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ก้าวแรก...มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
	 จากความต้องการใช้พลังงานของประเทศที่
เพิม่สงูขึน้ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา	ประกอบกบั	
การเกิดวิกฤตการณ์น้ำามันหลายครั้งและราคา
น้ำามันที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา	รัฐบาลจึงให้
ความสำาคญักบัการอนรุกัษพ์ลงังานและสง่เสรมิ
การพฒันาพลงังานหมนุเวยีนขึน้มาใชป้ระโยชน์
มากขึ้น	 โดยแนวทางการส่งเสริมการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนมีกรอบแนวทางที่ชัดเจน	
เมือ่มกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารสง่เสรมิ
การอนุรักษ์พลังงาน	ตั้งแต่ปี	2535	เป็นต้นมา
	 พระราชบัญญัติดังกล่าวกำาหนดให้มีการ
จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ขึ้น	 เพื่อใช้เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือ
แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	 ตลอดจน
สถาบัน	 การศึกษาในการดำาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน	 การศึกษาวิจัยและสาธิตเกี่ยวกับ
โครงการพลังงานหมุนเวียน	 รวมทั้ งเงิน	
ช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาหมุนเวียน
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย	 โดยมีสำานัก	
งานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	

(ปัจจุบัน	 คือ	 สำานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน	 :	 สนพ.)	 เป็นหน่วยงานภาครัฐที่	
รบัผดิชอบบรหิารจดัการกองทนุฯ	ใหเ้ปน็ไปตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติดังกล่าวและ
เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำาเนินนโยบายของ
ภาครัฐในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
พัฒนาพลังงานหมุนเวียนขึ้นมาใช้ประโยชน์ให้
แพร่หลาย
	 เนื่ อ ง จ ากปร ะ เทศ ไทย เป็ นปร ะ เทศ
เกษตรกรรม	 จึงมีผลผลิตทางการเกษตรเป็น
จำานวนมาก	เช่น	ข้าว	อ้อย	ยางพารา	ปาล์มน้ำามัน	
มนัสำาปะหลงั	เปน็ตน้	การแปรรปูผลผลติเหลา่นี	้
จะมีวัสดุเหลือใช้ออกมาจำานวนหนึ่ง	 สามารถ
นำาไปใช้เป็นพลังงานชีวมวลได้	 โดยรัฐบาลได้
มีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลมา
ตั้งแต่ปี	 2532	 ตามนโยบายการรับซื้อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก	(Small	Power	
Producers	 :	SPPs)	 ที่มีการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าและความร้อนร่วม	โดยนำาพลังงานความ
ร้อนที่เหลือจากกระบวนการผลิต	 ไปใช้ใน
การผลิตไฟฟ้าเพื่อขายเข้าระบบจำาหน่ายของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	
รวมถึงการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนรายเล็ก
ที่ผลิตไฟฟ้าจากกากหรือเศษวัสดุเหลือใช้
จากการเกษตรหรือจากการผลิตผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมหรือการเกษตร	 ผลิตภัณฑ์
ที่แปรรูปมาจากกากหรือเศษวัสดุเหลือใช้	
จากการเกษตร	รวมถึง	ขยะมูลฝอย	และไม้จาก
การปลูกป่าเป็นเชื้อเพลิง

	 นอกจากการแปรรูปชี วมวลเพื่ อผลิต
พลังงานโดยใช้กระบวนการความร้อนดังกล่าว
ขา้งตน้แลว้	การผลติกา๊ซชวีภาพจากมลูสตัวแ์ละ	
น้ำาเสียจากโรงงานก็เป็นกระบวนการแปรรูป	
ชวีมวลอกีรปูแบบหนึง่ทีร่ฐับาลใหก้ารสนบัสนนุ
และส่งเสริม	 โดยในช่วงที่ผ่านมากองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ให้การสนับสนุน
แก่ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทั้งขนาดใหญ่	
ขนาดกลาง	และขนาดเล็กในการก่อสร้างระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
	 อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้ประเทศไทยจะมี
ศักยภาพในการผลิตพลังงานจากชีวมวลเป็น
จำานวนมากโดยเฉพาะในรูปของวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร	แต่ยังไม่มีการพัฒนาเพื่อนำามา
ใช้ในการผลิตเป็นพลังงานเท่าที่ควรโดยเฉพาะ
ไฟฟ้าและความร้อน	 เนื่องจากมีอุปสรรคและ
ข้อจำากัดอยู่หลายประการ	 เช่น	 (1)	 การขาด
ข้อมูลและการให้บริการด้านข้อมูลในเรื่อง
ชีวมวล	 (2)	 กรอบนโยบายที่จูงใจให้มีการ
ใช้ประโยชน์จากชีวมวลในการผลิตพลังงาน	
(3)	 กลไกและเครื่องมือทางด้านการเงินไม่

