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บทบรรณาธิการ

ประเทศไทยพึง่ พาแหล่งพลังงานจากต่างประเทศเพิม่ ขึน้ ทุกปี ทัง้ น้�ำ มันดิบ
น้ำ�มันสำ�เร็จรูป ก๊าซธรรมชาติถ่านหิน และไฟฟ้า โดยมูลค่าการนำ�เข้า
พลังงานปี 2556 สูงราว 1,416 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9% ตั้งแต่
ปี 2547-2556) ซึ่งรัฐบาลได้พยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และ
ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนที่มีภายในประเทศ และโชคดีที่ไทย
เรามีแหล่งพลังงานเหล่านี้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นแหล่งพลังงานตาม
ธรรมชาติทั้งแสงอาทิตย์ น้ำ�  เศษวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตรหรือชีวมวล
ชนิดต่างๆ แม้แต่น้ำ�เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และ
ขยะจากชุมชน
ในจดหมายข่าวฉบับนี้ มพส. จะนำ�เสนอโครงการด้านพลังงานทดแทน
ที่ มพส. ได้ด�ำ เนินการในปีทผี่ า่ นมาซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตและใช้ “ไดเมทิล
อีเทอร์” หรือ DME เพือ่ ทดแทนก๊าซ LPG ซึง่ ได้รบั มอบหมายจากกรมธุรกิจ
พลังงานใน E for E Highlight ส่วนในคอลัมน์ ESCO Fund Corner เราได้
นำ�เสนอโครงการผลิตไฟฟ้าจากน้�ำ เสียและ ขยะอินทรียท์ ี่ได้รบั การสนับสนุน
จาก ESCO Revolving Fund และสุดท้ายเราจะพาผู้อ่านไปรู้จักชุมชนเล็ก
ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถพัฒนาแหล่งน้ำ�ซึ่งแต่เดิมใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตรเพียงอย่างเดียว มาผลิตไฟฟ้าเพื่อสร้างรายได้ ช่วยให้ชุมชน
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยจาก
บริษัทไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
คณะผู้จัดทำ� มพส.

Editor's Talk

Thailand’s dependence on imported energy-whether crude oil,
petroleum products, natural gas, coal, or electricity-is increasing every
year. In 2013, the value of energy import reached 1,416 billion baht
(growing at a compound annual growth rate of 9% during 2004-2013).
Therefore, the Government has supported production and use of
domestic renewable energy resources, which fortunately are
abundant in Thailand-whether solar, hydro, biomass, or wastewater
from industrial sectors, livestock farms, and municipal waste.
This newsletter will present you E for E’s works on renewable energy
in the previous year, sponsored by both public and private sectors.
In E for E Highlight, the feasibility study on the use of Dimethyl Ether
as a substitute for LPG, awarded by the Department of Energy Business
is described while in ESCO Fund Corner, we present variety of biogas
projects supported by the ESCO Revolving Fund. Finally, we introduce
you the small village in Chiangmai which develops their water reservoir,
previously for agriculture only, to produce electricity for selling to the
grid. This initiative generates more income to the villagers so as to
be self-sustaining. The project has been supported by Thai Oil Public
Company in the form of interest-free loan.
E for E Editorial Team
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อีกหนึง่ พลังงานทางเลือกทดแทน LPG
ในช่วงทีผ่ า่ นมารัฐบาลมีนโยบายตรึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG
ไว้ในระดับต่ำ�กว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่นมาก เป็นผลให้การใช้ก๊าซ
LPG ทั้งในภาคครัวเรือน ภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำ�ให้ประเทศไทยต้องมีการนำ�เข้า
ก๊าซ LPG ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมา โดยกองทุน
น้ำ�มันต้องชดเชยราคานำ�เข้าที่แพงกว่าราคาควบคุมในประเทศ

คิดเป็นมูลค่าเงินชดเชยสะสมจนถึงเดือนกันยายน 2556 กว่า 1.3
แสนล้านบาท ซึ่งเงินชดเชยนี้คนใช้น้ำ�มันเป็นผู้รับภาระ เพื่อลด
ภาระกองทุนน้ำ�มันฯ รัฐบาลจึงเริ่มมาตรการต่างๆ อาทิ การปรับ
ขึ้นราคา LPG ให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง รวมไปถึงการหา
เชื้อเพลิงทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำ�กว่าเพื่อมาทดแทน LPG ซึ่งหนึ่ง
ในเชื้อเพลิงทางเลือกดังกล่าว ได้แก่ ไดเมทิลอีเทอร์ (Dimethyl
Ether) หรือ DME

