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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ    

มีผูถามกันมากวา การเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาพลังงานหมนุเวียนที่

ทางรัฐบาลไดประกาศเมื่อเดือนทีแ่ลว มผีลใชบังคบัสําหรบัโรงไฟฟา

ขนาดเล็กมาก(VSPP) รายใหมเทานัน้ใชหรือไม คําตอบคือใช แตใน

กรณีของโรงไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) ท่ียืน่ขายไฟฟาแลวและมีสัญญา

ขายไฟฟาเปนแบบ Non-firm สามารถเปลีย่นมาใชสิทธิ์นีไ้ดโดยติดตอ

ท่ี การไฟฟาสวนภมูภิาค หรือการไฟฟานครหลวงแลวแตวาตั้งอยูในเขต

ใดโดยมีขนาดไมเกนิ 10    เมกะวัตต  แตถาสัญญาขายไฟฟาเปนแบบ 

Firm จะตองจายคาพลังไฟฟา คืนยอนหลงัใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย       

ขอแสดงความนบัถือ 

คณะผูจัดทํา 

 

 

 

  

EEddiittoorriiaall  NNoottee 

Many have raised questions about whether or not the 

government’s approval of subsidies (called “adder”) for 

renewable energy in December 2006  applied only to new 

Very Small Power Producers (VSPP). The answer is yes.  

However, renewable energy Small Power Producers (SPP) 

who have been selling less than 10 MW of power to the 

grid under  Non-firm contracts can potentially switch to 

VSPP contracts instead. Interested project owners or 

managers can send inquiries to the Metropolitan Electricity 

Authority (MEA) or Provincial Electricity Authority (PEA), 

depending on your plant location. For firm contracts, 

switching to VSPP contracts would require that the 

involved SPPs pay a penalty which is essentially a return of 

past capacity payments received back to Electricity 

Generating Authority of Thailand (EGAT)    

RReeggaarrdd,,  

EEddiittoorriiaall  TTeeaamm  

 
 
 

มาตรการสนับสนุนพลงังานหมุนเวยีน 
เปนที่ทราบกันแลววา พลังงานหมุนเวียนเปนพลังงานสะอาดแต

มีตนทุนการผลิตทางบัญชีสูงกวาพลังงานฟอสซิล ทางรัฐบาลของ

ประเทศตางๆไดออกมาตรการสนับสนุนหลายประการ ดวยกัน ใน

สวนของประเทศไทยมีดังนี้ 

1. มี เปาหมายเพิ่ม สัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนเปน 6 % ในป 2554 

2. ลดภาษีนําเขาเครื่องจักรและภาษเีงินไดจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน 

3. ใหเงินกูดอกเบี้ยต่ําจากโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการ
อนุรักษพลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน  

4. เพิ่มราคารับซื้อไฟฟาตามประเภทเชื้อเพลิงและเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียน 

5. มีโครงการเปดประมูลรับซื้อไฟฟาชีวมวลที่มีขนาด
มากกวา 10 เมกะวัตต/โรง 

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่เจริญแลวและประเทศที่กําลัง

พัฒนา(ตามตาราง) พบวาในสวนของประเทศไทยมีมาตรการ

สนับสนุนนอยไปนิด ถือวาอยูในระดับปานกลาง และดีกวาอีกหลาย

ประเทศที่ไมมีมาตรการใดเลย 

Renewable Energy Supported Strategies 
It is widely acknowledged that renewable energy is 

clean energy with commercial generation costs higher 
than that from fossil fuels. Some countries have initiated 
several strategies in supporting renewable energy.  The 
measures adopted by Thailand are as follow. 

1. Increasing target of power generation ratio from 
renewable energy by 6 % in Year 2011. 

2. Import tax reduction for machinery and income 
tax privileges by Board of Investment. 

3. Providing low interest loans from the revolving 
fund for Energy Conservation Project by 
Department of Alternative Energy Development 
and Efficiency, Ministry of Energy.  

