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	 ประเทศไทยพ่ึงพาแหล่งพลังงานจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึนทุกปี	ท้ังน้ำามันดิบ 

น้ำามันสำาเร็จรูป	 ก๊าซธรรมชาติถ่านหิน	 และไฟฟ้า	 โดยมูลค่าการนำาเข้า

พลังงานปี	2556	 สูงราว	1,416	 พันล้านบาท	(เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	9%	 ต้ังแต่ 

ปี	2547-2556)	ซึ่งรัฐบาลได้พยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และ

ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนท่ีมีภายในประเทศ	 และโชคดีท่ีไทย

เรามีแหล่งพลังงานเหล่านี้หลายประเภท	 ไม่ว่าจะเป็นแหล่งพลังงานตาม 

ธรรมชาติทั้งแสงอาทิตย์	น้ำา	เศษวัสดุ	เหลือใช้ทางการเกษตรหรือชีวมวล

ชนิดต่างๆ	แม้แต่น้ำาเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์	และ

ขยะจากชุมชน

	 ในจดหมายข่าวฉบับนี	้มพส.	จะนำาเสนอโครงการดา้นพลงังานทดแทน

ท่ี	มพส.	ไดด้ำาเนนิการในปีท่ีผา่นมาซ่ึงไดรั้บการสนบัสนนุจากท้ังภาครฐัและ

เอกชน	โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตและใช้	“ไดเมทิล 

อีเทอร”์	หรอื	DME	เพือ่ทดแทนกา๊ซ	LPG	ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากกรมธรุกจิ 

พลังงานใน	E for E Highlight	ส่วนในคอลัมน์	ESCO Fund Corner	เราได้

นำาเสนอโครงการผลติไฟฟา้จากน้ำาเสยีและ	ขยะอนิทรย์ีท่ีไดรั้บการสนบัสนนุ

จาก	ESCO	Revolving	Fund	และสุดท้ายเราจะพาผู้อ่านไปรู้จักชุมชนเล็ก

ในจังหวัดเชียงใหม่	 ท่ีสามารถพัฒนาแหล่งน้ำาซ่ึงแต่เดิมใช้ประโยชน์เพื่อ

การเกษตรเพียงอย่างเดียว	 มาผลิตไฟฟ้าเพื่อสร้างรายได้	 ช่วยให้ชุมชน

พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยจาก

บริษัทไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)

	 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.

คณะผู้จัดทำ� มพส. E for E Editorial Team

Full English Version

can be downloaded from

www.efe.or.th
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DME
	 ในช่วงท่ีผา่นมารฐับาลมนีโยบายตรงึราคาขายปลกีกา๊ซ	LPG	
ไว้ในระดับต่ำากว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่นมาก	เป็นผลให้การใช้ก๊าซ	
LPG	ทั้งในภาคครัวเรือน	ภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมขยาย
ตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 และทำาให้ประเทศไทยต้องมีการนำาเข้า
ก๊าซ	LPG	 ตั้งแต่เดือนเมษายน	2551	 เป็นต้นมา	 โดยกองทุน
น้ำามันต้องชดเชยราคานำาเข้าท่ีแพงกว่าราคาควบคุมในประเทศ	

	 ก่อนอ่ืนคงต้องมาทำาความรู้จักกับ	DME	 กันก่อนนะค่ะ...
DME	มีสูตรเคมี	คือ	CH3O	CH3	 เป็นก๊าซไม่มีสีที่อุณหภูมิและ
ความดันบรรยากาศ	 สามารถเพิ่มความดันหรือลดอุณหภูมิเพื่อ
เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวได้ง่ายทำาให้สะดวกต่อการเก็บรักษา
และขนส่ง	(ลักษณะเดียวกับ	LPG)	DME	 สามารถผลิตได้จาก
วัตถุดิบหลายชนิดและสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย	
(Multi-source	and	multi-purpose	fuel)	กล่าวคือ	DME	สามารถ
ผลติไดจ้ากวตัถดุบิท่ีมีองคป์ระกอบของธาตคุารบ์อน	ไมว่า่จะเป็น
ก๊าซธรรมชาติ	ถ่านหิน	เมทานอล	ชีวมวลหรือขยะอินทรีย์	และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายท้ังนำามาใช้เป็นเช้ือเพลิงใน 
รปูแบบต่างๆ	เช่น	ทดแทน	LPG	ทดแทนน้ำามันดเีซล	เซลลเ์ชือ้เพลงิ 