เอื้ออำานวยต่อการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า	
ชวีมวล	(4)	ความไมแ่นน่อนของปรมิาณเชือ้เพลงิ	
ชีวมวล	และ	(5)	ขาดรูปแบบที่ดีของโรงไฟฟ้า
ชีวมวลขนาดเล็กที่สามารถขายไฟฟ้าได้ใน
ลักษณะสัญญาระยะยาว	 (Firm	 Contract)	
จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว	 สำานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 	
โดย	ดร.	ปยิสวสัดิ	์อมัระนนัทน	์ซึง่ดำารงตำาแหนง่
เลขาธกิารในขณะนัน้	และ	ดร.	พงศพ์สิฏิฐ	์	วเิศษกลุ	
ผู้อำานวยการกองอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน	
ทดแทน	 จึ งได้จัดตั้ งมูลนิธิพลั งงานเพื่ อ
สิ่งแวดล้อม (Energy for Environment 
Foundat ion - E for E)	 ขึ้นเมื่อวันที่ 	
10	 เมษายน	2543	 เพื่อสนับสนุนงานตาม
นโยบายของภาครฐัในการกำาจดัปญัหาอปุสรรค
ด้านพลังงานดังกล่าว
	 มลูนธิพิลงังานเพือ่สิง่แวดลอ้ม	(มพส.)	เปน็
หน่วยงานอิสระที่มิได้มุ่งแสวงหากำาไร	 และ	
จะไม่ดำาเนินการใดๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง	
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำาเนินการสาธิตและ	
เผยแพร่เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน	 การใช้
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พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย	 ส่งเสริมการนำา
พลังงานหมุนเวียนมาใช้ให้แพร่หลาย	เผยแพร่	
ความรู้	 แนวความคิดและวิทยาการ	 รวมทั้ง
ดำาเนินกิจกรรมอื่นๆ	 ที่ส่งเสริมให้มีการใช้
พลังงานชีวมวลอย่างมีประสิทธิภาพ
	 ในระยะแรก	 มพส.	 ดำาเนินงานในลักษณะ
เป็นหน่วยงานวิชาการให้แก่	 สนพ.	 ในเรื่อง	
ชีวมวล	โดยขอบเขตงานของ	มพส.	ครอบคลุม
การใหบ้รกิาร	4	ดา้น	คอื	(1)	งานศกึษาวเิคราะห์
นโยบายพลังงาน	 (2)	 งานบริการให้คำาปรึกษา
ด้านเทคนิค	 (3)	 งานบริการให้คำาปรึกษาด้าน
การเงินและการลงทุน	และ	(4)	งานข้อมูลและ
การเผยแพร่	โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 (1) งานศึกษาวิเคราะห์นโยบายพลังงาน 
(Policy Advocacy)	ในระยะแรกเน้นการศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคเชิงนโยบายในการดำาเนิน
โครงการด้านชีวมวลในประเทศ	 รวบรวม
แนวทางและวิธีการส่งเสริมการใช้ชีวมวลของ
ประเทศต่างๆ	 และเสนอแนะแนวทางเพื่อ
ปรบัปรงุกฎระเบยีบและนโยบาย	ศกึษาวเิคราะห์
เชิงเศรษฐศาสตร์สำาหรับโครงการเพื่อส่งเสริม
การใช้เชื้อเพลิงชีวมวล	ก๊าซชีวภาพ	และน้ำามัน
เชือ้เพลงิจากพชื	ศกึษาเชงิสงัคมศาสตรส์ำาหรบั
การอยู่ร่วมกับชุมชนของโครงการพลังงาน	
ชีวมวลในท้องถิ่น	 รวมถึงเป็นที่ปรึกษาพัฒนา
โครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด	 (Clean	
Development	Mechanism-CDM)	และในระยะ
ต่อมาเป็นงานต่อเนื่องทั้งในเรื่องการจัดการ
สมัมนาเกีย่วกบัพลงังานและไฟฟา้	เพือ่เผยแพร่
ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้	ความคิดเห็นและ

ประสบการณใ์นกลุม่ผูเ้กีย่วขอ้งและสนใจ	รวมทัง้	
การจดัการดงูานและทศันศกึษา	อาท	ิการรบัซือ้	
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	 การบริหาร
จัดการพลังงานชุมชน	 นอกจากนี้	 ยังติดตาม
และให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล	 โดย
การให้คำาปรึกษาและร่วมเป็นคณะทำางานใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
	 (2) งานบริการให้คำาปรึกษาด้านเทคนิค 
(Technical Service Cell)	 ทำาการศึกษา
ความเป็นไปได้ทางเทคนิคของโครงการผลิต
พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล	 โครงการผลิต
ก๊าซชีวภาพ	 ให้คำาปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเทคนิคของระบบผลิตพลังงานจากชีวมวล	
รวมถงึการใหค้ำาปรกึษาแกบ่รษิทัผูผ้ลติอปุกรณ์	
ในประเทศเก่ียวกับระบบผลิตพลังงานจากชีวมวล	
และการประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตจาก	
ต่างประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาและผลิต
อุปกรณ์ในประเทศ	 รวมทั้งการจัดสัมมนาและ
เผยแพร่ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ของ	 มพส.
อย่างต่อเนื่อง

	 (3) งานบรกิารใหค้ำาปรกึษาดา้นการเงนิและ
การลงทุน (Financing Service Cell)	ทำาหน้าที่
ศึกษาและจัดทำาข้อเสนอทางด้านการเงินของ
โครงการผลิตพลังงานจากชีวมวล	 โครงการ
ผลิตก๊าซชีวภาพและโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนร่วม	 ให้คำาแนะนำาเรื่องแหล่งเงินทุนทั้ง	
ในประเทศและต่างประเทศแก่ผู้ลงทุน	 ให้	
คำาปรึกษาในการจัดทำาสัญญาข้อตกลงต่างๆ	
เชน่	สญัญาจดัหาเชือ้เพลงิระยะยาว	สญัญาขาย
ไฟฟา้	เปน็ตน้	รวมทัง้ตดิตามผลการดำาเนนิงาน	
ของโรงไฟฟ้าต้นแบบ	 เพื่อรับรองคำาขอรับการ
สนับสนุนเงินประกันความเสี่ยงจากกองทุน	
สิง่แวดลอ้มโลก	(GEF)	และศกึษาความเปน็ไปได	้
ในการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง	 โดยที่
ผ่านมาได้ทำางานควบคู่ไปกับการให้บริการด้าน
เทคนิค
	 (4) งานข้อมูลและการเผยแพร่ (Informa-
tion and Outreach Cell)	 ทำาหน้าท่ีรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพชีวมวลในประเทศ	
รวบรวมเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากชีวมวล	
ข้อมูลเก่ียวกับพลังงานหมุนเวียนประเภทอ่ืน	
เช่น	พลังงานลม	พลังงานแสงอาทิตย์	พลังงาน	
น้ำาขนาดเล็ก	จัดต้ังห้องสมุดชีวมวล	รวมถึงทำาการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ	 เหล่าน้ัน	
ในรูปแบบของบทความในส่ือส่ิงพิมพ์และเว็บไซต์	
การฝึกอบรม	 สัมมนา	 เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนท่ัวไป	 และผู้สนใจในเร่ือง
การนำาชีวมวลมาใช้ในการผลิตพลังงาน	 และ
การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	 นอกจากน้ี	
ยังมีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์สำาหรับประชาชนท่ีอยู่
ในบริเวณโครงการผลิตพลังงานจากชีวมวลด้วย