ก่อนอื่นคงต้องมาทำ�ความรู้จักกับ DME กันก่อนนะค่ะ...
DME มีสูตรเคมี คือ CH3O CH3 เป็นก๊าซไม่มีสีที่อุณหภูมิและ
ความดันบรรยากาศ สามารถเพิ่มความดันหรือลดอุณหภูมิเพื่อ
เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวได้ง่ายทำ�ให้สะดวกต่อการเก็บรักษา
และขนส่ง (ลักษณะเดียวกับ LPG) DME สามารถผลิตได้จาก
วัตถุดิบหลายชนิดและสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ ได้หลากหลาย
(Multi-source and multi-purpose fuel) กล่าวคือ DME สามารถ
ผลิตได้จากวัตถุดบิ ทีม่ อี งค์ประกอบของธาตุคาร์บอน ไม่วา่ จะเป็น
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เมทานอล ชีวมวลหรือขยะอินทรีย์ และ
สามารถใช้ประโยชน์ ได้หลากหลายทั้งนำ�มาใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ทดแทน LPG ทดแทนน้�ำ มันดีเซล เซลล์เชือ้ เพลิง

เป็นต้น รวมถึงสามารถนำ�ไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมี
หลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมสเปรย์
ด้วยคุณสมบัติทางกายภาพที่ใกล้เคียงกับ LPG ประกอบ
กับ DME ยังเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่ง
ผลให้หลายประเทศหันมาให้ความสำ�คัญส่งเสริมการใช้ DME
เป็นเชื้อเพลิง โดยโครงการสาธิตการผลิตและใช้งาน DME เป็น
เชื้อเพลิงเริ่มขึ้นในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นในปี 1996 ต่อมา
ในปี 2003 ได้มีโรงงานผลิต DME สำ�หรับใช้เป็นเชื้อเพลิงเชิง
พาณิชย์แห่งแรกของโลก ได้แก่ Luthianhua Group ในประเทศจีน
ขนาดกำ�ลังการผลิต 10,000 ตัน/ปี การผลิต DME ในประเทศจีน
ค่อยๆ ขยายตัวขึ้น จนกระทั่งในปี 2007 รัฐบาลจีนได้มีมาตรการ
ลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำ�หรับ DME ส่งผลให้มีการผลิต DME
ในประเทศจีนขยายตัวอย่างรวดเร็ว จาก 0.48 ล้านตัน/ปี ในปี
2006 เป็น 11 ล้านตัน/ปี ในปี 2012
วัตถุดิบหลักในการผลิต DME ในประเทศ
จีน คือ ถ่านหินผู้ผลิต DME ส่วนใหญ่จะ
มีโรงงานผลิตเมทานอลจากถ่านหินใกล้กับ
แหล่งถ่านหินและมีการผลิต DME ซึ่งต่อยอดมาจากการผลิต
เมทานอลกระจายอยู่ในเมืองต่างๆ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการผลิต
จริงอยู่ในระดับ 26% - 35% ของกำ�ลังการผลิตติดตัง้ (IDA, 2012)
ซึ่งเป็นผลเนื่องจากไม่มีมาตรการสร้างอุปสงค์ที่ชัดเจน ทั้งนี้
เกือบ 90% ของ DME ที่ผลิตได้จะใช้แทน LPG แต่การผสม
DME กับ LPG ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำ�เนินการในบางมณฑล เช่น
มณฑลกวางตุ้ง มณฑลเจ้อเจียง เป็นต้น ขณะเดียวกันไม่มีกฎ
ระเบียบควบคุมส่วนผสม ในบางพื้นที่ที่ราคา DME ที่ผลิตจาก
ถ่านหินถูกว่าราคาก๊าซหุงต้มมากทำ�ให้มีการผสม DME ใน
ก๊าซหุงต้มมากกว่า 50% ส่งผลให้ส่วนที่เป็นยางของวาล์วต่างๆ
บวมทำ � ให้ ก๊ า ซรั่ ว ไหลได้ เกิ ด เป็ น ปั ญ หาทางเทคนิ ค ทำ � ให้
ประชาชนขาดความเชื่อมั่น (Japan DME Forum, 2011)
นอกจากนี้ ยังมีการทดลองใช้ DME ทดแทนน้ำ�มันดีเซลใน
รถโดยสารที่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้ใช้กับ DME รวมถึง
การใช้กับหม้อไอน้ำ�ในภาคอุตสาหกรรม (ENN, 2010)

DME bus & filling station
in China (ENN, 2010)

ประเทศญีป่ นุ่ ได้มกี ารตัง้ โรงงานผลิต DME จาก
เมทานอลนำ�เข้า ขนาดกำ�ลังการผลิต 80,000
ตัน/ปี โดย DME ที่ผลิตได้นำ�มาทดลองผลิต
ไฟฟ้า ใช้กับหม้อไอน้ำ�ในภาคอุตสาหกรรม และ
ใช้ในภาคขนส่ง ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต DME เพื่อขายเทคโนโลยีการผลิต DME ไป
ยังต่างประเทศมากกว่าการส่งเสริมการใช้งานในประเทศ ลักษณะ
การใช้ DME ของญี่ปุ่นจึงเป็นเพียงการทดสอบและมุ่งส่งเสริมใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งแทนภาคครัวเรือนทีม่ กี ารใช้งาน
ไม่สูงมากนัก
ประเทศเกาหลี ได้พัฒนาโรงงานต้นแบบที่ผลิต
DME จากก๊าซธรรมชาติ กำ�ลังการผลิต 10 ตัน/วัน
ได้ทดสอบใช้งาน DME ผสมกับ LPG ในสัดส่วน
20:80 เพือ่ ทดแทน LPG ในครัวเรือนและในร้าน
อาหาร รวมถึงยานพาหนะที่ใช้ LPG และทดสอบการใช้ DME
100% ในรถบรรทุกและรถบัสที่ใช้น้ำ�มันดีเซล

