
 

 

 

 

 

ผลงานมลูนิธพิลงังานเพือ่สิง่แวดลอ้มประจาํปี พ.ศ. 2554-2555 
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 มูลนิธิพลงังานเพือ่สิง่แวดลอ้ม (มพส.) หรอื Energy for Environment Foundation (E for E) 

เป็นหน่วยงานอสิระที่มไิดมุ้่งแสวงหากาํไร จดัตัง้ขึ้นเมือ่วนัที่ 15 มถินุายน 2543 โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่

สนับสนุนงานตามนโยบายของภาครฐัดา้นพลงังาน โดยเฉพาะการส่งเสริมการใชพ้ลงังานหมุนเวียน

ภายในประเทศใหเ้ป็นไปอย่างแพร่หลาย เผยแพร่ความรู ้แนวความคิด และวทิยาการ รวมท ัง้การส่งเสรมิใหม้ี

การใชช้ีวมวลซึ่งเป็นแหล่งพลงังานที่มอียู่มากในประเทศใหม้ากขึ้น เพื่อทดแทนพลงังานจากฟอสซลิซึ่งตอ้ง

นาํเขา้มาจากต่างประเทศ โดยมกีารจดัต ัง้ “ศูนยส์่งเสรมิพลงังานชวีมวล” ภายใตก้ารบรหิารงานของ มพส. เพือ่

ทาํหนา้ที่ในการส่งเสริมการนําชีวมวลมาใชเ้ป็นพลงังานใหม้ากขึ้น โดยการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อลด

ขอ้จาํกดัและอุปสรรคในการใชช้ีวมวลเพื่อผลติไฟฟ้าและพลงังานความรอ้น ตลอดจนส่งเสริมใหม้กีารใช ้

พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ผลงานของมูลนิธพิลงังานเพือ่สิง่แวดลอ้มถงึปี 2553 

นบัตัง้แต่เริ่มก่อตัง้จนถงึปี 2553 มลูนิธิพลงังานเพือ่สิง่แวดลอ้ม (มพส.) ไดด้าํเนินกิจกรรมต่างๆ เพือ่

ใหบ้ริการดา้นพลงังานแก่ภาครฐัและเอกชน ตลอดจนทาํหนา้ทีใ่นฐานะผูบ้ริหารศูนยส์่งเสริมพลงังานชีวมวล 

โดยไดม้บีทบาทในการส่งเสรมิและสนบัสนุนโครงการผลติพลงังานจากชวีมวล และพลงังานหมนุเวยีนอืน่ๆ ท ัง้

ในดา้นนโยบาย ดา้นเทคนิค ดา้นการลงทุน และการประชาสมัพนัธ ์เพื่อส่งเสริมใหม้กีารลงทุนในโครงการ

ดงักล่าวอย่างแพร่หลายและเป็นการสนบัสนุนนโยบายดา้นพลงังานหมนุเวยีนของภาครฐัใหบ้รรลุเป้าหมายที่

วางไว ้โดยมผีลงานทีส่าํคญัซึง่แบง่ออกเป็น  

 ศึกษาความเป็นไปไดแ้ละหาผูร้บัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าแกลบ 10 เมกะวตัต ์ใหก้บั บริษทั มุ่งเจริญ

กรนีเพาเวอร ์ (พ.ศ. 2547) 

 ใหค้วามเหน็อสิระต่อรายงานการศึกษาศกัยภาพชวีมวลภาคตะวนัออกของบรษิทั โกลว ์พลงังาน 

 การศึกษาศักยภาพชีวมวลใหแ้ก่ภาคเอกชน ตัวอย่างเช่น บ .โตโยตา้ ทชูโช (ประเทศไทย)  

บ. กลัฟ์อเิลคตรคิ จก. (มหาชน) โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล หจก. รุ่งเรอืงผลเขาฉกรรจ ์เป็นตน้ (พ.ศ. 2547) 

 เป็นที่ปรึกษาไทยธนาคาร โครงการโรงไฟฟ้าแกลบอู่ทองไบโอแมส ขนาด 7.5 เมกะวตัต ์ 

(พ.ศ. 2547-48) 

 การศึกษาแนวทางการสนบัสนุนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานลมและแสงอาทติย ์(พ.ศ. 2547) 
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 การศึกษาตน้ทุนการใชพ้ลงังานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

ภาคอตุสาหกรรม ใหก้บักระทรวงอตุสาหกรรม  (พ.ศ. 2547) 

 สาํรวจการใชพ้ลงังานในเขตสาํนกังานพลงังานภมูภิาค 1 -12 ใหก้บักระทรวงพลงังาน (พ.ศ. 2547) 

 การส่งเสรมิการใชก้า๊ซชวีภาพทดแทนพลงังานจากฟอสซลิ (พ.ศ. 2548) 

 การศึกษาการขยายระเบียบการรบัซื้ อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก  

(พ.ศ. 2548) 

 ศึกษาการจดัการขยะชมุชนจงัหวดัสุรนิทร ์ใหก้บัสาํนกังานองคก์ารสหประชาชาต ิ (พ.ศ. 2549) 

 การศึกษาแนวทางการบริหารจดัการเชื้อเพลงิชีวมวลเพื่อใชเ้ป็นพลงังานทดแทน (ระดบัมหภาค)  

(พ.ศ. 2550) 

 การศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงการพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานชีวมวล  

(Risk Guarantee Study)  (พ.ศ. 2550) 

 การศึกษาวเิคราะหเ์พือ่กาํหนดส่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน  

 จดัอบรม “พลงังานหมนุเวยีน” ใหก้บัขา้ราชการกระทรวงพลงังาน สื่อมวลชน และสถาบนัการเงนิ 

(พ.ศ. 2550) 

 ศึกษาแนวทางการปรบัโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า ใหก้บั สนพ. (พ.ศ. 2550) 

 สาํรวจทศันคตผูิบ้รโิภคเรื่องตลาดไฟฟ้าสเีขยีวของประเทศไทย (พ.ศ. 2550) 

 ยืน่เสนอโครงการซดีเีอม็ ใหแ้ก่สถานทูตเดนมารก์  

 ศึกษาการจดัเตรียมร่างพระราชบญัญตัิประกอบกิจการไฟฟ้า และแนวนโยบายการรบัซื้อไฟฟ้าจาก

ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน  (พ.ศ. 2550) 

 เป็นที่ปรึกษาการจดัทาํพยากรณ์ราคาเชื้อเพลงิที่ใชใ้นการผลติไฟฟ้าสาํหรบัการออกประกาศเชิญชวน 

รบัซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน ใหก้บั สนพ. (พ.ศ. 2550) 

 เป็นทีป่รึกษาดา้นระบบส่ง โครงการศึกษาสนบัสนุนการดาํเนินงานรบัซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน

รายใหญ่ ใหก้บั สนพ. (พ.ศ. 2550) 

 เป็นทีป่รกึษาโครงการสนบัสนุนงานดา้นกฎหมาย ใหก้บั สนพ. (พ.ศ. 2550) 

 การดาํเนินโครงการกลไกพลงังานสเีขยีว (Green Energy Mechanism) (พ.ศ. 2551) 

 การบริหารโครงการส่งเสริมการลงทุนดา้นอนุรกัษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน (ESCO Fund)  

ระยะที ่1 (พ.ศ. 2551) 
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 เป็นที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการดําเนินงานร ับซื้ อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  

ใหก้บั สนพ. (พ.ศ. 2551) 

 เป็นที่ปรึกษาโครงการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าในอนาคต (Load Forecast) ใหก้บั สนพ.  

