสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (มหาชน) หรือ พอช. ประกอบการพิจารณาดวย
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1. การรับรองสถานภาพองคกรชุุมชน
จํานวน 89,775 ชุมชน

การคัดเลือกชุมชนเขมแข็ง

• เพื่อสรางคุณภาพและพัฒนาความเขมแข็งแกชุมชน

2. สภาองคกรชุมชนตําบล
จํานวน 2,883 สภา/ตําบล
• สนับสนุนใหองคกรชุมชนรวมตัวกันเปนสภาองคกรชุมชนตําบล
เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็งสามารถจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน

3. การพัฒนาองคกรการเงิน เศรษฐกิจ และทุนชุมชน
จํานวน 256 ตําบล
• เพอพฒนาระบบเศรษฐกจและทุ
เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทนของชมชน
นของชุมชน

4. ชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง
จํานวน 35 ขมชน
ุ

มพส. ได
ไ น
 ําโโครงการ
ของ พอช. พิจารณารวมกับ
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
“อยูดี กินดี” และ “มั่งมี ศรีสุข”
ในการคัดเลือกชุมชนทีม
่ ี
ศักยภาพในการพัฒนา
ศกยภาพในการพฒนา
โรงไฟฟาชีวมวลชุมชน คือ
คัดเลือกจากพื้นที่ทม
ี่ ีการ
จัดตั้งสภาองคกรชมชน
จดตงสภาองคกรชุ
มชน
ตําบล และเปนชุมชนทีม
่ ี
การจัดตั้งกลุมอาชีพ และ
กลุมองคก
 รการเงิน
ิ

• การพัฒนาที่เนนการใชพื้นที่เปนตัวตั้ง องคกรชุมชนเปนแกนหลัก
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นิคมสรางตนเอง
นคมสรางตนเอง
•

นิคมสรางตนเองเปนกลุมชุมชนที่จัดตั้งเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ที่รัฐจัดสรร
ใหและเปนพื้นที่ที่มีระบบการบริหารจัดการชุมชน โดยการบริหาร/การใชประโยชนในพื้นที่
นิคมจะอยูภายใตกฎหมายฉบับเดียว คือ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
โดยมีสาระสําคัญที่เกีย
่ วกับการใชประโยชนในที่ดินนิคม ดังนี้

สมาชกนคมไดรบอนุ
สมาชิ
กนิคมไดรับอนญาตให
ญาตใหเขาทาประโยชนไดเฉพาะการทาเกษตรเทานน
เขาทําประโยชนไดเฉพาะการทําเกษตรเทานั้น
เมื่อทําประโยชนที่ดินเกิน 5 ป และจายคาใชประโยชนครบ จะไดรับหนังสือ
เพื่อไปออกโฉนดที่ดินได และภายใน 5 ปหลังไดรับโฉนดจะยังไมมส
ี ิทธิโอน
หรือจําหนายที่ดินใหผูอื่น แตหลังพนระยะดังกลาวแลวจะสามารถดําเนินการได
อธิบดี (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) มีอํานาจตามกฎหมาย สําหรับการ
ปฏิบัติการภายในนิคม ในเรื
ปฏบตการภายในนคม
ในเรองปาไม
่องปาไม ทรพยากรเหมองแร
ทรัพยากรเหมืองแร ในการทาใหเกด
ในการทําใหเกิด
ประโยชนและรายไดสําหรับบํารุงสงเสริมกิจกรรมและการจัดทําสิ่งกอสราง
อันเปนประโยชนแกสวนรวมของนิคม
อนเปนประโยชนแกสวนรวมของนคม
การเขาไปทําประโยชนใดๆ ในนิคมของผูอื่น สามารถขออนุมัติไดจากอธิบดี
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นิคมสรางตนเองที่เขาขายในการพิจารณา
สําหรับการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลชมชน
สาหรบการพฒนาโรงไฟฟาชวมวลชุ
มชน
เกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมน
นิคมสรางตนเองที่มีศักยภาพชีวมวลของเหลือใชทางการเกษตรที่เพียงพอ
ซึ่งไดแก ฟางขาว ซังขาวโพด หรือเหงามันสําปะหลัง
นิคมสรางตนเองที่มีพื้นที่นิคมที่ยังไมไดรับการพัฒนา รวมถึงการมีพื้นที่
สปก.ในบริเวณขางเคียง สามารถพัฒนาในการปลูกไมโตเร็วเพื่อเปน
เชื้อเพลิงจําหนายใหโรงไฟฟาชีวมวลชมชนได
เชอเพลงจาหนายใหโรงไฟฟาชวมวลชุ
มชนได ซงภาครฐไดมมาตรการ
ซึ่งภาครัฐไดมีมาตรการ
สงเสริมการปลูกไมโตเร็วเพื่อเปนพลังงานทดแทน มีเงื่อนไขสนับสนุนรายละ
ไมเกิน 200 ไร ๆ ละ 500 บาท และตองปลูกไมไมนอยกวาไรละ 400 ตน
จากขอมูลการใชประโยชนที่ดินของนิคมสรางตนเอง พบวา
นคมทมพนท
นิ
คมที่มีพื้นที่ สปก.ในบรเวณใกลเคยงในระดบ
สปก ในบริเวณใกลเคียงในระดับ 1,000
1 000 ไร
ไร ขนไป
ขึ้นไป
มีอยูทั้งสิ้น 7 นิคม
นิคมสรางตนเองที่มีพื้นที่สปก. ในบริเวณใกลเคียงตั้งแต 700 ไร
ถึงึ 1,000
1 000 ไร
ไ  มีีอยูทั้งสิน
ิ้ 2 นิค
ิ ม
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พื้นที่สปก.ทีส
่ ามารถใชประโยชนทด
ี่ ิน
ในการปลกไม
ในการปลู
กไมโตเรว
โตเร็ว
ลําดับ

นิคมสรางตนเอง

จังหวัด

พื้น
ื ทีีน
่ ิคมรวม
ทั้งหมด(ไร)

พื้น
ื ทีีส
่ ปก.
(ไร) *

กําแพงเพชร

60,000

5,207

พิษณุโลก, สุโขทัย, พิจิตร,
กําแพงเพชร
กาแพงเพชร

239,063

3,685

ภาคเหนือ
1

นิคมสรางตนเองทุงโพธิท
์ ะเล

2

นิคมสรางตนเองบางระกํา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1

นิคมสรางตนเองโพนพิสัย

หนองคาย

151,250

3,055

2

นิคมสรางตนเองเชียงพิณ

อุดรธานี ,หนองบัวลําภู

92,118

2,026

3

นิคมสรางตนเองลําโดมนอย

อุบลราชธานี

58,312

1,474

4

นิคมสรางตนเองลําโดมใหญ
นคมสรางตนเองลาโดมใหญ

อบลราชธานี
อุ
บลราชธาน

20,834

1,829

5

นิคมสรางตนเองคําสรอย

มุกดาหาร

200,000

1,234

6

นิคมสรางตนเองปราสาท

สุรินทร

253,177

817

7

นิคมสรางตนเองพิมาย

นครราชสีมา

56,000

838
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สรุปการคัดเลือกพื้นที่เปาหมายสําหรับการพัฒนา
โรงไฟฟาชีวมวลชมชน
โรงไฟฟาชวมวลชุ
มชน

พื้นที่ที่มี
ศักยภาพชีวมวล
• ฟางขาว
จํานวน 155 อําเภอ
• แกลบชุุมชน
จํานวน 124 อําเภอ
• เหงามันสําปะหลัง
จํานวน 29 อําเภอ
งขาวโพด
• ซั
ซงขาวโพด
จํานวน 15 อําเภอ

ชุมชน/องคกร
เขมแข็ง
• ชุมชนที่เปน มบ.
เศรษฐกิจพอเพียง“มั่งมี
ศรีสุข”และ“อยูดี กินดี”
• ชุมชนที่มีกลุมสภาองคกร
ชุมชนตําบล
• นิคมสรางตนเอง
• สหกรณ/เกษตรกรโรงส
สหกรณ/เกษตรกรโรงสี
• วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาว

พื้นที่เปาหมายในการ
พัฒนาโรงไฟฟา
ชีวมวลชุมชน
• ชีวมวลฟางขาว
จํานวน 239 ชุมชน
• ชวมวลเหงามน
ชีวมวลเหงามัน
จํานวน 44 ชุมชน
• ชีวมวลซังขาวโพด
จํานวน 15 ชุมชน
• สหกรณ/เกษตรกรโรงส
สหกรณ/เกษตรกรโรงสี
จํานวน 25 ชุมชน
• วิสาหกิจชุมชนโรงสี
จํานวน 54 ชุมชน
• นิคมสรางตนเอง
จํานวน 11 นิคม
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เทคโนโลยีสําหรับโรงไฟฟาชีวมวลชมชน
เทคโนโลยสาหรบโรงไฟฟาชวมวลชุ
มชน
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แนวทางการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
แนวทางการคดเลอกเทคโนโลยทเหมาะสม
ขนาดกําลังการผลิตไมเกิน 1 MW
ป
ประเภทชวมวลทจะใชเปนเชอเพลง
ชี
ี่ ใช ป ชื้
ิ ไดแก
ไ   เหงามนฯ
 ั ฟางขาว
ฟ
 ซงขาวโพด
ซั  โ
เศษไม
ศ ไ 
มูลคาการลงทุนตอเมกะวัตตและตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวย

เทคโนโลยีที่เหมาะสม : แกสซิฟเคชั่นรวมกับเครื่องยนตสันดาปภายใน
นอกจากน้ โครงการชวมวลมขนาดเลกลง
นอกจากนี
โครงการชีวมวลมีขนาด ล็กลง
ผผลตกงหนไอนาหนมาใหความสาคญ
ผู
ลิตกังหันไอน้า
ํ หันมาใหความสําคัญ
กับเทคโนโลยีขนาดเล็ก
เทคโนโลยีกังหันไอน้ําขนาดเล็ก (Micro Steam Turbine)
22

การใชงานเทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่นในการผลิตไฟฟา
การใชงานเทคโนโลยแกสซฟเคชนในการผลตไฟฟา
VSPP

พพ. สนับสนุน

สนพ. & สนช. สนับสนุน

อื่นๆ
อนๆ

•
•
•
•

จํานวนโครงการ : 6 โครงการ
ขนาดกําลังผลิต : 0.16
ขนาดกาลงผลต
0.16-3.5
3.5 MW
ชีวมวล : แกลบ, ซังขาวโพด, ขี้เลือ
่ ย และทะลายปาลม
สถานภาพ : โครงการที่ยังคงดําเนินการไดในปจจุบัน 1 โครงการ
คือ บ.สุพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอรยี่ จํากัด

•
•
•
•

จํานวนโครงการ : 8 โครงการ
ขนาดกําลังผลิต : 0.02-0.4 MW
ชีวมวล : แกลบ
สถานภาพ : เปนลักษณะโครงการวิจัยและสาธิตเทคโนโลยี
โครงการสวนใหญไมไดเดินระบบอยางตอเนื่อง

• จํานวนโครงการ : 4 โครงการ
• ขนาดกําลังผลิต : 0.25-0.30 MW
• ชีวมวล : เศษไมสบ
ั , เหงามันสําปะหลัง, หญาเนเปยรและซัง
ขาวโพด
• สถานภาพ : โครงการทงหมดอยู
โครงการทั้งหมดอยในระหวางการพฒนาโครงการ
นระหวางการพัฒนาโครงการ
•
•
•
•

จํานวนโครงการ : 4 โครงการ
ขนาดกําลังผลิต : 0.1-1.5 MW
ชีวมวล : เศษไมสบ
ั , ขี้เลื่อย, ซังขาวโพด และขยะ
สถานภาพ : ไมสามารถเดินเครื่องไดตอเนื่อง
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ปญหาการใชงานเทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่น สาเหตุ
ปญหาการใชงานเทคโนโลยแกสซฟเคชน
สาเหตและแนวทางแก
และแนวทางแกไข
ไข
ปญหาหลักของเทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่นในประเทศไทย ไดแก

ปญหากาซเชื้อเพลิงที่ไดมีคุณภาพต่ํา
ปญหาอื่นๆ อาทิ เชื้อเพลิงไมเพียงพอ ขาดแคลนบุคลากรที่มีทก
ั ษะ

สาเหตุ
1) คุ ณ สมบั ติ ข องเชื้ อ เพลิ ง – ความชื้ น สู ง และขนาด
ไมสม่ําเสมอ – ระบบเตรียมเชื้อเพลิง
2) การออกแบบเตา –
อณหภมิ
อุ
ณหภูมใในเตาตาและไม
นเตาต่ําและไม
สม่ําเสมอ –
ออกแบบการไหลของชีวมวลและ
อากาศภายในใหทั่วถึง รวมทั้งการออกแบบวัสดุให
อณหภมิ
อุ
ณหภูมในเตาสู
ในเตาสงกว
งกวาา 1000 oc
3) ระบบทําความสะอาดกาซ – ใช Wet Scrubbrer
เพียงอยางเดียว – เพิ่มระบบลดอุณหภูมิกาซรอน
ิ่
ํ
และเพมระบบทาความสะอาดกาซ
ส
 ซ อาทิ Bag
B Filt
Filter
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แนวทางการจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
แนวทางการจดการความเสยงดานเทคโนโลย
กรณีศก
ึ ษา :โรงไฟฟา จ.ตรัง ที่เขารวมโครงการ ESCO Fund ของ มพส.