A 4t/d BioDME plant in Sweden (www.biodme.eu)

ในประเทศสวีเดนมีโรงงานต้นแบบ
ผลิต DME จากชีวมวลประเภทน้�ำ มันยางดำ�
และเศษไม้ กำ�ลังการผลิต 4 ตัน/วัน และมี
การพัฒนารถบรรทุกสำ�หรับใช้ DME 100%
ปัจจุบันยังมีการทดสอบอย่างต่อเนื่อง
ผลจากการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น พบว่า การผลิต
ไดเมทิลอีเทอร์ในประเทศไทยโดยใช้วัตถุดิบลิกไนต์หรือถ่านหิน
นำ�เข้า เพื่อทดแทน LPG นำ�เข้ามีความคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม
โอกาสของการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินไม่สามารถ
กระทำ�ได้ง่ายภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีกระแสการต่อต้าน
ถ่านหินอย่างรุนแรง และถึงแม้ว่า DME จะมีคุณสมบัติใกล้เคียง
กับ LPG มีระบบการเก็บรักษาและการขนส่งในแบบเดียวกัน
ทำ�ให้การนำ� DME มาใช้ทดแทน LPG ในภาคครัวเรือนสามารถ
ใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของ LPG ได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
DME มีคณ
ุ สมบัติในการกัดกร่อนยางและพลาสติก จึงควรเปลีย่ น
วัสดุหรือชิ้นส่วนที่จะต้องสัมผัสกับ DME โดยตรง (Pure DME)
แต่สำ�หรับอุปกรณ์ประกอบถังก๊าซหุงต้มไม่มีความจำ�เป็นต้อง
เปลี่ยนอุปกรณ์ แต่ทั้งนี้ ควรตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างละเอียดมากขึ้น และเนื่องจากยังไม่มีผลการ
ทดสอบทีย่ นื ยันการใช้งานในระยะยาว จึงควรทำ�การทดสอบวัสดุ
แต่ละประเภทเพิม่ เติมก่อนเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า สามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัยโดยไม่มีผลกระทบในระยะยาวทั้งต่ออุปกรณ์และผู้ใช้
รวมทั้งภาครัฐจำ�เป็นต้องกำ�หนดนโยบายและมาตรการส่งเสริม
ทั้งการผลิตและการใช้ DME อย่างเหมาะสมก่อนที่จะนำ�  DME
มาใช้ ซึง่ จะเกิดขึน้ ได้หรือไม่อย่างไรนัน้ คงต้องขึน้ อยูก่ บั นโยบาย
ของรัฐบาล สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงและทิศทางพลังงานของ
ประเทศว่าจะหันไปหาแหล่งพลังงานใดบ้าง