เป็นต้น	 รวมถึงสามารถนำาไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมี
หลายประเภท	เช่น	อุตสาหกรรมสเปรย์
	 ด้วยคุณสมบัติทางกายภาพท่ีใกล้เคียงกับ	LPG	 ประกอบ
กับ	DME	 ยังเป็นเชื้อเพลิงท่ีสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ส่ง
ผลให้หลายประเทศหันมาให้ความสำาคัญส่งเสริมการใช้	DME 
เป็นเชื้อเพลิง	 โดยโครงการสาธิตการผลิตและใช้งาน	DME	เป็น
เชื้อเพลิงเริ่มขึ้นในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นในปี	1996	ต่อมา 
ในปี	2003	 ได้มีโรงงานผลิต	DME	 สำาหรับใช้เป็นเช้ือเพลิงเชิง
พาณชิย์แห่งแรกของโลก	ไดแ้ก	่Luthianhua	Group	ในประเทศจนี	
ขนาดกำาลังการผลิต	10,000	ตัน/ปี	การผลิต	DME	ในประเทศจีน
ค่อยๆ	ขยายตัวขึ้น	จนกระทั่งในปี	2007	รัฐบาลจีนได้มีมาตรการ
ลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำาหรับ	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	 ซ่ึงต่อยอดมาจากการผลิต 
เมทานอลกระจายอยู่ในเมอืงตา่งๆ	อย่างไรกต็าม	สดัสว่นการผลติ
จรงิอยู่ในระดบั	26%	-	35%	ของกำาลงัการผลติตดิตัง้	(IDA,	2012) 
ซ่ึงเป็นผลเนื่องจากไม่มีมาตรการสร้างอุปสงค์ท่ีชัดเจน	 ท้ังนี้	
เกือบ	90%	 ของ	DME	 ที่ผลิตได้จะใช้แทน	LPG	 แต่การผสม	
DME	กับ	LPG	ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำาเนินการในบางมณฑล	เช่น	
มณฑลกวางตุ้ง	 มณฑลเจ้อเจียง	 เป็นต้น	 ขณะเดียวกันไม่มีกฎ
ระเบียบควบคุมส่วนผสม	 ในบางพื้นท่ีท่ีราคา	DME	 ท่ีผลิตจาก 
ถ่านหินถูกว่าราคาก๊าซหุงต้มมากทำาให้มีการผสม	DME	 ใน 
ก๊าซหุงต้มมากกว่า	50%	ส่งผลให้ส่วนที่เป็นยางของวาล์วต่างๆ 
บวมทำาให้ก๊าซรั่วไหลได้	 เกิดเป็นปัญหาทางเทคนิคทำาให้
ประชาชนขาดความเชื่อมั่น	(Japan	DME	Forum,	2011)
	 นอกจากนี้	ยังมีการทดลองใช้	DME	ทดแทนน้ำามันดีเซลใน
รถโดยสารที่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้ใช้กับ	DME	 รวมถึง
การใช้กับหม้อไอน้ำาในภาคอุตสาหกรรม	(ENN,	2010)

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

อีกหน่ึงพลังงานทางเลือกทดแทน LPG

คดิเป็นมูลคา่เงนิชดเชยสะสมจนถงึเดอืนกนัยายน	2556	กว่า	1.3	
แสนล้านบาท	ซึ่งเงินชดเชยนี้คนใช้น้ำามันเป็นผู้รับภาระ	เพื่อลด
ภาระกองทุนน้ำามันฯ	รัฐบาลจึงเริ่มมาตรการต่างๆ	อาทิ	การปรับ
ขึ้นราคา	LPG	ให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง	รวมไปถึงการหา
เชื้อเพลิงทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำากว่าเพื่อมาทดแทน	LPG	ซึ่งหนึ่ง
ในเชื้อเพลิงทางเลือกดังกล่าว	ได้แก่	ไดเมทิลอีเทอร์	(Dimethyl	
Ether)	หรือ	DME	



	 ในประเทศสวีเดนมีโรงงานต้นแบบ
ผลติ	DME	จากชวีมวลประเภทน้ำามนัยางดำา 
และเศษไม้	กำาลังการผลิต	4	ตัน/วัน	และมี
การพฒันารถบรรทุกสำาหรับใช้	DME	100% 
ปัจจุบันยังมีการทดสอบอย่างต่อเนื่อง

	 ผลจากการศึกษาความเป็นไปได้เบ้ืองต้น	 พบว่า	 การผลิต
ไดเมทิลอีเทอร์ในประเทศไทยโดยใช้วัตถุดิบลิกไนต์หรือถ่านหิน
นำาเข้า	 เพื่อทดแทน	LPG	 นำาเข้ามีความคุ้มค่า	 อย่างไรก็ตาม	
โอกาสของการพัฒนาโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับถ่านหินไม่สามารถ
กระทำาได้ง่ายภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีกระแสการต่อต้าน
ถ่านหินอย่างรุนแรง	และถึงแม้ว่า	DME	จะมีคุณสมบัติใกล้เคียง
กับ	LPG	 มีระบบการเก็บรักษาและการขนส่งในแบบเดียวกัน	
ทำาให้การนำา	DME	มาใช้ทดแทน	LPG	ในภาคครัวเรือนสามารถ
ใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของ	LPG	ได้	อย่างไรก็ตาม	เนื่องจาก	
DME	มีคณุสมบัติในการกดักรอ่นยางและพลาสตกิ	จงึควรเปลีย่น
วัสดุหรือชิ้นส่วนที่จะต้องสัมผัสกับ	DME	โดยตรง	(Pure	DME)	
แต่สำาหรับอุปกรณ์ประกอบถังก๊าซหุงต้มไม่มีความจำาเป็นต้อง
เปลี่ยนอุปกรณ์	แต่ทั้งนี้	ควรตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ต่างๆ	อย่างละเอียดมากขึ้น	และเนื่องจากยังไม่มีผลการ
ทดสอบท่ียืนยันการใช้งานในระยะยาว	จงึควรทำาการทดสอบวัสดุ
แตล่ะประเภทเพิม่เตมิกอ่นเพือ่ให้ม่ันใจวา่	สามารถใช้งานไดอ้ยา่ง
ปลอดภัยโดยไม่มีผลกระทบในระยะยาวท้ังต่ออุปกรณ์และผู้ใช้	
รวมท้ังภาครัฐจำาเป็นต้องกำาหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริม
ท้ังการผลิตและการใช้	DME	 อย่างเหมาะสมก่อนท่ีจะนำา	DME 
มาใช	้ซ่ึงจะเกดิขึน้ไดห้รือไม่อย่างไรนัน้คงตอ้งขึน้อยูก่บันโยบาย
ของรัฐบาล	 สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงและทิศทางพลังงานของ
ประเทศว่าจะหันไปหาแหล่งพลังงานใดบ้าง