(พ.ศ. 2552) 

 เป็นทีป่รึกษาโครงการศึกษาแนวทางการดาํเนินงานของกองทุนพฒันาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) และ 

97(5) ใหก้บั สกพ. (พ.ศ. 2552) 

 เป็นที่ปรึกษาโครงการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ดา้นพลงังานหมุนเวียนของบริษทั พีอีเอ เอ็นคอม 

อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จาํกดั และศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการดา้นพลงังานหมนุเวยีน  (พ.ศ. 2552) 

 เป็นทีป่รึกษาโครงการศึกษาและจดัทาํแผนแม่บทไบโอเอทานอล ใหก้บั บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

(พ.ศ. 2553) 

ผลงานของมูลนิธพิลงังานเพือ่สิง่แวดลอ้มในปี 2554 - 2555 

ในช่วงปี 2554 – 2555 มพส. ยงัคงไดร้บัความไวว้างใจจากหลายหน่วยงานใหด้าํเนินโครงการดา้น

พลงังานหมนุเวยีน โดยผลงานสาํคญัไดแ้ก่ 

 การบริหารโครงการส่งเสริมการลงทุนดา้นอนุรกัษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน (ESCO Fund)  

ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ใหก้บักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน (ตุลาคม 2551 – 

มนีาคม 2556) 

 การดาํเนินกจิกรรมพฒันาพลงังานหมนุเวยีนในชนบทภายใตโ้ครงการดา้นการพฒันาความเป็นอยู่ของ

ประชาชนบนพื้นที่สูงในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใหก้บัสาํนกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ

(UNDP) (ธนัวาคม 2553 – ธนัวาคม 2555) 

 การเป็นทีป่รกึษาโครงการแนวทางการส่งเสรมิโรงไฟฟ้าชีวมวลชมุชนแบบครบวงจร ใหก้บักรมพฒันา

พลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน (ตลุาคม 2554 – ตลุาคม 2555) 

 การดาํเนินโครงการกลไกพลงังานสเีขยีว (พ.ศ. 2554 – ปจัจบุนั) 
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โครงการสง่เสรมิการลงทนุดา้นอนุรกัษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน  

ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 

 เป็นโครงการที่จดัต ัง้ขึ้นโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์

พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน โดยไดร้บังบประมาณจากกองทุนเพื่อ

ส่งเสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน (Energy Conservation Promotion Fund: 

ENCON Fund) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ส่งเสรมิสนบัสนุนและผลกัดนัใหเ้กดิการ

ลงทุนดา้นอนุรกัษพ์ลงังานและพลงังานทดแทนในประเทศไทย รวมถงึสรา้ง

ความม ัน่ใจและความคุน้เคยใหแ้ก่สถาบนัการเงนิในการใหส้ินเชื่อโครงการ

เหล่าน้ี โดย ESCO Fund มุ่งใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการลงทุนแก่

ผูป้ระกอบการทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาโครงการทางเทคนิค แต่ยงัขาดปจัจยั

การลงทุน และช่วยผูป้ระกอบการหรือผูล้งทุนใหไ้ดป้ระโยชน์จากการขายคาร์บอนเครดิต โดย พพ.         

ไดม้อบหมายให ้มูลนิธิพลงังานเพื่อสิ่งแวดลอ้ม (มพส.) และ มูลนิธิอนุรกัษพ์ลงังานแห่งประเทศไทย       

เป็นผูบ้ริหารโครงการ ท ัง้น้ี โครงการเริ่มดาํเนินการระยะที่ 1 ตัง้แต่ตุลาคม 2551 ถึงกนัยายน 2553         

วงเงนิ 500 ลา้นบาท มพส. รบัหนา้ทีบ่รหิาร 250 ลา้นบาท ระยะที่ 2 เริ่มต ัง้แต่ตลุาคม 2553 ถงึมนีาคม 2556 

วงเงนิ 500 ลา้นบาท มพส. รบัหนา้ทีบ่รหิาร 300 ลา้นบาท 

 ลกัษณะการสง่เสรมิการลงทนุภายใตโ้ครงการ ESCO Fund ม ี6 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
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ขัน้ตอนการขอรบัการสนบัสนุน: 
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สรุปผลการดาํเนินงาน 

โครงการสง่เสรมิการลงทนุดา้นอนุรกัษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน (ESCO Fund) ระยะที่ 1 

  

 มลูนิธพิลงังานเพือ่สิง่แวดลอ้มไดร้บัมอบหมายจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังานเป็น

ผูบ้ริหารโครงการ ESCO Fund ระยะที ่1 (ตุลาคม 2551 – กนัยายน 2553) โดยมโีครงการทีไ่ดร้บัการ

สนบัสนุนการลงทนุ 15 โครงการ วงเงนิรวมท ัง้สิ้น 188.04 ลา้นบาท 

 

โครงการที่ไดร้บัการสนบัสนุนภายใตม้าตรการรว่มลงทนุ (Equity Investment) 

 
 

โครงการที่ไดร้บัการสนบัสนุนภายใตม้าตรการเช่าซ้ืออปุกรณ์ (Equipment Leasing)
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สรุปผลการดาํเนินงาน 

โครงการสง่เสรมิการลงทนุดา้นอนุรกัษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน (ESCO Fund) ระยะที่ 2 

  

 มลูนิธพิลงังานเพือ่สิง่แวดลอ้มไดร้บัมอบหมายจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังานเป็น

ผูบ้รหิารโครงการ ESCO Fund ระยะที ่2 (ตลุาคม 2553 – มนีาคม 2556) โดยมวีงเงนิสนบัสนุนรวมท ัง้สิ้น 

300 ลา้นบาท 

 

โครงการที่ไดร้บัการสนบัสนุนภายใตม้าตรการรว่มลงทนุ (Equity Investment) 

 

 

โครงการที่ไดร้บัการสนบัสนุนภายใตม้าตรการเช่าซ้ืออปุกรณ์ (Equipment Leasing) 

หมายเหต:ุ ผูป้ระกอบการไดร้บัการส่งเสรมิในมาตรการ Equipment Leasing จาํนวน 43 โครงการ (ผูป้ระกอบการบางรายดาํเนินการหลายมาตรการ) 
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ตวัอย่างโครงการ 

1. โครงการ โซลา่ ฟารม์ 6.1 MW ( โคราช 1, สกลนคร 1, นครพนม 1 ) 

พฒันาโดย บรษิทั โซลา่เพาเวอร ์จาํกดั 

รายละเอยีดโครงการ 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์าํลงัการผลติตดิต ัง้แห่งละ 6.1 เมกะวตัตซ์ึง่ บรษิทั โซลา่เพาเวอร ์(โคราช 1) จาํกดั ถอืวา่เป็น

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์เชงิพาณิชยแ์ห่งแรกทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทยและภมูภิาคอาเซยีน (ASEAN)  

ชื่อโครงการ  :  โครงการ โซลา่ ฟารม์  

          บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 1) จาํกดั,  

          บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(สกลนคร 1) จาํกดั และ  

       บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(นครพนม 1) จาํกดั  

ผูพ้ฒันาโครงการ  :  บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์จาํกดั 

ทีต่ ัง้โครงการ  :  โคราช 1 : อาํเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา,  

  สกลนคร 1: อาํเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั สกลนคร, 

  นครพนม1: อาํเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม 

ขนาดกาํลงัการผลติ  :  6.1 MWe 

รูปแบบการส่งเสรมิ  :  ร่วมลงทนุ (Equity Investment)  

เทคโนโลย ี  :  PV :  Polycrystalline 

 Inverter   :  Sunny Mini Central 

มลูค่าโครงการท ัง้หมด :  ประมาณ 630 – 700 ลา้นบาท 

ESCO Fund ร่วมลงทนุ :  19 – 40 ลา้นบาท 

สถานะโครงการ  :  ขายไฟฟ้าเขา้ระบบ (COD)   

          โคราช 1: 21 เมษายน 2553, สกลนคร 1: 9 กมุภาพนัธ ์2554,  

  นครพนม 1: 22 เมษายน 2554   

Capacity Factor  :  16.2% - 17.6% 

ประมาณการหน่วยไฟฟ้าทีข่ายเขา้ระบบ : 8 - 9 ลา้นหน่วย ต่อปี / โครงการ 

คดิเป็นผลประหยดัพลงังาน   : 0.69 – 0.76 ktoe / ต่อปี 

ลดการปลอ่ยคารบ์อน   : ประมาณ 15,000 ton CO
2
 / ปี  
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2. โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวลเศษไม ้

พฒันาโดย บรษิทั ทรูเอน็เนอรจ์ ีจาํกดั 

รายละเอยีดโครงการ 

บรษิทั ทรูเอน็เนอรจ์ ีเพาเวอร ์ลพบรุ ีจาํกดั เป็นโรงไฟฟ้าชวีมวลโดยใชเ้ศษไมส้บัต ัง้อยู่ทีอ่าํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรุ ี

ขนาดกาํลงัการผลติตดิต ัง้ 7.5 เมกะวตัต ์โดยโครงการเริ่มก่อสรา้งต ัง้แต่เดอืนตลุาคม 2552 และขายไฟฟ้าเขา้ระบบแลว้เมือ่

พฤศจกิายน 2555 

 