Corner

ส่งเสริมการลงทุนผลิตไฟฟ้า
จากน้ำ�เสียและขยะอินทรีย์
ปัจจุบัน การนำ�ก๊าซชีวภาพจากน้ำ�เสียมาผลิตเป็นไฟฟ้าเป็นที่แพร่หลายอย่างมาก
ในโรงงานอุตสาหกรรมและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ โดย ณ เดือนพฤศจิกายน 2556 มี
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว จำ�นวน 92 โครงการ ปริมาณไฟฟ้าที่ขายเข้า
ระบบ 157.25 เมกะวัตต์ คิดเป็น 9% ของปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดที่ขาย
เข้าระบบ (www.erc.or.th) อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการพัฒนาโครงการก๊าซชีวภาพในโรงงาน
อุตสาหกรรมบางประเภท รวมไปถึงโครงการขนาดเล็ก เช่น โรงกลั่นสุราชุมชน ที่แต่ละแห่ง
มีน้ำ�เสียในปริมาณน้อยไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเพียงลำ�พัง โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
ชุมชน เป็นต้น
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจึงเป็นโครงการอีกประเภทหนึง่ ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก ESCO Fund
ในส่วนที่ มพส. บริหาร โดยรูปแบบการสนับสนุนมี 2 ลักษณะ ได้แก่ การเข้าร่วมลงทุน (Equity
Investment) สำ�หรับโครงการใหม่จะมีการลงทุนทั้งในส่วนระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ระบบผลิต
ไฟฟ้า และอื่นๆ และการเช่าซื้อ (Equipment Leasing) เครื่องยนต์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
สำ�หรับโครงการเก่าซึ่งมีระบบก๊าซชีวภาพแล้วต้องการต่อยอดนำ�ก๊าซชีวภาพมาผลิตไฟฟ้า
หรือโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพเดิมซึ่งใช้เครื่องยนต์ ในการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
ต่ำ�แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามาตรการ
สนับสนุนของ ESCO Fund ต่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจะแตกต่างกันตามประเภท
โครงการใหม่/เก่า แต่การประเมินความเหมาะสมของการให้การสนับสนุนจะเป็นในแนวทาง
เดียวกัน คือ พิจารณาความคุม้ ค่าของทัง้ โครงการ เนือ่ งจากแหล่งเงินในการผ่อนชำ�ระการเช่าซือ้
อุปกรณ์จะมาจากรายได้ของโครงการนัน้ ๆ โดยปัจจัยสำ�คัญที่ มพส. ใช้พจิ ารณาความเป็นไปได้
ของโครงการ ได้แก่ ศักยภาพและความมั่นคงของวัตถุดิบหรือแหล่งของเสียที่ใช้ผลิตก๊าซ
ชีวภาพ และความเหมาะสมของเทคโนโลยี
ด้านศักยภาพของวัตถุดบิ จำ�เป็นต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของน้�ำ เสีย ขยะ หรือของเสียนัน้ ๆ
ที่ใช้เป็นแหล่งผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อประเมินถึงปริมาณก๊าซชีวภาพที่จะเกิดขึ้นในระบบ ซึ่งจะ
มีผลต่อการนำ�ไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าผ่านเครื่องยนต์ก๊าซกำ�เนิดไฟฟ้า นอกจากนี้ มพส. ยัง
ให้ความสำ�คัญอย่างมากกับความมั่นคงในด้านการจัดหาวัตถุดิบ โดยผู้พัฒนาโครงการควร
เป็นเจ้าของวัตถุดิบ แต่ มพส. ก็เปิดโอกาสสำ�หรับการพัฒนาโครงการที่ใช้วัตถุดิบจากแหล่ง
อื่นได้แต่เมื่อประเมินแล้วต้องเห็นว่าไม่มีความเสี่ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบในอนาคต เช่น
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ บริษัท สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำ�กัด จะรวบรวม
น้ำ�เสียจากโรงกลั่นสุราชุมชน ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนจึงไม่มีข้อบังคับในเรื่องของการก่อสร้าง
ระบบบำ�บัดน้�ำ เสีย ขณะเดียวกันน้�ำ เสียจากการผลิตมีปริมาณน้อยไม่คมุ้ ทุนต่อการลงทุนระบบ
บำ�บัดจึงต้องขนไปบำ�บัด ถือเป็นภาระของเจ้าของโรงกลั่นสุรา เป็นต้น

ด้านความเหมาะสมของเทคโนโลยี แบ่ง ในอดีตส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้เครื่องยนต์ดัดแปลง
เป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ มากกว่ า เนื่ อ งจากเครื่ อ งยนต์ ดั ด แปลง
จากน้�ำ เสีย และระบบผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ   มี ป ระสิ ท ธิ ภาพต่ำ � อยู่ ที่ 15-20% ในขณะที่
ในส่วนของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เทคโนโลยี เครื่องยนต์มือหนึ่งที่นำ�เข้าจากต่างประเทศมี
การผลิตก๊าซชีวภาพ ต้องเป็นเทคโนโลยีที่เป็น ประสิทธิภาพสูงถึง 40% ประกอบกับราคาของ
ที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงมีความ เครือ่ งยนต์มอื หนึง่ ได้ลดลงมากจึงมีความคุม้ ค่า
เหมาะสมในด้านราคาและชนิดของบ่อบำ�บัดที่ใช้ ต่อการที่ผู้พัฒนาโครงการจะลงทุนในการติดตั้ง
ในการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งโครงการที่ มพส. จะ เครื่องยนต์ ใหม่ ทำ�ให้ปัจจุบันมีหลายโครงการ
พิจารณาเพือ่ เข้าร่วมลงทุนในโครงการนัน้ จะต้อง ทีม่ าขอรับการสนับสนุนจาก ESCO Fund ในรูป
มีการทำ�สัญญา EPC (Engineering, Procurement แบบการเช่าซือ้ เครือ่ งยนต์ Gas Engine มือหนึง่
and Construction) เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจ เพือ่ นำ�ไปทดแทนเครือ่ งยนต์ดดั แปลงเดิม ดังนัน้
เกิดขึน้ กับการก่อสร้างระบบ และมีการรับประกัน ในการสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
การทำ � งานของระบบได้ ในส่ ว นของการนำ � มพส. ให้ความสำ�คัญกับเครือ่ งยนต์ Gas Engine
ก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ เครื่องยนต์ ใหม่ และจะพิจารณาประกอบกับความเหมาะสม
ก๊าซกำ�เนิดไฟฟ้า (Gas Engine) มพส. ประเมิน ของขนาดต่อโครงการ รวมทั้งราคาที่เหมาะสม
จากความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตเครื่องยนต์ Gas ของเครื่องยนต์ นอกจากนั้น ยังพิจารณาถึง
Engine ซึง่ จากประสบการณ์บริหาร ESCO Fund สัญญารับประกันคุณภาพของเครื่องยนต์ และ
ที่ผ่านมาพบว่า ในอดีตเครื่องยนต์ Gas Engine การรับประกันประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ด้วย
ชนิดมือหนึ่งจะมีราคาสูงมากกว่าเครื่องยนต์
ดัดแปลงมาก ทำ�ให้โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
ทัง้ นี้ มีโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ ESCO Fund ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดย E for E ได้ให้การส่งเสริมการลงทุนแล้วจำ�นวน 4 โครงการ ได้แก่
ชื่อโครงการ

