ผลงานมูลนิ ธพิ ลังงานเพือ่ สิง่ แวดล้อมประจําปี พ.ศ. 2554-2555

มูลนิ ธิพลังงานเพือ่ สิง่ แวดล้อม (มพส.) หรือ Energy for Environment Foundation (E for E)
เป็ นหน่วยงานอิสระที่มไิ ด้ม่งุ แสวงหากําไร จัดตัง้ ขึ้นเมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2543 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่
สนับ สนุ น งานตามนโยบายของภาครัฐ ด้า นพลัง งาน โดยเฉพาะการส่ ง เสริ ม การใช้พ ลัง งานหมุน เวีย น
ภายในประเทศให้เป็ นไปอย่างแพร่หลาย เผยแพร่ความรู ้ แนวความคิด และวิทยาการ รวมทัง้ การส่งเสริมให้มี
การใช้ชีวมวลซึ่งเป็ นแหล่งพลังงานที่มอี ยู่มากในประเทศให้มากขึ้น เพื่อทดแทนพลังงานจากฟอสซิลซึ่งต้อง
นําเข้ามาจากต่างประเทศ โดยมีการจัดตัง้ “ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล” ภายใต้การบริหารงานของ มพส. เพือ่
ทําหน้าที่ในการส่งเสริมการนําชีวมวลมาใช้เป็ นพลังงานให้มากขึ้น โดยการดําเนินกิจกรรมต่ างๆ เพื่อลด
ข้อจํากัดและอุปสรรคในการใช้ชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้ าและพลังงานความร้อน ตลอดจนส่งเสริมให้มกี ารใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลงานของมูลนิ ธพิ ลังงานเพือ่ สิง่ แวดล้อมถึงปี 2553
นับตัง้ แต่เริ่มก่อตัง้ จนถึงปี 2553 มูลนิธิพลังงานเพือ่ สิง่ แวดลอ้ ม (มพส.) ได้ดาํ เนินกิจกรรมต่างๆ เพือ่
ให้บริการด้านพลังงานแก่ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทําหน้าทีใ่ นฐานะผูบ้ ริหารศู นย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล
โดยได้มบี ทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการผลิตพลังงานจากชีวมวล และพลังงานหมุนเวียนอืน่ ๆ ทัง้
ในด้านนโยบาย ด้านเทคนิค ด้านการลงทุน และการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้มกี ารลงทุนในโครงการ
ดังกล่าวอย่างแพร่หลายและเป็ นการสนับสนุ นนโยบายด้านพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐให้บรรลุเป้ าหมายที่
วางไว้ โดยมีผลงานทีส่ าํ คัญซึง่ แบ่งออกเป็ น
ศึกษาความเป็ นไปได้และหาผูร้ บั เหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้ าแกลบ 10 เมกะวัตต์ ให้กบั บริษทั มุ่งเจริญ
กรีนเพาเวอร์ (พ.ศ. 2547)
ให้ความเห็นอิสระต่อรายงานการศึกษาศักยภาพชีวมวลภาคตะวันออกของบริษทั โกลว์ พลังงาน
การศึ ก ษาศัก ยภาพชี ว มวลให้แ ก่ ภ าคเอกชน ตัว อย่ า งเช่ น บ.โตโยต้า ทชู โ ช (ประเทศไทย)
บ. กัลฟ์ อเิ ลคตริค จก. (มหาชน) โครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวล หจก. รุ่งเรืองผลเขาฉกรรจ์ เป็ นต้น (พ.ศ. 2547)
เป็ นที่ ป รึ ก ษาไทยธนาคาร โครงการโรงไฟฟ้ าแกลบอู่ ท องไบโอแมส ขนาด 7.5 เมกะวัต ต์
(พ.ศ. 2547-48)
การศึกษาแนวทางการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ (พ.ศ. 2547)
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การศึ กษาต้นทุนการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม ให้กบั กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547)
สํารวจการใช้พลังงานในเขตสํานักงานพลังงานภูมภิ าค 1 -12 ให้กบั กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2547)
การส่งเสริมการใช้กา๊ ซชีวภาพทดแทนพลังงานจากฟอสซิล (พ.ศ. 2548)
การศึ ก ษาการขยายระเบีย บการรับ ซื้อ ไฟฟ้ าจากผู ผ้ ลิต ไฟฟ้ าพลัง งานหมุน เวีย นขนาดเล็ก มาก
(พ.ศ. 2548)
ศึกษาการจัดการขยะชุมชนจังหวัดสุรนิ ทร์ ให้กบั สํานักงานองค์การสหประชาชาติ (พ.ศ. 2549)
การศึ กษาแนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อใช้เป็ นพลังงานทดแทน (ระดับมหภาค)
(พ.ศ. 2550)
การศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งการพัฒ นาโครงการผลิ ต ไฟฟ้ าด้ว ยพลัง งานชี ว มวล
(Risk Guarantee Study) (พ.ศ. 2550)
การศึกษาวิเคราะห์เพือ่ กําหนดส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน
จัดอบรม “พลังงานหมุนเวียน” ให้กบั ข้าราชการกระทรวงพลังงาน สื่อมวลชน และสถาบันการเงิน
(พ.ศ. 2550)
ศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ า ให้กบั สนพ. (พ.ศ. 2550)
สํารวจทัศนคติผูบ้ ริโภคเรื่องตลาดไฟฟ้ าสีเขียวของประเทศไทย (พ.ศ. 2550)
ยืน่ เสนอโครงการซีดเี อ็ม ให้แก่สถานทูตเดนมาร์ก
ศึกษาการจัดเตรียมร่ างพระราชบัญญัติประกอบกิจการไฟฟ้ า และแนวนโยบายการรับซื้อไฟฟ้ าจาก
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชน (พ.ศ. 2550)
เป็ นที่ปรึกษาการจัดทําพยากรณ์ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ าสําหรับการออกประกาศเชิญชวน
รับซื้อไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชน ให้กบั สนพ. (พ.ศ. 2550)
เป็ นทีป่ รึกษาด้านระบบส่ง โครงการศึกษาสนับสนุ นการดําเนินงานรับซื้อไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชน
รายใหญ่ ให้กบั สนพ. (พ.ศ. 2550)
เป็ นทีป่ รึกษาโครงการสนับสนุนงานด้านกฎหมาย ให้กบั สนพ. (พ.ศ. 2550)
การดําเนินโครงการกลไกพลังงานสีเขียว (Green Energy Mechanism) (พ.ศ. 2551)
การบริหารโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุ รกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO Fund)
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551)
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เป็ น ที่ ป รึ ก ษาโครงการสนับ สนุ น การดํา เนิ น งานรับ ซื้อ ไฟฟ้ าจากผู ผ้ ลิต ไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่
ให้กบั สนพ. (พ.ศ. 2551)
เป็ นที่ปรึกษาโครงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ าในอนาคต (Load Forecast) ให้กบั สนพ.
(พ.ศ. 2552)
เป็ นทีป่ รึกษาโครงการศึกษาแนวทางการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้ าตามมาตรา 97(4) และ
97(5) ให้กบั สกพ. (พ.ศ. 2552)
เป็ นที่ป รึก ษาโครงการจัดทํา แผนยุ ท ธศาสตร์ดา้ นพลัง งานหมุน เวีย นของบริษทั พีอีเ อ เอ็น คอม
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด และศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน (พ.ศ. 2552)
เป็ นทีป่ รึกษาโครงการศึกษาและจัดทําแผนแม่บทไบโอเอทานอล ให้กบั บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
(พ.ศ. 2553)
ผลงานของมูลนิ ธพิ ลังงานเพือ่ สิง่ แวดล้อมในปี 2554 - 2555
ในช่วงปี 2554 – 2555 มพส. ยังคงได้รบั ความไว้วางใจจากหลายหน่ วยงานให้ดาํ เนินโครงการด้าน
พลังงานหมุนเวียน โดยผลงานสําคัญได้แก่
การบริหารโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุ รกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO Fund)
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ให้กบั กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน (ตุลาคม 2551 –
มีนาคม 2556)
การดําเนินกิจกรรมพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในชนบทภายใต้โครงการด้านการพัฒนาความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนบนพื้น ที่สู ง ในจัง หวัด แม่ฮ่ อ งสอน ให้ก บั สํา นัก งานโครงการพัฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ
(UNDP) (ธันวาคม 2553 – ธันวาคม 2555)
การเป็ นทีป่ รึกษาโครงการแนวทางการส่งเสริมโรงไฟฟ้ าชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร ให้กบั กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (ตุลาคม 2554 – ตุลาคม 2555)
การดําเนินโครงการกลไกพลังงานสีเขียว (พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั )

3

โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุ รกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
เป็ นโครงการที่จดั ตัง้ ขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์
พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยได้รบั งบประมาณจากกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (Energy Conservation Promotion Fund:
ENCON Fund) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการ
ลงทุนด้านอนุ รกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในประเทศไทย รวมถึงสร้าง
ความมัน่ ใจและความคุน้ เคยให้แก่ สถาบันการเงินในการให้สินเชื่อโครงการ
เหล่านี้ โดย ESCO Fund มุ่งให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุนแก่
ผูป้ ระกอบการทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาโครงการทางเทคนิค แต่ยงั ขาดปัจจัย
การลงทุ น และช่ ว ยผู ป้ ระกอบการหรื อ ผู ล้ งทุ น ให้ไ ด้ป ระโยชน์จ ากการขายคาร์บ อนเครดิต โดย พพ.
ได้ม อบหมายให้ มู ลนิ ธิพ ลัง งานเพื่อสิ่ง แวดล้อม (มพส.) และ มูล นิ ธิอ นุ ร กั ษ์พ ลัง งานแห่ ง ประเทศไทย
เป็ น ผู บ้ ริห ารโครงการ ทัง้ นี้ โครงการเริ่ม ดํา เนิ น การระยะที่ 1 ตัง้ แต่ ตุล าคม 2551 ถึง กัน ยายน 2553
วงเงิน 500 ล ้านบาท มพส. รับหน้าทีบ่ ริหาร 250 ลา้ นบาท ระยะที่ 2 เริ่มตัง้ แต่ตลุ าคม 2553 ถึงมีนาคม 2556
วงเงิน 500 ล ้านบาท มพส. รับหน้าทีบ่ ริหาร 300 ล ้านบาท
ลักษณะการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการ ESCO Fund มี 6 รูปแบบ ได้แก่
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ขัน้ ตอนการขอรับการสนับสนุ น:
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สรุปผลการดําเนิ นงาน
โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุ รกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO Fund) ระยะที่ 1
มูลนิธพิ ลังงานเพือ่ สิง่ แวดล ้อมได้รบั มอบหมายจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงานเป็ น
ผูบ้ ริหารโครงการ ESCO Fund ระยะที่ 1 (ตุลาคม 2551 – กันยายน 2553) โดยมีโครงการทีไ่ ด้รบั การ
สนับสนุนการลงทุน 15 โครงการ วงเงินรวมทัง้ สิ้น 188.04 ล ้านบาท
โครงการที่ได้รบั การสนับสนุ นภายใต้มาตรการร่วมลงทุน (Equity Investment)

โครงการที่ได้รบั การสนับสนุ นภายใต้มาตรการเช่าซื้ออุปกรณ์ (Equipment Leasing)
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สรุปผลการดําเนิ นงาน
โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุ รกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO Fund) ระยะที่ 2
มูลนิธพิ ลังงานเพือ่ สิง่ แวดล ้อมได้รบั มอบหมายจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงานเป็ น
ผูบ้ ริหารโครงการ ESCO Fund ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2556) โดยมีวงเงินสนับสนุนรวมทัง้ สิ้น
300 ล ้านบาท
โครงการที่ได้รบั การสนับสนุ นภายใต้มาตรการร่วมลงทุน (Equity Investment)

โครงการที่ได้รบั การสนับสนุ นภายใต้มาตรการเช่าซื้ออุปกรณ์ (Equipment Leasing)

หมายเหตุ: ผูป้ ระกอบการได้รบั การส่งเสริมในมาตรการ Equipment Leasing จํานวน 43 โครงการ (ผูป้ ระกอบการบางรายดําเนินการหลายมาตรการ)

7

ตัวอย่างโครงการ
1. โครงการ โซล่า ฟาร์ม 6.1 MW ( โคราช 1, สกลนคร 1, นครพนม 1 )
พัฒนาโดย บริษทั โซล่าเพาเวอร์ จํากัด
รายละเอียดโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์กาํ ลังการผลิตติดตัง้ แห่งละ 6.1 เมกะวัตต์ซง่ึ บริษทั โซล่าเพาเวอร์ (โคราช 1) จํากัด ถือว่าเป็ น
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เชิงพาณิชย์แห่งแรกทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในประเทศไทยและภูมภิ าคอาเซียน (ASEAN)
ชื่อโครงการ
: โครงการ โซล่า ฟาร์ม
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จํากัด,
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จํากัด และ
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จํากัด
ผูพ้ ฒั นาโครงการ
: บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จํากัด
ทีต่ งั้ โครงการ
: โคราช 1 : อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา,
สกลนคร 1: อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร,
นครพนม1: อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ขนาดกําลังการผลิต
: 6.1 MWe
รูปแบบการส่งเสริม
: ร่วมลงทุน (Equity Investment)
เทคโนโลยี
: PV : Polycrystalline
Inverter
: Sunny Mini Central
มูลค่าโครงการทัง้ หมด
: ประมาณ 630 – 700 ล ้านบาท
ESCO Fund ร่วมลงทุน : 19 – 40 ล ้านบาท
สถานะโครงการ
: ขายไฟฟ้ าเข้าระบบ (COD)
โคราช 1: 21 เมษายน 2553, สกลนคร 1: 9 กุมภาพันธ์ 2554,
นครพนม 1: 22 เมษายน 2554
Capacity Factor
: 16.2% - 17.6%
ประมาณการหน่วยไฟฟ้ าทีข่ ายเข้าระบบ : 8 - 9 ล ้านหน่วย ต่อปี / โครงการ
คิดเป็ นผลประหยัดพลังงาน
: 0.69 – 0.76 ktoe / ต่อปี
ลดการปล่อยคาร์บอน
: ประมาณ 15,000 ton CO2 / ปี
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2. โครงการ โรงไฟฟ้ าชีวมวลเศษไม้
พัฒนาโดย บริษทั ทรูเอ็นเนอร์จี จํากัด
รายละเอียดโครงการ
บริษทั ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จํากัด เป็ นโรงไฟฟ้ าชีวมวลโดยใช้เศษไม้สับตัง้ อยู่ทอ่ี าํ เภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ โดยโครงการเริ่มก่อสร้างตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2552 และขายไฟฟ้ าเข้าระบบแล ้วเมือ่
พฤศจิกายน 2555
ชื่อโครงการ
ผูพ้ ฒั นาโครงการ
ทีต่ งั้ โครงการ
ขนาดกําลังการผลิต
รูปแบบการส่งเสริม
เทคโนโลยี
มูลค่าโครงการทัง้ หมด
ESCO Fund ร่วมลงทุน
สถานะโครงการ
ประมาณการหน่วยไฟฟ้ าที่
ขายเข้าระบบ
คิดเป็ นผลประหยัดพลังงาน
ลดการปล่อยคาร์บอน