	 และต่อมาเพื่อให้การส่งเสริมนโยบายด้าน
ชีวมวลมีความคล่องตัวและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ตลอดจนเพื่อลดข้อจำากัดและ
อปุสรรคในการใชช้วีมวลเพือ่การผลติไฟฟา้และ
ส่งเสริมใหม้ีการนำาชีวมวลมาใชเ้ปน็พลงังานให้
มากยิง่ขึน้	ดงันัน้	สนพ.	และกองทนุเพือ่สง่เสรมิ
การอนุรักษ์พลังงาน	 จึงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
พลงังานชวีมวล	(Biomass	One-Stop	Clearing	
House)	 โดยความร่วมมือจากสำานักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
สำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	
(United	 Nations	 Development	 Programe	
-	 UNDP)	 กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	 (Global	
Environment	 Facility	 -	GEF)	และโครงการ	
ความช่วยเหลือระหว่างประเทศแห่งประเทศ
เดนมาร์ก	(Danish	International	Assistance	
-	DANIDA)	โดย	สนพ.	เป็นผู้บริหารโครงการ
และ	มพส.	เปน็ผูด้ำาเนนิงานกจิกรรมตา่งๆ	โดยม	ี
คณุเนตรนฤมล	ศริมิณฑล	เปน็ผูจ้ดัการโครงการ
ทัง้นี	้ไดม้กีารลงนามรว่มกนัระหวา่งรฐับาลไทย	
กับ	 UNDP	 เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพลังงาน	
ชีวมวล	เมื่อเดือนมิถุนายน	2544
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ภารกิจแรกของ มพส. กับศูนย์ส่งเสริม
พลังงานชีวมวล
	 ภายหลังจากที่ได้มีการลงนามระหว่าง
รัฐบาลไทยกับ	 UNDP	 เมื่อเดือนมิถุนายน	
2544	เพื่อจัดตั้ง	“ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล”	
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 ในฐานะ	
ผู้บริหารโครงการได้มอบหมายให้	 มพส.	 เป็น	
ผู้บริหารงานศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล	
ภายใต้ชื่อโครงการ	“Removal	of	Barriers	to	
B i omass 	 Powe r 	 Gene ra t i on 	 and		
Cogeneration	 in	 Thailand”	 ซึ่งในช่วงระยะ
เวลาที่ผ่านมา	 มพส.	 ได้มีการดำาเนินงาน	 ทั้ง
ในส่วนของการบริหารศูนย์ฯ	 และงานในส่วน
ของ	มพส.	ดังนี้
	 1. งานด้านการบริหารจัดการ
	 1.1	 จัดทำากฎระเบียบเพ่ือการบริหารงานของ
ศูนย์ฯ	ภายใต้กรอบการดำาเนินงานของ	มพส.
	 1.2	 จัดทำาระบบบัญชีการเงินสำาหรับศูนย์ฯ	
โดยสอดคล้องกับระเบียบ	มพส.	และแหล่งทุน	
ผู้สนับสนุน
	 1.3	 จดัทำาระบบงานบรหิารบคุลากรสำาหรบั	
โครงการจัดตั้ งศูนย์ฯ	 โดยวางระบบการ	
คัดเลือกบุคลากรให้สอดคล้องกับวิธีการของ
แหล่งเงินทุน	 และมีระบบการติดตามประเมิน
ผลการปฏิบัติงานประจำาปีส่วนบุคคล
	 1.4	 จัดทำารายงานประจำาปี	 รายงานครึ่งปี	
และรายงานความกา้วหนา้รายไตรมาสเสนอตอ่
ผู้สนับสนุนทุน
	 1.5	 จัดทำาแผนปฏิบัติงานประจำาปีของ	
โครงการฯ	 และของศูนย์ฯ	 เพื่อเสนอขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการกำากับโครงการ

	 1.6	 จั ดปร ะชุ มคณะกรรมการกำ า กั บ	
โครงการฯ	อย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง
	 1.7	 จัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	
ระหว่างบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย	และ	มพส.	เพื่อการส่งเสริมการใช้	
พลังงานชีวมวลที่เหมาะสม
	 1.8	 คดัเลอืกบรษิทัทีป่รกึษา	เพือ่จดัทำาแผน
ธุรกิจของศูนย์ฯ
	 1.9	 จัดทำาบันทึกความเข้าใจในการให้การ
อุดหนุนทางการเงินสำาหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบ	
2	แห่ง
	 2. งานบริหารศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล
	 2.1	 จัดทำาคำาแถลงพันธกิจและนโยบาย	
การดำาเนินงานของศูนย์ฯ
	 2.2	 จัดทำาแผนธุรกิจเพื่อกำาหนดแนวทาง
ดำาเนินงานของศูนย์ฯ	 โดยมีแผนธุรกิจที่เสร็จ
สมบูรณ์	 พร้อมใช้งานได้เมื่อเดือนกันยายน	
2547
	 2.3	 พัฒนาโครงการใหม่ๆ	 เช่น	 โรงไฟฟ้า	
ชีวมวล	ระบบก๊าซชีวภาพในโรงงาน	การศึกษา
ด้านนโยบายพลังงานหมุนเวียน
	 2.4	 ติดตามประเมินผลและรับรองผลงาน
ของโรงไฟฟา้ตน้แบบ	เพือ่รบัเงนิอดุหนนุประกนั
ความเสี่ยง	 โดยตรวจสอบรายงานการดำาเนิน
งานของโรงไฟฟ้า	 โดยเฉพาะประเด็นการลด
ภาวะเรือนกระจกจากการใช้ชีวมวลทุก	6	เดือน

	 3. งานด้านข้อมูล
	 3.1	 จัดตั้งและพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์ฯ	
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
โครงการ
	 3.2	 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของแหล่ง	
ชีวมวลต่างๆ	ในประเทศไทย	และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลชีวมวล	 เพื่อเป็นฐานข้อมูลชีวมวล
ที่ใช้อ้างอิงได้	 โดยปรับปรุงข้อมูลให้มีความ	
ทันสมัยอยู่เสมอ
	 3.3	 ปรับปรุงพัฒนาระบบห้องสมุดเพื่อ	
ให้สามารถรองรับการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้
	 3.4	 ขยายเครือข่ายข้อมูลด้านพลังงาน
หมุนเวียน	 และสร้างพันธมิตรกับองค์กรที่มี
วัตถุประสงค์คล้ายกัน
	 3.5	 จัดทำาข้อมูลสำาเร็จรูปสำาหรับใช้ใน
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ	
ชีวมวล	 เพื่อให้บริการในเชิงพาณิชย์	 โดยมี
ข้อมูลสรุปด้านอุปสงค์และอุปทานของชีวมวล
จากอุตสาหกรรมต่างๆ	เพื่อวิเคราะห์ความเป็น