ที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

บริษัท สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี่
แมเนจเมนท์ จำ�กัด

อ.เมือง
จ.นครราชสีมา

ใช้น้ำ�เสียจากโรงกลั่นสุราชุมชน
กำ�ลังการผลิตติดตั้ง 1 เมกะวัตต์

บริษัท เทอร์มัล เทค จำ�กัด

อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี
อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา

ใช้ขยะอินทรีย์ ขนาดเครื่อง
กำ�เนิดไฟฟ้า 30 กิโลวัตต์
ใช้น้ำ�เสียจากฟาร์มหมู
ขนาดเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า 100 กิโลวัตต์
ใช้น้ำ�เสียจากโรงกลั่นสุราชุมชน
ขนาดเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์

บริษัท เขาแก้วฟาร์ม จำ�กัด
บริษัท แม็กเวลล์ 1991 จำ�กัด

รูปแบบ
สถานภาพโครงการ
การสนับสนุน วงเงินสนับสนุน
ร่วมลงทุน 10 ล้านบาท ขายไฟฟ้าเข้าระบบ
เชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2556
เช่าซื้อ
0.89 ล้านบาท เดินเครื่องปกติ
Gas Engine
เช่าซื้อ
1.53 ล้านบาท ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
Gas Engine
เช่าซื้อ
12.6 ล้านบาท ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
Gas Engine
COD ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2557

(GEM)

Corner

เพิ่มรายได้ให้ชุมชนจากไฟฟ้าพลังน้ำ�
ดังที่ได้นำ�เสนอในจดหมายข่าวฉบับก่อนๆ กลไก
พลังงานสีเขียวจะนำ�งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
จากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
และระหว่ า งประเทศ ไปพั ฒ นาโครงการพลั ง งาน
หมุนเวียนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลที่ไม่มไี ฟฟ้าใช้ในลักษณะเงิน
ให้เปล่า (Grant) อาทิ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ�ห้วยปูลิง
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้า
จากเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ใ ห้ กั บ ศู น ย์ การเรี ย นรู้ (ศกร.)
ตำ�รวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ใน อ.แม่สะเรียง หรือ
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อาทิ โครงการเตานึง่ เมีย่ งประหยัดพลังงาน อ.เมืองปาน
จ.ลำ�ปาง เป็นต้น แต่ส�ำ หรับจดหมายข่าว ฉบับนี้ มพส.
จะนำ�เสนอโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ�บ้านแม่โจ้ ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนในรูปแบบของเงินทุนปลอดดอกเบี้ยจาก
บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) และความช่วยเหลือ
ในการลงทุนและพัฒนาโครงการจากโครงการส่งเสริม
การลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
(ESCO Fund)
บ้านแม่โจ้ตงั้ อยู่ ณ ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
มีชาวบ้านอาศัยอยู่ในพืน้ ทีร่ วม 111 ครัวเรือน ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำ�การเกษตร โดยอาศัยน้�ำ จาก
อ่างเก็บน้�ำ ห้วยแม่เลิม ซึง่ ก่อสร้างตามพระราชดำ�ริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี 2535 ชาวบ้าน
ได้รวมกลุ่มกันโดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มแม่โจ้บ้านดิน” เพื่อ
ดำ�เนินกิจการโฮม์สเตย์ การอบรมการก่อสร้างบ้านดิน
และอื่นๆ รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำ�กล่าวคือมีการ
วางแผนการเปิดปิดประตูน้ำ�ตามช่วงเวลาที่มีความ
แตกต่างกันในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีการจัดเก็บเงินค่า
บริหารจัดการน้ำ� เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำ�รุง
อ่างเก็บน้� 
ำ การปลูกป่ารอบอ่างเก็บน้�ำ เพือ่ รักษาปริมาณ
และคุณภาพน้�ำ ในอ่างเก็บน้�ำ ห้วยแม่เลิมให้เพียงพอกับ
การทำ�การเกษตรและการอุปโภคบริโภคของชุมชน
กลุ่ ม แม่ โ จ้ บ้ า นดิ น เกิ ด แนวคิ ด ในการพั ฒ นา
“โครงการพลังงานชุมชน” มีความสนใจในการพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังน้�ำ โดยนำ�ศักยภาพพลังน้�ำ จากอ่างเก็บน้�ำ
ห้วยแม่เลิมมาผลิตไฟฟ้า เพื่อขายเข้าระบบของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอเยี่ยมชมการดำ�เนินงานของ
สหกรณ์ ไฟฟ้าพลังน้ำ�บ้านแม่กำ�ปอง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า
พลังน้ำ�ที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาโครงการจาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.)