:
:
:
:
:
:
:
:
:

โครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลเศษไม้ บริษทั ทรู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จํากัด
บริษทั ทรูเอ็นเนอร์จี จํากัด
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
7.5 MWe
ร่วมลงทุน (Equity Investment)
Steam Turbine
ประมาณ 390 ล ้านบาท
23.25 ล ้านบาท
ขายไฟฟ้ าเข้าระบบ (COD) 3 พฤศจิกายน 25554

: 54 ล ้านหน่วยต่อปี
: 4.6 ktoe / ต่อปี
: ประมาณ 31,000 ton CO2 / ปี
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3. โครงการตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จและได้รบั การสนับสนุ นภายใต้มาตรการเช่าซื้ออุปกรณ์
มาตรการเปลี่ยนเครื่องทํานํ้ าย็นประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Chiller)
เครื่องทํานํ้ าเย็น (Chiller) เป็ นเครื่องผลิตนํา้ เย็นสําหรับใช้ในระบบ
ปรับอากาศ แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ แบบระบายความร้อนด้วยนํา้ และแบบระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ โดยทัว่ ไปจะใช้ในสถานประกอบการ เช่ น โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาล
มาตรการนี้เหมาะสําหรับสถานประกอบการทีม่ อี ายุการใช้งานของเครื่อง
ทํานํา้ เย็นมากกว่า 15 ปี และมีค่าประสิทธิภาพ (kW/TR) ตํา่ โดยช่วยลดการใช้
ไฟฟ้ าลงได้ 10 – 30% และมีระยะเวลาคืนทุน 2 – 5 ปี
ตัวอย่างโครงการ : ห้างสรรพสินค้าฟอรัม่ พลาซ่า จ.ชลบุรี มูลค่ าเงิน
ส่งเสริมจาก ESCO FUND ระยะที่ 1 จํานวน 9.63 ลา้ นบาท ผลประหยัด 10%
หรือ 0.19 ล ้านบาทต่อเดือน ระยะเวลาคืนทุน 4.2 ปี
มาตรการเปลี่ยนหลอด LED (Light Emitting Diode)
หลอดไฟ LED เป็ นหลอดไฟทีช่ ่วยประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้ าแสง
สว่าง เนื่องจากมีค่าประสิทธิศกั ย์การส่องสว่าง (ลู เมนต่อวัตต์) สู งกว่าหลอด
ประเภทอืน่ ๆ
มาตรการนี้เหมาะสําหรับสถานประกอบการทีม่ จี าํ นวนชัว่ โมงเปิ ดใช้งาน
ในระบบไฟฟ้ าแสงสว่างสู งกว่า 12 ชัว่ โมง/วัน ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม
โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หรือร้านสะดวกซื้อ เป็ นต้น โดยจะช่วยลดการ
ใช้ไฟฟ้ าลงได้ 30 – 70% และมีระยะเวลาคืนทุนในช่วง 2 – 4 ปี (ขึ้นอยู่กบั
ชัว่ โมงการใช้งานของระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง)
ตัวอย่างโครงการ : โรงแรมรอแยลเบญจา มูลค่าเงินส่งเสริมจาก ESCO
FUND ระยะที่ 2 จํานวน 2.43 ลา้ นบาท ผลประหยัด 70% หรือ 0.08 ลา้ นบาท
ต่อเดือน ระยะเวลาคืนทุน 2.6 ปี
มาตรการเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor)
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เป็ นมอเตอร์ทม่ี คี ่าประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์ทวั ่ ไป
มาตรการนี้เหมาะสําหรับสถานประกอบการที่ใช้มอเตอร์ท่อี ายุการใช้งานตัง้ แต่
15 ปี ข้ นึ ไปหรือมอเตอร์ท่ผี ่านการพันขดลวดมาแลว้ ทําให้สูญเสียพลังงานในระบบ
เพิ่ม ขึ้น และประสิท ธิ ภ าพลดลง โดยจะช่ ว ยลดการใช้ไ ฟฟ้ าได้ 5 – 10% และมี
ระยะเวลาคืนทุน 3 – 5 ปี
ตัวอย่างโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิ ศ มูลค่ าเงิน
ส่งเสริมจาก ESCO FUND ระยะที่ 1 จํานวน 1.69 ลา้ นบาท ผลประหยัด 8% หรือ
0.03 ล ้านบาทต่อเดือน ระยะเวลาคืนทุน 4.6 ปี
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มาตรการติดตัง้ ระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD : Variable Speed
Drive)
ระบบ VSD เป็ นระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ให้เหมาะสม
กับสภาวะความต้องการไฟฟ้ า (Load) ในแต่ละช่วงเวลา โดยแบ่งได้ 2
ประเภท คือ แบบปรับลดความถีค่ งที่ และแบบปรับความความถีต่ าม Load
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
มาตรการนี้เหมาะสําหรับมอเตอร์ท่ีไม่ได้ใช้งานเต็มพิกดั มอเตอร์
ระบบ VSD สามารถติดตัง้ ได้กบั มอเตอร์หลายประเภท อาทิเช่น มอเตอร์
ขับเคลือ่ นในเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มอเตอร์พดั ลมอุตสาหกรรม ปั ๊มนํา้
เป็ นต้น โดยจะช่ วยลดการใช้ไฟฟ้ าได้ 30 – 60% และมีระยะเวลาคืนทุน
1 – 3 ปี
ตัวอย่างโครงการ : ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน จ.ภูเก็ต มูลค่าเงิน
ส่งเสริมจาก ESCO FUND ระยะที่ 2 จํานวน 3.42 ล ้านบาท ผลประหยัด
40% หรือ 0.34 ล ้านบาทต่อเดือน ระยะเวลาคืนทุน 1.0 ปี

มาตรการผลิตนํ้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar
ผสมผสาน

Collector) แบบ

ระบบผลิตนํ้ าร้อนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อาศัยการดูดความ
ร้อนจากแผ่น Solar Collector โดยทัว่ ไปจะติดตัง้ ร่วมกับระบบ Heat
Pump (นําความร้อนเหลือทิ้งจากระบบปรับอากาศและหม้อต้มนํา้ มาใช้)
ระบบนี้เหมาะสําหรับโรงพยาบาล โรงงาน และโรงแรมทีม่ กี ารผลิตนํา้ ร้อน
จากหม้อต้มนํา้ หรือใช้ Heater ในการทํานํา้ ร้อนโดยจะช่วยลดการใช้
พลังงานได้ 20% – 40% และมีระยะเวลาคืนทุน 3 – 5 ปี
ตัวอย่างโครงการ : โรงแรมเซ็นจูร่ีพาร์ค โฮเต็ล มูลค่าเงินส่งเสริม
จาก ESCO Fund ระยะที่ 1 จํานวน 3.91 ลา้ นบาท ผลประหยัดก๊าซ
LPG 20% หรือ 70,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาคืนทุน 4.6 ปี
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กิจกรรมพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในชนบท
ภายใต้โครงการด้านการพัฒนาความเป็ นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
UN Joint Programme (UNJP) on Integrated Highland Livelihood Development in Mae Hong Son