ชื่อโครงการ  :  โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลเศษไม ้บรษิทั ทรู เอน็เนอรจ์ ีเพาเวอร ์ลพบรุ ีจาํกดั 

ผูพ้ฒันาโครงการ    :  บรษิทั ทรูเอน็เนอรจ์ ีจาํกดั 

ทีต่ ัง้โครงการ  :  อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรุ ี

ขนาดกาํลงัการผลติ  :  7.5 MWe 

รูปแบบการส่งเสรมิ  :  ร่วมลงทนุ (Equity Investment)  

เทคโนโลย ี  :  Steam Turbine 

มลูค่าโครงการท ัง้หมด :  ประมาณ 390 ลา้นบาท 

ESCO Fund ร่วมลงทนุ :  23.25 ลา้นบาท 

สถานะโครงการ  :  ขายไฟฟ้าเขา้ระบบ (COD)  3 พฤศจกิายน 25554 

ประมาณการหน่วยไฟฟ้าที ่

ขายเขา้ระบบ  :  54 ลา้นหน่วยต่อปี 

คดิเป็นผลประหยดัพลงังาน :  4.6 ktoe / ต่อปี 

ลดการปลอ่ยคารบ์อน :  ประมาณ 31,000 ton CO
2
 / ปี 
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3. โครงการตวัอย่างที่ประสบความสาํเรจ็และไดร้บัการสนบัสนุนภายใตม้าตรการเช่าซ้ืออปุกรณ์ 

มาตรการเปลี่ยนเครื่องทาํน้ํายน็ประสทิธภิาพสูง (High Efficiency Chiller) 

เครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) เป็นเครื่องผลตินํา้เย็นสาํหรบัใชใ้นระบบ

ปรบัอากาศ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบระบายความรอ้นดว้ยนํา้ และแบบระบาย

ความรอ้นดว้ยอากาศ โดยท ัว่ไปจะใชใ้นสถานประกอบการ เช่น โรงแรม 

หา้งสรรพสนิคา้ และโรงพยาบาล  

มาตรการน้ีเหมาะสาํหรบัสถานประกอบการทีม่อีายุการใชง้านของเครื่อง 

ทาํนํา้เยน็มากกว่า 15 ปี และมค่ีาประสทิธภิาพ (kW/TR) ตํา่ โดยช่วยลดการใช ้

ไฟฟ้าลงได ้10 – 30% และมรีะยะเวลาคนืทนุ 2 – 5 ปี  

ตวัอย่างโครงการ : หา้งสรรพสินคา้ฟอร ัม่พลาซ่า จ.ชลบุรี มูลค่าเงนิ

ส่งเสรมิจาก ESCO FUND ระยะที ่1 จาํนวน 9.63 ลา้นบาท ผลประหยดั 10% 

หรอื 0.19 ลา้นบาทต่อเดอืน ระยะเวลาคนืทนุ 4.2 ปี 

 

 

 

 

มาตรการเปลี่ยนหลอด LED (Light Emitting Diode) 

หลอดไฟ LED เป็นหลอดไฟทีช่่วยประหยดัพลงังานในระบบไฟฟ้าแสง

สว่าง เน่ืองจากมค่ีาประสิทธิศกัยก์ารส่องสว่าง (ลูเมนต่อวตัต)์ สูงกว่าหลอด

ประเภทอืน่ ๆ  

มาตรการน้ีเหมาะสาํหรบัสถานประกอบการทีม่จีาํนวนชัว่โมงเปิดใชง้าน

ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างสูงกว่า 12 ช ัว่โมง/วนั ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม 

โรงงานอตุสาหกรรม โรงพยาบาล หรอืรา้นสะดวกซื้อ เป็นตน้  โดยจะช่วยลดการ

ใชไ้ฟฟ้าลงได ้30 – 70% และมรีะยะเวลาคนืทนุในช่วง 2 – 4 ปี (ขึ้นอยู่กบั

ช ัว่โมงการใชง้านของระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง) 

ตวัอย่างโครงการ : โรงแรมรอแยลเบญจา มูลค่าเงนิส่งเสริมจาก ESCO 

FUND ระยะที ่ 2 จาํนวน 2.43 ลา้นบาท ผลประหยดั 70% หรอื 0.08 ลา้นบาท

ต่อเดอืน ระยะเวลาคนืทนุ 2.6 ปี 

 

มาตรการเปลี่ยนมอเตอรป์ระสทิธภิาพสูง  (High Efficiency Motor) 

มอเตอรป์ระสทิธภิาพสูง เป็นมอเตอรท์ีม่ค่ีาประสทิธภิาพสูงกวา่มอเตอรท์ ัว่ไป  

มาตรการน้ีเหมาะสาํหรบัสถานประกอบการที่ใชม้อเตอรท์ี่อายุการใชง้านตัง้แต่ 

15 ปีขึ้นไปหรือมอเตอรท์ี่ผ่านการพนัขดลวดมาแลว้ ทาํใหสู้ญเสียพลงังานในระบบ

เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพลดลง  โดยจะช่วยลดการใชไ้ฟฟ้าได ้5 – 10% และมี

ระยะเวลาคนืทนุ 3 – 5 ปี 

ตวัอย่างโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุดทาวเวอร ์1 ออฟฟิศ มูลค่าเงนิ

ส่งเสริมจาก ESCO FUND ระยะที่ 1 จาํนวน 1.69 ลา้นบาท ผลประหยดั 8% หรือ 

0.03 ลา้นบาทต่อเดอืน ระยะเวลาคนืทนุ 4.6 ปี 
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มาตรการตดิต ัง้ระบบควบคุมความเรว็รอบมอเตอร ์(VSD : Variable Speed

Drive) 

ระบบ VSD เป็นระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอรใ์หเ้หมาะสม

กบัสภาวะความตอ้งการไฟฟ้า (Load) ในแต่ละช่วงเวลา โดยแบ่งได ้2 

ประเภท คอื แบบปรบัลดความถีค่งที ่และแบบปรบัความความถีต่าม Load 

ทีเ่ปลีย่นแปลง  

มาตรการนี้ เหมาะสาํหรบัมอเตอรท์ี่ไม่ไดใ้ชง้านเต็มพิกดัมอเตอร ์

ระบบ VSD สามารถติดต ัง้ไดก้บัมอเตอรห์ลายประเภท อาทิเช่น มอเตอร์

ขบัเคลือ่นในเครื่องจกัรกลอุตสาหกรรม มอเตอรพ์ดัลมอุตสาหกรรม ปัม๊นํา้ 

เป็นตน้ โดยจะช่วยลดการใชไ้ฟฟ้าได ้30 – 60% และมีระยะเวลาคืนทุน     

1 – 3 ปี  

ตวัอย่างโครงการ : หา้งสรรพสนิคา้จงัซลีอน จ.ภเูก็ต มลูค่าเงนิ

ส่งเสรมิจาก ESCO FUND ระยะที ่2 จาํนวน 3.42 ลา้นบาท ผลประหยดั 

40% หรอื 0.34 ลา้นบาทต่อเดอืน ระยะเวลาคนืทนุ 1.0 ปี 

 

 

 

 

 

มาตรการผลิตน้ํารอ้นพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Collector) แบบ

ผสมผสาน 

ระบบผลิตน้ํารอ้นโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์อาศยัการดูดความ

รอ้นจากแผ่น Solar Collector โดยท ัว่ไปจะติดต ัง้ร่วมกบัระบบ Heat 

Pump (นาํความรอ้นเหลอืทิ้งจากระบบปรบัอากาศและหมอ้ตม้นํา้มาใช)้ 

ระบบน้ีเหมาะสาํหรบัโรงพยาบาล โรงงาน และโรงแรมทีม่กีารผลตินํา้รอ้น

จากหมอ้ตม้นํา้หรือใช ้ Heater ในการทาํนํา้รอ้นโดยจะช่วยลดการใช ้

พลงังานได ้20% – 40% และมรีะยะเวลาคนืทนุ 3 – 5 ปี  

ตวัอย่างโครงการ : โรงแรมเซน็จูรี่พารค์ โฮเต็ล มูลค่าเงนิส่งเสริม

จาก ESCO Fund ระยะที่ 1 จาํนวน 3.91 ลา้นบาท ผลประหยดัก๊าซ 

LPG 20% หรอื 70,000 บาทต่อเดอืน ระยะเวลาคนืทนุ 4.6 ปี 
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กจิกรรมพฒันาพลงังานหมนุเวยีนในชนบท 