โดยชาวบ้านได้รวมกลุ่มจัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชน
ไฟฟ้าพลังน้ำ�บ้านแม่โจ้” เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน้ำ�ขนาดเล็กเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ
รอบ 84 พรรษา ซึ่งในการพัฒนาโครงการชาวบ้านได้
รับการสนับสนุนในการศึกษาศักยภาพพลังน้ำ�ความรู้
ในการจั ดตั้ง วิ ส าหกิจ ชุม ชน และการบริ หารจั ด การ
โรงไฟฟ้าจากมูลนิธพิ ลังไท กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ มพส.
จากการสำ�รวจศักยภาพพลังน้�ำ ของอ่างเก็บน้�ำ ห้วย
แม่เลิม พบว่า มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าเบื้องต้นไม่
น้อยกว่า 27.5 กิโลวัตต์ โดยออกแบบให้สอดคล้องกับ
ความสูงหัวน้� 
ำ 15.3 เมตร และอัตราการไหล 290 ลิตรต่อ
วินาที มพส. เลือกใช้เครื่องกังหันน้ำ�ชนิด Turgo ขนาด
37 กิโลวัตต์ มูลค่าการลงทุนของโครงการเป็นเงินทัง้ สิน้
4.225 ล้านบาท ซึ่งจัดว่าค่อนข้างต่ำ�เนื่องจากไม่ต้อง
ลงทุนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ�และแนวท่อส่งน้ำ�ไปยังอาคาร
โรงไฟฟ้ามีความยาวเพียง 140 เมตรเท่านั้น
สถานภาพโครงการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ชว่ งเดือน
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ
ประมาณ 160,000 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง ช่วยสร้างรายได้ให้กบั
ชุมชนอย่างน้อย 720,000 บาท/ปี และเนื่องจากเป็น
โครงการพลังงานหมุนเวียนชุมชนอีกทั้งยังสร้างรายได้
ทำ�ให้เกิดความยัง่ ยืนกับชุมชน บมจ. ไทยออยล์จงึ ให้การ
สนับสนุนโครงการผ่านทางกลไกพลังงานสีเขียวของ
มพส. ในรูปแบบเงินทุนปลอดดอกเบี้ย จำ�นวน 2.525
ล้านบาท เพื่อให้เป็นส่วนทุนของกลุ่มแม่โจ้บา้ นดิน และ
อีก 1.7 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนการร่วมลงทุนจาก
โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทน (ESCO Fund) ของ พพ. และเมื่อ
ชุมชนมีรายได้จากการขายไฟฟ้าแล้วจะทยอยส่งเงินที่
ได้รับการสนับสนุนจาก ESCO Fund คืน พพ. ส่วนเงิน
รายได้ทเี่ หลือจะนำ�ไปใช้ท�ำ โครงการดูแลรักษาป่าต้นน้�ำ
และลดใช้สารเคมีสำ�หรับการเกษตรโดยสร้างโรงปุ๋ยและ
โรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืชของชุมชน
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• ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ มพส. กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด
(มหาชน) ร่วมงานพิธเี ปิดโรงไฟฟ้าพลังน้�ำ บ้านแม่โจ้ เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2557
ณ ตำ�บลบ้านเป้า อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการฯ ได้รบั การสนับสนุน
ด้านงบประมาณผ่าน ESCO FUND จำ�นวน 1.7 ล้านบาท และจากโครงการ
กิจกรรมเพือ่ สังคมของบริษทั ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) ผ่านกลไกพลังงานสีเขียว
มพส. จำ�นวนเงิน 2.525 ล้านบาท โดยมีวิสาหกิจชุมชนไฟฟ้าพลังน้ำ�บ้านแม่โจ้
ทำ�หน้าทีบ่ ริหารจัดการดูแลโรงไฟฟ้า ขนาดกำ�ลังการผลิตติดตัง้ 37 KW เริม่ ขาย
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 57 ปริมาณพลังไฟฟ้า
เสนอขายจริงอยู่ที่ 16.5-18.5 kW หรือผลิตไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 160,000
กิโลวัตต์-ชั่วโมง ทำ�ให้ชุมชนมีรายได้ 720,000 บาท/ปี