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

ประเทศญ่ีปุ่น	ไดมี้การตัง้โรงงานผลติ	DME	จาก
เมทานอลนำาเข้า	 ขนาดกำาลังการผลิต	80,000	
ตัน/ปี	 โดย	DME	 ท่ีผลิตได้นำามาทดลองผลิต
ไฟฟ้า	ใช้กับหม้อไอน้ำาในภาคอุตสาหกรรม	และ

ใช้ในภาคขนส่ง	 ทั้งนี้	 รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต	DME	เพื่อขายเทคโนโลยีการผลิต	DME	ไป
ยังตา่งประเทศมากกวา่การสง่เสรมิการใชง้านในประเทศ	ลกัษณะ
การใช้	DME	ของญี่ปุ่นจึงเป็นเพียงการทดสอบและมุ่งส่งเสริมใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนสง่แทนภาคครวัเรอืนท่ีมีการใช้งาน
ไม่สูงมากนัก

ประเทศเกาหลี	ได้พัฒนาโรงงานต้นแบบที่ผลิต	
DME	จากกา๊ซธรรมชาต	ิกำาลงัการผลติ	10	ตนั/วนั 
ไดท้ดสอบใช้งาน	DME	ผสมกบั	LPG	ในสดัสว่น	
20:80	เพือ่ทดแทน	LPG	ในครวัเรอืนและในรา้น

อาหาร	 รวมถึงยานพาหนะที่ใช้	LPG	 และทดสอบการใช้	DME	
100%	ในรถบรรทุกและรถบัสที่ใช้น้ำามันดีเซล



ส่งเสริมการลงทุนผลิตไฟฟ้า
จากน้ำาเสียและขยะอินทรีย์

	 ปัจจุบัน	 การนำาก๊าซชีวภาพจากน้ำาเสียมาผลิตเป็นไฟฟ้าเป็นท่ีแพร่หลายอย่างมาก 
ในโรงงานอุตสาหกรรมและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่	 โดย	 ณ	 เดือนพฤศจิกายน	2556	 มี 
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว	จำานวน	92	โครงการ	ปริมาณไฟฟ้าที่ขายเข้า
ระบบ	157.25	เมกะวัตต์	คิดเป็น	9%	ของปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดที่ขาย
เข้าระบบ	(www.erc.or.th)	 อย่างไรก็ตาม	 ยังคงมีการพัฒนาโครงการก๊าซชีวภาพในโรงงาน
อุตสาหกรรมบางประเภท	รวมไปถึงโครงการขนาดเล็ก	เช่น	โรงกลั่นสุราชุมชน	ที่แต่ละแห่ง
มีน้ำาเสียในปริมาณน้อยไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเพียงลำาพัง	 โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
ชุมชน	เป็นต้น

	 โรงไฟฟ้ากา๊ซชีวภาพจงึเป็นโครงการอีกประเภทหนึง่ท่ีไดร้บัการสนบัสนนุจาก	ESCO	Fund 
ในสว่นท่ี	มพส.	บริหาร	โดยรูปแบบการสนบัสนนุมี	2	ลกัษณะ	ไดแ้ก	่การเขา้ร่วมลงทุน (Equity 
Investment)	สำาหรับโครงการใหม่จะมีการลงทุนทั้งในส่วนระบบผลิตก๊าซชีวภาพ	ระบบผลิต
ไฟฟ้า	และอื่นๆ	และการเช่าซื้อ (Equipment Leasing) เครื่องยนต์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
สำาหรับโครงการเก่าซ่ึงมีระบบก๊าซชีวภาพแล้วต้องการต่อยอดนำาก๊าซชีวภาพมาผลิตไฟฟ้า	
หรือโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพเดิมซ่ึงใช้เครื่องยนต์ในการผลิตไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพ
ต่ำาแล้วต้องการเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่ามาตรการ
สนบัสนนุของ	ESCO	Fund	ตอ่โครงการผลติไฟฟา้จากกา๊ซชีวภาพจะแตกตา่งกนัตามประเภท
โครงการใหม่/เก่า	 แต่การประเมินความเหมาะสมของการให้การสนับสนุนจะเป็นในแนวทาง 
เดยีวกนั	คอื	พจิารณาความคุม้คา่ของท้ังโครงการ	เนือ่งจากแหลง่เงนิในการผ่อนชำาระการเช่าซ้ือ 
อุปกรณจ์ะมาจากรายไดข้องโครงการนัน้ๆ	โดยปัจจยัสำาคญัท่ี	มพส.	ใชพ้จิารณาความเป็นไปได ้
ของโครงการ	 ได้แก่	 ศักยภาพและความมั่นคงของวัตถุดิบหรือแหล่งของเสียท่ีใช้ผลิตก๊าซ
ชีวภาพ และความเหมาะสมของเทคโนโลยี

