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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ    
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอมไดใชเวลาถึง 2 ปใน

การศึกษาความเปนไปได การประเมินสถานที่ต้ัง การกําหนด
รายละเอียดเครื่องจักร การคัดเลือกผูรับเหมา การติดตอขอ
ใบอนุญาตตางๆ ตลอดจนหาแหลงเงินกูเพื่อกอสราง
โรงไฟฟาแกลบมุงเจริญกรีนเพาเวอร ขนาด 9.9 เมกะวัตต ท
จังหวัดสุรินทร บัดนี้โรงไฟฟาไดเสร็จสมบูรณและจายไฟฟา
เขาระบบแลวเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผานมา ถือเปน
ความสําเร็จที่นาภาคภูมิใจของชาวสุรินทร มูลนิธิพลังงานเพื่อ
สิ่งแวดลอมหวังวาโครงการนี้จะเปนแบบอยางที่ดีสําหรับผูที่
สนใจ นักลงทุนและเจาของโรงสีขาวในการที่จะสราง
โรงไฟฟาชีวมวลตอไปในอนาคต 
ขอแสดงความนับถือ 
คณะผูจัดทํา  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุงเจริญกรีนเพาเวอรจายไฟฟาเขาระบบแลว 
โรงไฟฟามุงเจริญกรีนเพาเวอร เกิดขึ้นจากความคิดอันยาว

ไกลของตระกูลมุงเจริญพร ที่เห็นวาจังหวัดสุรินทรมีโรงสีขาว
มากมาย มีแกลบเหลือใชปละหลายแสนตัน แตแกลบสวนใหญ
กลับถูกขายไปยังจังหวัดอื่นเพื่อผลิตไฟฟา 
 จุดแข็งของโครงการ: กลุมมุงเจริญพรมีธุรกิจหลากหลายใน
จังหวัดเชนโรงสีขาว โรงโมหิน โรงแรม และกอสราง เปนตน 
โดยเฉพาะแกลบที่ผลิตจากโรงสีขาวของตนเอง มีสัดสวนถึง 60 
เปอรเซ็นตที่ใชในโรงไฟฟา สวนที่เหลือจะซื้อจากโรงสีที่ในเครือ
ญาติ นอกจากนี้ยังไดมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม เปนที่ปรึกษา
ในการเริ่มโครงการและไทยธนาคารเปนผูใหสินเชื่อ  
ความเสี่ยงของโครงการ: โรงไฟฟาแกลบมีความเสี่ยงคลายกัน
อยางหนึ่งคือ ราคาแกลบที่ไมสามารถควบคุมได ดังนั้นทาง
เจาของโครงการจึงไดลดความเสี่ยงดังกลาวโดยออกแบบให
โรงไฟฟาใชเช้ือเพลิงไดหลายชนิดที่สามารถหาไดในจังหวัดเชน 
ฟางขาว เหงามันสําปะหลัง และเปลือกไมยูคาลิปตัส เปนตน  
บทสรุป: จากยุทธศาสตรพลังงานของจังหวัดสุรินทรที่เนนการ
พ่ึงตนเองพยายามลดการนําเขาพลังงานจากจังหวัดอื่นใหมากที่สุด 
ดังนั้นการมีโรงไฟฟาแกลบเปนแหงแรกของจังหวัด ถือวาจังหวัด
สุรินทรประสบผลสําเร็จแลว และหวังวาโรงไฟฟาแหงนี้จะเปน
สัญลักษณแหงความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทรตอไปในอนาคต 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEddiittoorriiaall  NNoottee 
Energy for Environment Foundation have

provided technical support to the 9.9 MW
Muangchareon Green Power Plant for 2 years,
including feasibility study, location evaluation,
specification of machinery, selection of
contractors, dealing with all required
documents, and securing project financing. In
late January this year, Muangchareon Green
Power started feeding power to grid. This
project is considered a success and a pride for
the Mung Chareonphorn family as well as
people in Surin province. We hope that this
project could be a good sample for investors
and rice mill owner who are interested in
biomass power plant development.  
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Biomass Power Plant Location (SPP)  
 
 
  
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม (มพส.):  
เลขที่ ๔๘๗ /๑ อาคารศรีอยุธยา ช้ัน ๑๔ ถนนศรีอยุธยา 
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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Mungcharoen Green Power started 
feeding power to grid 

Mungcharoen Green Power was established by 
Mungcharoenphorn family who saw the benefits of 
rice husk, a residue from rice milling process. Surin 
Province has an abundant supply of rice husk, at 
hundred thousands of tons per year, but it was 
previously sold to other provinces with biomass 
power plants.  So, why not have a power plant of its 
own in Surin?  

Strengths point of the project: Mungcharoen 
group has many business lines such as rice mills, 
quarry factory, hotel and construction. About 60% of 
total fuel consumption in the power plant comes 
from their own rice mill. The rest  is purchased from 
their relatives’ rice mills.  E for E served as an 
advisor in initiating the project while Bank Thai 
provided loans for the project. 