4. Feed-in tariffs (premium power purchase 
prices) for various types of renewable energy 
sources and technologies 

5. Subsidies through competitive bidding for 
renewable energy projects larger than 10 MW 
per plant. 

When compared to other developed and developing 
countries (as shown in Table), the support measures 
implemented in Thailand fall in the medium range—
better than many countries with little support but can be 
more progressive.  

See Table  page 4  
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Item 
ประเดน็เปรยีบเทยีบ 

Description 
UK NTH DK USA IND TH 

1 ประกนัราคารับซื้อไฟฟา 
Guaranteed Power Purchasing Price  

√  √  √ √ 

2 
จัดประมลูโดยดจูากตนทุนไฟฟาที่ผลิตได 
Initiate bidding programs based on generation costs  

√     √ 

3 
เก็บภาษพีลังงานจากฟอสซิลเพื่อใชเกีย่วกบัพลงังานทดแทน 
Levy energy tax on fossil fuels to subsidize renewable energy  

√ √ √  √  

4 
ออกใบรับรองหรือฉลากใหกับบริษัทผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน 
Issue certificate or label  for renewable power producer companies 

√ √ √    

5 
มีการซื้อขายใบรบัรองหรือฉลาก 
Certificate or label Trading 

 √ √    

6 
มีการปรบัคูสัญญาที่ไมสามารถผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนไดตามขอตกลง 
Penalty imposed on contractual party for failure to deliver 
contracted RE outputs 

√      

7 
ใหเงินสนับสนุนการลงทนุบางสวน 
Investment subsidies 

√  √ √ √  

8 
สนับสนนุงานวจิยัพัฒนาสาธิตตลอดจนใหความสะดวกสาธารณูปโภคอื่นๆ 
R&D, demonstration and infrastructure support 

0√ √ √ √ √  

9 
สงเสริมระบบตลาดเสรีใหผูบริโภคเลือกซื้อไฟฟาจากพลังงานทดแทน 
Green choices in liberalized power market  

 √ √ √   

10 
ใหคืนภาษีจากการซื้อไฟฟาพลังงานทดแทน 
Tax refund for purchasing renewable power  

 √     

11 
กระตุนใหเกิดความตองการไฟฟาพลังงานทดแทน 
Stimulate demand for renewable power 

 √  √   

12 
มีเปาหมายการผลิตไฟฟาพลังงานทดแทนอยางชดัเจน 
Set clear target for renewable power generation 

√ √ √ √ √ √ 

13 
มีเปาหมายดานส่ิงแวดลอมรวมอยูในโครงการ 
Incorporation of environmental targets in the project  

√ √ √ √ √  

14 
ระดมเงนิทนุเขากองทุนเพื่อใชสงเสริมการผลติไฟฟาพลังงานทดแทน 
Raise money for renewable power generation promotion fund 

 √   √  

15 
ลดหยอนภาษีโดยคิดคาเส่ือมราคาในอัตราเรงหรอืคิดท่ี 100% 
Reducing tax by using accelerated or 100% depreciation schedule 

 √   √  

16 
ใหเครดติภาษีเพือ่ความยืดหยุนทางการเงิน 
Provide tax credit for increased financial flexibility 

 √  √   

17 
แทรกแซงตลาดดวยการกําหนดโครงสรางราคา   
Market intervention through setting price structure  

  √  √  

18 
การใหเงนิกูดอกเบีย้ต่ําและระยะเวลาชําระคืนเงนิกูนาน 
Providing low interest loan and long term payback period 

    √ √ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มูลนิธิพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม (มพส.): 
เลขที่ ๔๘๗ /๑ อาคารศรีอยุธยา ชั้น ๑๔ ถนนศรอียุธยา  ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐   
โทร. ๐๒  ๖๔๒๖๔๒๔- ๕   โทรสาร. ๐๒ ๖๔๒๖๔๒๖  
 
Energy for Environment Foundation (E for E) :   
14 th Fl.,  Si Ayutthaya Bldg. ,  487/1 Si Ayutthaya , Ratchathewi, Bangkok,10400, 
Tel.  +66 2642 6424-5  Fax. +66 2642 426 
http://www.efe.or.th     E-mail: efe@efe.or.th 
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โรงไฟฟากลัฟยะลากรนีจายไฟฟาเขาระบบแลโรงไฟฟากลัฟยะลากรนีจายไฟฟาเขาระบบแลวว  