ไปได้เบื้องต้นของโครงการชีวมวลที่จะเกิดขึ้น
ใหม่อย่างต่อเนื่อง
	 4. งานด้านประชาสัมพันธ์
	 4.1	 ประมวลประสบการณโ์รงไฟฟา้ชวีมวล	
เพือ่เผยแพรท่างสือ่ตา่งๆ	และจดัฝกึอบรมดงูาน
	 4.2	 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการสนับสนุนโรงไฟฟ้าชีวมวล
	 4.3	 จัดทำาบทความเกี่ยวกับชีวมวลและ
พลังงานสะอาด	เพื่อเผยแพร่ในสื่อต่างๆ
	 4.4	จัดให้มีการสัมภาษณ์ทางวิทยุ/โทรทัศน์	
เรื่องชีวมวลและผลงานของศูนย์ฯ
	 4.5	 จัดประชุม	 อบรมและสัมมนาเพื่อให้
ความรู้ด้านชีวมวลและพลังงานหมุนเวียนแก่
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ	 ได้แก่	 ผู้ประกอบการ	
สถาบันการเงิน	หน่วยงานภาครัฐ	เป็นต้น
 ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล (Biomass 
One-stop Clearing House) BOSCH
	 ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล	 จัดตั้งขึ้นเมื่อ
เดือนตุลาคม	2544	 โดยได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากกองทนุสิง่แวดลอ้มโลก	สำานกังาน
โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต	ิ(UNDP)	ระยะ
เวลา	5	ป	ีวงเงนิ	285	ลา้นบาท	และจากกองทนุ
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 สำานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน	ระยะที่	 1	 เป็นเวลา	
2	ปี	(พ.ศ.	2545	-	2547)	ระยะที่	2	เป็นเวลา	
2	ป	ี(พ.ศ.	2547	-	2549)	วงเงนิรวม	22	ลา้นบาท	
และจากรัฐบาลเดนมาร์กภายใต้โครงการ
ความช่วยเหลือระหว่างประเทศแห่งประเทศ	
เดนมาร์ก	(DANIDA)	จำานวนเงิน	45	ล้านบาท
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	 ทั้งนี้	 ในระยะแรกใช้ชื่อภาษาไทยว่า	 ศูนย์
สง่เสรมิการผลติไฟฟา้โดยเชือ้เพลงิชวีมวล	และ
ชือ่ภาษาองักฤษ	Biomass One-stop Clearing 
House (BOSCH)	 โดยวัตถุประสงค์ของศูนย์
ส่งเสริมพลังงานชีวมวล	มีดังนี้
	 (1)	 เพื่อสนับสนุนให้นำาชีวมวลมาใช้เป็น
พลังงานในประเทศมากขึ้น	 โดยเผยแพร่ข้อมูล
ดา้นเทคนคิและการเงนิ	ใหค้ำาแนะนำาแกเ่จา้ของ
แหล่งชีวมวล	 และนักลงทุนในการพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
	 (2)	 เพื่ อ ส า ธิ ต ร ะบบผลิ ต ไฟฟ้ า จ าก	
เชื้อเพลิงชีวมวล	 เป็นการสร้างความเชื่อมั่นใน
เทคโนโลยีแก่เจ้าของแหล่งชีวมวล	 นักลงทุน	
ประชาชนทั่วไป	และสถาบันการเงิน
	 (3)	 เพื่อศึกษา	 และเสนอแนะนโยบายการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวลที่เหมาะสม
	 (4)	 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองการใช้พลังงานหมุนเวียนของ
ประเทศ	 โดยเฉพาะการนำาชีวมวลมาใช้ผลิต
ไฟฟ้า
 1. โครงสร้างการบริหารงาน
	 โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ส่งเสริม
พลังงานชีวมวล	ประกอบด้วย
	 1.1 สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.)	 เป็นองค์กรผู้รับผิดชอบโครงการ	
(Designated	Institution)	ตามข้อตกลงระหว่าง
รัฐบาลไทยกับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	 และ
สำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	
ซึ่งได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารของ	 สนพ.	 ให้
ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโครงการ	 (National	
Project	Director)	 มีหน้าที่กำาหนดนโยบาย	

ทิศทางการดำาเนินงานและกำากับการปฏิบัติ
งานของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ได้กำาหนดไว้	 และทำาหน้าที่เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการกำากบัโครงการ	(Project	Steering	
Committee)
	 1.2 คณะกรรมการกำากบัโครงการ (Project 
Steering Committee)	ประกอบด้วย	กรรมการ
จำานวน	 14	 ท่าน	 ซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน	 โดย
มีผู้อำานวยการ	 สนพ.	 เป็นประธานกรรมการ
มีหน้าที่ในการวางนโยบาย	 กำาหนดทิศทาง	
เป้าหมาย	 ตลอดจนกำากับดูแลและติดตาม	
การดำาเนินงานของโครงการฯ	 เพื่อให้เป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพและบรรลตุามวตัถปุระสงค์
ทีว่างไว	้รวมถงึเสนอขอ้คดิเหน็เพือ่ปรบัปรงุการ
บริหารงานของโครงการฯ	ทั้งนี้	คณะกรรมการ
กำากับโครงการ	ประกอบด้วยผู้แทนจาก
	 (1)	 สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 :	
ผู้อำานวยการ	สนพ.
	 (2)	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	 (3)	 สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร	
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 (4)	 สำานกังานความรว่มมอืเพือ่การพฒันา
ระหว่างประเทศ	กระทรวงต่างประเทศ
	 (5)	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน	(พพ.)
	 (6)	 United	 Nations	 Development	
Programme	(UNDP)
	 (7)	 Danish	 International	Development	
Assistance	(DANIDA)

	 (8)	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)
	 (9)	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)
	 (10)	ธนาคารทหารไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 (11)	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	 (12)	รศ.ดร.สุวิทย์	เตีย
	 (13)	รศ.ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์
	 (14)	ผูแ้ทนจาก	สนพ.	ในฐานะผูอ้ำานวยการ
โครงการ
		 มพส.	 ได้รับมอบหมายจาก	 สนพ.	 และ
คณะกรรมการกำากับโครงการให้เป็นผู้บริหาร
โครงการ	 จัดทำาระเบียบปฏิบัติสำาหรับการ
บรหิารโครงการและจดัตัง้	“ศนูยส์ง่เสรมิพลงังาน	
ชวีมวล”	ภายใตก้รอบการดำาเนนิงานของ	มพส.
	 1.3 สำานักงานบริหารโครงการ (Project
Management Office)	มีผู้อำานวยการโครงการ
(ผู้แทนของ	สนพ.)	เป็นผู้บริหารระดับสูง	และ
มีผู้จัดการโครงการเป็นผู้บริหารงานประจำา	
ทำาหน้าที่ในการวางรูปแบบ	 การบริหารองค์กร	
และช่วยเหลือผู้อำานวยการโครงการในการดูแล
ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ	 ของโครงการ	 รวมทั้ง
สนับสนุนการดำาเนินงานศูนย์ส่งเสริมพลังงาน
ชีวมวล	 เพื่อให้สามารถให้บริการและสร้าง	
ผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
	 1.4 ศนูยส์ง่เสรมิพลงังานชวีมวล (Biomass 
Clearinghouse)	 เป็นศูนย์บริการครบวงจรที่
ให้ข้อมูล	 ข่าวสาร	 วิเคราะห์แนวนโยบายเพื่อ
ส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวล	 รวมถึงการให้
คำาปรึกษาด้านเทคนิค	 และการเงินการลงทุน
ในโครงการชีวมวล	 โดยหน้าที่และภารกิจหลัก
ของศูนย์ฯ	 จะมีการปรับเปลี่ยนให้เกิดผลใน

ทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	และเหมาะสมกับ
แนวนโยบายของ	 สนพ.	 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
โดยตรงในเรือ่งการกำาหนดนโยบายพลงังานของ
ประเทศ	และการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงาน
ของศูนย์ฯ
 2.   ผลงานของศนูยส์ง่เสรมิพลงังานชวีมวล
	 ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล	 เริ่มปฏิบัติ
งานตั้งแต่เดือนเมษายน	 2545	 และได้ดำาเนิน
กิจกรรมต่างๆ	 ภายใต้โครงการ	 “Removal	 of	
Barriers	 to	 Biomass	 Power	 Generation	
and	Cogeneration	in	Thailand”	เพือ่สนบัสนนุ
นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากชีวมวล	 และการดำาเนินกิจกรรมเพื่อ
ลดปญัหาและอปุสรรคในการใชช้วีมวลเพือ่ผลติ
ไฟฟ้า	 โดยผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	 สรุปได้
ดังนี้
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แผ่นพับศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล : ฉบับแรก

	 2.1 โครงการพลังงานชีวมวล
	 ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวลได้ให้บริการใน
ด้านต่างๆ	 เพื่อสนับสนุนการผลิตพลังงานจาก	
ชวีมวลใหก้บักลุม่ผูส้นใจ	ทัง้นกัลงทนุ	เจา้ของเชือ้
เพลิงชีวมวลและสถาบันการเงิน	 โดยส่วนหนึ่ง	
ของโครงการที่ได้ดำาเนินงาน	ได้แก่
	 (1)	 การศกึษาศกัยภาพพลงังานชวีมวล	และ
การใชร้ะบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร	์(GIS)	ใน
การจัดการทรัพยากรชีวมวล	เพื่อเป็นเครื่องมือ
สำาคญัในการประเมนิความเปน็ไปไดท้ีจ่ะพฒันา
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในแต่ละเขตพื้นที่	
โดยไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนชีวมวลและ
การส่งเสริมให้อุตสาหกรรมในพื้นที่นำาชีวมวล	
มาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ	 ผลการ
ศึกษานี้สามารถนำาไปประกอบการวางแผน
จดัการทรพัยากรชวีมวลอยา่งมปีระสทิธภิาพได้
	 (2)	 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ	
มุง่เจรญิ	กรนีเพาเวอร	์ซึง่เปน็โครงการโรงไฟฟา้
พลังงานแกลบ	ขนาดกำาลังผลิต	8.8	เมกะวัตต์	
ที่จังหวัดสุรินทร์	 โดยการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับ	
การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างรวมถึงระยะ
ก่อสร้างและทดสอบระบบ	 ดำาเนินการขอใบ
อนญุาตตา่งๆ	และดำาเนนิกจิกรรมชมุชนสมัพนัธ	์
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนในการ
จัดหาแหล่งเงินสำาหรับโครงการ	 และการจัดทำา	
ขอ้เสนอโครงการ	(Project	Idea	Note:	PIN)	เพือ่
เตรียมการสำาหรับการซื้อขายเครดิตคาร์บอน	
ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด	 (Clean	
Development	Mechanism:	CDM)
	 (3)	การศกึษาความเปน็ไปไดท้างเทคนคิและ
การเงินของโครงการผลิตพลังงานจากชีวมวล

เช่น	 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อน
ร่วม	 (Cogeneration)	 โดยนำาไอน้ำาที่ผลิตได้ไป
ใช้สำาหรับระบบทำาความเย็นในโรงงานประกอบ
รถยนต์ขนาดใหญ่ทางภาคตะวันออก	โครงการ
โรงไฟฟ้าจากทะลายปาล์มเปล่า	 โครงการปรับ
เปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ำามันเตามาใช้ชีวมวล	
(Fuel	 Switching)	 ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม	
โครงการศึกษาเรื่องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
ทดแทนถ่านหินบางส่วนของโรงไฟฟ้าถ่านหิน	
(Co-Firing)	 รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบัน
การเงิน	 ในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการผลิต
พลังงานจากชีวมวลประกอบการพิจารณา
โครงการ
	 (4)	 ระบบผลิตก๊าซชีวมวล	 (Gasification)	
สำาหรบัโครงการผลติไฟฟา้จากชวีมวลขนาดเลก็
ในประเทศไทย	 โดยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบนี้ในหลายประเทศที่มีการพัฒนาระบบ	
Gasification	ในเชิงพาณิชย์	และได้ทำาการเผย
แพร่ข้อมูลดังกล่าวโดยการจัดสัมมนา	ประสาน
งานกับภาครัฐและผู้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์	
ในประเทศ	วตัถปุระสงคท์ีส่ำาคญั	คอื	การถา่ยทอด	
เทคโนโลยี	Gasification	อย่างเป็นระบบให้กับ	
ผูผ้ลติภายในประเทศ	และใหส้ามารถประยกุตใ์ช้
ในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 (5)	 โครงการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้าน	
ชวีมวล	โดยการรวบรวมรายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
ชีวมวลของประเทศไทย	และจัดประชุมสัมมนา
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล
เป็นระยะๆ
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(1) โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน

ภาพจาก	www.egco.co.th

	 2.2 โครงการพลังงานจากก๊าซชีวภาพ
	 ก๊าซชีวภาพเป็นผลผลิตจากระบบบำาบัด	
ของเสียโดยวิธีไร้อากาศ	 ของเสียจากมูลสัตว์	
น้ำาเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	 ขยะจาก
ตลาดสด	 เป็นต้น	 จุลินทรีย์ในระบบจะผลิตก๊าซ
ชีวภาพซ่ึงมีส่วนผสมของก๊าซมีเทนประมาณ	
ร้อยละ	50	-	70	ทำาให้สามารถใช้เป็นเช้ือเพลิง
ท่ีดีได้ท้ังเพ่ือการเผาไหม้ทดแทนก๊าซหุงต้ม
โดยตรง	 หรือใช้ในเคร่ืองยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้า	
ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวลได้ดำาเนินโครงการท่ี
เก่ียวกับระบบผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ	ดังน้ี
	 (1)	เปน็ทีป่รกึษาในการออกแบบและพฒันา
โครงการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจาก	
น้ำาเสียของโรงงานสกัดน้ำามันปาล์มดิบจำานวน	
2	โครงการ	ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โดยนำาระบบ	
CSTR	(Completely-Stirred	 Tank	 Reactor)	
มาปรับปรุงใช้ 	 พร้อมทั้ ง ให้คำาปรึกษาใน	
การสร้างระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ก๊าซ
ชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงเพื่อขายไฟฟ้าให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านโครงการผู้ผลิตไฟฟ้า	
ขนาดเล็กมากที่ใช้พลังงานหมุนเวียน	 (Very	
Small	Power	Producer:	VSPP)
	 (2)	เป็นท่ีปรึกษาในการออกแบบเพ่ือก่อสร้าง
ระบบบำาบัดน้ำาเสียแบบไร้อากาศของโรงฆ่าสัตว์	
รวม	8	แห่ง	เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนในกิจการของโรงฆ่าสัตว์	 ซ่ึงตลอดอายุ
โครงการ	15	ปี	คาดว่าจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพ
ได้รวมท้ังส้ินประมาณ	1,636,800	ลูกบาศก์เมตร	
ทดแทนก๊าซหุงต้มหรือก๊าซ	 LPG	 ได้	 752,928	
กิโลกรัม	 คิดเป็นมูลค่า	 11.3	 ล้านบาท	
นอกจากน้ี	 ยังได้ปุ๋ยอินทรีย์และช่วยปรับปรุง