ภายใตโ้ครงการดา้นการพฒันาความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงในจงัหวดัแม่ฮอ่งสอน  

UN Joint Programme (UNJP) on Integrated Highland Livelihood Development in Mae Hong Son 

(ธนัวาคม 2553 – ธนัวาคม 2555) 

 

 มพส. ไดร้บัมอบหมายจากสาํนกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) ใหด้าํเนินการส่งเสรมิ

พลงังานหมนุเวยีนในพื้นทีเ่ป้าหมาย 4 ตาํบลในจงัหวดัแมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน ไดแ้ก่ 1) ตาํบลถํา้ลอด อาํเภอ

ปางมะผา้  2) ตาํบลหมอกจาํแป่ อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน 3) ตาํบลแมส่วด อาํเภอสบเมย และ 4) ตาํบล

แมย่วม อาํเภอแมส่ะเรยีง เพือ่ลดช่องวา่งความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นทีสู่ง ภายใตว้ตัถปุระสงคท์ี ่2 ของ

โครงการ UNJP ในการส่งเสริมการอนุรกัษแ์ละการจดัการทรพัยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน โดยกิจกรรม

ครอบคลุมถงึการศึกษาปญัหาและความตอ้งการของชมุชน การฝึกอบรมเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและการ

พฒันาโครงการตวัอย่าง ซ่ึงมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อบรรเทาปญัหาของประชาชน ช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิต

และกระตุน้ใหเ้กดิความตระหนกัในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิย่างย ัง่ยนื 

 ผลการสาํรวจช่องว่าง โอกาสและศกัยภาพในการพฒันาพลงังานหมนุเวยีนในพื้นที ่พบว่า ประชาชนที่

อาศยัอยู่ในพื้นทีท่ีร่ะบบส่งไฟฟ้าเขา้ไมถ่งึตอ้งประสบปญัหาสาํคญั ไดแ้ก่  

 

 1) รายไดต้ํา่ ชาวบา้นใน 16 หมูบ่า้น

จาก 41 หมู่บา้นมรีายไดต้ํา่กว่าเกณฑค์วาม

จาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เน่ืองจากสภาพภูมปิระเทศ

เป็นภเูขาสลบัซบัซอ้น ยากแก่การเขา้ถงึบรกิาร

ของรฐั ขาดความรูใ้นการประกอบอาชพี 
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2) การเขา้ถงึระบบไฟฟ้าที่จาํกดัและราคาไฟฟ้าที่ไม่ยุติธรรม 

บางครวัเรือนประสบปญัหาไม่มีไฟฟ้าใช ้บางครวัเรือนใชไ้ฟฟ้าจาก

เครื่องปัน่ไฟ ซึง่ตน้ทนุการผลติไฟฟ้าจากค่าเชื้อเพลงิสูงถงึ 20 – 22 

บาท/หน่วย บางครวัเรอืนใชไ้ฟฟ้าจากโซลา่โฮม ซึง่สามารถจ่ายไฟฟ้าได ้

ไม่สมํา่เสมอขึ้นกบัสภาพอากาศ และมีตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าจากค่า

บาํรุงรกัษาและเปลีย่นแบตเตอรี่ ประมาณ  5 – 9 บาท/หน่วย  

3) ปญัหาสขุภาพอนามยั มสีาเหตมุาจาก 1) การเลี้ยงสตัวแ์บบ

ปลอ่ย ทาํใหม้ลูสตัวก์ระจดักระจายท ัว่หมูบ่า้นและปนเป้ือนในแหลง่นํา้  

เป็นสาเหตขุองโรคภยัไขเ้จบ็ และ2) การเผาฟืนในทีปิ่ด เกดิควนัซึง่เป็น

อนัตรายต่อระบบทางเดนิหายใจ  

 4) ปญัหาการบกุรุกป่าและใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่าง

ฟุ่ มเฟือย มกีารบกุรุก เผาหรอืถางป่าเพือ่ใชเ้ป็นทีท่าํกนิ รวมถงึการใช ้

ฟืนในการประกอบอาหาร ซึง่ชาวบา้นสามารถหาฟืนไดง้า่ยและไมม่ี

ค่าใชจ่้ายในรูปของเมด็เงนิ ส่งผลใหช้าวบา้นใชฟื้นอย่างฟุ่มเฟือยและมี

แนวโนม้เพิม่ขึ้นเรื่อยๆ  

  

 ดงันั้น เพื่อลดช่องว่างดา้นความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ที่ระบบสง่ไฟฟ้าเขา้ไม่ถึง ประกอบกบั

เพือ่เป็นส่งเสริมการจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิย่างย ัง่ยนื ในพื้นที ่4 ตาํบลเป้าหมาย จงึไดก้าํหนดกิจกรรม

หลกั 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมเสริมสรา้งศกัยภาพใหก้บับุคลากรในทอ้งถิ่น และกิจกรรมพฒันาโครงการ

ตวัอย่างดา้นพลงังานหมนุเวยีน ดงัต่อไปน้ี 

 

กจิกรรมเสรมิสรา้งศกัยภาพใหก้บับคุลากรในทอ้งถิ่น ประกอบดว้ย 3 กจิกรรม ไดแ้ก่  

1) การอบรมเพื่อเสริมสรา้งความตระหนักดา้นพลงังานสาํหรบัประชาชนทัว่ไป มวีตัถปุระสงคห์ลกั

เพื่อสรา้งความรูค้วามตระหนกัและจิตสาํนึกของประชาชนท ัว่ไป เรื่องการใชพ้ลงังาน การนาํแหล่งพลงังาน

หมนุเวยีนในทอ้งถิน่มาใชป้ระโยชน ์รวมถงึการอนุรกัษพ์ลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิ

2) การอบรมเพื่อเสริมสรา้งศักยภาพดา้นพลงังานใหก้บัเจา้หน้าที่ทอ้งถิ่นและผูนํ้าชุมชน มี

วตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่และผูน้าํชมุชนดา้นพลงังาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

พลงังานหมนุเวยีนและสามารถวางแผนพฒันาพลงังานในทอ้งถิน่ได ้ 
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3) การอบรมถ่ายทอดองค์ความรูใ้นการซ่อมแซมโซล่าโฮมใหก้บัช่างเทคนิคในทอ้งถิ่น มี

วตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หก้บัช่างเทคนิคในทอ้งถิน่ในการตรวจสอบหาสาเหตุการชาํรุดของ

ระบบโซลา่โฮมและวธิกีารซ่อมแซมโซลา่โฮม โดยเฉพาะอย่างยิง่เครื่องควบคุมการประจแุละเครื่องแปลงกระแส  

 

กจิกรรมพฒันาโครงการตวัอย่างดา้นพลงังานหมนุเวยีน ประกอบดว้ย 3 กจิกรรม ไดแ้ก่ 

1) การจดัหาไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน โดยมกีาร

ติดตัง้โรงไฟฟ้าพลงันํา้ขนาดเลก็ และระบบผลติไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทติย ์ 

2) การผลติกา๊ซชีวภาพจากมูลสตัว ์เพือ่บรรเทาปญัหา

สุขภาพอนามยัอนัเกดิจากมลูสตัวท์ีก่ระจดักระจายอยู่ในหมูบ่า้น 

โดยการรวบรวมนาํมาผลติเป็นก๊าซชีวภาพ ใชป้ระกอบอาหาร

แทนฟืน ทาํใหป้รมิาณการใชฟื้นลดลง  

3) การสง่เสรมิการใชฟื้นอย่างมีประสทิธิภาพ โดยใชเ้ตาฟืนประสทิธิภาพสูง หรอื การนาํเศษวสัดุทาง

การเกษตรมาใชเ้ป็นเชื้อเพลงิทดแทนฟืนในการหงุตม้ อาท ิการนาํถา่นอดัแท่งจากแกลบเพือ่ใชเ้ป็นเชื้อเพลงิ 

 โดยโครงการตวัอย่างเหลา่น้ี จะกระจายตวัในพื้นทีเ่ป้าหมาย 4 ตาํบล ดงัน้ี 
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โรงไฟฟ้าพลงัน้ําขนาดเลก็ระดบัชมุชน 

ณ บา้นรวมไทย หย่อมบา้นปางอุง๋ หมู่ 5 หว้ยมะเขือสม้ ต.หมอกจาํแป่ อ.เมืองแม่ฮอ่งสอน 