 ด้านศักยภาพของวัตถุดิบ	จำาเป็นต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำาเสีย	ขยะ	หรือของเสียน้ันๆ 
ที่ใช้เป็นแหล่งผลิตก๊าซชีวภาพ	เพื่อประเมินถึงปริมาณก๊าซชีวภาพที่จะเกิดขึ้นในระบบ	ซึ่งจะ
มีผลต่อการนำาไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าผ่านเครื่องยนต์ก๊าซกำาเนิดไฟฟ้า	นอกจากนี้	มพส.	ยัง
ให้ความสำาคัญอย่างมากกับความม่ันคงในด้านการจัดหาวัตถุดิบ	 โดยผู้พัฒนาโครงการควร
เป็นเจ้าของวัตถุดิบ	แต่	มพส.	ก็เปิดโอกาสสำาหรับการพัฒนาโครงการที่ใช้วัตถุดิบจากแหล่ง
อื่นได้แต่เมื่อประเมินแล้วต้องเห็นว่าไม่มีความเสี่ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบในอนาคต	เช่น	
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ	บริษัท	สเตพไวส์	เอ็นเนอร์ยี่	แมเนจเมนท์	จำากัด	จะรวบรวม
น้ำาเสียจากโรงกลั่นสุราชุมชน	 ซ่ึงเป็นวิสาหกิจชุมชนจึงไม่มีข้อบังคับในเรื่องของการก่อสร้าง
ระบบบำาบัดน้ำาเสยี	ขณะเดยีวกนัน้ำาเสยีจากการผลติมีปริมาณนอ้ยไม่คุม้ทุนตอ่การลงทุนระบบ
บำาบัดจึงต้องขนไปบำาบัด	ถือเป็นภาระของเจ้าของโรงกลั่นสุรา	เป็นต้น	

Corner



ท้ังน้ี	มีโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพท่ี	ESCO	Fund	ระยะท่ี	1	และระยะท่ี	2	โดย	E	for	E	ได้ให้การส่งเสริมการลงทุนแล้วจำานวน	4	โครงการ	ได้แก่

 ด้านความเหมาะสมของเทคโนโลยี	 แบ่ง
เป็น	2	ส่วนหลัก	ได้แก่	ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
จากน้ำาเสยี	และระบบผลติไฟฟา้จากกา๊ซชีวภาพ		
ในส่วนของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ	 เทคโนโลยี
การผลิตก๊าซชีวภาพ	 ต้องเป็นเทคโนโลยีท่ีเป็น
ท่ียอมรับและมีความน่าเช่ือถือ	 รวมถึงมีความ
เหมาะสมในดา้นราคาและชนดิของบ่อบำาบัดท่ีใช้
ในการผลิตก๊าซชีวภาพ	ซึ่งโครงการที่	มพส.	จะ
พจิารณาเพือ่เข้ารว่มลงทุนในโครงการนัน้	จะตอ้ง 
มกีารทำาสญัญา	EPC	(Engineering,	Procurement 
and	Construction)	เพือ่ป้องกนัความเสีย่งท่ีอาจ
เกดิขึน้กบัการกอ่สรา้งระบบ	และมีการรับประกนั
การทำางานของระบบได้	 ในส่วนของการนำา 
ก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้า	ซึ่งได้แก่	เครื่องยนต์
ก๊าซกำาเนิดไฟฟ้า	(Gas	Engine)	มพส.	ประเมิน 
จากความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตเครื่องยนต์	Gas	
Engine	ซ่ึงจากประสบการณบ์รหิาร	ESCO	Fund 
ที่ผ่านมาพบว่า	ในอดีตเครื่องยนต์	Gas	Engine 
ชนิดมือหนึ่งจะมีราคาสูงมากกว่าเครื่องยนต์
ดัดแปลงมาก	ทำาให้โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 

ในอดีตส่วนใหญ่เลือกท่ีจะใช้เคร่ืองยนต์ดัดแปลง
มากกว่ า	 เนื่ องจากเครื่ องยนต์ดัดแปลง
มีประสิทธิภาพต่ำาอยู่ท่ี	 15-20%	 ในขณะท่ี
เคร่ืองยนต์มือหนึ่งท่ีนำาเข้าจากต่างประเทศมี
ประสิทธิภาพสูงถึง	40%	ประกอบกับราคาของ
เคร่ืองยนตมื์อหนึง่ไดล้ดลงมากจงึมีความคุม้คา่
ต่อการท่ีผู้พัฒนาโครงการจะลงทุนในการติดตั้ง
เครื่องยนต์ใหม่	 ทำาให้ปัจจุบันมีหลายโครงการ 
ท่ีมาขอรับการสนบัสนนุจาก	ESCO	Fund	ในรปู
แบบการเช่าซ้ือเครือ่งยนต	์Gas	Engine	มอืหนึง่ 
เพือ่นำาไปทดแทนเครือ่งยนตด์ดัแปลงเดมิ	ดงันัน้ 
ในการสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
มพส.	ให้ความสำาคญักบัเคร่ืองยนต	์Gas	Engine	
ใหม่	และจะพจิารณาประกอบกบัความเหมาะสม 
ของขนาดต่อโครงการ	 รวมทั้งราคาที่เหมาะสม
ของเครื่องยนต์	 นอกจากนั้น	 ยังพิจารณาถึง
สัญญารับประกันคุณภาพของเครื่องยนต์	 และ
การรับประกันประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ด้วย