(ธันวาคม 2553 – ธันวาคม 2555)
มพส. ได้รบั มอบหมายจากสํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ให้ดาํ เนินการส่งเสริม
พลังงานหมุนเวียนในพื้นทีเ่ ป้ าหมาย 4 ตําบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ได้แก่ 1) ตําบลถํา้ ลอด อําเภอ
ปางมะผ้า 2) ตําบลหมอกจําแป่ อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 3) ตําบลแม่สวด อําเภอสบเมย และ 4) ตําบล
แม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง เพือ่ ลดช่องว่างความเป็ นอยู่ของประชาชนบนพื้นทีส่ ูง ภายใต้วตั ถุประสงค์ท่ี 2 ของ
โครงการ UNJP ในการส่งเสริมการอนุ รกั ษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน โดยกิจกรรม
ครอบคลุมถึงการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชน การฝึ กอบรมเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและการ
พัฒนาโครงการตัวอย่าง ซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อบรรเทาปัญหาของประชาชน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
และกระตุน้ ให้เกิดความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
ผลการสํารวจช่องว่าง โอกาสและศักยภาพในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ พบว่า ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพื้นทีท่ ร่ี ะบบส่งไฟฟ้ าเข้าไม่ถงึ ต้องประสบปัญหาสําคัญ ได้แก่
1) รายได้ตาํ ่ ชาวบ้านใน 16 หมูบ่ า้ น
จาก 41 หมู่บา้ นมีรายได้ตาํ ่ กว่าเกณฑ์ความ
จําเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) เนื่องจากสภาพภูมปิ ระเทศ
เป็ นภูเขาสลับซับซ้อน ยากแก่การเข้าถึงบริการ
ของรัฐ ขาดความรูใ้ นการประกอบอาชีพ
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2) การเข้าถึงระบบไฟฟ้ าที่จาํ กัดและราคาไฟฟ้ าที่ไม่ยุติธรรม
บางครัวเรือนประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้ าใช้ บางครัวเรือนใช้ไฟฟ้ าจาก
เครื่องปัน่ ไฟ ซึง่ ต้นทุนการผลิตไฟฟ้ าจากค่าเชื้อเพลิงสูงถึง 20 – 22
บาท/หน่วย บางครัวเรือนใช้ไฟฟ้ าจากโซล่าโฮม ซึง่ สามารถจ่ายไฟฟ้ าได้
ไม่สมํา่ เสมอขึ้นกับสภาพอากาศ และมีตน้ ทุนการผลิตไฟฟ้ าจากค่ า
บํารุงรักษาและเปลีย่ นแบตเตอรี่ ประมาณ 5 – 9 บาท/หน่วย
3) ปัญหาสุขภาพอนามัย มีสาเหตุมาจาก 1) การเลี้ยงสัตว์แบบ
ปล่อย ทําให้มลู สัตว์กระจัดกระจายทัว่ หมูบ่ า้ นและปนเปื้ อนในแหล่งนํา้
เป็ นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บ และ2) การเผาฟื นในทีป่ ิ ด เกิดควันซึง่ เป็ น
อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
4) ปัญหาการบุกรุกป่ าและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ฟุ่ มเฟื อย มีการบุกรุก เผาหรือถางป่ าเพือ่ ใช้เป็ นทีท่ าํ กิน รวมถึงการใช้
ฟื นในการประกอบอาหาร ซึง่ ชาวบ้านสามารถหาฟื นได้งา่ ยและไม่มี
ค่าใช้จ่ายในรูปของเม็ดเงิน ส่งผลให้ชาวบ้านใช้ฟืนอย่างฟุ่มเฟื อยและมี
แนวโน้มเพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ
ดังนั้น เพื่อลดช่องว่างด้านความเป็ นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ท่ีระบบส่งไฟฟ้ าเข้าไม่ถึง ประกอบกับ
เพือ่ เป็ นส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน ในพื้นที่ 4 ตําบลเป้ าหมาย จึงได้กาํ หนดกิจกรรม
หลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพให้กบั บุคลากรในท้องถิ่น และกิจกรรมพัฒนาโครงการ
ตัวอย่างด้านพลังงานหมุนเวียน ดังต่อไปนี้
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพให้กบั บุคลากรในท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
1) การอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านพลังงานสําหรับประชาชนทัว่ ไป มีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อสร้างความรู ค้ วามตระหนักและจิตสํานึกของประชาชนทัว่ ไป เรื่องการใช้พลังงาน การนําแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนในท้องถิน่ มาใช้ประโยชน์ รวมถึงการอนุรกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
2) การอบรมเพื่อ เสริ ม สร้า งศัก ยภาพด้า นพลัง งานให้ก บั เจ้า หน้า ที่ ท อ้ งถิ่ น และผู น้ ํ า ชุ ม ชน มี
วัตถุประสงค์หลักเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ และผูน้ าํ ชุมชนด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พลังงานหมุนเวียนและสามารถวางแผนพัฒนาพลังงานในท้องถิน่ ได้
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3) การอบรมถ่ า ยทอดองค์ค วามรู ใ้ นการซ่ อ มแซมโซล่ า โฮมให้ก บั ช่ า งเทคนิ ค ในท้อ งถิ่ น มี
วัตถุประสงค์หลักเพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั ช่างเทคนิคในท้องถิน่ ในการตรวจสอบหาสาเหตุการชํารุดของ
ระบบโซล่าโฮมและวิธกี ารซ่อมแซมโซล่าโฮม โดยเฉพาะอย่างยิง่ เครื่องควบคุมการประจุและเครื่องแปลงกระแส
กิจกรรมพัฒนาโครงการตัวอย่างด้านพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
1) การจัดหาไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน โดยมีการ
ติดตัง้ โรงไฟฟ้ าพลังนํา้ ขนาดเล็ก และระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์
แสงอาทิตย์
2) การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เพือ่ บรรเทาปัญหา
สุขภาพอนามัยอันเกิดจากมูลสัตว์ทก่ี ระจัดกระจายอยู่ในหมูบ่ า้ น
โดยการรวบรวมนํามาผลิตเป็ นก๊าซชีวภาพ ใช้ประกอบอาหาร
แทนฟื น ทําให้ปริมาณการใช้ฟืนลดลง
3) การส่งเสริมการใช้ฟืนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เตาฟื นประสิทธิภาพสูง หรือ การนําเศษวัสดุทาง
การเกษตรมาใช้เป็ นเชื้อเพลิงทดแทนฟื นในการหุงต้ม อาทิ การนําถ่านอัดแท่งจากแกลบเพือ่ ใช้เป็ นเชื้อเพลิง
โดยโครงการตัวอย่างเหล่านี้ จะกระจายตัวในพื้นทีเ่ ป้ าหมาย 4 ตําบล ดังนี้
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โรงไฟฟ้ าพลังนํ้ าขนาดเล็กระดับชุมชน
ณ บ้านรวมไทย หย่อมบ้านปางอุง๋ หมู่ 5 ห้วยมะเขือส้ม ต.หมอกจําแป่ อ.เมืองแม่ฮอ่ งสอน
ความเป็ นมา
“ปางอุุ๋ ง ” ... แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชื่ อ ดัง ในจัง หวัด
แม่ ฮ่ อ งสอนนั้น ในอดี ต เป็ นพื้ น ที่ อ ัน ตราย อยู่ ติ ด แนว
ชายแดน มีกองกําลังของชนกลุ่มน้อย มีการปลูกและขนส่ง
พืชเสพติดและการบุกรุกตัดไม้ทาํ ลายป่ าจนกลายเป็ นป่ าเสือ่ ม
โทรม จนกระทัง่ ในปี 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเสด็จฯ ปางอุง๋
และมีพระราชดําริให้รวบรวมราษฎรกลุ่มน้อยในบริเวณนัน้
จัดตัง้ “บ้านรวมไทย” โดยมีพระราชประสงค์สร้างความมันคง
่
ตามแนวชายแดน พัฒ นาความเป็ น อยู่ ข องราษฎรให้ดีข้ ึน
ฟื้ นฟูและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยงั ่ ยืนตลอดไป
ในช่วงแรก ชาวบ้านรวมไทยมีอาชีพเกษตรกรรม รายได้ไม่สูงมากนัก ความต้องการใช้พลังงานก็นอ้ ย
มาก ชาวบ้านใช้แสงสว่างจากเทียนไข ใช้ฟืนในการหุงต้มและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ต่อมา..เมือ่ ปางอุง๋
กลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว ชาวบ้านรวมไทยมีรายได้เพิม่ สูงขึ้น
จากการให้บ ริ ก ารโฮมสเตย์แ ละขายของที่ ร ะลึ ก ให้ก ับ
นักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันการใช้พลังงานก็เพิ่มสู งขึ้นด้วย
แต่เนื่องจากบ้านรวมไทยอยู่นอกเขตพื้นที่ระบบส่งไฟฟ้ าของ
กฟภ. การใช้ไฟฟ้ าในชีวติ ประจําวันของชาวบ้านจึงต้องนําเอา
แบตเตอรี่ไปชาร์ตทีร่ ะบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
รวมศูนย์ ขนาด 795 วัตต์ ซึง่ กรมโยธาธิการได้ตดิ ตัง้ ไว้ตงั้ แต่
ปี 2544 สามารถรองรับการใช้ไฟฟ้ าสําหรับหลอดไฟขนาด
9 วัตต์ ได้เพียง 10 หลอด และโทรทัศน์เพียง 5 เครื่อง ซึง่ ไม่
เพียงพอต่อความต้องการขัน้ พื้นฐานของชาวบ้านจํานวน 32 ครัวเรือน ในช่วงฤดู ท่องเที่ยวชาวบ้านจะใช้
เครื่องปัน่ ไฟชนิดเครื่องยนต์เบนซินสําหรับผลิตไฟฟ้ าบริการนักท่องเทีย่ ว ซึง่ มีตน้ ทุนการผลิตไฟฟ้ าสูงกว่า
22 บาท/หน่วยและยังก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงและทางอากาศอีกด้วย
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รายละเอียดโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังนํา้ ขนาดเล็กระดับชุมชนบ้านรวมไทย จึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ยู เอ็นดีพี บมจ. ไทยออยล์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน (พพ.) และหน่ วยงานในพื้นที่
ได้แก่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ มจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตําบลหมอกจําแป่
โครงการพระราชดําริปางตอง 2 (ปางอุง๋ ) สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ์ ชื โครงการชลประทาน
แม่ฮ่องสอน และศู นย์โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริจงั หวัดแม่ฮ่องสอน โดยทุกหน่ วยงานเห็น
ตรงกันว่า
“นํา้ จากท่ อส่งนํา้ ไปยังพระตําหนักปางตอง หากสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้ า
สํา หรับ ชาวบ้า นรวมไทย และหน่ วยงานราชการในพื้นที ่ โดยต้องควบคุม ระดับ นํา้ ไม่ให้ส่ง ผลกระทบต่ อ
ทัศนียภาพของอ่างเก็บนํา้ ปางอุง๋ ก็จะเป็ นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่า”
มพส. จึงได้จดั ทําประชาพิจารณ์ซง่ึ ได้รบั ความเห็นชอบจากชุมชนเมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 และได้
ดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังนํา้ ขนาดเล็กระดับชุมชนบ้านรวมไทย (ปางอุง๋ ) ขนาดกําลังการผลิตติดตัง้
7 กิโลวัตต์ และเดินระบบสายส่งไฟฟ้ าไปยังผูใ้ ช้ไฟฟ้ า 3 กลุม่ ได้แก่ ชาวบ้านรวมไทย 32 ครัวเรือน ศูนย์
โครงการพัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดําริจงั หวัดแม่ฮอ่ งสอน และโครงการพระราชดําริปางตอง 2 (ปางอุง๋ )