ถือเปนความสําเร็จของภาครัฐและเอกชนที่ทําให ประเทศไทย มี

โรงไฟฟาเศษไมขนาดใหญท่ีสุด เปนแหงแรก คือ  โรงไฟฟา กัลฟยะลา

กรีนตั้งอยูท่ี จ.ยะลา โดยมี บริษัทกัลฟอิเลคตริคจํากัด(มหาชน) เปน

เจาของไดจายไฟฟาเขาระบบเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2549  

โรงไฟฟาตนแบบ 

โรงไฟฟากัลฟยะลากรีน ถือเปนโรงไฟฟาตนแบบที่ชวยลด กาซเรือน

กระจกได 70,000 ตัน/ป ไดรบั การสนบัสนนุ จากกองทุน ส่ิงแวดลอม

โลก 2 ลานเหรยีญ สหรัฐ และจากกองทุนอนุรกัษพลังงาน 17 สตางค/

หนวย    ไฟฟาที่ผลิตได เปนระยะเวลา  5  ป โครงการโรงไฟฟายะลา

กรีนพาวเวอร ไดวาจางให บรษิทัมิตซุย จํากัด บริษทั ทาคมูา จาํกัด และ 

บริษทั โตโยไทย จํากัด เปนผูรบัเหมา โครงการใน เดือนสิงหาคม 2546 

และวางแผนจายไฟฟาเขาระบบ ในเดือน สิงหาคม 2548 แตเนื่องจากเกดิ

ความ ไมสงบใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต ทําใหโครงการลาชากวา 

กําหนด ถึง 15 เดือน 

จดุเดนของโครงการ 

โรงไฟฟายะลากรีนพาวเวอรใชเทคโนโลยีหมอไอน้ําและกังหันไอน้ํา

จากประเทศญีปุ่น มีประสิทธิภาพการ ผลิตรวม     25 –28 %  สวนเงิน

ลงทนุสูง ถึง 2 ลาน เหรยีญสหรัฐ ตอเมกะวตัต  

ขอเสนอแนะ 

เมื่อเริ่มตนศึกษาความเปนไปไดเมื่อ 7 ปท่ีแลว ปกไมยางพารามี

ราคาเพียง 80 บาท/ตัน ปจจุบันไดขยับขึ้นเปน 700 - 900 บาท/ตัน  จึงมี

ผลใหตนทุนการผลิตไฟฟาสูงกวาที่ประเมินไวมาก ดังนั้นทําอยางไรทําให

ตนทุนลดลง เมื่อพิจารณาจุดออนจุดแข็งของโครงการแลวพบวา 

โรงไฟฟาไมมีเศษไมของตนเองตองซื้อปกไมท่ีเหลือจากโรงเลื่อยทั่วไป

โรงเลื่อยเหลานี้ตองใชปกไมสวนหนึ่งเปนเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําเพื่ออบไม 

หมอไอน้ําเหลานี้มีประสิทธิภาพ 50 –60 % แตของโรงไฟฟาสูงถึง 85 % 

ดังนั้นถาโรงไฟฟาติดตั้งหองอบไมเพื่อรับจางอบไมยางพาราแทนโรงเลือ่ย 

โดยใชปกไมยางพาราเปนคาจางแทน จะไดประโยชนท้ังสองฝาย เรียกวา

ชนะทั้งคู 

บทสรปุ 

โรงไฟฟาชีวมวลมักประสบปญหากับราคาเชื้อเพลิง ซึ่งเปน เรื่องปกติ

เหมือนกับโรงไฟฟาถานหิน น้ํามันเตา และกาซธรรมชาติ  แตแตกตางกัน

ท่ี คาเชื้อเพลิงที่ โรงไฟฟาจายไป ชาวสวนยางพารา คนตัดไมและ 

โรงเลื่อย ไดประโยชนท้ังส้ินซึ่งทําใหเศรษฐกิจ ในจังหวัดดีขึ้น และ

อาชญากรรมลดลงนี่ คือผลพลอย ไดทางออมที่ทาง ภาครัฐควรคํานึง 

 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GGuullff  YYaallaa  GGrreeeenn  BBiioommaassss  PPoowweerr  PPllaanntt  SSttaarrttss  ttoo  