• กําลังการผลิตไฟฟา 4.5 MW
• เชื้อเพลิงหลัก: รากไมยางพาราและเศษไมยางพารา
• ใชระบบผลิตพลังงานรวมจากชีวมวลโดยใช
เทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่นแบบ Fixed Bed
Downdraft ของ Ankur จากอินเดีย

แนวทางการจัดการ
แนวทางการจดการ
เจาของโครงการทํา Contract กับบริษัท
ESCO ซึ่งเปนที่ปรึกษา โดยมีการรับประกันผล
การดําเนินงานและงบกระแสเงินสดโครงการ
ทํา Contract กับผูผลิตเทคโนโลยี คือ Ankur
โดยมีการรับประกันเทคโนโลยี เชน
เชน ปริ
มาณ
โดยมการรบประกนเทคโนโลย
ปรมาณ
ทารและฝุนละออง เปนตน
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กระบวนการผลิตไฟฟาระบบ Gasification
กระบวนการผลตไฟฟาระบบ
การเตรียมเชื้อเพลิง

เหงามัน

รอนดิน/ทราย

เศษไม

ซังขาวโพด

ไลความชื้น
ฟางขาว
สับ/ยอย

ลมรอนจากไอเสีย
เครื่องยนตแกส
แกลบชุมชน

อัดแทง

ผลพอยได
ถานจาก
การเผาไหม

ตอยอด
วิสาหกิจ
ชุมชน
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เทคโนโลยีกังหันไอน้ําขนาดเล็ก (Micro Steam Turbine)
เทคโนโลยกงหนไอนาขนาดเลก
• มีการใชงานตั้งแตป 2542 แตมีผผ
ู ลิต
นอยราย (EPA CHP 2007)
• เปรียบเทียบกับแกสซิฟเคชั่น
ตนทุน
การผลิตไฟฟาตอหนวยใกลเคียงกัน
การผลตไฟฟาตอหนวยใกลเคยงกน
ประเด็น

Gasification

MST

มููลคาการลงทุน
ุ ตอ
เมกะวัตต (MB)

60

88.5

ประสิทธิภาพ (%)

20%

17%

Plant Factor (%)

70%

90%

อายุโครงการ (ป)

15

20

คา O&M

5%

2.5%

• ผูผลิตเทคโนโลยีหันมาผลิตกังหันไอน้ํา
ขนาดเล็กเพิ่มขึน
้
• แตยงไมมโครงการตวอยางในประเทศ
แตยังไมมีโครงการตัวอยางในประเทศ
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กระบวนการผลิตไฟฟาระบบกังหันไอน้ําขนาดเล็ก
(Micro Steam Turbine)
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บทสรุ
ส ปและขอเสนอแนะ
ส
บทสรุป
1. เทคโนโลยี
โ โ แ
ี กส
 ซิฟเคชัน
่ั เป
ปนเทคโนโลยี
โ โ ท
ี ีเ่ หมาะกับ
ั โโรงไฟฟ
ไฟฟาขนาดไม
ไ เกิน 1 MW ทีี่ใช
เหงามันสําปะหลัง ซังขาวโพด ฟางขาว หรือเศษไม เปนเชื้อเพลิง แตโครงการในประเทศ
สวนใหญไมสามารถเดินระบบไดอยางตอเนื่อง
2 เทคโนโลยี
2.
โ โ ก
ี ังหัน
ั ไอนํ
ไ า
้ํ ขนาดเล็ก
็ มีป
ี ระสิิทธิิภาพตํา่ํ กวาแกสซิิฟเคชััน
่ และมีผ
ี ผ
ู ลิต
ิ เทคโนโลยี
โ โ น
ี อ
 ยราย
แตมีชั่วโมงการทํางานที่มากกวา และตนทุนการดําเนินงานและบํารุงรักษาต่ํากวาตนทุนการผลิตไฟฟา
ใกลเคียงกัน แตยง
ั ไมมีโครงการตัวอยางในประเทศไทย
ขอเสนอแนะ
1. รัฐควรสนับสนุนโครงการตนแบบในรูปแบบ Investment Subsidy โดยกําหนดมาตรฐาน
เทคโนโลยี
โ โ ท
ี ช
ี่ ด
ั เจนและมีผ
ี เู ชีย
่ วชาญด
ช
านเทคนิิคชวยประเมิ
ป
ินและติด
ิ ตามผลการดํา
ํ เนิินการ
2. รัฐควรสนับสนุนการนําเทคโนโลยีจากตางประเทศทีป
่ ระสบความสําเร็จมาใชในโครงการ
ตนแบบ เพื่อการถายทอดเทคโนโลยี
3. รัฐควรสนับสนุนการวิจย
ั พัฒนาในประเทศ โดยเนนแกไขปญหาในโครงการจริงที่ดําเนินการ
โดยภาคเอกชน
4. รฐควรสนบสนุ
รัฐควรสนับสนนการพั
นการพฒนาบุ
ฒนาบคลากรให
คลากรใหมความเชยวชาญในเชงเทคนค
มีความเชีย
่ วชาญในเชิงเทคนิค
5. ผูป
 ระกอบการสามารถลดความเสีย
่ งโดยใหเจาของเทคโนโลยีเขารวมลงทุนหรือรับประกัน
ปริมาณไฟฟาที่ผลิตได
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ขอกําหนดขัน
ขอกาหนดขนตาดานเทคนคสาหรบโรงไฟฟาตนแบบ
้ ต่า
ํ ดานเทคนิคสําหรับโรงไฟฟาตนแบบ
เทคโนโลยีกังหันไอน้ําขนาดเล็ก

เทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่น
Operating Hour

> 6,130 Hr/Year

Boiler Efficiency

≥ 83%
≥ 90%

LHV

> 4.5 MJ/Nm3

Generator Efficiency

Temperature
p au

< 40
0 Deg.
g C.
C

Operating Hour
Internal Load

Gas Compositions
- Tar

< 10mg/Nm3

- Particles

< 10mg/Nm3

- CO

15-20 % vol

- H2

15-20 % vol

- CO2

8-12 % vol

- N2

45-55 % vol

- CH4

Electrical Gross Plant Efficiency

≥ 7,880 hr/year
≤ 12% of total cap.
≥ 18%

Heat Rate

≤ 25,000
,
kJ/kWh
/

Warranty

3 years

1-3 % vol

Efficiency of Gasifier & Cleaning
System

>75%

Efficiency of Gas Engine

>30%

Warranty

3 years
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การวิเคราะหทางการเงิน
การวเคราะหทางการเงน

สมมติฐานในการวิเคราะหทางการเงิน
สมมตฐานในการวเคราะหทางการเงน
• ขอมูลทางการเงิน
–
–
–
–

• สิทธิประโยชนทางภาษี BOI

หนี้สิน:ทุน = 70:30
แหลงเงินกู = ธกส.
อัตราดอกเบีย
้ เงินกู = 5% ตอป
ระยะเวลาเงินกู 7 ป (Grace Period 1 ป)

–
–

ไดรบ
ั ยกเวนภาษีนําเขาเครื่องจักร
ไดรบ
ั ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยยกเวนภาษีปท
 ี่ 1-8 และ
เรียกเก็บภาษีในอัตรา 50% ในปที่ 9-13

• การเดินเครื่องโรงไฟฟา รายไดและคาใชจา
 ยดําเนินการ
Micro
Turbine

Gasification

สมมติฐาน
100 kW

200 kW

400 kW

600 kW

1000 kW

990 kW

มูลคาโครงการ (ลานบาท)

14

18

26

37

60

88.5

Operation Capacity (kW)

90

180

360

540

900

990

Plant Factor ((%))

60%

60%

70%

70%

70%

90%

Internal Load (%)

10%

10%

10%

10%

10%

15%

420,480

840,960

1,962,240

2,943,360

4,905,600

6,772,800

รายไดจากการขายไฟฟา (ลานบาท/ป) *

1.35

2.70

6.30

9.50

15.76

21.27

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช (ตันตอป) **

605

1,211

2,826

4,238

7,064

15,079

คาเชื้อเพลิง (ลานบาท/ป) ***

0.38

0.75

1.72

2.56

4.27

8.60

หนวยไฟฟาที่ขายเขาระบบ (kWh/ป)

คา O&M (% ของเงินลงทุนตอป)***
คา Admin (ลานบาท/ป)
คา
(ลานบาท/ป)***
หมายเหตุ:

7.5%
0 76
0.76

5.0%
0 96
0.96

2.5%
1 19
1.19

*
อัตราคาไฟเฉลี่ย เทากับ 3.11 บาท/หนวย กําหนดใหเพิ่มขึ้นปละ 0.7%
** เชือ
้ เพลิงในกรณีฐานเปนเศษไม ราคารวมคาจัดการ 540 บาท/ตัน อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 1.28 kg/kWh
*** คา O&M และ คา Admin กําหนดใหเพิ่มขึ้นปละ 3%
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ผลตอบแทนการลงทนในกรณี
ผลตอบแทนการลงทุ
นในกรณฐาน
ฐาน
1. ณ ระดับ Adder ปจจุบัน โรงไฟฟาชีวมวลขนาดต่ํากวา 600 kW จะไมมค
ี วามคุมคาในการลงทุน
2. โรงไฟฟาขนาด 600 kW ขึ้นไป มีผลตอบแทนการลงทุนในรูป IRR เปนบวก แตมีคา NPV ติดลบ
(NPV ติดลบ หมายถึง ผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดสุทธิตลอดอายุโครงการเมื่อคิดกลับมาเปน
มูลคาปจจุบันแลวมีคานอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรก)

Gasifica
ation

3 โรงไฟฟ
3.
โรงไฟฟาา Micro Turbine ขนาด 990 kW มภาระตนทุ
มีภาระตนทน
น (1) Project Cost สู
สงกว
งกวาา และ
(2) ตนทุนการใชเชื้อเพลิงสูงกวา (ชั่วโมงการเดินเครื่องและอัตราการกินเชื้อเพลิงมากกวา) โรงไฟฟา
Gasification ขนาด 1,000 kW ทําใหแมวา โรงไฟฟา Micro Turbine จะผลิตไฟฟาไดมากกวา
แตผลตอบแทนการลงทุนของทั้ง 2 เทคโนโลยีจะใกลเคียงกัน

ขนาดโรงไฟฟา

IRR
(%)

NPV
(ลานบาท)

Pay Back Period
(ป)

100 kW

N/A

-24.01

>15

200 kW

N/A

-22.69

>15

400 kW

-10.50%

-16.51

>15

600 kW

4.31%

-7.09

10.01

1,000 kW

6.30%

-5.48

8.55

6.61%

-8.08

9.96

Micro Turbine 990 kW
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ผลการวิเคราะหกรณีมีปจจัยเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis)
ผลการวเคราะหกรณมปจจยเปลยนแปลง
ปจจัย
ราคาเชื้อเพลิง
Base Case = 540 บาท

ชนิดเชื้อเพลิง*
Base Case = เศษไม

มูลคาเงินลงทุน
(Project Cost)

การเปลีย
่ นแปลง

ผลกระทบ

+ 100 บาท

IRR ลดลงประมาณ 2%

- 100 บาท

IRR เพิ่มขึ้นประมาณ 2%

เหงามัน/ซังขาวโพด/ฟางขาว

IRR เพิ่มขึ้นนอยกวา 1% (ไมมีนัยสําคัญ)