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ
รูปแบบ

การสนับสนุน
วงเงินสนับสนุน สถานภาพโครงการที่ตั้ง

	 บริษัท	สเตพไวส์	เอ็นเนอร์ยี่

	 แมเนจเมนท์	จำ�กัด

	 บริษัท	เทอร์มัล	เทค	จำ�กัด

	 บริษัท	เข�แก้วฟ�ร์ม	จำ�กัด

	 บริษัท	แม็กเวลล์	1991	จำ�กัด

	 อ.เมือง

	 จ.นครร�ชสีม�

	 อ.ส�มชุก

	 จ.สุพรรณบุรี

	 อ.ท่�ใหม่

	 จ.จันทบุรี

	 อ.สีคิ้ว

	 จ.นครร�ชสีม�

ร่วมลงทุน

เช่�ซื้อ

Gas Engine

เช่�ซื้อ

Gas Engine

เช่�ซื้อ

Gas Engine

10	ล้�นบ�ท

0.89	ล้�นบ�ท

1.53	ล้�นบ�ท

12.6	ล้�นบ�ท

	 ข�ยไฟฟ้�เข้�ระบบ

	 เชิงพ�ณิชย์	(COD)	ตั้งแต่

	 เดือนพฤศจิก�ยน	2556

	 เดินเครื่องปกติ

	 ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

	 ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

	 COD	ตั้งแต่

	 เดือนกุมภ�พันธ์	2557

	 ใช้น้ำ�เสียจ�กโรงกลั่นสุร�ชุมชน	 

	 กำ�ลังก�รผลิตติดตั้ง	1	เมกะวัตต์

	 ใช้ขยะอินทรีย์	ขน�ดเครื่อง

	 กำ�เนิดไฟฟ้�	30	กิโลวัตต์

	 ใช้น้ำ�เสียจ�กฟ�ร์มหมู

	 ขน�ดเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�	100	กิโลวัตต์

	 ใช้น้ำ�เสียจ�กโรงกลั่นสุร�ชุมชน

	 ขน�ดเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�	1	เมกะวัตต์



Corner(GEM)

	 ดังที่ได้นำาเสนอในจดหมายข่าวฉบับก่อนๆ	กลไก
พลังงานสีเขียวจะนำางบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน
จากองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	 ท้ังในประเทศ
และระหว่างประเทศ	 ไปพัฒนาโครงการพลังงาน
หมุนเวยีนในพืน้ท่ีห่างไกลท่ีไม่มไีฟฟ้าใชใ้นลกัษณะเงนิ
ให้เปล่า	(Grant)	อาทิ	โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาห้วยปูลิง	
อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม	่โครงการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟา้ 
จากเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับศูนย์การเรียนรู้	 (ศกร.)
ตำารวจตระเวนชายแดน	(ตชด.)	ใน	อ.แม่สะเรียง	หรือ
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	
อาทิ	โครงการเตานึง่เมีย่งประหยัดพลงังาน	อ.เมืองปาน
จ.ลำาปาง	เป็นตน้	แตส่ำาหรบัจดหมายข่าว	ฉบับนี	้มพส.	
จะนำาเสนอโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาบ้านแม่โจ้ ซ่ึงได้รับ
การสนับสนุนในรูปแบบของเงินทุนปลอดดอกเบ้ียจาก
บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) และความช่วยเหลือ
ในการลงทุนและพัฒนาโครงการจากโครงการส่งเสริม
การลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
(ESCO Fund)
	 บ้านแมโ่จ้ตัง้อยู่	ณ	ต.บ้านเป้า	อ.แมแ่ตง	จ.เชียงใหม ่
มชีาวบ้านอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีรวม	111	ครวัเรอืน	ชาวบ้าน
สว่นใหญ่ประกอบอาชีพทำาการเกษตร	โดยอาศยัน้ำาจาก
อ่างเกบ็น้ำาห้วยแม่เลมิ	ซ่ึงกอ่สรา้งตามพระราชดำาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี	2535	 ชาวบ้าน
ได้รวมกลุ่มกันโดยใช้ช่ือว่า	 “กลุ่มแม่โจ้บ้านดิน”	 เพ่ือ
ดำาเนินกิจการโฮม์สเตย์	 การอบรมการก่อสร้างบ้านดิน	
และอื่นๆ	รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำากล่าวคือมีการ 
วางแผนการเปิดปิดประตูน้ำาตามช่วงเวลาท่ีมีความ 
แตกตา่งกนัในฤดฝูนและฤดแูลง้	และมกีารจดัเกบ็เงนิคา่
บริหารจัดการน้ำา	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุง
อ่างเกบ็น้ำา	การปลกูป่ารอบอ่างเกบ็น้ำาเพือ่รกัษาปรมิาณ
และคณุภาพน้ำาในอ่างเกบ็น้ำาห้วยแม่เลมิให้เพยีงพอกบั
การทำาการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของชุมชน	
	 กลุ่มแม่โจ้ บ้านดินเกิดแนวคิดในการพัฒนา	
“โครงการพลังงานชุมชน”	 มีความสนใจในการพัฒนา
โรงไฟฟา้พลงัน้ำาโดยนำาศกัยภาพพลงัน้ำาจากอ่างเกบ็น้ำา 
ห้วยแม่เลิมมาผลิตไฟฟ้า	 เพื่อขายเข้าระบบของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 จึงขอเย่ียมชมการดำาเนินงานของ
สหกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำาบ้านแม่กำาปอง	 ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้า
พลังน้ำาท่ีได้รับการสนับสนุนการพัฒนาโครงการจาก
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน	(พพ.)