Project risks: As are typical of most rice husk-
fuelled power plants, the project is exposed the risk 
of price volatility of rice husk. To minimize this risk, 
the owner has designed the power plant to be able to 
use various types of biomass, including straw, wood 
chips and cassava roots.   
 Conclusions: Consistent with the energy strategy of 
Surin Province which emphasized self-reliance and 
reduced dependency on imported energy, this first 
rice-husk power plant of the province is an 
important, successful step toward achieving the goal. 
It is hoped that the project will become a symbol of 
pride for the province in the future. 
General Information 

Name  Mungcharoen Green Power 
Co., Ltd. 
130 หมู 7 ถนนสุรินทร-ศรีขรภูมิ 
ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร 
32000 

Address 

130 M.7 Surin-Sikhorapum 
Road, Buruesi sub-district, 
Muang, Surin 32000 

Major Shareholder Mungcharoenphorn Family 

Area 100 rai 
Staff  30 Person 
Gross Capacity 9.9 MW 
Net Capacity 8.8 MW 
Investment 500 m. Baht 
Loan Lender Bank Thai 
COD January 23, 2007 

Fuel 

Main Fuel Rice Husk 
Fuel Consumption 300 ton/day 
Source of Fuel Rice Mill 

Main Equipment 

Boiler Type Step grate,  Water tube 
Boiler Capacity 47 ton/hr 
Working Steam Pressure 39.2 bar(a) 
Working Steam Temperature 450 ๐C 
Turbine Type Condensing Turbine 
Grid Connection Voltage 22 kV 

Environment 

Cooling Water System Closed Cooling Tower 
Water Consumption 1500 m3/day 
Source of Raw Water Ground Water 
Air Quality Control System Multi Cyclone and 

Electrostatic Precipitator 
Ash Disposal System Landfill 
CO2 Reduction 30,000 ton/year 
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ควรสรางโรงไฟฟาชีวมวลท่ีไหนด ี
จากภาพแผนที่ประเทศไทย ที่แสดงตําแหนงที่ต้ังโรงไฟฟาชีว

มวล (หนา4) จะเห็นวาไมไดกระจัดกระจายไปตามภูมิภาคของ
ประเทศ เนื่องจากเหตุผลดังนี้ 

ภาคตะวันออก ถือเปนภาคที่มีกําลังการผลิตไฟฟาชีวมวลมากสุด 
โรงไฟฟาสวนใหญเปนของกลุมเกษตรรุงเรือง มีความตองการแกลบ
และชีวมวลอื่นๆประมาณวันละ 3,000 ตัน มากกวาที่ผลิตได
หลายเทาตัว จึงตองทําการจัดหาชีวมวลจากจังหวัดอื่นๆเพิ่มเติมใน
รัศมี 240 กม. ถือเปนผูบริโภคชีวมวลรายใหญที่สุดของประเทศ    

ภาคอีสานตอนบน ตอนลาง ภาคกลางและภาคตะวันตก การผลิต
ไฟฟาสวนใหญมากกวารอยละ 90 มาจากโรงงานน้ําตาล ทั้งๆที่ใน
เขตนี้มีแกลบมากพอสมควร แตถูกทางโรงไฟฟาภาคตะวันออกกวาน
ซื้อไปเกือบหมด นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆเชนโรงปูนซิเมนต 
ฟารมเลี้ยงไก และโรงเผาอิฐรวมบริโภคดวย ทําใหมีโรงไฟฟาแกลบ
ในเขตนี้นอยมาก  

ภาคเหนือตอนลาง เปนเขตที่อยูนอกรัศมีการจัดซื้อของกลุม
เกษตรรุงเรือง จึงมีโรงไฟฟาแกลบและชานออยเทาๆกัน  

ภาคเหนือตอนบน มีโรงไฟฟาชีวมวลนอยมากทั้งๆที่ชีวมวลมี
ราคาคอนขางถูก สาเหตุเพราะมีผูบริโภคนอยรายบนและอีกประการ
หนึ่งอยูหางจากผูบริโภครายใหญในเขตภาคกลางและตะวันออกมาก 
ไมคุมตอคาขนสง                                                                                  

                                                                                    
 
 

 (อานตอฉบับหนา) 
 

here to Site a Biomass Power Plant? 
The map of Thailand on page 4, shows the 
ation of biomass power plants in Thailand. As 
n from the map, the biomass power plants are 

enly distributed over the country. The reasons for 
s are: 

Eastern Region: This region has the highest 
mass power generation capacity. Most of the 

pacity belongs to Kaset Rung Reung Group which 
s demand for rice husk and other biomass fuels of 
out 3,000 ton/day, much more than what is 
ailable locally. They need to buy and transport 
se fuels from other provinces nearby, making 
m the biggest consumer of biomass in Thailand. 

North-East, Central and Western Regions: 
er 90% of power generation in this region is 
duced from sugar mills. Although, this region 

s abundant supply of rice husk but most of it is 
pplied to the Eastern Region.  Moreover, demand 
 rice husk from industries e.g. cement , chicken 
ming and brick factory further reduced supply. 
w husk-fired power plants are seen in this region. 

Lower Northern: This region is beyond the 
ius of biomass purchase by Kaset Rung Reung 
oup. Therefore, there are about equal amount of 
e husk and bagasse power generation.  

Upper Northern: There are few biomass power 
nts in this region and biomass fuels are very 

eap. This is because the area has less demand 
ally and is too far away for transportation to big 

nsumers in central and eastern regions to be 
sible.                             

(to be continued next issue)
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