ความเป็นมา 

 “ปางอุุ ๋ง ” . . .  แหล่ งท่ อ ง เที่ ย วชื่ อด ัง ในจ ังหว ัด

แม่ฮ่องสอนนั้น ในอดีตเป็นพื้ นที่อ ันตราย อยู่ติดแนว

ชายแดน มกีองกาํลงัของชนกลุ่มนอ้ย มกีารปลูกและขนส่ง

พชืเสพตดิและการบกุรุกตดัไมท้าํลายป่าจนกลายเป็นป่าเสือ่ม

โทรม จนกระท ัง่ในปี 2523 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัและ

สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเสด็จฯ ปางอุง๋

และมพีระราชดาํริใหร้วบรวมราษฎรกลุ่มนอ้ยในบริเวณนัน้

จดัต ัง้ “บา้นรวมไทย” โดยมพีระราชประสงคส์รา้งความม ัน่คง

ตามแนวชายแดน พฒันาความเป็นอยู่ของราษฎรใหด้ีขึ้น 

ฟ้ืนฟูและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตใิหส้มบูรณย์ ัง่ยนืตลอดไป  

ในช่วงแรก ชาวบา้นรวมไทยมอีาชพีเกษตรกรรม รายไดไ้มสู่งมากนกั ความตอ้งการใชพ้ลงังานก็นอ้ย

มาก ชาวบา้นใชแ้สงสว่างจากเทยีนไข ใชฟื้นในการหุงตม้และใหค้วามอบอุ่นแก่ร่างกาย ต่อมา..เมือ่ปางอุง๋ 

กลายเป็นแหลง่ท่องเทีย่ว ชาวบา้นรวมไทยมรีายไดเ้พิม่สูงขึ้น

จากการใหบ้ริการโฮมสเตย์และขายของที่ระลึกใหก้ ับ

นกัท่องเที่ยว ขณะเดียวกนัการใชพ้ลงังานก็เพิ่มสูงขึ้นดว้ย 

แต่เน่ืองจากบา้นรวมไทยอยู่นอกเขตพื้นที่ระบบส่งไฟฟ้าของ 

กฟภ. การใชไ้ฟฟ้าในชีวติประจาํวนัของชาวบา้นจงึตอ้งนาํเอา

แบตเตอรี่ไปชารต์ทีร่ะบบผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติยแ์บบ

รวมศูนย ์ขนาด 795 วตัต ์ซึง่กรมโยธาธิการไดต้ดิต ัง้ไวต้ ัง้แต่

ปี 2544 สามารถรองรบัการใชไ้ฟฟ้าสาํหรบัหลอดไฟขนาด        

9 วตัต ์ไดเ้พยีง 10 หลอด และโทรทศันเ์พยีง 5 เครื่อง ซึง่ไม่

เพยีงพอต่อความตอ้งการข ัน้พื้นฐานของชาวบา้นจาํนวน 32 ครวัเรือน ในช่วงฤดูท่องเที่ยวชาวบา้นจะใช ้

เครื่องปัน่ไฟชนิดเครื่องยนตเ์บนซนิสาํหรบัผลติไฟฟ้าบริการนกัท่องเทีย่ว ซึง่มตีน้ทุนการผลติไฟฟ้าสูงกว่า 

22 บาท/หน่วยและยงัก่อใหเ้กดิมลภาวะทางเสยีงและทางอากาศอกีดว้ย 
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  รายละเอยีดโครงการ 

 โรงไฟฟ้าพลงันํา้ขนาดเลก็ระดบัชมุชนบา้นรวมไทย จงึเกิดขึ้นจากความร่วมมอืของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

ยูเอ็นดีพ ีบมจ. ไทยออยล ์ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน (พพ.) และหน่วยงานในพื้นที ่

ไดแ้ก่ สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัแมฮ่่องสอน องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลหมอกจาํแป่ 

โครงการพระราชดาํริปางตอง 2 (ปางอุง๋) สงักดักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์าและพนัธุพ์ชืโครงการชลประทาน

แม่ฮ่องสอน และศูนยโ์ครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยทุกหน่วยงานเห็น

ตรงกนัวา่ 

“นํา้จากท่อส่งนํา้ไปยงัพระตาํหนกัปางตอง หากสามารถนํามาใชป้ระโยชนใ์นการผลิตพลงังานไฟฟ้า 

สาํหรบัชาวบา้นรวมไทย และหน่วยงานราชการในพื้นที ่โดยตอ้งควบคุมระดบันํา้ไม่ใหส้่งผลกระทบต่อ

ทศันียภาพของอ่างเกบ็นํา้ปางอุง๋กจ็ะเป็นการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตอิย่างคุม้ค่า”  

มพส. จงึไดจ้ดัทาํประชาพจิารณ์ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากชมุชนเมือ่วนัที ่18 พฤศจกิายน 2554 และได ้

ดาํเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงันํา้ขนาดเลก็ระดบัชุมชนบา้นรวมไทย (ปางอุง๋) ขนาดกาํลงัการผลติติดตัง้  

7 กโิลวตัต ์และเดินระบบสายสง่ไฟฟ้าไปยงัผูใ้ชไ้ฟฟ้า 3 กลุม่ ไดแ้ก่ ชาวบา้นรวมไทย 32 ครวัเรอืน ศูนย์

โครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรจิงัหวดัแม่ฮอ่งสอน และโครงการพระราชดาํรปิางตอง 2 (ปางอุง๋)  

 

 โรงไฟฟ้าไดเ้ริ่มจ่ายไฟฟ้าตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2555 เป็นตน้มา โดย มพส. ไดจ้ดัฝึกอบรมชาวบา้นใน

การบาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้า และไดม้กีารจดัต ัง้คณะกรรมการผูใ้ชไ้ฟฟ้า โดยคดัเลอืกตวัแทนจากผูใ้ชไ้ฟฟ้าท ัง้  

3 กลุ่ม เพือ่กาํกบัดูแลการใชไ้ฟฟ้าโดยคาํนึงถงึความตอ้งการพื้นฐานของชาวบา้นเป็นหลกั จดัเก็บค่าไฟฟ้า

เพือ่ใหเ้พยีงพอกบัการบาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้ารายปี รวมถงึการคดัเลอืกชาวบา้นที่มทีกัษะมาเป็นผูดู้แลโรงไฟฟ้า 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง พพ. ทีอ่ยู่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นพีเ่ลี้ยงและใหค้วามช่วยเหลอืดา้นเทคนิคเมือ่โรงไฟฟ้า

มปีญัหา 

ทุกวนัน้ีชาวบา้น...ยงัคงใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั ปิดไฟเมือ่ไม่ไดใ้ชง้าน ใชห้ลอดตะเกียบกนัทุกบา้น และ

ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเดมิทีเ่คยถอืปฏบิตักินัมา คอื ปิดไฟหลงัจากเวลา 22.00 น. ของทกุวนั 

 
ผูไ้ดร้บัประโยชน:์ ชาวบา้นรวมไทย 32 ครวัเรอืน ศูนยโ์ครงการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

จงัหวดัแมฮ่่องสอน และโครงการพระราชดาํรปิางตอง 2 (ปางอุง๋) 
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ระบบผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติย ์ 

ในพื้นทีสู่งซึ่งอยู่ห่างไกลและระบบส่งไฟฟ้าเขา้ไม่ถงึ ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยเ์ป็นอกี

ทางเลอืกหน่ึงสาํหรบัชาวบา้น โดยเมือ่พจิารณาเปรียบเทยีบกบัค่าใชจ่้ายในการขยายระบบส่งไฟฟ้าเขา้ไปใน

บริเวณดงักล่าวแลว้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยจ์ดัเป็นระบบที่ประหยดักว่า นอกจากน้ี 

เน่ืองจากเป็นพลงังานที่มอียู่ตามธรรมชาติ ทาํใหต้น้ทุนการผลติไฟฟ้าต่อหน่วยตํา่กว่าเชื้อเพลงิฟอสซลิ และ

เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม อย่างไรก็ตาม ค่าใชจ่้ายในการลงทุนระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยสู์งกว่า

พลงังานหมนุเวยีนประเภทอืน่ ดงันัน้  มพส. จะดาํเนินการติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยใ์น

พื้นที่ที่ไม่มศีกัยภาพพลงังานหมนุเวยีนประเภทอื่นแลว้เท่านัน้ โครงการดา้นพลงังานแสงอาทิตยท์ี่ มพส.     