เพิ่มรายได้ให้ชุมชนจากไฟฟ้าพลังน้ำ 
	 โดยชาวบ้านได้รวมกลุ่มจัดตั้ง	 “วิสาหกิจชุมชน
ไฟฟ้าพลังน้ำาบ้านแม่โจ้”	 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน้ำาขนาดเล็กเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ
รอบ	84	 พรรษา	 ซ่ึงในการพัฒนาโครงการชาวบ้านได้
รับการสนับสนุนในการศึกษาศักยภาพพลังน้ำาความรู้ 
ในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน	 และการบริหารจัดการ 
โรงไฟฟา้จากมลูนธิพิลงัไท	กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน	(พพ.)	และ	มพส.	 	
	 จากการสำารวจศกัยภาพพลงัน้ำาของอ่างเกบ็น้ำาห้วย
แม่เลิม	พบว่า	มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าเบื้องต้นไม่
น้อยกว่า	27.5	 กิโลวัตต์	 โดยออกแบบให้สอดคล้องกับ
ความสงูหัวน้ำา	15.3	เมตร	และอัตราการไหล	290	ลติรตอ่
วินาที	มพส.	เลือกใช้เครื่องกังหันน้ำาชนิด	Turgo	ขนาด	
37	กโิลวตัต	์มูลคา่การลงทุนของโครงการเป็นเงนิท้ังสิน้	
4.225	 ล้านบาท	 ซ่ึงจัดว่าค่อนข้างต่ำาเนื่องจากไม่ต้อง
ลงทุนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาและแนวท่อส่งน้ำาไปยังอาคาร
โรงไฟฟ้ามีความยาวเพียง	140	เมตรเท่านั้น	
	 สถานภาพโครงการจา่ยไฟฟา้เข้าระบบไดช้ว่งเดอืน
กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา	 โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ
ประมาณ	160,000	กโิลวตัต-์ชัว่โมง	ช่วยสรา้งรายไดใ้ห้กบั 
ชุมชนอย่างน้อย	720,000	 บาท/ปี	 และเนื่องจากเป็น
โครงการพลังงานหมุนเวียนชุมชนอีกท้ังยังสร้างรายได้
ทำาให้เกดิความยัง่ยืนกบัชุมชน	บมจ.	ไทยออยลจ์งึให้การ
สนับสนุนโครงการผ่านทางกลไกพลังงานสีเขียวของ	
มพส.	 ในรูปแบบเงินทุนปลอดดอกเบี้ย	 จำานวน	2.525	
ล้านบาท	เพื่อใหเ้ปน็ส่วนทนุของกลุ่มแม่โจ้บา้นดิน	และ	
อีก	1.7	ล้านบาท	ได้รับการสนับสนุนการร่วมลงทุนจาก
โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและ 
พลังงานทดแทน	(ESCO	Fund)	 ของ	 พพ.	 และเมื่อ
ชุมชนมีรายได้จากการขายไฟฟ้าแล้วจะทยอยส่งเงินท่ี
ได้รับการสนับสนุนจาก	ESCO	Fund	คืน	พพ.	ส่วนเงิน
รายไดท่ี้เหลอืจะนำาไปใชท้ำาโครงการดแูลรกัษาป่าตน้น้ำา
และลดใช้สารเคมีสำาหรับการเกษตรโดยสร้างโรงปุ๋ยและ
โรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืชของชุมชน



	 •	 ดร.ปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์	ประธ�นกรรมก�ร	มพส.	กรมพัฒน�พลังง�น
ทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น	(พพ.)	และเจ้�หน้�ที่จ�กบริษัท	ไทยออยล์	จำ�กัด	
(มห�ชน)	รว่มง�นพธิเีปดิโรงไฟฟ�้พลงัน้ำ�บ�้นแมโ่จ	้เมือ่วันท่ี	15	มนี�คม	2557	
ณ	ตำ�บลบ�้นเป�้	อำ�เภอแมแ่ตง	จงัหวัดเชยีงใหม	่โครงก�รฯ	ไดร้บัก�รสนับสนุน
ด้�นงบประม�ณผ่�น	ESCO	FUND	จำ�นวน	1.7	ล้�นบ�ท	และจ�กโครงก�ร
กิจกรรมเพือ่สงัคมของบรษิทั	ไทยออยล	์จำ�กดั	(มห�ชน)	ผ�่นกลไกพลงัง�นสเีขยีว 
มพส.	จำ�นวนเงิน	2.525	ล้�นบ�ท	โดยมีวิส�หกิจชุมชนไฟฟ้�พลังน้ำ�บ้�นแม่โจ้ 
ทำ�หน�้ทีบ่รหิ�รจดัก�รดแูลโรงไฟฟ�้	ขน�ดกำ�ลงัก�รผลติตดิตัง้	37	KW	เริม่ข�ย 
ไฟฟ้�เข้�ระบบเชิงพ�ณิชย์	 (COD)	 เมื่อวันที่	 12	ก.พ.	57	ปริม�ณพลังไฟฟ้�
เสนอข�ยจริงอยู่ที่	 16.5-18.5	 kW	 หรือผลิตไฟฟ้�ได้ปีละประม�ณ	 160,000	
กิโลวัตต์-ชั่วโมง	ทำ�ให้ชุมชนมีร�ยได้	720,000	บ�ท/ปี
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	 •	 มพส.	และเจ้�หน้�ที่ศูนย์เรียนรู้ก�รเกษตร	เทศบ�ลตำ�บลแม่ยวม	ร่วม
ทำ�กิจกรรมติดตั้งระบบก๊�ซชีวภ�พจ�กมูลสัตว์	 ณ	 ต.แม่ยวม	 อ.แม่สะเรียง	
จ.แม่ฮ่องสอน	เมื่อวันที่	12-18	มกร�คม	2557	ซึ่งดำ�เนินก�รขย�ยผลต่อจ�ก
กิจกรรมภ�ยใต้โครงก�รพัฒน�คว�มเป็นอยู่ของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน	(UNJP)	โดยติดตั้งระบบ	Biogas	สำ�หรับครัวเรือน	7	ระบบ	และ
โรงเรยีนบ�้นห้วยสงิห์	1	ระบบ	เพือ่ชว่ยลดปญัห�กลิน่เหมน็จ�กมลูสตัว	์ชว่ยลด
ปญัห�สขุอน�มยั	และยงัไดก้�๊ซชวีภ�พเปน็เชือ้เพลงิในก�รประกอบอ�ห�ร	ชว่ย
ช�วบ้�นลดค่�ใช้จ่�ยในก�รซื้อก๊�ซหุงต้มประม�ณ	2,000	บ�ท/ปี	รวมถึงได้ปุ๋ย
อนิทรยีม์�ใชบ้ำ�รงุดนิอกีดว้ย	โดย	มพส.	ได้อธบิ�ยวิธีก�รใช้ง�นระบบ	ขอ้แนะนำ�	
และข้อควรระวังให้แก่ช�วบ้�นและโรงเรียนที่เข้�ร่วมโครงก�รในครั้งนี้ด้วย