สภาพแวดล้อมของโรงฆ่าสัตว์ให้ดีข้ึนด้วย
	 (3)	 ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการ
ผลิตก๊าซชีวภาพระบบต่างๆ	เช่น	ระบบถังหมัก
ไร้อากาศโดยใช้ขยะอินทรีย์จากตลาดสดและ
ชมุชน	ระบบถงัหมกัไรอ้ากาศโดยใชก้ากตะกอน
จากระบบบำาบดัน้ำาเสยีของโรงงานอตุสาหกรรม	
ระบบถังหมักไร้อากาศแบบปิด	 (Modified	
Covered	 Lagoon)	 โดยใช้ของเสียจากฟาร์ม
เลี้ยงสุกร
	 (4)	 เรียนรู้เทคโนโลยีจากประเทศเดนมาร์ก	
ในเรื่องของการจัดการและการนำาก๊าซชีวภาพ	
ไปใช้ประโยชน์	 โดยมีการประยุกต์เพื่อให้
สอดคล้องกับการใช้งานในประเทศไทย	 เช่น	
ระบบดักจับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด	์ ด้วยวิธีทาง
ชวีภาพ	(Biofilter)	ซึง่ทำาใหร้ะบบผลติไฟฟา้จาก
ก๊าซชีวภาพสามารถทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และลดการใช้สารเคมีได้
	 2.3 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบ
	 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบ	ประกอบ
ดว้ยโรงไฟฟา้ตน้แบบ	2	โครงการ	คอื โรงไฟฟา้
ร้อยเอ็ดกรีน	 และ	 โรงไฟฟ้ากัลฟ์ยะลากรีน	
ซึ่งถือเป็นโครงการสาธิตเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า	
ชีวมวลขนาดใหญ่ที่ขายไฟฟ้าให้แก่	 กฟผ.	
ในรูปของสัญญาขายไฟฟ้าแบบระยะยาว	(Firm	
Contract)	โรงไฟฟา้ทัง้	2	แหง่นี	้ยงัเปน็โครงการ
ที่ ใช้ทดสอบแบบจำาลองการสนับสนุนทาง	
การเงิน	 โดยเน้นที่กลไกการลดความเสี่ยง
ทางการเงินเพื่อเป็นแนวทางในการลดปัญหา
การเข้าถึงแหล่งเงินของโครงการผลิตพลังงาน
จากเชื้อเพลิงชีวมวล

	 กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบเท่ากับ
ครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมประกันความเสี่ยงของเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้าจะต้องจ่าย	 ซึ่งมีความ
จำาเป็นต่อความเป็นไปได้ของโครงการ	 โดย	 มพส.	 เป็นผู้ติดตามและตรวจสอบการดำาเนิน
งานของโรงไฟฟ้าและประสิทธิภาพของการรับประกันดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำาหนด
ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงสะอาด
ที่เป็นพลังงานหมุนเวียนและเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ	 โดย	
ไดม้กีารรายงานใหส้ำานกังานโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาตทิราบทกุครึง่ปี	รายละเอยีดโครงการ
ของโรงไฟฟ้าต้นแบบ	2	แห่ง	มีดังต่อไปนี้

	 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีนเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง	 ตั้งอยู่ในแหล่งเพาะปลูก
ข้าวที่สำาคัญแห่งหนึ่งของประเทศห่างจากอำาเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ประมาณ	 10	 กิโลเมตร	
ผู้ดำาเนินโครงการ	คือ	บริษัท	 เอ็กโก้กรีน	 ในเครือของบริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำากัด	 (มหาชน)	 โดยมี
ลักษณะโครงการสรุปได้ดังนี้	
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	 (1)	 การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาโครงการพลังงานชีวมวล	 ได้แก่
ศักยภาพพลังงานชีวมวล	 ข้อมูลด้านเทคนิค	
ระเบียบปฏิบัติในการขออนุญาตต่างๆ	 แก่	
ผู้ประกอบการ	 นักลงทุนและผู้สนใจอื่นๆ	 ซึ่ง
เข้ามาติดต่อโดยตรงและผ่านทางเว็บไซต์	
รวมถึงจดหมายข่าวเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่ปี	
2547	เป็นต้นมา	โดยปัจจุบันมีการให้บริการแก่	
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงอยู่ในระดับ	 100	 รายต่อปี	
และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ	 อยู่ในระดับ	 250	 คน/ปี	
โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมและสืบหาข้อมูลในเว็บไซต์	
www.efe.or.th	กว่า	10,000	ครั้งต่อเดือน
	 (2)	 การให้บริการปรึกษาด้านการเงินและ
การลงทุนสำาหรับการพัฒนาโครงการพลังงาน
ชีวมวลแก่นักลงทุน	 รวมถึงสถาบันการเงิน	
เพื่อให้สถาบันการเงินมีข้อมูลที่ครบถ้วนและม	ี
ความมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อ	โดย	ศูนย์ฯ	ได้
ใหค้วามรูแ้ละขอ้มลูสนบัสนนุการผลติไฟฟา้จาก	
พลังงานหมุนเวียนเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก	่
สถาบันการเงิน	 ซึ่งทำาให้มีสถาบันการเงินที่ให้	
สินเชื่อด้านพลังงานหมุนเวียนเพิ่มจาก	 2	 ราย	
เป็น	 13	 ราย	 ได้แก่	 ธนาคารกรุงไทย	 (KTB)	
ธนาคารกสิกรไทย	 (KBANK)	 ธนาคาร	
ไทยพาณชิย	์(SCB)	บรษิทัหลกัทรพัยบ์ที	ีจำากดั	
(BT)	ธนาคารนครหลวงไทย	 (SCIB)	ธนาคาร