โรงไฟฟ้ าได้เริ่มจ่ายไฟฟ้ าตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็ นต้นมา โดย มพส. ได้จดั ฝึ กอบรมชาวบ้านใน
การบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ า และได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการผูใ้ ช้ไฟฟ้ า โดยคัดเลือกตัวแทนจากผูใ้ ช้ไฟฟ้ าทัง้
3 กลุ่ม เพือ่ กํากับดูแลการใช้ไฟฟ้ าโดยคํานึงถึงความต้องการพื้นฐานของชาวบ้านเป็ นหลัก จัดเก็บค่าไฟฟ้ า
เพือ่ ให้เพียงพอกับการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ ารายปี รวมถึงการคัดเลือกชาวบ้านที่มที กั ษะมาเป็ นผูด้ ูแลโรงไฟฟ้ า
โดยมีเจ้าหน้าทีข่ อง พพ. ทีอ่ ยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็ นพีเ่ ลี้ยงและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคเมือ่ โรงไฟฟ้ า
มีปญั หา
ทุกวันนี้ชาวบ้าน...ยังคงใช้ไฟฟ้ าอย่างประหยัด ปิ ดไฟเมือ่ ไม่ได้ใช้งาน ใช้หลอดตะเกียบกันทุกบ้าน และ
ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเดิมทีเ่ คยถือปฏิบตั กิ นั มา คือ ปิ ดไฟหลังจากเวลา 22.00 น. ของทุกวัน
ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์: ชาวบ้านรวมไทย 32 ครัวเรือน ศูนย์โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการพระราชดําริปางตอง 2 (ปางอุง๋ )
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ระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ในพื้นทีส่ ู งซึ่งอยู่ห่างไกลและระบบส่งไฟฟ้ าเข้าไม่ถงึ ระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่งสําหรับชาวบ้าน โดยเมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขยายระบบส่งไฟฟ้ าเข้าไปใน
บริเ วณดัง กล่า วแล ว้ ระบบผลิต ไฟฟ้ าจากพลัง งานแสงอาทิต ย์จ ดั เป็ น ระบบที่ป ระหยัด กว่า นอกจากนี้
เนื่องจากเป็ นพลังงานที่มอี ยู่ตามธรรมชาติ ทําให้ตน้ ทุนการผลิตไฟฟ้ าต่อหน่วยตํา่ กว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล และ
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดลอ้ ม อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์สูงกว่า
พลังงานหมุนเวียนประเภทอืน่ ดังนัน้ มพส. จะดําเนินการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน
พื้นที่ท่ไี ม่มศี กั ยภาพพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นแลว้ เท่านัน้ โครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี มพส.
ได้ดาํ เนินการ ได้แก่
1) การติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 2.18 kWp ในโรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนบ้านผามอน ต.ถํ้าลอด อ.ปางมะผ้า และ โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง ต.แม่สวด อ.สบเมย ในอดีต
ทัง้ 2 โรงเรียนจะพึง่ พาไฟฟ้ าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทม่ี อี ยู่โรงเรียนละ 2-4 แผง เพียงพอสําหรับไฟฟ้ าแสง
สว่างเท่านัน้ หรือหากใช้เครื่องปัน่ ไฟ ก็จะใช้เฉพาะมีกิจกรรมสําคัญเนื่องจากค่าใช้จ่ายสู ง เมือ่ ติดตัง้ ระบบฯ
เด็กนักเรียนทัง้ 2 โรงเรียนก็สามารถเข้าถึงสือ่ การเรียนการสอน เช่น ทีวี คอมพิวเตอร์ และสามารถหาความรู ้
เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้ดว้ ย จัดว่าเป็ นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ให้กบั เด็กนักเรียนทัง้ 2 โรงเรียน