• มพส. และเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตร เทศบาลตำ�บลแม่ยวม ร่วม
ทำ�กิจกรรมติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ณ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 12-18 มกราคม 2557 ซึ่งดำ�เนินการขยายผลต่อจาก
กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนบนพื้นที่สูงในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน (UNJP) โดยติดตั้งระบบ Biogas สำ�หรับครัวเรือน 7 ระบบ และ
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1 ระบบ เพือ่ ช่วยลดปัญหากลิน่ เหม็นจากมูลสัตว์ ช่วยลด
ปัญหาสุขอนามัย และยังได้กา๊ ซชีวภาพเป็นเชือ้ เพลิงในการประกอบอาหาร ช่วย
ชาวบ้านลดค่าใช้จ่ายในการซื้อก๊าซหุงต้มประมาณ 2,000 บาท/ปี รวมถึงได้ปุ๋ย
อินทรียม์ าใช้บ�ำ รุงดินอีกด้วย โดย มพส. ได้อธิบายวิธกี ารใช้งานระบบ ข้อแนะนำ�
และข้อควรระวังให้แก่ชาวบ้านและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

• มพส. จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคซ่อมบำ�รุงชุดโซล่าร์โฮม” ภาคปฏิบัติ
ณ ตำ�บลถ้�ำ ลอด อำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน เมือ่ วันที่ 16-20 ธันวาคม
2556 และจัดอบรม ณ ตำ�บลแม่สวด อำ�เภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการด้าน
การพัฒนาความเป็นอยูข่ องประชาชนบนพืน้ ทีส่ งู ในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน (UNJP)
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ชา่ งเทคนิคทีผ่ า่ นการฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมแซมระบบ
โซล่าร์โฮมเบื้องต้นในช่วงเดือนมีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้ทบทวนความรู้และ
ได้ลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้สามารถ
ช่วยเหลือซ่อมแซมระบบโซล่าร์โฮมของชาวบ้านในพื้นที่ได้ ตลอดจนได้เรียนรู้
การแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริง โดยมีอาจารย์พิเชษฐ์ ชุ่มใจ จากวิทยาลัย
เทคนิคลำ�พูน และคณะ ให้คำ�แนะนำ�การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้ฝึกอบรมรวม
ทัง้ สิน้ 17 คน ได้เรียนรูว้ ธิ กี ารตรวจเช็คและวิเคราะห์ปญ
ั หาของระบบโซล่าร์โฮม
ที่เสียหายหรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ สามารถตรวจหาได้ว่าอุปกรณ์ใด
ชำ�รุดเสียหาย และสามารถแก้ไข ซ่อมแซมเองได้ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
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กระทรวงพลังงานพยายามทีจ่ ะผลักดันพลังงานหมุนเวียน ให้เกิดขึน้
ในประเทศให้ได้ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
25% ใน 10 ปี และเนือ่ งจากมีปญ
ั หาการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
จึงต้องหันมาส่งเสริมโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่ประชาชนสามารถ
ผลิตขึ้นมาได้เอง ประกอบกับประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์
ค่อนข้างสูง ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยต่อพื้นที่ของประเทศไทยทั้งปี
ประมาณ 4-5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตารางเมตร/วัน กระทรวงพลังงานจึงได้
กำ�หนดมาตรการส่งเสริมการติดตัง้ เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV
Rooftop) ตามบ้านอยูอ่ าศัย อาคารธุรกิจ หรือโรงงาน ซึง่ เป็นมาตรการหนึง่
ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากที่สุดใน
คณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้เห็นชอบให้มกี ารรับซือ้
ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff สำ�หรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  (Solar PV Rooftop) ระยะเวลาการ
สนับสนุน 25 ปี และกำ�หนดให้จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในเดือน
ธันวาคม 2556 สรุปได้ดังนี้
ประเภท
กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
กลุ่มอาคารธุรกิจ
ขนาดเล็ก
กลุ่มอาคารธุรกิจ
ขนาดกลาง-ใหญ่/
โรงงาน

ขนาดกำ�ลังผลิต Feed-in-Tariff ปริมาณกำ�ลังไฟฟ้า
ติดตั้ง (kWp) (บาทต่อหน่วย)
รับซื้อ (MWp)
0 - 10
มากกว่า
10 - 250