แกลบ

ไมเหมาะสมสําหรับนํามาใชเปนเชื้อเพลิงใน
โรงไฟฟาขนาดเล็ก
โรงไฟฟาขนาดเลก

+10%

Gasification
= IRR ลดลงมากกวา 2%
Micro Turbine = IRR ลดลงประมาณ 2%

-10%

Gasification
= IRR เพิม
่ ขึ้นมากกวา 2%
Micro Turbine = IRR เพิม
่ ขึ้นประมาณ 2%

หมายเหต:: พจารณาเฉพาะขนาดโรงไฟฟาทมความเปนไปได
พิจารณาเฉพาะขนาดโรงไฟฟาที่มีความเปนไปได ณ ระดบการสนบสนุ
ระดับการสนับสนน
ในปจจบั
หมายเหตุ
น Adder ในปจจุ
บน

ขอสรุป
ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนโครงการ (IRR) ไดแก ราคาเชื้อเพลิงและมูลคาเงินลงทุน
มููลคาเงินลงทุุนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะสงผลกระทบตอ IRR ของโครงการ
ในการศึกษานี้ใชสมมติฐานการจัดการตนทุนราคาเชื้อเพลิงใหอยูในระดับเดียวกัน โดยความแตกตางของ
คาใชจายในการเก็บรวบรวมและจัดการใชวธ
ิ ีการใหเงินชดเชยการลงทุนในสวนนี้
34

การประเมินราคาชีวมวลที่รวมการจัดการ
การประเมนราคาชวมวลทรวมการจดการ
ชีวมวล

ฟางขาว

เหงามันสําปะหลัง

ซังขาวโพด

เศษไม

0.13 – 0.50

-

-

-

0.5 – 0.6
0.5 – 0.6
1.0

1.5 - 2
0.5 - 0.6
0.9 - 1.05
-

0.5 – 0.6
0.6 – 0.7
-

0.5 – 0.6
0.6 – 0.7
-

2 13 – 2.70
2.13
2 70

2 90 – 3.65
2.90
3 65

1 10 – 1.30
1.10
1 30

1 10 – 1.30
1.10
1 30

สวนที่ 1 คาเครองจกรและอุ
สวนท
คาเครื่องจักรและอปกรณ
ปกรณ (ลานบาท)
(ลานบาท)
คาเก็บรวบรวม
คาเตรียมเชื้อเพลิง
• ทําความสะอาด
• ไลความชืน
้
• สับยอย
• อัดแทง
รวม (ลานบาท)
(ลานบาท)

สวนที่ 2 คาใชจา
 ยในการจัดการตอหนวย (บาท/ตัน)
คาชีวมวล
คาจัดหาชีวมวล
คาจดหาชวมวล
• เก็บรวบรวม
• ขนสง
คาเตรียมเชื้อเพลิง
• ทําความสะอาด
• ไลความชืน
้
• สับยอย
• อัด
ั แทง

55
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300

300

100
50

75
50

50

50

25% ของราคา
100
-

5% ของราคา
50% ของราคา
100
-

25% ของราคา
100
-

25% ของราคา
100
-

รวม (บาท/ตัน)

356

347

538

538

รวม (บาท/kWh)

0.66

0.67

0.63

0.69
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บทสรุ
ส ปและขอเสนอแนะ
ส
บทสรุป
1. ณ ระดับ Adder เทากับ 0.5 บาท/หนวย ระดับผลตอบแทนของโครงการไมคุมคาตอ
การลงทนในเชิ
การลงทุ
นในเชงพาณชย
งพาณิชย
2. ตนทุนการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาขนาดต่า
ํ กวา 400 กิโลวัตต จะสูงกวารายไดคา
 ไฟ
เฉลีย
่ ตอหนวย สําหรับทุกเชื้อเพลิง
ขอเสนอแนะ
รัฐจําเปนตองกําหนดมาตรการสนับสนุนทางดานการเงิน เพื่อใหโครงการมีความคุม
 คา ดังนี้
•

ในชวงแรก รัฐควรใชรป
ู แบบการสนับสนุนเงินลงทุน (Investment Subsidy)
สําหรับโครงการตนแบบ โดยขอเงินสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษฯ

•

เมื่อโครงการตนแบบประสบผลสําเร็จและตองการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยาง
แพรหลายในเชิงพาณิชย รัฐจึงกําหนดมาตรการสนับสนุนตอหนวยไฟฟาที่ผลิต
ได (Production Subsidy)
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ขอเสนอการสนับสนนเงิ
ขอเสนอการสนบสนุ
นเงนลงทุ
นลงทนสํ
นสาหรบโครงการตนแบบ
าหรับโครงการตนแบบ

ขนาดโรงไฟฟา

กรณท
กรณี
ที่ 1
สนับสนุนเงินทั้งหมด
ในชวงพัฒนาโครงการ

กรณท
กรณี
ที่ 2
สนับสนุนเงินในชวงพัฒนาโครงการ
และ 3 ปแรกของการเดินเครือ
่ ง

ต่ํากวา 801 kW

ชว
 งพัฒ
ั นาโครงการ
โ
: 30% ของมูลคา

40% ของมูลคาการลงทุน
การลงทุน แตไมเกิน 12 ลานบาท/โครงการ
เริ่มแรก แตไมเกิน 17 ลานบาท
3 ปแรก : 2 ลานบาท/ป
ตอโครงการ
รวมเงินทั้งสิน
รวมเงนทงสน
้ 18 ลานบาท/โครงการ
ลานบาท/โครงการ

801 - 1,000
1 000 kW

ชวงพัฒนาโครงการ : 25% ของมูลคา
35% ของมูลคาการลงทุน
การลงทุน แตไมเกิน 16 ลานบาท/โครงการ
เริ่มแรก แต
เรมแรก
แตไมเกน
ไมเกิน 24 ลานบาท
ลานบาท
3 ปแรก : 3 ลานบาท/ป
ตอโครงการ
รวมเงินทั้งสิน
้ 25 ลานบาท/โครงการ

• รัฐจําเปนตองกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมใหนักลงทุนที่มีประสบการณหรือเจาของเทคโนโลยีเปนผูถือหุน

หลักในระยะแรก โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่รัฐใหเงินสนับสนุนทั้งหมดในชวงพัฒนาโครงการ

• รัรฐจาเปนตองจดเตรยมงบประมาณและผู
ฐจําเปนตองจัดเตรียมงบประมาณและผเชยวชาญในการเปนพเลยงใหกบชุ
ชีย
่ วชาญในการเปนพี่เลี้ยงใหกับชมชนในการบริ
มชนในการบรหารโครงการ
หารโครงการ
และตองมีทีมติดตามประเมินผลการใหเงินสนับสนุนการลงทุนในระยะเริม
่ แรกดวย
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การกําหนดราคารับซื้อไฟฟาสวนเพิ่ม
ทีท
ี่ ําใใหโครงการมีีความเป
ปนไปไ
ไปไดทางการเงิิน
สมมติฐานที่ใชในการประเมิน
- กําหนดโดยใหผลตอบแทนในสวนทุน (Return on Equity : ROE) ของโครงการเทากับ 15%
ซึง่ เปนคาเฉลี่ยของธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศไทย (15%-17%)

Adder

- โดย ณ ระดับ ROE = 15% จะทําให NPV > 0 และ Project IRR จะอยูในชวง 11%-12%

Gasification

ขนาดโรงไฟฟา

หนวย: บาท

เศษไม

ซังขาวโพด

ฟางขาว

เหงามัน

จํานวนป

แกลบ

เฉลี่ย

ป

100 kW

8.09

8.03

8.04

8.08

15 ป

9.61 (15 ป)

8.07

15

200 kW

4.18

4.11

4.13

4.17

15 ป

5.70 (15 ป)

4.16

15

400 kW

2.45

2.35

2.37

2.42

7 ป

3.25 (15 ป)

2.41

7

600 kW

1.41

1.32

1.34

1.39

7 ป

2.53 (15 ป)

1.38

7

1000 kW

1.17

1.08

1.10

1.15

7 ป

2.36 (15 ป)

1.14

7

1.37

1.47

-

-

7 ป

2.43 (20 ป)

1.42

7

Micro Turbine
990 kW

Gasificatio
on

Feed-in-Tariff

หนวย: บาท

ขนาดโรงไฟฟา

เศษไม

ซังขาวโพด

ฟางขาว

เหงามัน

แกลบ

เฉลี่ย

100 kW

10.91

10.84

10.86

10.90

12.43

10.89

200 kW

7.00

6.93

6.95

6.98

8.52

6.98

400 kW

4.56

4.49

4.51

4.54

6.07

4.54

600 kW

3.83

3.77

3.78

3.82

5.35

3.81

1000 kW

3.66

3.60

3.61

3.65

5.18

3.64

Micro Turbine
990 kW

3.77

3.85

-

-

5.26

3.81

คาเฉลี่ยของ Adder และ FiT คิดเฉลี่ยจากตัวเลขที่คํานวณไดในแตละประเภทเชื้อเพลิงโดยตัดคาที่มากและนอยที่สุดออก (Micro Turbine ตัดออกเฉพาะแกลบ)
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ขอเสนอการใหเงินสนับสนนต
ขอเสนอการใหเงนสนบสนุ
นตอหนวยไฟฟาทผลตได
อหนวยไฟฟาทีผ
่ ลิตได
Adder

Feed-in-Tariff

ขนาดกําลังการผลิต
บาท

ป

บาท

นอยกวาหรือเทากับ 400 kW
(<= 400 KW)

2 40
2.40

7ป
ป

4 53
4.53

มากกวา 400 KW
แตนอยกวาหรือเทากับ 600 kW
(400 < KW< = 600)

1.37

7 ป

3.80

มากกวา 600 KW
แตนอยกวาหรือเทากับ 1,000 kW
(600 < KW< = 1,000)

1.13

7 ป

3.63

• โรงไฟฟาขนาดต่ํากวา 400 kW ถึงแมจะใหการสนับสนุนแลว ระยะเวลาการคืนทุนยังมากกวา 7 ป
ทําใหไมมีโอกาสไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน กลาวคอ
ทาใหไมมโอกาสไดรบสนเชอจากสถาบนการเงน
กลาวคือ ไมมความเปนไปไดในการพฒนาเชงพาณชย
ไมมีความเปนไปไดในการพัฒนาเชิงพาณิชย
• ถึงแมวาระดับ Adder ที่จะทําใหโรงไฟฟาที่ใชชีวมวลแตละชนิดคุมทุน จะแตกตางกัน แตในทางปฏิบัติ
รัฐไมสามารถใหการสนับสนุนแยกรายชีวมวลได จึงกําหนด Adder จากคาเฉลี่ย
• สํ
สาหรบโรงไฟฟาขนาด
าหรับโรงไฟฟาขนาด 1 MW ระดบ
ระดับ Adder สาหรบแกสซฟเคชนและกงหนไอนาขนาดเลกตางกน
สําหรับแกสซิฟเคชั่นและกังหันไอน้ําขนาดเล็กตางกัน
เพียงเล็กนอย จึงเลือกใชระดับ Adder สําหรับเทคโนโลยีแกสซิฟเ คชั่นซึ่งต่ํากวา
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แนวทางมีสวนรวมของชุมชน
เรื่องการลงทุนและการจัดการบริหาร