	 โรงไฟฟ้ากัลฟ์ยะลากรีน	มีการพัฒนาโครงการอย่างเป็นขั้นตอน	ทั้งด้านเทคนิคและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม	 จึงได้รับการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่	 โดยโครงการได้รับความเห็นชอบรายงาน	
การศกึษาผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มจากคณะกรรมการผูช้ำานาญการจากสำานกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2547	และเป็น	1	ใน	20	โครงการ
ส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

 2.4 การดำาเนินกิจกรรมในการกำาจัดปัญหา
อุปสรรคในการนำาชีวมวลมาใช้เพ่ือการผลิตไฟฟ้า
	 ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวลได้ดำาเนิน
กิจกรรมต่างๆ	เพื่อลดข้อจำากัด	ปัญหาอุปสรรค
ในการนำาชวีมวลมาใชเ้พือ่ผลติไฟฟา้	โดย	ศนูยฯ์	
สามารถดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมายและได้
มีการขยายเวลาของโครงการออกไปอีก	 1	 ปี	
(กรกฎาคม	2551	 -	มิถุนายน	2552)	 เพื่อให้
ศูนย์ฯ	สามารถขยายขอบเขตงานสู่การส่งเสริม
พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนผ่านโครงการ
กลไกพลังงานสีเขียว	และการนำามาตรการด้าน
การเงนิ	การรว่มลงทนุ	(Venture	Capital)	มาใช้
ในการสง่เสรมิการลงทนุดา้นพลงังานหมนุเวยีน	
โดยสามารถสรุปผลงานที่สำาคัญได้ดังนี้

(2) โรงไฟฟ้ากัลฟ์ยะลากรีน

	 กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน	 ไม่เพียงแต่จะมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงแล้ว	 ยังเป็นการเพิ่มเสถียรภาพให้
กบัระบบผลติกระแสไฟฟา้ของประเทศดว้ย	นอกจากนี	้ยงัเปน็การสง่เสรมิการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน
จากภายในประเทศเพื่อช่วยลดการนำาเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ	อีกทั้งโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีนยัง
ใหค้วามสำาคญัตอ่การลดผลกระทบทีเ่กดิจากการเผาไหมแ้กลบ	โดยใชเ้ทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพสงู	
จึงทำาให้ได้รับการยอมรับจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี

	 โรงไฟฟา้กลัฟย์ะลากรนีเปน็โรงไฟฟา้ชวีมวลทีใ่ชเ้ศษไมย้างพาราเปน็เชือ้เพลงิ	และเปน็โครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเศษไม้ใหญ่ที่สุดของภาคใต้	 ดำาเนินการโดยบริษัท	 กัลฟ์ยะลากรีน	 จำากัด	
ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท	 กัลฟ์อีเลคตริก	 จำากัด	 (มหาชน)	 และบริษัท	 ยะลาเวสต์	 จำากัด	
ซึ่งเป็นผู้จัดหาเชื้อเพลิงให้แก่โครงการ	โดยมีลักษณะโครงการสรุปได้	ดังนี้

ภาพจาก	www.gulfelectric.co.th
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ประสบการณ์การเรียนรู้แก่โครงการโรงไฟฟ้า
ใหม่ในหลายๆ	 ด้าน	 ได้แก่	 กระบวนการมี	
ส่วนร่วมของชุมชน	 การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี	
ให้สามารถใช้ชีวมวลได้หลากหลาย	 การแก้ไข
ปัญหาทางด้านเทคนิคอื่นๆ	 และการประสบ
ความสำาเร็จในการดำาเนินการอยู่ ในระดับ	
ร้อยละ	70	-	90	
	 ทั้งนี้	 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีนได้เป็นโครงการ
ต้นแบบในการพัฒนาโรงไฟฟ้าแกลบมุ่งเจริญ	
กรีนในเวลาต่อมา	 และจากผลการดำาเนินการ	
หลายๆ	 ด้ านของศูนย์ส่ ง เสริมพลั งงาน	
ชีวมวลในช่วง	 7	 ปีที่ผ่านมา	 (ปี	 2545	
-	 2552)	 โดยเฉพาะการผลักดันนโยบาย	
และมาตรการสนับสนุนที่ได้จากการศึกษา
ให้นำาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	
โดยเฉพาะมาตรการกำาหนดส่วนเพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ใน	
ป	ี2550	-	2551	และการแกไ้ข/ปรบัปรงุระเบยีบ	
รับซื้อไฟฟ้าจาก	 SPP	 และ	 VSPP	 เป็นส่วน
สำาคัญให้โครงการฯ	 ประสบความสำาเร็จโดย
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน	
ทุกด้าน	ได้แก่

	 •	 กำาลังการผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้าจากชีวมวล	 (รวมก๊าซชีวภาพ)	 ได้เพิ่มจาก	 229	 เมกะวัตต์	
ในปี	2545	เป็น	1,361	เมกะวัตต์	ณ	เดือนมีนาคม	2552	โดยเพิ่มขึ้นถึง	1,132	เมกะวัตต์	หรือ
ประมาณ	5	เทา่	โดยเปา้หมายของโครงการฯ	ไดก้ำาหนดไวเ้พยีง	310	เมกะวตัต	์และหากรวมกำาลงัการ
ผลติตดิตัง้ของโครงการทีย่ืน่ขอ้เสนอและทำาสญัญาซือ้ขายไฟฟา้แลว้	แตย่งัไมไ่ดจ้า่ยไฟฟา้เขา้ระบบ	
จะมีกำาลังการผลิตติดตั้งสูงขึ้นอีก
	 •	 กำาลังการผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่จำาหน่ายเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นจาก	
94	เมกะวัตต์		ในปี	2545	เป็น	662	เมกะวัตต์	ในเดือนมีนาคม	2552	โดยเพิ่มขึ้น	568	เมกะวัตต์