6.96
6.55

มากกว่า
250-1,000

6.16

100
100

การที่รัฐสนับสนุนอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FIT หรือพิจารณา
ตามการลงทุ นที่ แ ท้ จ ริ ง เป็ น แรงจู ง ใจสำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ ป ระชาชนและ
นักลงทุนแห่เข้ามาเสนอขายไฟฟ้ากันมาก ดังจะเห็นได้จากเอกชนหลายราย
แห่ตั้งบริษัทใหม่นับ 100 บริษัทเพื่อขายไฟให้รัฐ เนื่องจาก กกพ. กำ�หนด
เงื่อนไขการยื่นขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน 1 MW ต่อบริษัท ในขณะที่จำ�นวน
ผูย้ น่ื เสนอขายไฟเข้าระบบของบ้านอยูอ่ าศัยยังห่างไกลจากเป้าหมายทีว่ างไว้
ซึ่ง กกพ. ได้ขยายเวลาเปิดรับซื้ออยู่จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ ประเด็นการขอใบอนุญาต รง.4 ซึ่งตามข้อกำ�หนดเดิม พ.ร.บ.ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำ�หนดให้โรงงานอุตสาหกรรม/โรงไฟฟ้าที่มี
ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 5 แรงม้า  หรือตั้งแต่ 3.75 กิโลวัตต์ จะต้องขอใบ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 ปัจจุบนั กรมโรงงานผ่อนผันให้โครงการ
โซลาร์รูฟท็อปขนาดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ ไม่ต้องขอใบ รง.4 แต่ต้องแจ้ง
เพื่อทราบ ดังนั้น กลุ่มที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นในกรณีนี้คือกลุ่มบ้าน
อยู่อาศัย ส่วนกลุ่มอาคารธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเดิม
นอกจากนี้ ยังมีหลายประเด็นทีย่ งั เป็นคำ�ถาม อาทิ เมือ่ ครบอายุสนิ้ สุด
โครงการโซลาร์รูฟท็อป 25 ปีแล้ว แผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดจะไปกองอยู่
ที่ไหนหรือจะกลายเป็นขยะให้สังคมต้องรับผิดชอบ ซึ่งคงต้องฝากภาครัฐ
ช่วยหาแนวทางหรือมาตรการรองรับเพือ่ จัดการกับแผงเหล่านีเ้ พือ่ มิให้เป็น
ปัญหาในอนาคตด้วย
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Promoting the Investment of Electricity Generation Using Biogas from Wastewater or Organic
Waste
Currently, electricity generation using biogas from wastewater is
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widespread in industrial plants and large animal farms. In November
2013, there were 92 projects from those producers selling electricity
to the grid. Their total sales amount is 157.25 MW, accounting for 9%
of the total sales from renewable energy. (www.erc.or.th) However,

DME… An Option for LPG Substitute
Previously, the Government had a policy to maintain the retail price
of LPG lower than those of other fuels. This has led to the continuous
expansion of LPG consumption in households, transport, and industrial
sectors. Thailand, therefore, has had to import LPG since April 2008 and
the Oil Fund has to shoulder compensation of the difference between
the imported price and the controlled price. Till September 2013, the
compensation amount is over 130 billion baht, and it will be charged from
consumers of any petroleum product. To reduce the burden of the
Oil Fund, the Government has launched a number of measures,
e.g. gradual adjustment of LPG price, provision of alternative
fuels that are lower cost to replace LPG. One of the alternative

in some industries or small projects, electricity generation from biogas is
developing, e.g. community-based alcohol distillation due to small amount
of wastewater in each distillation unit, community waste management.
To promote the development of electricity generation from biogas
in those industries or small projects, ESCO Fund has provided two forms of
financing, i.e. equity investment for large projects of which investment include
biogas production system, gas engine, and utilities, and equipment leasing of
gas engines for projects having already installed biogas production systems or
to replace the existing low-efficiency gas engine in some projects. Although two
financing supports are different, the criteria are the same. E for E has assessed
the project feasibility to ensure that the projects will be able to reimburse to
ESCO Fund. The key factors include stability of raw material supply

fuels to replace LPG is Dimethyl Ether or so-called DME.
First of all, we would like to introduce DME. DME
is the organic compound with the formula CH3O CH3.

(GEM)

It is a colorless and odorless gas at the ambient
temperature and atmospheric pressure. When

Corner

pressurized or cooled, it turns easily into liquid, which

and appropriateness of technology.

is easier for storage and transportation. DME is a

More Income from Pico-hydro Electricity
As presented in previous issues of our Newsletters, Green Energy

multi-source and multi-purpose fuel.

Mechanism (GEM) has mobilized fund from international and domestic donors
in both public and private sectors to develop renewable energy projects in
off-grid and remote areas in the form of grant, e.g. Pico hydro power at Huai
Poo Ling village, Jom Thong district, Chiang Mai; Solar PV systems for the
Learning Centers of the Border Patrol Police in Mae Sariang district, Mae
Hong Son, Dissemination of high-efficient stove for steaming tea leaves in
Muang Pan district, Lampang. In this issue, E for E will bring the reader to visit
the pico-hydro power project at Mae Jo village, which has been supported

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม
(มพส.)

by Thai Oil Public Company in the form of interest-free loan and the ESCO
Fund in the forms of equity investment and technical assistance.
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Mae Jo village is situated in Baan Poa sub-district, Mae Tang district,
Chiang Mai. There are 111 households in the village, most of which are
agriculturists. The main source of water for their agriculture is Huai Mae
Lerm reservoir, the project under the initiative of His Majesty the King. Since
1992, the villagers have gathered as “Maejo Baandin” group to run homestay
business, provide training in building earth home, etc. The group also manages
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the use of water from the reservoir by setting the plan to open/close the
water gate, setting the fee rate of water use, planting trees nearby to maintain
the water level and quality in the reservoir enough for agriculture as well as
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