การมีสวนรวมของชุมชนตอการลงทุน
ในการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลชมชน
ในการพฒนาโรงไฟฟาชวมวลชุ
มชน
หลัก
ั การในการพั
ใ
ัฒนาโรงไฟฟ
โ ไฟฟาชี
ชวมวลชุ
ชมช
ชน : เพอให
ื่ ใ 
ชุมชนและสมาชิกในชุมชน ไดรับผลประโยชนจากการ
พัฒนาในลําดับตนๆ
พฒนาในลาดบตนๆ
ลักษณะการลงทุนของชุมชน
• การจําหนายชีวมวลชุมชน : ทําใหชุมชนมีรายไดจากการ
ขายชีวมวลซึ่งเปนของเหลือใชทางการเกษตร
• ธุ
ธรกิ
รกจของชุ
จของชมชน
มชน : การพฒนาโรงไฟฟาชุ
การพัฒนาโรงไฟฟาชมชนควรมี
มชนควรมสวน
สว
 น
ชวยสนับสนุนในเกิดธุรกิจชุมชน
การเขารวมลงทน/ถื
น/ถอหุ
อหนในโรงไฟฟา
ในโรงไฟฟา : การทชุ
การทีช
่ มชนมี
มชนมสวนรวม
สวนรวม
• การเขารวมลงทุ
ในการลงทุน ชุมชนจะมีความรูส
 ึกเปนเจาของ และทําใหเกิด
การยอมรับในการพัฒนา
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ผลการสํารวจความเห็นชุมชุน
ความคิดเห็นชมชนต
ความคดเหนชุ
มชนตอการลงทุ
อการลงทนของชมชนในโรงไฟฟ
นของชุมชนในโรงไฟฟาชวมวลชุ
าชีวมวลชมชน
มชน
• ทุกชุมชนตองการมีสวนรวมในการลงทุน
• ตองการขอแนะนําแนวทางการลงทุนของชุมชนจากภาครัฐ
• ตองการใหภาครัฐ/หรือผูพัฒนาโครงการอื่นเปนผูลงทุนใหกอน
• การกําหนดใหชาวบาน/ชุมชนไปซื้อหุนโรงไฟฟาภายหลังได
• การตั้งกลุมเฉพาะของชุมชนในการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวของหรือ
ในโรงไฟฟา ซงภาครฐควรสนบสนุ
ในโรงไฟฟา
ซึ่งภาครัฐควรสนับสนนด
นดานการฝกอบรมแกชุ
านการฝกอบรมแกชมชน
มชน
เพื่อใหมีความรูความสามารถในการบริหารกลุมธุรกิจใหประสบ
ความสําเร็จ
• ชุมชนจัดตั้งเปนกลุมธุรกิจจัดหาและจําหนายชีวมวลใหโรงไฟฟา
• ชุมชนที่มีกลุมสหกรณหรือกลุมธุรกิจอยูแลวสามารถทําธุรกิจ
ตอ
 ยอดเป
ปนกลุมธุรกิจ
ิ จััดหาและจํา
ํ หนายชีีวมวลได
ไ 
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ขอเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมของชุมชน
ดานการลงทุน
ุ ที่เหมาะสม
จากแนวคิดตามทฤษฎี/ความตองการของชุมชนซึ่งไดจากการสํารวจมาพิจารณาประกอบกัน
สรุุปเปนแนวทางการมีสวนรวมของชุม
ุ ชนตอการลงทุน
ุ และการบริหารจัดการโรงไฟฟาชีวมวลชุม
ุ ชน
แบบครบวงจรที่จะสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงสําหรับชุมชนในประเทศไทย ไดดังนี้

(1) การมีสวนรวมของชุมชนดานการลงทุน
เพอใหการมสวนรวมของชุ
เพื
่อใหการมีสวนรวมของชมชนด
มชนดานการลงทุ
านการลงทนเกิ
นเกดไดจรงสาหรบโครงการตนแบบ
ดไดจริงสําหรับโครงการตนแบบ รั
รฐควรกาหนดเปน
ฐควรกําหนดเปน
เงื่อนไขใหนักลงทุนตองปฏิบัติ ในการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมดานการลงทุนเพื่อใหไดรับ
ประโยชนจากการลงทุนอยางแทจริง
1 1 การลงทุนในธุ
1.1
ใ รกิจ
ิ โรงไฟฟ
โ ไฟฟา ผูพัฒนาโครงการต
โ
นแบบตอง
เปดโอกาสใหกลุมของชุมชนหรือชุมชนสามารถเขาไปลงทุน
ในโรงไฟฟาได โดย
เปดโอกาสใหกลุมชุมชน/ชาวบานเขาลงทุนหรือถือหุน
โรงไฟฟาโดยตรง
โรงไฟฟาโดยตรง
ชุมชนลงทุนผานการใหสิทธิในการพัฒนาโครงการ
การลงทุนของผูพัฒนาโครงการในลักษณะ BOT

1.2 การลงทุนในธุรกิจจัดหาชีวมวลชุมชนเพื่อจําหนายใหโรงไฟฟา

ผูพัฒนาโครงการตนแบบตองทําสัญญาผูกพันกับกลุมธุรกิจชุมชน
จัดหาเชื้อเพลิง โดยตองรับซื้อชีวมวลจากธุรกิจชุมชนเปนลําดับแรก
/รับประกันราคารับซื้อขั้นต่ํา การจัดตั้งกลุมธุรกิจจัดหาและจําหนาย
ชีวมวลสามารถทําได ดังนี้
การจัดตั้งกลมวสาหกจชุ
การจดตงกลุ
วิสาหกิจชมชนจั
มชนจดหาและจาหนายชวมวลชุ
ดหาและจําหนายชีวมวลชมชน
มชน
การตอยอดสหกรณ/กลุมธุรกิจชุมชนที่มีอยูแลวทําธุรกิจจัดหา
และจําหนายชีวมวล
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การมีสวนรวมของชุมชน
ตอการบริหารจัดการโรงไฟฟาชีวมวลชมชน
ตอการบรหารจดการโรงไฟฟาชวมวลชุ
มชน
กิจกรรมหรือสิง
่ บงบอกทีส
่ า
ํ คัญถึงการเปดโอกาสใหชุมชน
เขามามีสว
 นรวมในการบริหารจัดการโรงไฟฟา ไดแก
การใหขอมูลขาวสารแกชุมชนที่ครบถวนในเวลา โดยตองมีตั้งแต
ชวงกอนการพัฒนา ชวงกอสราง และชวงดําเนินการแลว
การเคารพ/ใหความสําคัญตอความคิดเห็นของชมชน
การเคารพ/ใหความสาคญตอความคดเหนของชุ
มชน
การปรึกษาหารือระหวางกัน โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวพันกับชุมชน
การจัดตั้งคณะกรรมการรวมติดตามการกอสราง/การดํ
/
าเนินการ
ของโรงไฟฟา
การมีสวนรวมของชุมชนในการคัดเลือกผูรับเหมา/การจางคนในพื้นที่
เปนแรงงาน
เปนแรงงาน
การเปดโอกาสใหชุมชนเขาเยี่ยมชมกิจการไดตลอดเวลา
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ผลการสํารวจความเห็นชุมชุน
ความคิดเห็นชมชนต
ความคดเหนชุ
มชนตอการมสวนรวมในการบรหารโรงไฟฟาชวมวลชุ
อการมีสวนรวมในการบริหารโรงไฟฟาชีวมวลชมชน
มชน
ตอ
 งการมีส
ี วนรวมในการบริ
ใ
ิหารจััดการโรงไฟฟ
โ ไฟฟา
ตองการการมีกลุมหรือผูแทนของชุมชนในการติดตามและ
รวมในการบริหารจัดการโรงไฟฟา
รวมในการบรหารจดการโรงไฟฟา
ตองการการฝกอบรมใหมีความรูเรื่องโรงไฟฟา
ชมชนต
ชุ
มชนตองไดรบขอมู
องไดรับขอมลก
ลกอนและมสวนรวมในการตดสนใจ
อนและมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ตองการขอมูลที่ครบถวนในทุกดาน (ทั้งดานบวกและดานลบ)
ประเดนทชุ
ประเด็
นที่ชมชนมี
มชนมความกงวลมากทสุ
ความกังวลมากที่สด (เทคโนโลย
(เทคโนโลยี ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และความเปนอยู)
ตองการศึกษาดูงานจากโครงการจริง
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ขอเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมของชุมชน
ดานการบริหารจัดการโรงไฟฟาชีวมวลชุุมชนที่เหมาะสม
(1) การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการโรงไฟฟาชีวมวลชุมชน
การสนับสนุนการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร หนวยงานภาครัฐควรกําหนดใหผูพัฒนา
โครงการมีความชัดเจนในการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสว
 นรวมในการบริหารจัดการโรงไฟฟาชีวมวล
ชุมชน โดยสาระสําคัญที่ตองกําหนดใหผูพัฒนาโครงการตองดําเนินการ มีดังนี้
2.1 การใหขอมูลและการทําความเขาใจกับชุมชน (ทั้งกอนการพัฒนาโครงการ ระหวางการ
พัฒนาโครงการและหลังเปดดําเนินการแลว)
2.2 การรับฟง ปรึกษาหารือ และเคารพความคิดเห็นของชุมชน (เปนกระบวนการสําคัญที่ตอง
ดําเนินการ จงจะถอวากระบวนการมสวนรวมของชุ
ดาเนนการ
จึงจะถือวากระบวนการมีสวนรวมของชมชนต
มชนตอการบรหารจดการโรงไฟฟา
อการบริหารจัดการโรงไฟฟา
มีความครบถวน)
2.3 การจัดตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อติดตามการดําเนินการของโรงไฟฟา

(2) การสนับสนุนจากภาครัฐในการใหความรูชุมชน
การมสวนรวมของชุ
การมี
สวนรวมของชมชนในเรื
มชนในเรองการลงทุ
่องการลงทนและการบริ
นและการบรหารจดการโรงไฟฟา
หารจัดการโรงไฟฟา ชมชนเองจํ
ชุมชนเองจาเปนตองมความรู
าเปนตองมีความร
และทักษะในดานการลงทุนและการบริหารจัดการ
ดังนั้น ภาครัฐควรใหความชวยเหลือชุมชน ดานการฝกอบรมแกชุมชนในเรื่องการบริหารจัดการทางธุรกิจ
และความรในเรื
และความรู
นเรองโรงไฟฟา
่องโรงไฟฟา ตลอดจนวิ
ตลอดจนวธการบรหารจดการโรงไฟฟาใหแกชุ
ธีการบริหารจัดการโรงไฟฟาใหแกชมชนที
มชนทมศกยภาพในการ
่มีศักยภาพในการ
พัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลชุมชน
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ขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริม
โรงไฟฟาชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร

มาตรการสงเสริมพลังงานหมนเวี
มาตรการสงเสรมพลงงานหมุ
นเวยนโดยทวไป
ยนโดยทั่วไป
มาตรการดานระเบียบปฏิ
ฏบัติ
1.

Interconnection Agreements

2.

Power Purchase Agreements, PPA

3.

Net Metering
g

4.

Renewable Portfolio Standard : RPS

มาตรการดานการเงินและภาษี ((Fiscal Incentives))
1. Investment Incentives
• Investment Subsidies
• Investment
est e t Tax
a C
Credits
ed ts

มาตรการอื่นๆ อาทิ
1.

การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลด
ตนทุนการผลิตในระยะยาว

2.

การเก็บภาษีสิ่งแวดลอม

3.

นโยบายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศ

4.

ตลาดพลังงานสีเขียว

5
5.

การสรา งอุปสงคพลัังงานหมุนเวีียนทีีแ
่ นนอน

6.

การนําผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมของ
การผลิตไฟฟามาใชในการวางแผน
การจัดหาและจัดการพลังงาน

• Other Investment Tax Incentives
• Preferential Finance
2. Production Incentives
• Per kWh Production Subsidy หรือ Feed-in Tariff
• Per kWh Production Tax Credits
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สถานะโครงการโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็ก
ที่ขายไฟฟาเขาระบบในปจจบั
ทขายไฟฟาเขาระบบในปจจุ
บน

ที่
1
2
3
4
5
6

บริษัท / บุคคล
บจก.ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอรยี่
นส. ธัญญดา เลิศวิชัย
บจก.ผลิตไฟฟาชีวมวล
หจก.ธัญญกิจนครปฐม (2521)
หจก.ธญญกจนครปฐม
บจก.โรงสีไฟจิตรเสริมไทย
บจก.พลังงานเพื่อการอนุรักษและ
สิ่งแวดลอม

สถานทีต่ ั้ง
โรงไฟฟา

ประเภท
โรงไฟฟา

ประเภท
เชื้อเพลิง

จ.เชียงราย Gas engine ซังขาวโพด
จ.กาญจนบุรี Gas engine เศษวัสดุ
จ.เพชรบูรณ Gas engine
จ.นครปฐม
ฐ Gas engine
จ.พิจิตร
จ.ชัยนาท

Gas engine
Gas engine

ขี้เลื่อย
แกลบ
แกลบ
แกลบ

กําลังการ
ผลิตติดตั้ง
( )
(MW)

ปรมาณ
ปริ
มาณ
ขายตาม
สัญญา
(MW)

0.160
0.200
0.600
0.625
1.000
1.000

0.135
0.180
0.600
0.750
0.850
0.800

-- ปจจุ
ปจจบับนยงไมมโรงไฟฟาชวมวลขนาดเลกทเกดขนจรงในเชงพาณชย
นยังไมมีโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็กที่เกิดขึ้นจริงในเชิงพาณิชย -49

ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริม
โรงไฟฟาชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร

ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็ก
ไมสามารถเกิดขึ้นไดจริงในเชิงพาณิชย
ไมสามารถเกดขนไดจรงในเชงพาณชย
(1) คุณสมบัต
ั ิชีวมวลทําํ ใใหต
 นทุน
การรวบรวมและจัดการสูง
(2) ความเสี่ยงดานเชื้อเพลิง
(3) ความเสีย
่ งดานเทคโนโลยี
(4) ความไมประหยัดตอขนาด
(5) ระดบผลตอบแทนไมคุ
ระดับผลตอบแทนไมคม
 คา
คา
การลงทุนเชิงพาณิชย
(6) โอกาสของการไดรบ
โอกาสของการไดรับ
สนับสนุนเงินกูจากธนาคาร

(7) การขาดความร
การขาดความรูความเข
วามเขาใจ
าใจ
ในการจัดทําแผนธุรกิจ
(8) ทศนคตของชุ
ทัศนคติของชมชนต
มชนตอโรงไฟฟา
อโรงไฟฟา
(9) ชุมชนขาดความพรอมดาน
การลงทน
การลงทุ
น
(10) โอกาสการสงผานเงินสนับสนุน
ของภาครัฐไปยังชมชน
ของภาครฐไปยงชุ
มชน
(11) ความลมเหลวของการพัฒนา/
ิ
ั
บรหารจดการโครงการตนแบบ
โ

(12) ปญหาการใหอนุญาตของ

หนวยงานภาครั
ั
ฐ
51

(1) ปญหาจากคุณสมบัติของชีวมวล
ตนทุนการรวบรวมและจัดการชีวมวลชุมชนที่สูงขึ้นจาก
♦ ชีวมวลส
สวนใหญ
ใ
อยูกระจััดกระจาย (มี
( ค
ี าใชจายในการรวบรวมสู
ใ
ส ง)
♦ ความชื้นสูง ♦ ความหนาแนนต่ํา ♦ ขนาดเชื้อเพลิงไมสม่ําเสมอ
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ปญหาอปสรรค
ปญหาอุ
ปสรรค (ต
ตอ)
ตอ
อ)
(2) ความเสี่ยงดานเชื้อเพลิง
•
•

(3) ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี

การจัดหา ปริมาณตามฤดูการเกษตร
ราคาผันผวน ถูกแยงซื้อจากธุรกิจอื่น

แนวทางแกไข
• ชีวมวลหลัก(คงเหลือ) /ชีวมวลเสริม
• กาหนดขนาดโรงไฟฟาใหเหมาะสม
กําหนดขนาดโรงไฟฟาใหเหมาะสม
• การสํารองเชือ
้ เพลิงชีวมวล

•
•

– จากการเตรี ย มเชื้ อ เพลิ ง
– จากการออกแบบ Gasifier และ
ระบบทํา ความสะอาดก า ซเชื้ อ เพลิ ง
ระบบทาความสะอาดกาซเชอเพลง

•

กําลังการผลิต (MW)
มูลคาเงินลงทุน (ลานบาท/MW)
O&M (% of Project Cost)
Plant Factor (%)
ตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวยไมรวม
คาเชื้อเพลิง (฿/kWh)
หมายเหตุ:

เครื่องยนตดด
ั แปลงประสิทธิภาพต่ํา
แนวทางแกไข - กําหนด Spec. ขัน
้ ต่ํา

รับประกันอปกรณ
รบประกนอุ
ปกรณ/ประสทธภาพการผลต
/ประสิทธิภาพการผลิต

(4) ความไมประหยัดตอขนาด
เทคโนโลยี

ยั ง ไม มี โ ครงการเชิ ง พาณิ ช ย
ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ
ป ญ หาก า ซเชื้ อ เพลิ ง คณภาพต่
ปญหากาซเชอเพลงคุ
ณ ภาพตาํา

Steam Turbine

Gasification

7-91)
60-70
1.2-1.7
91

0.99
89.4
2.5
90

4.5-5.51)
742)
2-5
91

1
60
5
70

0.4-0.6
62-65
5-7.5
70

0.1-0.2
90-140
7.5
60

1.43

1.60

1.9

2.07

2.21-2.86

4.73-7.8

1) ขอมูลโครงการที่ ESCO Fund เขารวมลงทุน
2) เงินลงทุนที่รวมสําหรับการรับประกันรายไดเปนระยะเวลา 7 ป

53

ปญหาอปสรรค
ปญหาอุ
ปสรรค (ต
ตอ)
ตอ
อ)
(5) ระดบผลตอบแทนไมคุ
ระดับผลตอบแทนไมคม
 ค
คา
า
การลงทุนในเชิงพาณิชย

(6) โอกาสการได
โอกาสการไดรบสนบสนุ
รับสนับสนน
น
เงินกูลงทุน

ภายใต Adder ปจจุบัน 50 สต
สต../หนวย
• ขนาด 400 kW ไมคุมลงทุน
• ขนาด 600 - 1,000 kW
IRR ~ 4.3%-6.3%
4 3% 6 3%
แนวทางแกไข
- สนับสนุนเงินลงทุนโครงการตนแบบ
- เพิิม
่ ราคารัับซืื้อไฟฟาชีีวมวลชุมชน

•

ธนาคารไมปลอยสินเชื่อเพราะ
ไมมีตัวอยางการผลิตเชิงพาณิชย

•

หากปลอยสินเชื่อจะเรียก
หากปลอยสนเชอจะเรยก
หลักทรัพยค้ําประกันเต็มมูลคา

(7) การขาดความรูความเขา
 ใจในการจั
ใ ใ
ัดทํําแผนธุรกิิจ
นักลงทุนรายเล็ก/ชุมชนขาดทักษะในการจัดทําแผนธุรกิจ
ซึง
ึ่ เป
ปนสิง
ิ่ สํา
ํ คััญตอ
 การยืน
่ื ขอรับ
ั สิน
ิ เชือ
่ื จากสถาบัันการเงิิน
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ปญหาอุป
ุ สรรค (ตอ)
(8) ทัศนคติชุมชนตอโรงไฟฟา

การไมยอมรับของชุมชนเปน
อุปสรรคสําคัญในการพัฒนาโรงไฟฟา
•
•
•

แนวทางแกไข
การใหขอมูลที่ครบถวนในเวลา
การสรางความรความเขาใจเรอง
การสรางความรู
วามเขาใจเรื่อง
โรงไฟฟาชีวมวลชุมชน
การสรางความเชิ่อมั่นแกชุมชน

(9) ความไมพรอมของชุมชน
ดา
 นการลงทุน
• ไมพรอมดานเงินทุน
• ไมมโอกาสการไดรบสนเชอลงทุ
ไมมีโอกาสการไดรับสินเชื่อลงทน
น
• ไมมีความรูการบริหารเชิงธุรกิจ
• ขาดความรู/ทักษะดานเทคนิคใน
การบริหารโรงไฟฟา
การบรหารโรงไฟฟา
แนวทางแกไข ใหการฝกอบรมให
ความรููและมีพี่เลี้ยงสนับสนุุน

(10
10)) การสงผานเงินสนับสนุนไปยังชุมชน

แนวทางแกไข
ไ
 กาหนดเงอนไขประกอบการอนุ
ํ
ื่ ไ ป
ญาต (การรับ
ั ประกั
ป น
ั ราคา)
ราคา)
(11
11)) โอกาสล
โอกาสลมเหลวของการบรหารโรงไฟฟาตนแบบและธุ
มเหลวของการบริหารโรงไฟฟาตนแบบและธรกิ
รกจของชุ
จของชมชน
มชน
(12
12)) ปญหาการขออนุญาตที่มาจากการบริหารงานภาครัฐ
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ขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริม
โรงไฟฟาชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร

ขอเสนอแนะ
แนวทางในการสงเสริมโรงไฟฟาชีวมวลแบบครบวงจร
แนวทางในการสงเสรมโรงไฟฟาชวมวลแบบครบวงจร

ขอเสนอแนะแนวทาง/มาตรการการสงเสริม
โรงไฟฟาชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร

ขอเสนอแนะแนวทาง/มาตรการการสงเสริม
โรงไฟฟาชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร

1. สนับสนุนทางการเงินเพือ
่ ใหโครงการ
มีความคุมคาตอการลงทุน

1. ผูพัฒนาโครงการ

2. สงเสริมโครงการตัวอยางโรงไฟฟา
ชีวมวลชมชนที
ชวมวลชุ
มชนทประสบความสาเรจ
่ประสบความสําเร็จ

3. ขนาดของโรงไฟฟา

3. กําหนดเงือ
่ นไขประกอบการใหอนุญาตให
ชุมชนไดประโยชนจากการพัฒนาโครงการ
4 มหนวยงานพเลยงในการพฒนาโครงการ
4.
มีหนวยงานพี่เลีย
้ งในการพัฒนาโครงการ
5. ใหการสนับสนุนดานการลงทุน

2. พื้นที่ในการพัฒนา
4. การจัดการเพื่อใหเกิดความพอเพียง
ของชีวมวลสําหรับโรงไฟฟา
5. การจัดการดานเทคโนโลยี
6. การลงทุนและธุรกิจสนับสนุนของชุมชน

6. สนับสนุนดานการฝกอบรม/ใหความรู

7. การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
โรงไฟฟาของชุมชน

7 สนับ
7.
ั สนุนการศึก
ึ ษาวิจ
ิ ัยพัฒ
ั นาเทคโนโลยี
โ โ ี

8. การจัดทําแผนธุรกิจเสนอสถาบันการเงิน

8. การกําจัดปญหาอุปสรรคที่มาจากการบริหาร
จัดการของภาครัฐ

9. แหลงเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
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ขอเสนอแนะแนวทาง/มาตรการในการสงเสริม
โรงไฟฟาชีวมวลชมชนแบบครบวงจร
โรงไฟฟาชวมวลชุ
มชนแบบครบวงจร
1. การสนับสนุนทางการเงินเพื่อใหโครงการมีความคุมคาตอการลงทุน
» การสนับสนุนเงินลงทุนสําหรับโครงการตนแบบ (Investment Subsidy)
กรณีที่ 1
สนับสนุนเงินทั้งหมด
ในชวงพัฒนาโครงการ

กรณีที่ 2
สนับสนุนเงินในชวงพัฒนาโครงการ
และ 3 ปแรกของการเดินเครือ
่ ง

ต่ํากวา 801 kW

40% ของมูลคาการลงทุน
เริ่มแรก แตไมเกิน 17 ลานบาท
ตอโครงการ

ชวงพัฒนาโครงการ : 30% ของมูลคา
การลงทุน แตไมเกิน 12 ลานบาท/โครงการ
3 ปแรก : 2 ลานบาท/ป
รวมเงินทั้งสิน
้ 18 ลานบาท/โครงการ

801 - 1,000 kW

35% ของมูลคา
 การลงทุน
เริ่มแรก แตไมเกิน 24 ลานบาท
ตอโครงการ

ู
ชวงพัฒนาโครงการ : 25% ของมลค
า
การลงทุน แตไมเกิน 16 ลานบาท/โครงการ
3 ปแรก : 3 ลานบาท/ป
รวมเงินทั้งสิน
้ 25 ลานบาท/โครงการ

ขนาดโรงไฟฟา

» การกําหนดราคารับซื้อไฟฟาจากชีวมวลชุุมชนสําหรับโครงการในเชิงพาณิชยทว
ั่ ไป
Adder

Feed-in-Tariff

ขนาดกําลังการผลิต
บาท

ป

บาท

นอยกวาหรือเทากับ 400 kW
(<= 400 KW)

2 40
2.40

7 ป
ป

4 53
4.53

มากกวา 400 KW
แตนอยกวาหรือเทากับ 600 kW
(400 < KW< = 600)

1.37

7 ป

3.80

มากกวา 600 KW
แตนอยกวาหรือเทากับ 1,000 kW
(600 < KW< = 1,000)

1.13

7 ป

3.63

» การใหเงินสนับสนุนธุรกิจในการเก็บรวบรวมชีวมวลฟางขาวผานโรงไฟฟาตนแบบ
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ขอเสนอแนะแนวทาง/มาตรการในการสงเสริม
โรงไฟฟาชีวมวลชมชนแบบครบวงจร
โรงไฟฟาชวมวลชุ
มชนแบบครบวงจร (ตอ)
(ตอ)
2. การสงเสริมใหเกิดโครงการตัวอยางโรงไฟฟาชีวมวลชุมชนอยางครบวงจร
ทีป
ี่ ระสบความสํา
ํ เร็จ
็
» เพื่อสรางความเชื่อมั่นดานเทคโนโลยีแกสถาบันการเงิน และเปนตัวอยางการดําเนินการโครงการตอๆไป