	 •	 มพส.	 จัดอบรมหลักสูตร	 “เทคนิคซ่อมบำ�รุงชุดโซล่�ร์โฮม”	ภ�คปฏิบัติ 
ณ	ตำ�บลถ้ำ�ลอด	อำ�เภอป�งมะผ�้	จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน	เมือ่วนัที	่16-20	ธันว�คม	
2556	และจัดอบรม	ณ	ตำ�บลแม่สวด	อำ�เภอสบเมย	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เมื่อ
วันที่	24	กุมภ�พันธ์-4	มีน�คม	2557	ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภ�ยใต้โครงก�รด้�น
ก�รพฒัน�คว�มเปน็อยูข่องประช�ชนบนพืน้ทีส่งูในจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน	(UNJP)	
มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหช่้�งเทคนคิท่ีผ�่นก�รฝกึอบรมหลกัสตูรก�รซอ่มแซมระบบ
โซล่�ร์โฮมเบื้องต้นในช่วงเดือนมีน�คม	2556	ที่ผ่�นม�	ได้ทบทวนคว�มรู้และ
ได้ลงพื้นที่เพ่ือฝึกปฏิบัติจริง	 เพื่อพัฒน�ทักษะคว�มรู้คว�มส�ม�รถให้ส�ม�รถ
ช่วยเหลือซ่อมแซมระบบโซล่�ร์โฮมของช�วบ้�นในพื้นท่ีได้	 ตลอดจนได้เรียนรู้
ก�รแก้ไขปัญห�จ�กสถ�นก�รณ์จริง	โดยมีอ�จ�รย์พิเชษฐ์	ชุ่มใจ	จ�กวิทย�ลัย
เทคนิคลำ�พูน	 และคณะ	 ให้คำ�แนะนำ�ก�รจัดฝึกอบรมครั้งนี้	 ผู้ฝึกอบรมรวม 
ทัง้สิน้	17	คน	ไดเ้รยีนรูว้ธิกี�รตรวจเชค็และวิเคร�ะหป์ญัห�ของระบบโซล�่รโ์ฮม 
ที่เสียห�ยหรือใช้ง�นได้ไม่เต็มประสิทธิภ�พ	 ส�ม�รถตรวจห�ได้ว่�อุปกรณ์ใด 
ชำ�รุดเสียห�ย	และส�ม�รถแก้ไข	ซ่อมแซมเองได้ด้วยวิธีที่ถูกต้อง

	 กระทรวงพลงัง�นพย�ย�มทีจ่ะผลกัดนัพลงัง�นหมนุเวยีน	ใหเ้กดิขึน้ 
ในประเทศให้ได้ต�มแผนพัฒน�พลังง�นทดแทนและพลังง�นท�งเลือก	
25%	ใน	10	ป	ีและเนือ่งจ�กมปีญัห�ก�รตอ่ต�้นก�รสร�้งโรงไฟฟ�้ขน�ดใหญ ่
จึงต้องหันม�ส่งเสริมโครงก�รผลิตไฟฟ้�ขน�ดเล็กที่ประช�ชนส�ม�รถ
ผลิตขึ้นม�ได้เอง	 ประกอบกับประเทศไทยมีศักยภ�พพลังง�นแสงอ�ทิตย์
ค่อนข้�งสูง	 คว�มเข้มรังสีดวงอ�ทิตย์เฉลี่ยต่อพื้นที่ของประเทศไทยทั้งปี
ประม�ณ	 4-5	 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ต�ร�งเมตร/วัน	 กระทรวงพลังง�นจึงได้
กำ�หนดม�ตรก�รสง่เสรมิก�รตดิตัง้เซลลแ์สงอ�ทติยบ์นหลงัค�	(Solar	PV	
Rooftop)	ต�มบ�้นอยูอ่�ศยั	อ�ค�รธุรกจิ	หรอืโรงง�น	ซึง่เปน็ม�ตรก�รหนึง่ 
ที่ได้รับคว�มสนใจจ�กนักลงทุนม�กที่สุดใน
	 คณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่13	สงิห�คม	2556	ไดเ้หน็ชอบใหม้กี�รรบัซือ้ 
ไฟฟ้�ในรูปแบบ	 Feed-in-Tariff	 สำ�หรับโครงก�รผลิตไฟฟ้�พลังง�น 
แสงอ�ทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังค�	 (Solar	 PV	 Rooftop)	 ระยะเวล�ก�ร
สนับสนุน	25	ปี	และกำ�หนดให้จ่�ยไฟฟ้�เชิงพ�ณิชย์	(COD)	ภ�ยในเดือน
ธันว�คม	2556	สรุปได้ดังนี้