ไดด้าํเนินการ ไดแ้ก่  

1) การติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยข์นาด 2.18 kWp ในโรงเรียน 2 แห่ง ไดแ้ก่ 

โรงเรียนบา้นผามอน ต.ถํ้าลอด อ.ปางมะผา้ และ โรงเรียนบา้นแม่แพหลวง ต.แม่สวด อ.สบเมย ในอดตี 

ท ัง้ 2 โรงเรียนจะพึง่พาไฟฟ้าจากแผงเซลลแ์สงอาทติยท์ีม่อียู่โรงเรยีนละ 2-4 แผง เพยีงพอสาํหรบัไฟฟ้าแสง

สว่างเท่านัน้ หรือหากใชเ้ครื่องปัน่ไฟ ก็จะใชเ้ฉพาะมกีิจกรรมสาํคญัเน่ืองจากค่าใชจ่้ายสูง เมือ่ติดตัง้ระบบฯ  

เดก็นกัเรยีนท ัง้ 2 โรงเรยีนก็สามารถเขา้ถงึสือ่การเรยีนการสอน เช่น ทวี ีคอมพวิเตอร ์และสามารถหาความรู ้

เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทยีมไดด้ว้ย จดัว่าเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

ใหก้บัเดก็นกัเรยีนท ัง้ 2 โรงเรยีน 
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2) การติดตัง้ระบบประจุแบตเตอรี่จากเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบรวมศูนยข์นาด 520 Wp ที่หย่อมบา้น  

สบแม่ปอ หมู่ 7 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง หย่อมบา้นสบแม่ปออยู่ในพื้นที่ห่างไกลติดชายแดนประเทศพม่า 

ชาวบา้น 7 ครวัเรือนจาก 10 ครวัเรือนไม่มีไฟฟ้าใช ้มพส.จึงดาํเนินการติดตัง้ระบบฯ ตามคาํแนะนําของ

เทศบาลแม่ยวม ซึง่ระบบฯ สามารถประจแุบตเตอรี่ไดค้ร ัง้ละ 4 เครื่อง สาํหรบัชาวบา้นใชไ้ฟแสงสว่างและรบัรู ้

ข่าวสารจากวทิยุหรือโทรทศันไ์ด ้2-3 วนั ซึ่งระบบการจดัการที่ดีจะช่วยใหช้าวบา้นทุกหลงัคามไีฟฟ้าใชอ้ย่าง

ท ัว่ถงึ 

  

 

 

 

 

 

 

3) การฟ้ืนฟรูะบบประจุแบตเตอรี่จากเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบรวมศูนยใ์น 3 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หย่อมบา้น

รวมไทย หมู่ 5 ต.หมอกจาํแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน บา้นอมุโละ๊และบา้นนาดอย (หมู่ 5 และ 9) ต.แม่สวด  

อ.สบเมย ระบบเหลา่น้ีไดต้ดิต ัง้และใชง้านมานานแต่ขาดการดูแลรกัษา อกีท ัง้ไมม่ผูีร้บัผดิชอบจดัการและดูแล

ระบบอย่างถกูวธิ ีทาํใหอ้ปุกรณเ์กดิการชาํรุดเสยีหาย และเกดิปญัหาชารต์ไฟไดไ้มเ่ตม็ประสทิธภิาพ  

มพส. จึงดาํเนินการฟ้ืนฟูระบบประจุแบตเตอรี่จากเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบรวมศูนย ์สรา้งระบบการ

บรหิารจดัการศูนยอ์ย่างเป็นระบบ รวมท ัง้ใหค้วามรูแ้ก่ชาวบา้นในเรื่องการใชง้านและการดูแลรกัษาระบบอย่าง

ถกูวธิ ี 

 

  

ผูไ้ดร้บัประโยชน:์ โรงเรยีน 2 แหง่ นกัเรยีนท ัง้สิ้น 130 คนและชาวบา้น 4 หมูบ่า้น รวม 224 คน 
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เตาชีวมวลแกลบ 

ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชาวบา้นกว่ารอ้ยละ 80 ใชฟื้นเป็นเชื้อเพลงิหลกัในการหุงตม้อาหาร ซึ่งเป็น

อนัตรายกบัระบบหายใจและก่อใหเ้กิดปญัหาการตดัไมท้าํลายป่า สาํหรบัชาวบา้นที่อาศยัในเขตเมอืงที่มกีาร

ขนส่งสะดวกนิยมใชก้า๊ซหงุตม้มากกวา่เน่ืองจากสะดวกและรวดเรว็กวา่การใชฟื้น ซึง่เป็นค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน 

ขณะเดยีวกนั แกลบจากการสขีา้วในชุมชน ก็สรา้งปญัหาใหก้บัเจา้ของโรงสแีละชาวบา้นใกลเ้คียง ซึ่งบางแห่ง

กาํจดัดว้ยการเผาก่อปญัหาหมอกควนั ขณะที่บางแห่งที่อยู่ใกลก้บัแหล่งนํา้ แกลบก็จะไหลลงสู่แหล่งนํา้

สาธารณะทาํใหน้ํา้เน่าเสยี ดงันัน้ มพส. จึงนําเตาชีวมวลแกลบซ่ึงผลิตโดยมหาวิทยาลยัแม่โจม้าใชส้าธิตใน

ชุมชนที่มีโรงสีจํานวนมาก ไดแ้ก่ (1) หมู่ 7 ต.หมอกจําแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน (2) หมู่ 1 ต.ถํา้ลอด         

อ.ปางมะผา้ (3) หมู่ 10 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง และ (4) หมู่ 1 ต.แม่สวด อ.สบเมย 
 

เตาแกส๊ชีวมวลแกลบ  

เตาแกส๊ชวีมวลแกลบ จะใชแ้กลบเป็นเชื้อเพลงิประมาณ 1.5 กโิลกรมั/

ครัง้ ใชง้านไดค้ร ัง้ละ 30 – 45 นาท ีโดยมพีดัลมไฟฟ้าขนาด DC 

12V/1.5A ช่วยเป่าอากาศไปใชใ้นการเผาไหม ้เมือ่ใส่แกลบจะเต็มท่อ 

ใชเ้ศษกระดาษในการจุดติดไฟคร ัง้แรก หลงัจากไฟเริ่มไหมแ้กลบ 

จนลกุตดิดแีลว้ใหค้รอบหวัแกส๊ และสามารถประกอบอาหารได ้

 

  

ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ชาวบา้น 12 ครวัเรอืน ใน 4 ตาํบลเป้าหมาย 
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โครงการศึกษาแนวทางการสง่เสรมิโรงไฟฟ้าชีวมวลชมุชนแบบครบวงจร 

(ตลุาคม 2554 – ตลุาคม 2555) 

 

 ในปจัจุบนั การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลขนาด

ใหญ่ประสบปญัหาอยู่หลายประการ ท ัง้ขอ้จาํกดัดา้นศกัยภาพชีวมวล

ในพื้นที ่ปญัหาการต่อตา้นของชมุชนในพื้นทีร่อบโครงการ กรมพฒันา

พลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน (พพ.) จงึมแีนวความคิดในการ

พฒันาจดัต ัง้โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน ซึ่งอาจเป็นทางออกในการสรา้ง

การยอมรบัของชุมชน เน่ืองจากเชื้อเพลงิที่ใชใ้นโรงไฟฟ้ามาจากของ

เหลอืใชท้างการเกษตรของชุมชน และทาํใหช้าวบา้นเกิดความคุน้เคย

กบัโรงไฟฟ้าชีวมวลมากขึ้น ซึง่จะช่วยใหก้ระแสต่อตา้นโรงไฟฟ้าลดลง

หรอืผ่อนคลายไดใ้นอนาคต  

 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน (พพ.) จึงได ้

มอบหมายใหม้ลูนิธิพลงังานเพือ่สิง่แวดลอ้ม (มพส.) ดาํเนินการศึกษา

กาํหนดแนวทางการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลชมุชนแบบครบวงจร โดย

มวีตัถปุระสงคใ์นการศึกษา ดงัน้ี  

1) เพื่อคดัเลอืกชุมชนที่มศีกัยภาพและมคีวามพรอ้มในการ

จดัต ัง้โรงไฟฟ้าชวีมวลระดบัชมุชนแบบครบวงจร  

2) เพื่อศึกษากาํหนดรูปแบบเทคโนโลยทีี่เหมาะสม และการ

บริหารจดัการโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร โดยการจดัต ัง้

อุตสาหกรรมหรือวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลติทางการเกษตรที่มอียู่

ในทอ้งถิน่และการใชช้วีมวลเพือ่ผลติพลงังานไฟฟ้า  

3) เพื่อศึกษารูปแบบ นโยบาย มาตรการในการส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินการโครงการโรงไฟฟ้า 

ชวีมวลชมุชนแบบครบวงจรโดยภาครฐัทีเ่หมาะสมและเป็นรูปธรรม  
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แนวคดิโรงไฟฟ้าชีวมวลชมุชน 

 โรงไฟฟ้าชีวมวลที่มทีี่ต ัง้อยู่ในชุมชน โดย

ชุมชนมีส่ วน ร่วมและมีสิทธิ ในการควบคุม

โรงไฟฟ้าผ่านการเป็นเจา้ของโรงไฟฟ้า โดยผ่าน

ระบบสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรส่วน

ทอ้งถิ่นใหส้ิทธิในการพฒันาโรงไฟฟ้า (สิทธิ

สถานที่ สิทธิชุมชน) หรือผ่านการลงทุนในส่วน

อื่นๆ  ที่มีผลต่อโครงการ  เ ช่น ธุ รกิจจ ัดหา

เชื้ อเพลิงชีวมวล เป็นตน้ และผลพลอยไดจ้าก

โรงไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ โดยสรุปแลว้ ลกัษณะ

ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนที่เหมาะสม

นั้น คนในชุมชนตอ้งไดร้บัประโยชน์จากการ

พฒันาโรงไฟฟ้าดว้ย 
 

การมีสว่นร่วมของชมุชน  

 เพือ่ใหโ้รงไฟฟ้าชวีมวลชมุชนประสบความสาํเรจ็อย่างย ัง่ยนื ผูพ้ฒันาโครงการจาํเป็นตอ้งใหช้มุชนเขา้มา

มสี่วนร่วมในการพฒันาโครงการ โดยแบง่แนวทางการมสี่วนร่วมของชมุชนไดเ้ป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการลงทนุ 

และดา้นการบรหิารจดัการ 

 ดา้นการลงทนุในโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน ชมุชนสามารถมสี่วนร่วมได ้2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การลงทุน 

ในธุรกจิโรงไฟฟ้า ซึง่ชมุชนสามารถเขา้ไปลงทนุหรอืถอืหุน้โรงไฟฟ้าโดยตรง หรอืผ่านการใหส้ทิธิในการพฒันา

โครงการ หรือการลงทุนของผูพ้ฒันาโครงการในลกัษณะ BOT และการลงทุนในธุรกิจจดัหาชีวมวลชุมชน 

เพื่อจาํหน่ายใหโ้รงไฟฟ้าโดยผูพ้ฒันาโครงการทาํสญัญาผูกพนักบักลุม่ธุรกิจชมุชนจดัหาเชื้อเพลงิ โดยรบัซื้อ 

จากชุมชนเป็นลาํดบัแรก/รบัประกนัราคารบัซื้อข ัน้ตํา่ ซึ่งชุมชนทาํโดยจดัตัง้กลุ่มวสิาหกิจชุมชน หรือต่อยอด

สหกรณ/์กลุม่ธุรกจิชมุชนทีม่อียู่แลว้ 

 ดา้นการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน ภาครฐัควรกาํหนดใหผู้พ้ฒันาโครงการมคีวามชดัเจน 

ในการเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนร่วมในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน โดยการใหข้อ้มูลและ 

ทาํความเขา้ใจกบัชมุชน (ท ัง้ก่อนการพฒันาโครงการ ระหว่างการพฒันาโครงการและหลงัเปิดดาํเนินการแลว้) 

เคารพความคิดเหน็ของชมุชน (เป็นกระบวนการสาํคญัทีต่อ้งดาํเนินการ จงึจะถอืวา่กระบวนการมสี่วนร่วมของ

ชมุชนต่อการบริหารจดัการโรงไฟฟ้ามคีวามครบถว้น) และจดัตัง้คณะกรรมการร่วมเพือ่ติดตามการดาํเนินการ

ของโรงไฟฟ้า 
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 การพฒันาโรงไฟฟ้าชีวมวลชมุชนจะตอ้งคาํนึงถงึปจัจยัสาํคญั 4 ประการ ดงัน้ี 

 ศกัยภาพชีวมวลชุมชน ชวีมวลทีเ่หมาะสาํหรบัใชเ้ป็นเชื้อเพลงิในโรงไฟฟ้าชมุชน คือ ชวีมวลหรือ

เศษวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรทีช่มุชนมคีวามเป็นเจา้ของ ไดแ้ก่ ซงัขา้วโพด เหงา้มนัสาํปะหลงั ฟางขา้ว และ

เศษไม ้ซึง่นอกจากการประเมนิโดยใชข้อ้มลูทุตยิภูมใินเบื้องตน้แลว้ ผูพ้ฒันาโครงการจาํเป็นตอ้งลงสาํรวจพื้นที่

เพื่อประเมนิศกัยภาพชีวมวลคงเหลอืที่แทจ้ริง เน่ืองจากการใชป้ระโยชนข์องชีวมวลเหล่าน้ีมกีารเปลีย่นแปลง

ตามพื้นที ่ 

 ความเขม้แข็งและความพรอ้มของชุมชน เกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิความเขม้แขง็และความพรอ้ม

ของชมุชน ไดแ้ก่ (1) ศกัยภาพของผูน้าํชมุชน (2) การมสี่วนร่วมของชมุชนต่อการพฒันาชมุชนและโครงการ

ต่างๆ ของชมุชน (3) การรวมกลุม่ของชมุชนทีม่อียู่สามารถต่อยอดในการพฒันาทางธุรกิจหรือการเงนิ และ  

(4) การยอมรบัของชุมชนต่อการพฒันาโรงไฟฟ้า ซ่ึงเป็นสิ่ งที่สาํคญัที่สุดในการพฒันาโครงการ ท ัง้น้ี จากการ

ลงพื้นที่ของ มพส. พบว่า ผูพ้ฒันาโครงการสามารถใชเ้กณฑห์มู่บา้นเศรษฐกิจพอเพยีงตน้แบบของกรมการ

พฒันาชุมชนเป็นตวัคดักรองความเขม้แขง็ของชุมชนได ้และ ผูพ้ฒันาโครงการควรจะประสานกบัเจา้หนา้ที่

สาํนกังานพฒันาชมุชนในแต่ละพื้นที่ซึ่งทาํงานใกลช้ิดกบัชุมชน เพือ่สอบถามขอ้มลูและหารือ สาํหรบัคดัเลอืก

ชมุชนทีม่คีวามเขม้แขง็ทีสุ่ด 

  ขนาดโรงไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ขนาดของโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมจะถูกกาํหนดโดย

ปรมิาณชวีมวลทีส่ามารถรวบรวมไดภ้ายในรศัมรีอบโรงไฟฟ้าไมเ่กิน 20 – 25 กโิลเมตร เน่ืองจากชวีมวลที่

เหมาะสาํหรบัเป็นเชื้อเพลงิในโรงไฟฟ้าชุมชนจะมนีํา้หนกัเบา ไม่สามารถขนส่งไดใ้นระยะไกล ทาํใหข้นาด

โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนที่เหมาะสมอยู่ในระดบัไม่เกิน 1 เมกะวตัต ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไดแ้ก่ 

เทคโนโลยีแกส๊ซิฟิเคชัน่ (Gasification) ซึ่งมปีระสทิธิภาพสูงเมือ่เทยีบกบัเทคโนโลยขีนาดเลก็อื่นๆ ที่กาํลงั

การผลติไม่เกนิ 1 เมกะวตัตท์าํใหต้น้ทุนการผลติไฟฟ้าต่อหน่วยตํา่กว่าเทคโนโลยปีระเภทอื่น และเทคโนโลยี

กงัหนัไอน้ําขนาดเลก็ (Micro Steam Turbine) ซึง่ถงึแมม้ปีระสทิธิภาพตํา่กวา่แกส๊ซฟิิเคช ัน่ แต่มชี ัว่โมงการ

ทาํงานทีม่ากกวา่ ตน้ทนุการดาํเนินงานและบาํรุงรกัษาตํา่กวา่ ทาํใหต้น้ทนุการผลติไฟฟ้าใกลเ้คยีงกนั  

 ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน จากการประเมนิความคุม้ค่าของโครงการ โดยใชว้ธิี Discounted 

Cash Flow พบวา่ ภายใตม้าตรการสนบัสนุนของรฐัในปจัจบุนั (Adder 0.50 บาทต่อหน่วย สาํหรบัโครงการ

โรงไฟฟ้าชวีมวลทีม่ขีนาดกาํลงัการผลติตดิตัง้ไมเ่กนิ 1 MW) โครงการขนาดเลก็ทีต่ ํา่กวา่ 600 kW ไมม่คีวาม

คุม้ค่าในการลงทุน (IRR ตดิลบ)  เน่ืองจากค่าใชจ่้ายของโครงการจะสูงกวา่รายไดท้ีไ่ดร้บั ขณะทีโ่ครงการทีม่ี

ขนาดกาํลงัการผลติตัง้แต่ 600-1,000 kW จะมผีลตอบแทนเป็นบวก แต่อยู่ในระดบัทีน่อ้ยมาก ไมจู่งใจใหเ้กดิ

การลงทนุ   
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ขอ้เสนอสาํหรบัภาครฐัในการสง่เสรมิโรงไฟฟ้าชีวมวลชมุชน 

1) การสนับสนุนทางการเงินเพื่อใหโ้ครงการมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน สนบัสนุนเงนิลงทุนสาํหรบั

โครงการตน้แบบ (Investment Subsidy) และสนบัสนุนโดยการกาํหนดราคารบัซื้อไฟฟ้าส่วนเพิม่จากชวีมวล

ชุมชนสาํหรบัโครงการในเชิงพาณิชยแ์ยกตามขนาดกาํลงัการผลติของโรงไฟฟ้า โดยมีการจดัต ัง้หรือใหม้ี

หน่วยงานพีเ่ลี้ยงในการพฒันาโครงการ เพือ่กาํกบัดูแลโครงการตน้แบบและเป็นศูนยก์ลางสนบัสนุนขอ้มลูแก่

ทกุฝ่าย 

2) การสง่เสรมิใหเ้กดิโครงการตวัอย่างโรงไฟฟ้าชีวมวลชมุชนอย่างครบวงจรที่ประสบความสาํเรจ็ เพือ่

สรา้งความเชื่อม ัน่ดา้นเทคโนโลยแีก่สถาบนัการเงนิ และเป็นตวัอย่างการดาํเนินการโครงการต่อๆ ไป 

3) การกาํหนดเงือ่นไขประกอบการใหอ้นุญาตเพือ่ใหชุ้มชนไดป้ระโยชน์จาก

การพฒันาโรงไฟฟ้าชีวมวลชมุชน  

 เปิดโอกาสใหช้มุชนเขา้ร่วมลงทนุในโรงไฟฟ้า  

 มพีนัธะสญัญากบัธุรกจิจดัหาชวีมวลของชมุชนและรบัประกนัราคาชวีมวล 

 ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งเสนอแผนการใหช้มุชนมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ

โรงไฟฟ้าชวีมวลชมุชน 

4) การใหก้ารสนบัสนุนดา้นการลงทนุต่อการพฒันาโครงการ 

 ปรบัปรุงมาตรการใหม้เีงือ่นไขครอบคลมุโครงการระดบัชมุชนมากขึ้น 

 กระทรวงพลงังานดาํเนินโครงการร่วมมอืกบัธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ ์(ธกส.) ใหส้นิเชื่อดอกเบี้ยตํา่ 

 ภาครฐัจดัต ัง้กองทุน เพือ่ส่งเสริมการลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน หรือ

ไปร่วมลงทนุเป็นผูพ้ฒันาโรงไฟฟ้า 

5) การสนบัสนุนดา้นการฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้กช่มุชนและสถาบนั 

   การเงนิ รฐัจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใหข้อ้มลูและความรูเ้พือ่ใหช้มุชนเกดิความ 

 เขา้ใจและยอมรบั และเพื่อใหส้ถาบนัการเงนิเกิดความม ัน่ใจในการปล่อย

สนิเชื่อแก่โครงการ 

6) การสนับสนุนดา้นการศึกษาวิจยัและพฒันาดา้นเทคโนโลยี เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอุตสาหกรรมการ

ผลติดา้นเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากชวีมวลขนาดเลก็ ซึง่จะช่วยลดมลูค่าการลงทนุของโครงการ 

7) การกาํจดัปญัหาอปุสรรคที่มาจากการบรหิารจดัการของภาครฐั เช่น ความลา่ชา้ของการออกใบอนุญาต

การซื้อขายไฟฟ้า (PPA) และใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (รง.4)  
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กลไกพลงังานสเีขียว (Green Energy Mechanism: GEM) 

(ปี 2551 – ปจัจุบนั) 

 

โครงการกลไกพลงังานสเีขยีวไดเ้ริ่มขึ้นเมือ่ปลายปี 2551 ซึ่ง มพส. มุ่งหวงัจะผลกัดนันโยบายและ

มาตรการสนบัสนุนพลงังานหมุนเวียนของรฐับาล ใหเ้กิดการดาําเนินการไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมจึงไดจ้ดัต ัง้  

“กลไกพลงังานสเีขียว” โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ระดมความร่วมมอืจากภาครฐัและภาคเอกชนที่ตระหนกัถงึ 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ในการใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาพลงังานหมนุเวยีนในพื้นที่ห่างไกลระบบสายส่ง

ไฟฟ้าและพื้นทีท่รุกนัดาร รวมถงึส่งเสรมิการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ และส่งเสรมิความรูด้า้นเทคโนโลยี

พลงังานหมนุเวยีน ซึง่ช่วยลดการนาําเขา้พลงังานสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน และช่วยสิง่แวดลอ้มจากการลดการ

ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกซึง่เป็นสาเหตขุองโลกรอ้น โดยกลไกพลงังานสเีขยีวมุง่ใหเ้กดิกระบวนการมสี่วนร่วมของ

ชมุชนในการร่วมกนัพฒันาและรกัษาเพือ่ใหเ้กดิความย ัง่ยนื 

ในช่วงปี 2551 ซึง่เป็นช่วงแรกในการเริ่มตน้โครงการกลไกพลงังานสเีขยีว สาํนกังานโครงการพฒันา

แห่งสหประชาชาต ิ (UNDP) ไดร่้วมสนบัสนุนในการพฒันาโครงการเพือ่เป็นตวัอย่างในระดมทนุสนบัสนุนจาก

ภาคเอกชน ต่อมาไดร้บัความร่วมมอืจากหลายหน่วยงานท ัง้ภาครฐั และภาคเอกชนในการสนบัสนุนการพฒันา

โครงการ อาท ิ องคก์ารบริหารส่วนตาําบล กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน (สกพ.) สาํหรบัภาคเอกชน เช่น บรษิทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ไดใ้ห ้

การสนบัสนุนงบประมาณผ่านโครงการกลไกพลงังานสเีขยีวเพือ่แสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate 

Social Responsibility: CSR)  

 

 

 

 

“ นาํพลังงานสู่ผูข้าด สนันสนุนโลกสะอาด ด้วยพลังงานสีเขยีว ” 
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โครงการตวัอย่างในช่วงที่ผ่านมา ไดแ้ก่ 

 

 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด ้วยเซลล ์

แสงอาทิตย ์ สาํหรบัศูนยก์ารเรียนรูต้าํรวจ

ตระเวนชายแดน ในพื้นที่ตําบลแม่คง อาํเภอ  

แม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ภายใตก้าร

สนับส นุนด า้นงบประมาณจากสํานัก ง าน

คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน (สกพ.) 

 

 โครงการขยายสายส่งโรงไฟฟ้าพลงัน้ําหว้ยปูลิง 

ระยะที่ 3 อําเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม ่

ภายใตก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากบริษทั 

ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 โรงไฟฟ้าชีวมวลสําหรบัโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพประจําตํ าบลแม่จ ัน  อํา เภออุ ม้ผาง 

จงัหวดัตาก ภายใตก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณ

จากบรษิทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

 

 โรงไฟฟ้าพลงัน้ําวดัจําปาทองระยะที่ 2 ตาํบล

แม่ตํา้ อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ภายใตก้าร

สนบัสนุนดา้นงบประมาณจากบริษทั ไทยออยล ์

จาํกดั (มหาชน) 
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