17

2) การติดตัง้ ระบบประจุแบตเตอรี่จากเซลล์แสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ขนาด 520 Wp ที่หย่อมบ้าน
สบแม่ปอ หมู่ 7 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง หย่อมบ้านสบแม่ปออยู่ในพื้นที่ห่างไกลติดชายแดนประเทศพม่า
ชาวบ้าน 7 ครัวเรือนจาก 10 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้ าใช้ มพส.จึงดําเนินการติดตัง้ ระบบฯ ตามคําแนะนําของ
เทศบาลแม่ยวม ซึง่ ระบบฯ สามารถประจุแบตเตอรี่ได้ครัง้ ละ 4 เครื่อง สําหรับชาวบ้านใช้ไฟแสงสว่างและรับรู ้
ข่าวสารจากวิทยุหรือโทรทัศน์ได้ 2-3 วัน ซึ่งระบบการจัดการที่ดีจะช่วยให้ชาวบ้านทุกหลังคามีไฟฟ้ าใช้อย่าง
ทัว่ ถึง

3) การฟื้ นฟูระบบประจุแบตเตอรี่จากเซลล์แสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ใน 3 หมู่บา้ น ได้แก่ หย่อมบ้าน
รวมไทย หมู่ 5 ต.หมอกจําแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน บ้านอุมโล๊ะและบ้านนาดอย (หมู่ 5 และ 9) ต.แม่สวด
อ.สบเมย ระบบเหล่านี้ได้ตดิ ตัง้ และใช้งานมานานแต่ขาดการดูแลรักษา อีกทัง้ ไม่มผี ูร้ บั ผิดชอบจัดการและดูแล
ระบบอย่างถูกวิธี ทําให้อปุ กรณ์เกิดการชํารุดเสียหาย และเกิดปัญหาชาร์ตไฟได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
มพส. จึงดําเนินการฟื้ นฟูระบบประจุแบตเตอรี่จากเซลล์แสงอาทิตย์แบบรวมศู นย์ สร้างระบบการ
บริหารจัดการศูนย์อย่างเป็ นระบบ รวมทัง้ ให้ความรูแ้ ก่ชาวบ้านในเรื่องการใช้งานและการดูแลรักษาระบบอย่าง
ถูกวิธี

ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์: โรงเรียน 2 แห่ง นักเรียนทัง้ สิ้น 130 คนและชาวบ้าน 4 หมูบ่ า้ น รวม 224 คน
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เตาชีวมวลแกลบ
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชาวบ้านกว่าร้อยละ 80 ใช้ฟืนเป็ นเชื้อเพลิงหลักในการหุงต้มอาหาร ซึ่งเป็ น
อันตรายกับระบบหายใจและก่อให้เกิดปัญหาการตัดไม้ทาํ ลายป่ า สําหรับชาวบ้านที่อาศัยในเขตเมืองที่มกี าร
ขนส่งสะดวกนิยมใช้กา๊ ซหุงต้มมากกว่าเนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้ฟืน ซึง่ เป็ นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ขณะเดียวกัน แกลบจากการสีขา้ วในชุมชน ก็สร้างปัญหาให้กบั เจ้าของโรงสีและชาวบ้านใกลเ้ คียง ซึ่งบางแห่ง
กําจัดด้วยการเผาก่ อปัญหาหมอกควัน ขณะที่บางแห่งที่อยู่ ใกลก้ บั แหล่งนํา้ แกลบก็จะไหลลงสู่แหล่งนํา้
สาธารณะทําให้นาํ้ เน่าเสีย ดังนัน้ มพส. จึงนําเตาชีวมวลแกลบซึ่งผลิตโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาใช้สาธิตใน
ชุ ม ชนที่มีโ รงสีจํา นวนมาก ได้แ ก่ (1) หมู่ 7 ต.หมอกจํา แป่ อ.เมือ งแม่ ฮ่ อ งสอน (2) หมู่ 1 ต.ถํา้ ลอด
อ.ปางมะผ้า (3) หมู่ 10 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง และ (4) หมู่ 1 ต.แม่สวด อ.สบเมย
เตาแก๊สชีวมวลแกลบ
เตาแก๊สชีวมวลแกลบ จะใช้แกลบเป็ นเชื้อเพลิงประมาณ 1.5 กิโลกรัม/
ครัง้ ใช้งานได้ครัง้ ละ 30 – 45 นาที โดยมีพดั ลมไฟฟ้ าขนาด DC
12V/1.5A ช่วยเป่ าอากาศไปใช้ในการเผาไหม้ เมือ่ ใส่แกลบจะเต็มท่อ
ใช้เศษกระดาษในการจุดติดไฟครัง้ แรก หลังจากไฟเริ่มไหม้แกลบ
จนลุกติดดีแล ้วให้ครอบหัวแก๊ส และสามารถประกอบอาหารได้

ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ : ชาวบ้าน 12 ครัวเรือน ใน 4 ตําบลเป้ าหมาย
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โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมโรงไฟฟ้ าชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร
(ตุลาคม 2554 – ตุลาคม 2555)