3. การกําหนดเงือ
่ นไขประกอบการใหอนุญาตเพื่อใหชุมชนไดประโยชนจาก
การพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลชุมชน
1) ดานการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟา : เปดโอกาสใหชุมชนเขารวมลงทุนในโรงไฟฟา กําหนด

ผูพัฒนาโครงการตองเสนอแผนประกอบการขออนุญาต

2) ดานการสงเสรมการลงทุ
ดานการสงเสริมการลงทนของธรกิ
นของธุรกจชุ
จชมชน
มชน : ตองมพนธะสญญากบกลุ
ตองมีพันธะสัญญากับกลมธุ
ธรกิ
รกจจดหาชวมวลของชุ
จจัดหาชีวมวลของชมชน
มชน
และรับประกันราคาชีวมวล
3) ดานการมีสวนรวมของชุมชน : กําหนดใหผูพัฒนาโครงการตองเสนอแผนการใหชุมชนมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการโรงไฟฟาชีวมวลชุมชน

4. การจัดตั้งหรือใหมีหนวยงานพี่เลี้ยงในการพัฒนาโครงการ
» ใหหนวยงานเปนศููนยกลางดานขอมููลสนับสนุุน และกํากับดููแลโครงการตนแบบได
เปนพี่เลี้ยงในการพัฒนาโครงการใหแกชุมชน และเปนศูนยกลางสนับสนุนขอมูลแกทุกฝาย
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ขอเสนอแนะแนวทาง/มาตรการในการสงเสริม
โรงไฟฟาชีวมวลชมชนแบบครบวงจร
โรงไฟฟาชวมวลชุ
มชนแบบครบวงจร (ตอ)
(ตอ)
5 การให
5.
ใ การสนับ
ั สนุนดา
 นการลงทุนตอการพัฒ
ั นาโครงการ
โ
1.ปรับปรุงมาตรการใหการสนับสนุนการลงทุนดานโครงการพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐที่มีอยู
(ESCO Fund และเงนกู
และเงินกดอกเบยตา)
อกเบี้ยต่า
ํ )

กําหนดการสนับสนนสํ
กาหนดการสนบสนุ
นสาหรบโครงการระดบชุ
าหรับโครงการระดับชมชนมากขึ
มชนมากขน
้น

2.กระทรวงพลังงานดําเนินโครงการรวมมือกับธนาคารเพือ
่ การเกษตรและสหกรณ
(ธกส.)

ใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําแกโครงการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลชุมชน ที่ชม
ุ ชนมีสวนรวมลงทุน

3
3.การสนั
ั สนุนดา
บ
 นเงิินลงทุน/เงิ
/ น
ิ กูยืมจากทางภาครััฐ
(จัดตั้งกองทุน)

เพื่อสงเสริมการลงทุนโรงไฟฟาชีวมวลชุมชน หรือไปรวมลงทุนเปนผูพัฒนาโรงไฟฟา
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ขอเสนอแนะแนวทาง/มาตรการในการสงเสริม
โรงไฟฟาชีวมวลชมชนแบบครบวงจร
โรงไฟฟาชวมวลชุ
มชนแบบครบวงจร (ตอ)
(ตอ)
6. การสนบสนุ
การสนับสนนด
นดานการฝกอบรมแล
านการฝกอบรมและให
ใหความรู
ความรแก
กชุ
ชมชนและสถาบั
มชนแล สถาบนการเงน
นการเงิน
» ประเด็นทั่วไปที่ควรใหความรูแกชุมชนเพื่อใหเกิดความเขาใจและยอมรับ
» ประเภทชีวมวล/การใชประโยชน/เพิ่มมูลคาชีวมวลชุมชนในการผลิตไฟฟา
» วธการเกบผลผลต/รวบรวมชวมวล/การจดการดนเพอเตรยมเพาะปลู
วิธีการเก็บผลผลิต/รวบรวมชีวมวล/การจัดการดินเพื่อเตรียมเพาะปลก
ก (เลกเผาชวมวล)
(เลิกเผาชีวมวล)
» ความรูพื้นฐานในเรื่องโรงไฟฟา/ความแตกตางของโรงไฟฟาชีวมวลชุมชนกับโรงไฟฟาประเภทอื่น
» เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากชีวมวลที่เขาใจไดโดยงาย
» การจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอม/ผลกระทบตอความเปนอยูชุมชน
» การฝ
ฝกอบรมเพือ
่ื เตรีย
ี มความพรอมของชุมชน
» ความรูพ
 ื้นฐานเรื่องการเงิน/การลงทุนธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็ก
» การจัดทําขอเสนอ/แผนธุรกิจในการขอรับการสนับสนุนทางการเงิน
» ใหความรู/ู ฝกอบรมการบริหารจัดการธุุรกิจชุุมชน
» ใหความรูด
 านเทคโนโลยี/การดําเนินงานโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็ก
» การฝกอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความเชีย
่ วชาญในดานเทคนิค
» การฝกอบรมการจัดทําแผนธุรกิจการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลชุมชนใหแกชุมชน/นักลงทุนทั่วไป
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ขอเสนอแนะแนวทาง/มาตรการในการสงเสริม
โรงไฟฟาชีวมวลชมชนแบบครบวงจร
โรงไฟฟาชวมวลชุ
มชนแบบครบวงจร (ตอ)
(ตอ)
7. การสนับสนุนดานการศึกษาวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี
จะชวยลดตนทุนดานเทคโนโลยีในระยะยาว รัฐควรใหการสนับสนุนโดยเพิ่มเงื่อนไข
การสนับสนุนใหการศึกษาวิจัยโครงการตนแบบที่สามารถใชงานในเชิงพาณิชยได
» การสงเสริมการศึกษาวิจย
ั /พัฒนาเทคโนโลการผลิตไฟฟาจากชีวมวลชุมชน
» สนับสนุนโครงการที่มีความชัดเจนของแนวคิด/แนวทาง/การออกแบบเพื่อแกไขปญหา
ของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาที่เปนอยู :- ปญหาเทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่น
คือ กาซเชื้อเพลิงที่ผลิตไดมีคุณภาพต่ํา (คาความรอนต่ํา) และมีสิ่งปนเปอนสูง
» สงเสริมการวิจย
ั /พัฒนา โดยเนนการแกไขปญหาโครงการจริงในเชิงพาณิชย
โดยใหภาคเอกชนเจาของโครงการมีสวนรวมแกปญหาดวย
» มีตัวอยางเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาที่หลากหลาย (ระบบแกสซิฟเคชั่น และไมโครเทอรไบ)
» การสงเสริมการศึกษาวิจย
ั และพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บและรวบรวมชีวมวล
» เพื่อใหไดเครื่องมือในการรวบรวมจัดเก็บชีวมวลที่เหมาะสม ลดตนทุน
สามารถพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณที่ผลิตไดในประเทศ แทนการนําเขา

8. การกําจัดปญหาอุปสรรคที่มาจากการบริหารจัดการของภาครัฐ
ความลาชาของการออกใบอนุุญาตที่สําคัญ ไดแก ใบอนุุญาต PPA , ใบอนุุญาต รง.4 โดยรัฐควรประกาศ
ขั้นตอน/หลักเกณฑ/กรอบเวลาการพิจารณาอยางชัดเจน
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แนวทางในการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร
1. ผูพัฒนาโครงการ
โครงการตนแบบหรือโครงการที่พัฒนาในชวงแรก ควรใหภาคเอกชนที่มป
ี ระสบการณ/หรือ
เจาของเทคโนโลยีเปนผูล
 งทุนหลัก ซึ่งจะชวยแบงเบาภาระดานเงินทุนและลดความเสี่ยงดานเทคนิค
ของชุมชน ในขณะเดียวกันชุมชนจะมีโอกาสในการฝกฝนและเรียนรูการบริหารโรงไฟฟาไดดวย
2. พื้นที่ในการพัฒนา
ควรเลอกพนททมศกยภาพชวมวลชุ
ควรเลื
อกพื้นที่ที่มีศักยภาพชีวมวลชมชนเพี
มชนเพยงพอสาหรบการพฒนาโรงไฟฟาในเชงพาณชย
ยงพอสําหรับการพัฒนาโรงไฟฟาในเชิงพาณิชย และชุ
และชมชนมี
มชนมความ
ความ
เขมแข็งและมีความพรอมสําหรับการพัฒนา

ศักยภาพชีวมวลชุมชน

» ประเมินศักยภาพชีวมวลคงเหลือ (ขอมูลผลผลิตทางการเกษตร, สํารวจการใชประโยชนชีวมวล)

ความเขม
 แข็็งของชุมชน

» พิจารณาจาก 4 ประเด็นหลัก :

1) ศักยภาพผูนําชุมชน 2) ประสบการณการรวมกลุมธุรกิจ/กลุมการเงินของชุมชน
3) ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมตางๆ 4) การยอมรับของชุมชนตอการพัฒนาโรงไฟฟาชุมชน

ทั้งนี้ อาจใชขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานดานการพัฒนาชุมชนที่มีแลว เชน กรมการพัฒนาชุมชน

3. ขนาดของโรงไฟฟา
ขนาดตองสอดคลองกับศักยภาพชีวมวลคงเหลือในพื้นที่ (พิจารณาชีวมวลเสริมดวย)
» ขนาดของโรงไฟฟาชีวมวลชุมชนที่คุมคาเชิงพาณิชย 400 – 1,000 KW
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4. การจดการเพอใหเกดความพอเพยงของชวมวลสาหรบโรงไฟฟา
การจัดการเพื่อใหเกิดความพอเพียงของชีวมวลสําหรับโรงไฟฟา
»ศึกษาศักยภาพชีวมวลคงเหลือในพื้นที่ และกําหนดขนาดโรงไฟฟาใหสอดคลอง
»การสํารองชีวมวลเพื่อใหมีใชเพียงพอและตอเนื่อง
»การเลือ
ื กใช
ใ เ ทคโนโลยี
โ โ ท
ี ส
ี่ ามารถใช
ใ ชีวมวลได
ไ ห
 ลากหลาย รวมถึงึ การเตรีย
ี มชีีวมวล
ใหเหมาะสมกับเทคโนโลยี

5. การจัดการดานเทคโนโลยี
» เลือกใชเทคโนโลยีที่มก
ี ารพิสจ
ู นและไดรบ
ั การยอมรับแลว
» ใหเจาของเทคโนโลย/ผู
ให จาของ ทคโนโลยี/ผมประสบการณรวมลงทุ
ีปร สบการณรวมลงทน
นและพฒนาโครงการ
ล พัฒนาโครงการ
» กําหนดคุณลักษณะขั้นต่ําของอุปกรณหรือระบบหลักทีส
่ า
ํ คัญ
» กําหนดการรับประกันประสิทธิภาพการทํางาน (Performance Guarantee)
องคป
 ระกอบและคุณภาพกาซเชือ
ื้ เพลิงิ /ชั
/ วั่ โมงการเดิ
โ
ินเครืือ
่ ง/ค
/ า พลังั งานไฟฟ
ไฟฟาทีผ
่ี ลิต
ิ ไ
ได
» กําหนดระยะเวลารับประกันคุณภาพและประสิทธิภาพการใชงานของเครื่องจักรและอุปกรณ
ควรกําหนดระยะเวลารับประกันขัน
้ ต่ํา 2-3 ป สําหรับโครงการตนแบบ
» กําหนดใหมีผูเชีย
่ี วชาญหรือ
ื ทีป
่ี รึก
ึ ษาเปนพีเ่ี ลีย
้ี งในการเดินเครืือ
่ งและชวยแกไข
ปญหาดานเทคนิคแกชม
ุ ชน
สําหรับโครงการตนแบบที่ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาโครงการ
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แนวทางในการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลชมชนแบบครบวงจร
แนวทางในการพฒนาโรงไฟฟาชวมวลชุ
มชนแบบครบวงจร (ตอ)
(ตอ)
เทคโนโลยีกังหันไอน้ําขนาดเล็ก

เทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่น
Operating Hour

> 6,130 Hr/Year

Boiler Efficiency

≥ 83%
≥ 90%

LHV

> 4.5 MJ/Nm3

Generator Efficiency

Temperature
p au

< 40
0 Deg.
g C.
C

Operating Hour
Internal Load

Gas Compositions
- Tar

< 10mg/Nm3

- Particles

< 10mg/Nm3

- CO

15-20 % vol

- H2

15-20 % vol

- CO2

8-12 % vol

- N2

45-55 % vol

- CH4

Electrical Gross Plant Efficiency

≥ 7,880 hr/year
≤ 12% of total cap.
≥ 18%

Heat Rate

≤ 25,000
,
kJ/kWh
/

Warranty

3 years

1-3 % vol

Efficiency of Gasifier & Cleaning
System

>75%

Efficiency of Gas Engine

>30%

Warranty

3 years
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6 การลงทุ
6.
การลงทนในโรงไฟฟ
นในโรงไฟฟาและธุ
าและธรกิ
รกจสนบสนุ
จสนับสนนโรงไฟฟ
นโรงไฟฟาของชุ
าของชมชน
มชน
» การกํ
การกาหนดเงอนไขประกอบการใหอนุ
าหนดเงื่อนไขประกอบการใหอนญาต
ญาต ตองมแผนการใหชุ
ตองมีแผนการใหชมชนมี
มชนมสวนรวม
สวนรวม
ดานการลงทุน/การบริหารจัดการโรงไฟฟา/สนับสนุนธุรกิจชุมชน/กําหนดราคารับซื้อชีวมวลขัน
้ ต่ํา
» การสนับสนุนใหชุมชนจัดตั้งกลุม
 ธุรกิจจัดหาและจําหนายชีวมวลชุมชน
1)การจัดตัง
1)การจดตงกลุ
้ กลมวสาหกจชุ
วิสาหกิจชมชนจั
มชนจดหาและจาหนายชวมวลชุ
ดหาและจําหนายชีวมวลชมชน
มชน
2)การตอยอดสหกรณ/กลุม
 ธุรกิจชุมชนซึ่งมีความเขมแข็งแลว
» ตัวอยางการเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมลงทุนในโรงไฟฟา/การสนับสนุนธุรกิจชุมชน
» ใหกลุ
ใหกลมชมชน
ชุมชน (สหกรณ/วสาหกจชุ
(สหกรณ/วิสาหกิจชมชน)
มชน) รวมลงทุ
รวมลงทนในโรงไฟฟ
นในโรงไฟฟาในราคาพาร
าในราคาพาร
» แบงหุนสวนหนึ่งขายใหกบ
ั ชาวบานในราคาพารหลังโรงไฟฟาเปดดําเนินการแลว
» การอนุญาตใหชุมชนแปลงทรัพยสิน/หรือสิทธิชุมชนเปนทุนในการลงทุน
» การลงทุุนในลักษณะ BOT ซึ่งโครงการจะยกใหเปนของชุุมชนในเวลาที่กําหนด
» ออกทุนสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ (วิสาหกิจ) ชุมชน เพื่อจัดหาและจําหนายชีวมวลใหโรงไฟฟา
» มีพันธะสัญญาในการรับซื้อชีวมวลจากชุมชนเปนลําดับแรกและการรับประกัน
ราคารับซื้อขั้นต่ําทีช
ราคารบซอขนตาทชดเจน
่ ัดเจน
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7. การมีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงไฟฟาของชุมชน
» การใหขอมูลขาวสารแกชม
ุ ชนทีค
่ รบถวน

(กอนการพัฒนา/ชวงกอสราง/ดําเนินการแลว)

» การการเคารพ/ใหความสาคญตอความคดเหนของชุ
การการเคารพ/ใหความสําคัญตอความคิดเห็นของชมชน
มชน
» การปรึกษาหารือระหวางกัน

ทําใหเกิดการยอมรับจากชมชน
ทาใหเกดการยอมรบจากชุ
มชน

ทําใหชุมชนรูสึกถึงการไดรับความสําคัญและเกิดความวางใจ

/
าเนินการของโรงไฟฟา เปนเวที
» การจัดตัง
้ คณะกรรมการรวมติดตามการกอสราง/การดํ
ในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงาน/ปรึกษาหารือระหวางกัน/พิจารณาและหาขอยุติรวมกัน
» การจางคนในพื้นที่เปนแรงงาน

จะเปนสื่อหรือตัวกลางที่สื่อสารกับชุมชนไดดี

» การเปดโอกาสให
ป โ
สใ ชุมช
ชนเขาเยยมชม/ตรวจสอบกจการได
ี่ ช /
ส
ิ
ไ ตลอดเวลา
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8 การจดทาแผนธุ
8.
การจัดทําแผนธรกิ
รกจในการเสนอตอสถาบนการเงน
จในการเสนอตอสถาบันการเงิน
ควรมีองคประกอบทีค
่ รบถวนในประเด็นตอไปนี้
» ศักยภาพและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง (ชีวมวล)
ระบุศักยภาพ/แหลงที่มาของเชื้อเพลิง
ที่สอดคลองกับความตองการของโรงไฟฟาในระยะยาว/ แผนการสํารองเชื้อเพลิง
» เทคโนโลยี
เทคโนโลยการผลตไฟฟาทเลอกใช
การผลิตไฟฟาที่เลือกใช
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาที่พิสจน
เทคโนโลยการผลตไฟฟาทพสู
จนและเหนผลสาเรจแลว
และเห็นผลสําเร็จแลว
รวมไปถึงการเลือกยี่หอ/ผูจด
ั จําหนายที่มีความนาเชื่อถือ มีโครงการตัวอยางอางอิง
» การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน
รายละเอียดเงินลงทุน คาใชจายการพัฒนาโครงการ
รายไดของโครงการ และผลตอบแทนการลงทุ
รายไดของโครงการ
และผลตอบแทนการลงทน
น โดยมการคาดการณผลตอบแทนในกรณตางๆ
โดยมีการคาดการณผลตอบแทนในกรณีตางๆ
» การดําเนินการขออนุญาตตางๆ จากหนวยงานภาครัฐ
ระบุถึงสถานะการไดรับหรือขออนุญาต
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟา การจัดรับฟงความคิดเห็น/การทําประชาพิจารณ
การขออนญาตก
การขออนุ
ญาตกอสราง
อสราง การยื
การยนขอใบอนุ
่นขอใบอนญาตประกอบกิ
ญาตประกอบกจการโรงงาน
จการโรงงาน การยื
การยนขอ
่นขอ PPA เปนตน
เปนตน
» แผนบริหารจัดการความเสีย
่ งที่มีโอกาสเกิดขึ้น
ซึ่งจะเปนตนทุนหลักในการผลิตไฟฟา

โดยเฉพาะปจจัยความเสี่ยงเรื่องเชื้อเพลิง
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9. แหลงเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
» โครงการสงเสริมการลงทุนดานพลังงานหมุนเวียนและอนุรักษพลังงาน (ESCO Venture
capital Fund) เปนโครงการภายใต พพ. มีผูจัดการบริหารกองทุน 2 ราย ไดแก มูลนิธิพลังงาน
เพื่อสิ่งแวดลอม (มพส.) และมู
เพอสงแวดลอม
และมลนิ
ลนธอนุ
ธอ
ิ นรัรก
กษพลงงานแหงประเทศไทย
ษพลังงานแหงประเทศไทย (มอพท.)
» เงินทุนหมุนเวียน (Revolving Fund) ซึ่งเปนโครงการภายใต พพ. สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
ผานธนาคารพาณิชยที่รวมโครงการ
» ธนาคารเพื
ธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร
่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)
(ธกส ) ใหสนเชอกบโครงการลงทุ
ใหสินเชื่อกับโครงการลงทนของ
นของ
เกษตรกรและชุมชน
» กองทุนพัฒนาไฟฟา ภายใต สนง. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ซึ่งมีวัตถุประสงคในการ
สนับสนนการพั
สนบสนุ
นการพฒนาโครงการดานพลงงานหมุ
ฒนาโครงการดานพลังงานหมนเวี
นเวยน
ยน
» กองทุนเพื่อการสงเสริมการอนุรก
ั ษพลังงาน ซึ่งจะใหเงินสนับสนุนสําหรับการพัฒนาโครงการ
ตนแบบ และการศึกษาวิจัยและพัฒนาดานพลังงานหมุนเวียนและอนุรก
ั ษพลังงาน
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การคัดเลือกโครงการตนแบบ
การคดเลอกโครงการตนแบบ

การคัดเลือกพื้นที่ที่มีความพรอมเพื่อใหได
โครงการโรงไฟฟาชีวมวลชมชนต
โครงการโรงไฟฟาชวมวลชุ
มชนตนแบบ
นแบบ
มพส. พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีความพรอมในการพัฒนาโครงการ
จากพื้นที่ท่ีมีศักยภาพชีวมวลสูงสุดและชุมชนมีความเขมแข็ง
พื้นที่ท่ีมีศักยภาพ
ชีวมวล
• ฟางข
ฟ
า
 ว
จํานวน 155 อําเภอ
• แกลบชุมชน
จํานวน 124 อําเภอ
• เหงามันสําปะหลัง
จํานวน 29 อําเภอ
• ซังขาวโพด
จํานวน 15 อําเภอ

ชุมชน/องคกร
เขมแข็ง
• ชุมชนทีเี่ ปน มบ.เศรษฐกิจ
พอเพียง “มั่งมี ศรีสุข”
และ “อยูดี กินดี”
• ชุมชนที่มีกลุมสภา
ํ บล
องคกรชุมชนตํา
• นิคมสรางตนเอง
• สหกรณ/เกษตรกรโรงสี
• วสาหกจชุ
มชนโรงสขาว
วิสาหกิจชมชนโรงสี
ขาว

พนทเปาหมายในการ
พื
้นที่เปาหมายในการ
พัฒนาโรงไฟฟา
ชีวมวลชุมชน
• ชวมวลฟางขาว
ชีวมวลฟางขาว
จํานวน 239 ชุมชน
• ชีวมวลเหงามันสําปะหลัง
จํานวน 44 ชุมชน
ชีวมวลซังขาวโพด
• ชวมวลซงขาวโพด
จํานวน 15 ชุมชน
• สหกรณ/เกษตรกรโรงสี
จํานวน 25 ชุมชน
• วสาหกจชุ
มชนโรงส
วิสาหกิจชมชนโรงสี
จํานวน 54 ชุมชน
• นิคมสรางตนเอง
จํานวน 11 นิคม
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การสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ที่มีความพรอม
เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟาชุุมชนตนแบบ
การลงพื้นที่สํารวจและคัดเลือกพื้นที่ที่มีความพรอมในการการพัฒนาโครงการ
เพือ
่ ประเมินศักยภาพที่แทจริงและการยอมรับของชุมชน เพือ
่ คัดเลือกเปนโครงการ
โรงไฟฟาชีวมวลชุมชนตนแบบ

√ พื้นที่เปาหมายใน
การพัฒนาโรงไฟฟา
การพฒนาโรงไฟฟา
ชีวมวลชุมชน

√ คัดเลือกพื้นที่
เพื่อทําการสํารวจ
- พื้นที่ที่มีศักยภาพ
ชีวมวลสูงและชุมชน
เขมแข็ง
จํานวน 35 แหง

√ พื้นที่ที่มีความ
พรอมในการพัฒนา
โ
โครงการต
นแบบ

√ โครงการตนแบบ
4 แหง

- 10 แหง

ในขนตอนการคดเลอกพนททลงสารวจ
ในขั
้นตอนการคัดเลือกพื้นที่ที่ลงสํารวจ มพส.ไดประสานกบหนวยงานกรมการ
มพส ไดประสานกับหนวยงานกรมการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่ ไดแก สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอ เพื่อสอบถามขอมูลเบื้องตนกอนลงสํารวจจริง
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พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
โรงไฟฟาชีวมวลชมชนแบบครบวงจร
โรงไฟฟาชวมวลชุ
มชนแบบครบวงจร
มพส.ไดคัดเลือกพื้นที่ที่มีความพรอมในการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลชุมชนตนแบบ
จํานวน 10
แหง จากการลงพื้นที่สํารวจและประเมินศักยภาพชีวมวลและความ
เขมแข็งของชุมชนแทจริง
ลําดับ

ชุมชน

ประเภทชีวมวล
ชีวมวลหลัก

ชีวมวลเสริม

ขนาดกําลังการผลิต
ของโรงไฟฟา (kW)

คะแนน
ความเขมเข็ง
ของชมชน
ของชุ
มชน

1

บานขาม หมู 2 ต.บานขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ*

เหงามันสําปะหลัง

เปลือกขาวโพด

500

11

2

บานเตาถาน หมู 5 ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

เหงามันสําปะหลัง

ซังขาวโพด

800

9

3

บานหนองหญาปลอง ม.9 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน

เหงามันสําปะหลัง

ฟางขาว

500

9

4

นิคมสรางตนเองลําน้ํา้ นาน
ต.รวมจิต อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ

เปลือกเมล็ด
มะมวงหิมพานต

ซังขาวโพด

500

8

5

นิคมสรางตนเองทุงโพธิ์ทะเล**
บานพิกุลทอง ม.13 ต.นิคมฯทุงโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

ฟางขาว

เศษไมตนมะนาว

1,000

8

6

โ
ือง หมู 9 ต.จรเขมาก อ.ประโคนชั
ป โ
ัย จ.บุรีรัมย
บานโคกเมื

ฟ าว
ฟางข

-

500

11

7

นิคมสรางตนเองบางระกํา
ต.หนองกุลา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

ฟางขาว

-

800

8

8

บานวังชุมพร หมู 7 ต.เขาชนกัน อ.แมวงก จ.นครสวรรค

เหงามันสําปะหลัง

-

500

8

9

บานหนองกระทุม หมู 2 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ฟางขาว

-

500

8

10

บานปากตําหรุ หมู 6 ต.บางแตน อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

ฟางขาว

-

300

8

หมายเหตุ : *รวมกับบานสมปอย หมู 13 ต.สมปอย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
** รวม
รวมกับ ต. เเทพนคร
น ร อ.เมื
เมอง จ. กําแ
แพงเพชร
งเ ร

** ในการคัดเลือกโครงการตนแบบ นอกจากพื้นที่ดังกลาวแลว มพส. ยังพิจารณาจากโครงการพัฒนาที่ได
จากเครือขายหรือกลุมองคกรในพื้นที่
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พื้นที่เปาหมายในการสํารวจเพื่อประเมินศักยภาพและความพรอมของชุมชน
ในการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลชุุมชนตนแบบ
9 แหง
19 แหง
แหง

พื้นที่ที่คัดเลือก
- ศักยภาพดานชีวมวลสููงสุุด
- มีความพรอมดานชุมชน
พื้นที่เปาหมายตามประเภทชีวมวล
1. ฟางข
ฟ
า ว
16 แหง
2. ซังขาวโพด
2 แหง
3. เหงามันสําปะหลัง 11 แหง
พื้นที่เปาหมาย
1. นิคมสรางตนเอง

1 แหง

6 แหง

รวม 35 แหง
4 แหง
แหง
2 แหง

จากพื้นที่เปาหมาย 35 แหง : มพส. ได
คั ด เลื อ กชุ ม ชนหมู บ า นต น แบบเศรษฐกิ จ
พอเพียง 10 แหง ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีชีวมวล
ชุุ ม ชนเพี ย งพอสํ า หรั บ การพั ฒ นาและ
ชุมชนมีความเขมแข็งในระดับสูง

ทั้งนี้ ไดนําโครงการของเครือขาย/กลุมองคกรในพื้นทีม
่ ารวมพิจารณาดวย ไดแก
1) โครงการโรงไฟฟาชีวมวลชุมชนจากฟางขาว ต.แมแวน อ.พราว จ.เชียงใหม
2) โครงการโรงไฟฟาชีวมวลชุมชนจากเศษไมที่เหลือจากการทําเฟอรนิเจอร
ต. ดอนมูล อ. สูงเมน จ. แพร
3)โครงการโรงไฟฟาชีวมวลชุมชนจากซังขาวโพด ต.หวยหมาย อ.สอง จ.แพร
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หลักการในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่
เพื่อพัฒนาโครงการตนแบบ
เพอพฒนาโครงการตนแบบ
1.
1
2.
3.
4.

การกระจายตามภูมภาค
การกระจายตามภมิ
ภาค : เพอสะดวกสาหรบการศกษาเยยมชม
เพื่อสะดวกสําหรับการศึกษาเยีย
่ มชม
กระจายประเภทชีวมวลชุมชน (ฟางขาว เหงามันสําปะหลัง ซังขาวโพด เศษไม)
ครอบคลุมทุกเทคโนโลยี (Gasification และ Micro Steam Turbine)
รูปแบบการลงทุนของชุมชน
1) ลงทุนในธุรกิจของโรงไฟฟา
2) ลงทุนในธุรกิจจัดหาชีวมวลชุมชนเพื่อจําหนายใหโรงไฟฟา
จัดตั้งเปนกลุมธรกิจชุมชน/วิสาหกิจชุมชน (ตั้งใหม)
ตอยอดกลุมธุรกิจชุมชนเดิมที่มีอยูแลว
ทั้งนี้ โครงการตนแบบจะพิจารณาพื้นที่ที่มีกลุมธุรกิจที่เขมแข็ง/สามารถตอยอดทําธุรกิจชุมชน
จัด
ั หาเชือ
้ื เพลิงิ ชีวี มวลได
ไ เ ปนลําดัับแรก

5. การมีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชน
o

ผูพัฒนาโครงการตองจัดทําแผนการทําความเขาใจกับชุมชน และ
แผนการให
ใ ชุมชนมีีสวนรว
 มในการบริ
ใ
ห
ิ ารจัด
ั การของโรงไฟฟ
โ ไฟฟา
ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนของโครงการตนแบบ

6. ขนาดกําลังการผลิตของโครงการตนแบบ
o

คัด
ั เลือ
ื กพืืน
้ ทีท
ี่ ี่มีศักยภาพชีวี มวลทีี่สามารถพัฒ
ั นาโรงไฟฟ
โ ไฟฟาใในระดับ
ั
500 - 1,000 kW กอนเปนลําดับแรก (เพื่อลดภาระการสนับสนุน)
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โครงการตนแบบโรงไฟฟาชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร

ภาคเหนือ : โครงการโรงไฟฟาชีวมวลจาก
ซังั ขาวโพด
โ ขนาด 1,000 KW
ที่ตงั้ : หมูที่ 5 ต.หวยหมาย อ.สอง จ.แพร
เทคโนโลยี : Micro Steam Turbine
ที่มาโครงการ: เครือขายผูพัฒนาโครงการของ มพส.
ป
ประเด็
็ น พิิ จ ารณา เพืื่ อ เปป น โครงการต
โ
 น แบบด า น
เทคโนโลยี กังหันไอน้ําขนาดเล็ก ผูพัฒนาโครงการหลัก
เปนเอกชน โดยไดรับการสนับสนุนเงินลงทุนสวนหนึ่งจาก
ภาครัฐ นอกจากนั้น จะมีเจาของเทคโนโลยี บริษัท ศแบงฯ
รว มลงทุนดวย

ภาคกลาง : โครงการโรงไฟฟาชีวมวลจากฟางขาว
ขนาด 800 – 1,000 KW
ที่ตงั้ : นิคมสรางตนเองบางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก
เทคโนโลยี : Gasification
ที่มาโครงการ: ชุมชนโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของ
กรมการพัฒนาชุมชน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โครงการโรงไฟฟา
ชีวมวลจากเหงามันสําปะหลัง ขนาด 600 KW
ที่ตงั้ : บานหนองหญาปลอง ต.โพนเพ็ก
อ มัญจาคีรี จจ.ขอนแกน
อ.มญจาคร
ขอนแกน
เทคโนโลยี : Gasification
ที่มาโครงการ: ชุมชนโครงการหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน

ภาคตะวันออก : โครงการโรงไฟฟาชีวมวลจาก
เหงามันสําปะหลังและซังขาวโพด ขนาด 800 – 1,000 KW
ที่ตงั้ : บานเตาถาน ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
เทคโนโลยี : Gasification
ที่มาโครงการ: ชุมชนโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของ
กรมการพััฒนาชุมชน

หมายเหตุ: โครงการตนแบบจํานวน 4 แหง เปนขอเสนอแนะจากพื้นที่ที่ มพส. เขาสํารวจ หากภาครัฐกําหนดมาตรการ
สนับสนุนโครงการตนแบบ ควรประชาสัมพันธใหชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศสมัครเขารวมโครงการ โดยรัฐคัดเลือก
ชุมชนที่มค
ี วามพรอมสูงสุดในดานศักยภาพชีวมวลและความพรอมของชุมชน

76

การขยายผลการพัฒนา
โรงไฟฟาชีวมวลชุมชนตนแบบ

แนวทางการดําเนินการเพื่อขยายผลโครงการ
โรงไฟฟาชีวมวลชมชนต
โรงไฟฟาชวมวลชุ
มชนตนแบบ
นแบบ
1. ตองเริ่มตั้งแตการออกแบบโครงการอยางถูกตองและเหมาะสม
การพัฒนาโครงการตนแบบภาครัฐตองใหเงินสนับสนุนการลงทุน
กําหนดขอปฏิบัติประเด็น:
ประสบการณผูพัฒนาโครงการ ขอกําหนดดานเทคโนโลยี แผนการจัดการชีวมวล
แผนการลงทุน/การมีสวนรวมของชุมชน แผนธุรกิจที่ตองจัดทํา และอื่นๆ

2. มีจํานวนโครงการตนแบบที่เพียงพอ
ครอบคลุมทุกดานทั้งประเภทชีวมวล /เทคโนโลยี /รูปแบบการลงทุน และการมีสวนรวมของ
ชุมชน กระจายทุกภูมิภาค
เพื่อเปนตนแบบและตัวอยางสําหรับการศึกษาและขยายผล
ชวยลดความเสี่ยงของความลมเหลวโครงการ
ชวยลดความเสยงของความลมเหลวโครงการ
โดยการเลือกพืน
้ ทีใ่ นการขยายผลตองเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพชีวมวลเพียงพอสําหรับการ
ผลิตไฟฟา และเปนพื้นที่ที่ชุมชนมีความพรอม/เขมแข็งสําหรับการพัฒนาทางธุรกิจ

3. ใหสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากชีวมวลชุมชน
มาตรการสงเสริมในรูปแบบการใหสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder หรือ Feed-in Tariff)
ในอัตราพิเศษสําหรับโครงการโรงไฟฟาชมชนขนาดเล็
ในอตราพเศษสาหรบโครงการโรงไฟฟาชุ
มชนขนาดเลก
ก ทาใหโครงการมผลตอบแทน
ทําใหโครงการมีผลตอบแทน
เพียงพอตอการลงทุนและจูงใจใหมีการลงทุนมากขึ้น
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แนวทางการดําเนินการเพื่อขยายผลโครงการ
โรงไฟฟาชีวมวลชมชนต
โรงไฟฟาชวมวลชุ
มชนตนแบบ
นแบบ (ตอ)
(ตอ)
4. มาตรการสนบสนุ
มาตรการสนับสนนอื
นอนๆ
่นๆ จากภาครั
จากภาครฐ
ฐ
การสนับสนุนใหมีหนวยงานพี่เลี้ยงในการพัฒนาโครงการ และเปนศูนยกลางดานขอมูล
สนับสนุนแกผูเกี่ยวของ
การสนับ
ั สนุนดา
 นเงิินทุนสํําหรัับการพััฒนาโรงไฟฟ
โ ไฟฟาชีว
ี มวลชุมชนโดยเฉพาะ
โ
ไ แ
ได
 ก เงิินกู
ดอกเบี้ยต่ํา เงินรวมลงทุน เงินสนับสนุนการศึกษาวิจย
ั
การสนับสนุนดานการฝกอบรมและใหความรูแกชุมชนและสถาบันการเงิน เพือ
่ ใหชุมชนเกิด
ความเขาใจ/ยอมรับ/มีความรู/ ทักษะในดานการลงทุน/การดําเนินธุรกิจชุมชน/การบริหารจัดการ
เพื่อใหชุมชนมีความพรอมตอการมีสว นรวมในโครงการ และเพือ
่ ใหเกิดความมั่นใจจากสถาบันการเงิน
การสนับสนุนดานการศึกษาวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยลดมูลคาการ
ลงทุน /ชวยพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตดานเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากชีวมวลขนาดเล็กไดดวย

5. ภาครัฐควรชวยเหลือสนับสนุนผูพัฒนาโครงการและ/หรือชุมชนในการศึกษา
วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ ((Feasibility
y study)
y) ที่ถก
ู ตองครบถวน
ใหมีหนวยงานกลางที่ใหขอมูลที่ถูกตองและครบถวนทุกดาน เชน ดานศักยภาพชีวมวล เทคโนโลยี
การเงิน ราคาเชื้อเพลิง ผลกระทบของโครงการตอชุมชน ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่จาํ เปน
เพื่อ
/ลดความเสี่ยงการลงทุุนของผููประกอบการและชุุมชน รวมถึง การจัดทําคููมือ
สรางความเชื่อมั่น/
ปฏิบัติในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาชีวมวลชุมชนครบวงจร
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