	 ก�รที่รัฐสนับสนุนอัตร�รับซ้ือไฟฟ้�ในรูปแบบ	 FIT	 หรือพิจ�รณ�
ต�มก�รลงทุนที่แท้จริง	 เป็นแรงจูงใจสำ�คัญที่ทำ�ให้ประช�ชนและ 
นกัลงทุนแหเ่ข�้ม�เสนอข�ยไฟฟ�้กนัม�ก	ดงัจะเหน็ไดจ้�กเอกชนหล�ยร�ย
แห่ตั้งบริษัทใหม่นับ	100	บริษัทเพื่อข�ยไฟให้รัฐ	เนื่องจ�ก	กกพ.	กำ�หนด
เง่ือนไขก�รยื่นข�ยไฟฟ้�ได้ไม่เกิน	 1	 MW	 ต่อบริษัท	 ในขณะที่จำ�นวน 
ผู้ย่ืนเสนอข�ยไฟเข้�ระบบของบ้�นอยู่อ�ศัยยังห่�งไกลจ�กเป้�หม�ยท่ีว�งไว้ 
ซึ่ง	กกพ.	ได้ขย�ยเวล�เปิดรับซื้ออยู่จนถึงวันที่	15	พฤศจิก�ยน	ที่ผ่�นม�	
ทั้งนี้	 ประเด็นก�รขอใบอนุญ�ต	 รง.4	 ซึ่งต�มข้อกำ�หนดเดิม	 พ.ร.บ.ของ
กรมโรงง�นอุตส�หกรรมกำ�หนดให้โรงง�นอุตส�หกรรม/โรงไฟฟ้�ท่ีมี
ขน�ดเครื่องยนต์ตั้งแต่	5	แรงม้�	หรือตั้งแต่	3.75	กิโลวัตต์	จะต้องขอใบ
อนญุ�ตประกอบกจิก�รโรงง�น	รง.4	ปจัจบุนักรมโรงง�นผอ่นผนัใหโ้ครงก�ร 
โซล�ร์รูฟท็อปขน�ดไม่เกิน	 10	 กิโลวัตต์	 ไม่ต้องขอใบ	 รง.4	 แต่ต้องแจ้ง 
เพ่ือทร�บ	 ดังนั้น	 กลุ่มที่เข้�ข่�ยได้รับก�รยกเว้นในกรณีน้ีคือกลุ่มบ้�น 
อยู่อ�ศัย	ส่วนกลุ่มอ�ค�รธุรกิจจะต้องปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดเดิม
	 นอกจ�กนี	้ยงัมหีล�ยประเดน็ทียั่งเปน็คำ�ถ�ม	อ�ท	ิเมือ่ครบอ�ยส้ิุนสดุ 
โครงก�รโซล�ร์รูฟท็อป	 25	 ปีแล้ว	 แผงโซล�ร์เซลล์ทั้งหมดจะไปกองอยู่
ที่ไหนหรือจะกล�ยเป็นขยะให้สังคมต้องรับผิดชอบ	 ซ่ึงคงต้องฝ�กภ�ครัฐ
ชว่ยห�แนวท�งหรอืม�ตรก�รรองรบัเพือ่จดัก�รกบัแผงเหล�่นีเ้พือ่มใิหเ้ปน็
ปัญห�ในอน�คตด้วย

ประเภท Feed-in-Tariff
(บาทต่อหน่วย)

ปริมาณกำาลังไฟฟ้า
รับซื้อ (MWp)

ขนาดกำาลังผลิต
ติดตั้ง (kWp)

	 กลุ่มบ้�นอยู่อ�ศัย	 0	-	10	 6.96	 100

	 กลุ่มอ�ค�รธุรกิจ	 ม�กกว่�	 6.55
	 ขน�ดเล็ก	 10	-	250

	 กลุ่มอ�ค�รธุรกิจ	
ม�กกว่�

	 	 100
	 ขน�ดกล�ง-ใหญ่/	

250-1,000
	 6.16

	 โรงง�น
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and appropriateness of technology.

More Income from Pico-hydro Electricity

 As presented in previous issues of our Newsletters, Green Energy 
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 
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.
 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 
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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Promoting the Investment of Electricity Genera-

tion Using Biogas from Wastewater or Organic 

Waste

 Currently, electricity generation using biogas from wastewater is 
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, 
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 
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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 
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. 
It is a colorless and odorless gas at the ambient 
temperature and atmospheric pressure. When 
pressurized or cooled, it turns easily into liquid, which 
is easier for storage and transportation. DME is a 
multi-source and multi-purpose fuel.
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