ในปัจจุบนั การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวลขนาด
ใหญ่ประสบปัญหาอยู่หลายประการ ทัง้ ข้อจํากัดด้านศักยภาพชีวมวล
ในพื้นที่ ปัญหาการต่อต้านของชุมชนในพื้นทีร่ อบโครงการ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน (พพ.) จึงมีแนวความคิดในการ
พัฒนาจัดตัง้ โรงไฟฟ้ าชีวมวลชุมชน ซึ่งอาจเป็ นทางออกในการสร้าง
การยอมรับของชุมชน เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงไฟฟ้ ามาจากของ
เหลือใช้ทางการเกษตรของชุมชน และทําให้ชาวบ้านเกิดความคุน้ เคย
กับโรงไฟฟ้ าชีวมวลมากขึ้น ซึง่ จะช่วยให้กระแสต่อต้านโรงไฟฟ้ าลดลง
หรือผ่อนคลายได้ในอนาคต
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้
มอบหมายให้มลู นิธิพลังงานเพือ่ สิง่ แวดลอ้ ม (มพส.) ดําเนินการศึกษา
กําหนดแนวทางการส่งเสริมโรงไฟฟ้ าชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร โดย
มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
1) เพื่อคัดเลือกชุมชนที่มศี กั ยภาพและมีความพร้อมในการ
จัดตัง้ โรงไฟฟ้ าชีวมวลระดับชุมชนแบบครบวงจร
2) เพื่อศึกษากําหนดรู ปแบบเทคโนโลยีท่เี หมาะสม และการ
บริหารจัดการโรงไฟฟ้ าชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร โดยการจัดตัง้
อุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มอี ยู่
ในท้องถิน่ และการใช้ชวี มวลเพือ่ ผลิตพลังงานไฟฟ้ า
3) เพื่อศึกษารู ปแบบ นโยบาย มาตรการในการส่งเสริมสนับสนุ นการดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้ า
ชีวมวลชุมชนแบบครบวงจรโดยภาครัฐทีเ่ หมาะสมและเป็ นรูปธรรม
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แนวคิดโรงไฟฟ้ าชีวมวลชุมชน
โรงไฟฟ้ าชีวมวลที่มที ่ตี งั้ อยู่ในชุมชน โดย
ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มและมี สิ ท ธิ ใ นการควบคุ ม
โรงไฟฟ้ าผ่านการเป็ นเจ้าของโรงไฟฟ้ า โดยผ่าน
ระบบสหกรณ์ /วิสาหกิ จชุ มชน หรื อองค์กรส่ วน
ท้องถิ่นให้สิ ท ธิ ใ นการพัฒ นาโรงไฟฟ้ า (สิ ท ธิ
สถานที่ สิทธิชุมชน) หรือผ่านการลงทุนในส่วน
อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ โครงการ เช่ น ธุ ร กิ จ จัด หา
เชื้อเพลิงชีวมวล เป็ นต้น และผลพลอยได้จาก
โรงไฟฟ้ าในรู ปแบบต่างๆ โดยสรุปแลว้ ลักษณะ
ของโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลชุมชนที่เหมาะสม
นั้น คนในชุ ม ชนต้อ งได้ร บั ประโยชน์จ ากการ
พัฒนาโรงไฟฟ้ าด้วย
การมีสว่ นร่วมของชุมชน
เพือ่ ให้โรงไฟฟ้ าชีวมวลชุมชนประสบความสําเร็จอย่างยัง่ ยืน ผูพ้ ฒั นาโครงการจําเป็ นต้องให้ชมุ ชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนได้เป็ น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการลงทุน
และด้านการบริหารจัดการ
 ด้านการลงทุนในโรงไฟฟ้ าชีวมวลชุมชน ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การลงทุน
ในธุรกิจโรงไฟฟ้ า ซึง่ ชุมชนสามารถเข้าไปลงทุนหรือถือหุน้ โรงไฟฟ้ าโดยตรง หรือผ่านการให้สทิ ธิในการพัฒนา
โครงการ หรือการลงทุนของผูพ้ ฒั นาโครงการในลักษณะ BOT และการลงทุนในธุรกิจจัดหาชีวมวลชุมชน
เพื่อจําหน่ ายให้โรงไฟฟ้ าโดยผูพ้ ฒั นาโครงการทําสัญญาผูกพันกับกลุม่ ธุรกิจชุมชนจัดหาเชื้อเพลิง โดยรับซื้อ
จากชุมชนเป็ นลําดับแรก/รับประกันราคารับซื้อขัน้ ตํา่ ซึ่งชุมชนทําโดยจัดตัง้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือต่อยอด
สหกรณ์/กลุม่ ธุรกิจชุมชนทีม่ อี ยู่แล ้ว
 ด้านการบริหารจัดการโรงไฟฟ้ าชีวมวลชุมชน ภาครัฐควรกําหนดให้ผูพ้ ฒั นาโครงการมีความชัดเจน
ในการเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้ าชีวมวลชุมชน โดยการให้ขอ้ มูลและ
ทําความเข้าใจกับชุมชน (ทัง้ ก่อนการพัฒนาโครงการ ระหว่างการพัฒนาโครงการและหลังเปิ ดดําเนินการแลว้ )
เคารพความคิดเห็นของชุมชน (เป็ นกระบวนการสําคัญทีต่ อ้ งดําเนินการ จึงจะถือว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อการบริหารจัดการโรงไฟฟ้ ามีความครบถ้วน) และจัดตัง้ คณะกรรมการร่วมเพือ่ ติดตามการดําเนินการ
ของโรงไฟฟ้ า
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การพัฒนาโรงไฟฟ้ าชีวมวลชุมชนจะต้องคํานึ งถึงปัจจัยสําคัญ 4 ประการ ดังนี้