SSeellll  PPoowweerr  ttoo  GGrriidd  

Gulf Yala Green Power Plant, situated in Yala 

Province, is a successful case of cooperation between the 

Government and the private sector in initiating Thailand’s 

first and largest parawood waste fueled power plant. The 

project helps reduce 70,000 tonnes of Greenhouse gases 

per year.  The plant, owned by Gulf Electric PLC, started 

to sell its output to the national grid since November 28, 

2006.   

Gulf Yala Green Power Plant received financial 

support worth million dollars from the Global Environment 

Facility (GEF).  It also received a five-year guaranteed 

subsidy incentive from the Thai government worth 17 

satangs per unit of electricity sold on top of the power 

purchase price for biomass power. 

Mitsui, Takuma and Toyothai Companies were 

contracted to build Power Plant. The construction started 

since August 2003. It was scheduled to sell power to grid 

in August 2005 but the unrest in the South caused the 

project to delay for over 15 months. 

 

See  page 3  
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โรงไฟฟากัลฟยะลากรีน โดย บโรงไฟฟากัลฟยะลากรีน โดย บ..กัลฟอิเลคตรคิ จาํกัดกัลฟอิเลคตรคิ จาํกัด  
  

GGeenneerraall  ddaattaa  

Location Yala Province 

Area 90 rai ( 144,000 m2) 

Gross Capacity 23 MW 

Sold to grid 20.2 MW 

Commercial Operation Date Nov 2006 

Investment 1,600 Million Baht 

FFuueell 

Main Fuel Parawood wastes 

Fuel Consumption 700 ton/day 

MMaaiinn  EEqquuiippmmeenntt  

Boiler type Water Tube 

Combustion type Traveling Grate stoker 

Steam Consumption 92.2 ton/hr 

Steam Specification 61 bar(g), 450 C 

Turbine type Condensing Turbine 

Grid Connection Voltage 115 kV 

EEnnvviirroonnmmeenntt  

 Cooling Water System 
Cooling Tower, Closed 
system 

Water Consumption 3,000 cu.m./day 

Source of raw water Pattani river 

Air Quality Control System Multi Cyclone and ESP 

Ash Disposal System In house Landfill 

 

Highlight of the project  

The power plant consists of one biomass fire Grate 

Boiler, a single condensing Steam Turbine Generator from 

Japan and all auxiliary equipment with the plant.  The 

plant has an overall efficiency of 25 to 28 per cent and an 

investment cost of two million baht/ MW.   

Suggestions 

According to the feasibility study conducted seven 

years ago, the price of parawood waste was at 80baht per 

tonne, but has now increased considerably to 700 to 900 

baht per tonne . The generation cost, therefore, is much 

higher than previously estimated. What can be done to 

bring the costs down? Looking at the project’s 

weaknesses and strengths, it was found that the project 

has no fuel supply of its own and has to buy parawood 

waste from nearby woodmill factories.   

With a much higher steam boiler efficiency (over 85 per 

cent compared to only 50 to 60 per cent found at 

factories), Gulf Yala Green could potentially offer the 

service of steam-treating parawood to these factories.  

These factories traditionally use parawood waste to fuel 

the steam boilers, but if Gulf could dry timber with better 

fuel efficiency, the wood waste saved could then be used 

at the power plant to lower electricity generation costs.   

Conclusion 

All power plants, either biomass or fossil fueled, have 

to encounter fuel price fluctuation.  But for the case of 

biomass plants, the fuel payment circulate within the local 

economy, lowering the crime rates and benefiting rubber 

farmers, tree cutters, and saw mills. These indirect 

benefits to the economy should be taken  into account by 

policy makers.   



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