 ศักยภาพชีวมวลชุมชน ชีวมวลทีเ่ หมาะสําหรับใช้เป็ นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้ าชุมชน คือ ชีวมวลหรือ
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทีช่ มุ ชนมีความเป็ นเจ้าของ ได้แก่ ซังข้าวโพด เหงา้ มันสําปะหลัง ฟางข้าว และ
เศษไม้ ซึง่ นอกจากการประเมินโดยใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมใิ นเบื้องต้นแลว้ ผูพ้ ฒั นาโครงการจําเป็ นต้องลงสํารวจพื้นที่
เพื่อประเมินศักยภาพชีวมวลคงเหลือที่แท้จริง เนื่องจากการใช้ประโยชน์ของชีวมวลเหล่านี้มกี ารเปลีย่ นแปลง
ตามพื้นที่
 ความเข้มแข็งและความพร้อมของชุมชน เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการประเมินความเข้มแข็งและความพร้อม
ของชุมชน ได้แก่ (1) ศักยภาพของผูน้ าํ ชุมชน (2) การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชนและโครงการ
ต่างๆ ของชุมชน (3) การรวมกลุม่ ของชุมชนทีม่ อี ยู่สามารถต่อยอดในการพัฒนาทางธุรกิจหรือการเงิน และ
(4) การยอมรับของชุมชนต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้ า ซึ่งเป็ นสิ่งที่สาํ คัญที่สุดในการพัฒนาโครงการ ทัง้ นี้ จากการ
ลงพื้นที่ของ มพส. พบว่า ผูพ้ ฒั นาโครงการสามารถใช้เกณฑ์หมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการ
พัฒนาชุมชนเป็ นตัวคัดกรองความเข้มแข็งของชุมชนได้ และ ผูพ้ ฒั นาโครงการควรจะประสานกับเจ้าหน้าที่
สํานักงานพัฒนาชุมชนในแต่ละพื้นที่ซ่งึ ทํางานใกลช้ ิดกับชุมชน เพือ่ สอบถามขอ้ มูลและหารือ สําหรับคัดเลือก
ชุมชนทีม่ คี วามเข้มแข็งทีส่ ุด
 ขนาดโรงไฟฟ้ าและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ขนาดของโรงไฟฟ้ าที่เหมาะสมจะถูกกําหนดโดย
ปริมาณชีวมวลทีส่ ามารถรวบรวมได้ภายในรัศมีรอบโรงไฟฟ้ าไม่เกิน 20 – 25 กิโลเมตร เนื่องจากชีวมวลที่
เหมาะสําหรับเป็ นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้ าชุมชนจะมีนาํ้ หนักเบา ไม่สามารถขนส่งได้ในระยะไกล ทําให้ขนาด
โรงไฟฟ้ าชีวมวลชุ มชนที่เหมาะสมอยู่ในระดับไม่เกิน 1
เมกะวัตต์ และเทคโนโลยีท่เี หมาะสม ได้แก่
เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน่ (Gasification) ซึ่งมีประสิทธิภาพสู งเมือ่ เทียบกับเทคโนโลยีขนาดเล็กอื่นๆ ที่กาํ ลัง
การผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ทาํ ให้ตน้ ทุนการผลิตไฟฟ้ าต่อหน่วยตํา่ กว่าเทคโนโลยีประเภทอื่น และเทคโนโลยี
กังหันไอนํ้ าขนาดเล็ก (Micro Steam Turbine) ซึง่ ถึงแม้มปี ระสิทธิภาพตํา่ กว่าแก๊สซิฟิเคชัน่ แต่มชี วั ่ โมงการ
ทํางานทีม่ ากกว่า ต้นทุนการดําเนินงานและบํารุงรักษาตํา่ กว่า ทําให้ตน้ ทุนการผลิตไฟฟ้ าใกล ้เคียงกัน
 ความเป็ นไปได้ในการลงทุ น จากการประเมินความคุม้ ค่ าของโครงการ โดยใช้วธิ ี Discounted
Cash Flow พบว่า ภายใต้มาตรการสนับสนุนของรัฐในปัจจุบนั (Adder 0.50 บาทต่อหน่วย สําหรับโครงการ
โรงไฟฟ้ าชีวมวลทีม่ ขี นาดกําลังการผลิตติดตัง้ ไม่เกิน 1 MW) โครงการขนาดเล็กทีต่ าํ ่ กว่า 600 kW ไม่มคี วาม
คุม้ ค่าในการลงทุน (IRR ติดลบ) เนื่องจากค่าใช้จ่ายของโครงการจะสู งกว่ารายได้ทไ่ี ด้รบั ขณะทีโ่ ครงการทีม่ ี
ขนาดกําลังการผลิตตัง้ แต่ 600-1,000 kW จะมีผลตอบแทนเป็ นบวก แต่อยู่ในระดับทีน่ อ้ ยมาก ไม่จูงใจให้เกิด
การลงทุน
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ข้อเสนอสําหรับภาครัฐในการส่งเสริมโรงไฟฟ้ าชีวมวลชุมชน
1) การสนับสนุ นทางการเงินเพื่อให้โครงการมีความคุม้ ค่าต่อการลงทุน สนับสนุ นเงินลงทุนสําหรับ
โครงการต้นแบบ (Investment Subsidy) และสนับสนุนโดยการกําหนดราคารับซื้อไฟฟ้ าส่วนเพิม่ จากชีวมวล
ชุมชนสําหรับโครงการในเชิงพาณิ ชย์แยกตามขนาดกําลังการผลิตของโรงไฟฟ้ า โดยมีการจัดตัง้ หรือให้มี
หน่ วยงานพีเ่ ลี้ยงในการพัฒนาโครงการ เพือ่ กํากับดูแลโครงการต้นแบบและเป็ นศูนย์กลางสนับสนุนข้อมูลแก่
ทุกฝ่ าย
2) การส่งเสริมให้เกิดโครงการตัวอย่างโรงไฟฟ้ าชีวมวลชุมชนอย่างครบวงจรที่ประสบความสําเร็จ เพือ่
สร้างความเชื่อมันด้
่ านเทคโนโลยีแก่สถาบันการเงิน และเป็ นตัวอย่างการดําเนินการโครงการต่อๆ ไป
3) การกําหนดเงือ่ นไขประกอบการให้อนุ ญาตเพือ่ ให้ชุมชนได้ประโยชน์จาก
การพัฒนาโรงไฟฟ้ าชีวมวลชุมชน
 เปิ ดโอกาสให้ชม
ุ ชนเข้าร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้ า
 มีพน
ั ธะสัญญากับธุรกิจจัดหาชีวมวลของชุมชนและรับประกันราคาชีวมวล
 ผูพ
้ ฒั นาโครงการต้องเสนอแผนการให้ชมุ ชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
โรงไฟฟ้ าชีวมวลชุมชน
4) การให้การสนับสนุ นด้านการลงทุนต่อการพัฒนาโครงการ
 ปรับปรุงมาตรการให้มเี งือ
่ นไขครอบคลุมโครงการระดับชุมชนมากขึ้น
 กระทรวงพลังงานดําเนินโครงการร่วมมือกับธนาคารเพือ
่ การเกษตรและ
สหกรณ์ (ธกส.) ให้สนิ เชื่อดอกเบี้ยตํา่
 ภาครัฐจัดตัง้ กองทุนเพือ
่ ส่งเสริมการลงทุนโรงไฟฟ้ าชีวมวลชุมชน หรือ
ไปร่วมลงทุนเป็ นผูพ้ ฒั นาโรงไฟฟ้ า
5) การสนับสนุ นด้านการฝึ กอบรมและให้ความรูแ้ ก่ชมุ ชนและสถาบัน
การเงิน รัฐจําเป็ นทีจ่ ะต้องให้ขอ้ มูลและความรูเ้ พือ่ ให้ชมุ ชนเกิดความ
เข้าใจและยอมรับ และเพื่อให้สถาบันการเงินเกิดความมัน่ ใจในการปล่อย
สินเชื่อแก่โครงการ
6) การสนับสนุ นด้านการศึกษาวิจยั และพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ผลิตด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ าจากชีวมวลขนาดเล็ก ซึง่ จะช่วยลดมูลค่าการลงทุนของโครงการ
7) การกําจัดปัญหาอุปสรรคที่มาจากการบริหารจัดการของภาครัฐ เช่น ความล่าช้าของการออกใบอนุญาต
การซื้อขายไฟฟ้ า (PPA) และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
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กลไกพลังงานสีเขียว (Green Energy Mechanism: GEM)
(ปี 2551 – ปัจจุบนั )
โครงการกลไกพลังงานสีเขียวได้เริ่มขึ้นเมือ่ ปลายปี 2551 ซึ่ง มพส. มุ่งหวังจะผลักดันนโยบายและ
มาตรการสนับสนุ นพลังงานหมุนเวียนของรัฐบาล ให้เกิดการดําาเนินการได้อย่างเป็ นรู ปธรรมจึงได้จดั ตัง้
“กลไกพลังงานสีเขียว” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ระดมความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ในการให้การสนับสนุ นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ห่างไกลระบบสายส่ง
ไฟฟ้ าและพื้นทีท่ รุ กันดาร รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมความรูด้ า้ นเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียน ซึง่ ช่วยลดการนําาเข้าพลังงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และช่วยสิง่ แวดลอ้ มจากการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึง่ เป็ นสาเหตุของโลกร้อน โดยกลไกพลังงานสีเขียวมุง่ ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการร่วมกันพัฒนาและรักษาเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน
ในช่วงปี 2551 ซึง่ เป็ นช่วงแรกในการเริ่มต้นโครงการกลไกพลังงานสีเขียว สํานักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้ร่วมสนับสนุนในการพัฒนาโครงการเพือ่ เป็ นตัวอย่างในระดมทุนสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน ต่อมาได้รบั ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชนในการสนับสนุนการพัฒนา
โครงการ อาทิ องค์การบริหารส่วนตําาบล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) สําหรับภาคเอกชน เช่น บริษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ได้ให้
การสนับสนุ นงบประมาณผ่านโครงการกลไกพลังงานสีเขียวเพือ่ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR)

“ นําพลั งงานสู่ผูข้ าด สนั นสนุนโลกสะอาด ด้วยพลั งงานสีเขียว ”
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โครงการตัวอย่างในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่


โครงการติ ด ตั้ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ าด้ว ยเซลล์
แสงอาทิตย์

สําหรับศู นย์การเรียนรู ต้ าํ รวจ

ตระเวนชายแดน ในพื้น ที่ต ํา บลแม่ค ง อํา เภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภายใต้การ

สนั บ สนุ นด้า นงบประมาณจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.)


โครงการขยายสายส่งโรงไฟฟ้ าพลังนํ้ าห้วยปูลิง
ระยะที่ 3 อํา เภอจอมทอง จัง หวัด เชี ย งใหม่
ภายใต้การสนับสนุ นด้านงบประมาณจากบริษทั
ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)



โรงไฟฟ้ าชี ว มวลสํา หรับ โรงพยาบาลส่ง เสริ ม
สุ ข ภาพประจํ า ตํ า บลแม่ จ ัน อํา เภออุ ม้ ผาง
จังหวัดตาก ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
จากบริษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)



โรงไฟฟ้ าพลังนํ้ าวัดจําปาทองระยะที่ 2 ตําบล
แม่ต ํา้ อํา เภอเมือ ง จัง หวัด พะเยา ภายใต้ก าร
สนับสนุ นด้านงบประมาณจากบริษทั ไทยออยล์
จํากัด (มหาชน)
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