ทหารไทย	 (TMB)	 ธนาคารกรุงเทพ	 (BBL)	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	(BAY)	ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย	 (EXIM)	
ธนาคารยูโอบี	(UOB)	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
(SME)	ธนาคารสินเอเชีย	ธนาคารธนชาติ	และ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 เอ็มเอฟซี	
จำากัด	(มหาชน)	(MFC	ENERGY	FUND)
	 (3)	 ศูนย์ฯ	 ได้ทำาการสำารวจและประเมิน
ศักยภาพชีวมวลครอบคลุมทุกประเภท	ทำาให้มี
ความชัดเจนด้านศักยภาพชีวมวล	 รวมถึงการ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องมือทาง	
การเงินในการรับประกันความเสี่ยงด้านราคา
เชือ้เพลงิ	ซึง่จะเปน็ขอ้มลูพืน้ฐานทีส่ำาคญัสำาหรบั
นักลงทุนที่สนใจในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล	
นอกจากนี้	การศกึษาความเป็นไปไดข้องการใช้	
เครือ่งมอืทางการเงนิเพือ่จดัการความเสีย่งเรือ่ง
ราคาเชื้อเพลิงชีวมวล	 มีส่วนช่วยให้สถาบัน	
การเงินและบริษัทประกันภัยมีความเข้าใจ
ลกัษณะของตลาดชวีมวลสำาหรบัจดัทำาเครือ่งมอื	
การรับประกันความเสี่ยงในอนาคตได้ต่อไป
	 (4)	 การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่
โรงไฟฟ้าต้นแบบชีวมวลขนาดใหญ่	2	แห่ง	คือ
โรงไฟฟา้รอ้ยเอด็กรนี	ซึง่ใชแ้กลบเปน็เชือ้เพลงิ	
และโรงไฟฟ้ากัลฟ์ยะลากรีน	 ซึ่งใช้เศษไม้
ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง	 เพื่อเป็นโครงการ
ทดลองในการใช้มาตรการทางการเงินในการ
รับประกันความเสี่ยงด้านการหาแหล่งเงิน
ทุน	 และการบริหารด้านเชื้อเพลิง	 รวมถึง
การเป็นตัวอย่างของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด
ใหญ่ที่ประสบความสำาเร็จ	 ซึ่งจะเป็นการสร้าง

กำาลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่จำาหน่ายเข้าระบบ

Electricity Generation Using Renewable Energy in Thailand

Accumulated Capacity Number of Projects

	 1994-2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009

Installed	Capacity	 229	 185	 132	 57	 83	 194	 406	 75

Sale	to	Garid	 94	 124	 72	 34	 61	 91	 155	 31

Accumulated	Capacity	 229	 414	 546	 603	 686	 880	 1286	 1361

Number	of	Projects	 10	 22	 29	 37	 44	 64	 99	 107
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	 •	 ในช่วงปี	 2547	 -	2551	 ได้มีการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลถึง	 107	แห่ง	ซึ่งมีมูลค่าการ
ลงทุนรวมกว่า	69,000	ล้านบาท	โดยในปี	2550	และปี	2551	มีมูลค่าเงินลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ชีวมวล	10,000	และ	20,000	ล้านบาท	ตามลำาดับ	(ใช้สมมุติฐานมูลค่าเงินลงทุนต่อหน่วยที่	1.5	
ล้านเหรียญสหรัฐ/เมกะวัตต์)
	 นอกจากนี้	การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ทำาให้เกิดการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม	
ซึ่งได้แก่	 ลูกจ้างในโรงไฟฟ้าที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค	 ลูกจ้างสนับสนุนงานทั่วไป	
และลูกจ้างในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า	 รวมถึงการจ้างงานในธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ	 เช่น	 การขนส่ง	
การแปรรูป	 เป็นต้น	 การใช้ชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นได้ทำาให้ชีวมวลมีราคาสูงขึ้น	
ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้ส่งผ่านต่อไปยังเกษตรกรผู้ผลิตชีวมวลเหล่านั้น

 2.5 โครงการอื่นๆ ของศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล ได้แก่
	 (1)	 การศึกษากลไกสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมพลังงานชีวมวล
	 (2)	 การศึกษาเชิงนโยบาย	 และประเด็นต่างๆ	 เพื่อลดอุปสรรคของโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน
	 (3)	 การพัฒนาโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด	(Clean	Development	Mechanism	
:	CDM)	โดยให้ความช่วยเหลือเจ้าของโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการ	และเอกสารการออกแบบ
โครงการ	ตลอดจนให้ข้อแนะนำาในการพัฒนาโครงการตามแนวคิด	CDM
	 (4)	 การสำารวจความคดิเหน็และทศันคตทิีม่ตีอ่การสนบัสนนุโครงการไฟฟา้สเีขยีวเพือ่ผลกัดนั
ใหเ้กดิโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนมากขึน้	โดยศนูยส์ง่เสรมิพลงังานชวีมวลไดม้กีาร
สำารวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนจำานวน	 700	 คนทั่วประเทศ	 และองค์กร	 30	 แห่ง	
ต่อแนวคิดเรื่องไฟฟ้าสีเขียว	โดยพบว่า	ประชาชนร้อยละ	80	ชอบในแนวคิด	และร้อยละ	92	สนใจ
ที่จะสนับสนุนโครงการ	โดยร้อยละ	97	ร้อยละ	70	และร้อยละ	29	ของกลุ่มประชาชนยินดีที่จะจ่าย
เพิ่มเพื่อซื้อไฟฟ้าสีเขียวเป็นเงิน	20	บาท	50	บาท	และ	100	บาท	ต่อเดือน	ตามลำาดับ	ซึ่งผลจาก
การสำารวจทัศนคติแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและการยอมรับในหลักการของกลุ่มประชาชนทั่วไป
และกลุ่มองค์กร	ตลอดจนความเป็นไปได้ในการริเริ่มโครงการตลาดไฟฟ้าสีเขียวขึ้นในประเทศไทย

	 •	กำาลงัการผลติตดิตัง้โรงไฟฟา้จากพลงังานชวีมวลทีเ่พิม่ขึน้ไดช้ว่ยใหก้ารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
จากการใช้เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล	ในปี	2551	ลดลงได้ถึง	5,121,270	ตันต่อปี

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการใช้พลังงานชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า

The decrease of CO2 emission from SPP&VSPP programme
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ก้าวที่สอง . . .การประเมินปัญหาและ
อุปสรรคเพื่อนำาไปสู่การปรับปรุง
	 การดำาเนนิงานในชว่ง	3	ปแีรก	(2544-2547)	
ของศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล	 ภายใต้กรอบ
ความรว่มมอืดา้นวชิาการกบัสำานกังานโครงการ
พฒันาแหง่สหประชาชาต	ิ(UNDP)	และกองทนุ
สิง่แวดลอ้มโลก	(GEF)	พบวา่	มปีญัหาอปุสรรค
บางประการทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
ของโรงไฟฟ้า	 ชีวมวลและการบริหารงานของ
ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล	 ซึ่งต้องรักษา
สมดุลระหว่างการแข่งขันในเชิงพาณิชย์และ
การใหค้วามรูเ้ชงินโยบายสาธารณะดา้นพลงังาน
หมุนเวียน	ดังนั้น	เพื่อให้	มพส.	และศูนย์ฯ	เป็น
องค์กรที่มีรูปแบบการดำาเนินงานที่มีมาตรฐาน
และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ในอนาคต	มพส.	จงึได	้
จัดให้มีการประเมินผลการดำาเนินงานโดย	
ผู้ประเมินจากภายนอก	(External	Evaluation)	
เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรบัปรงุภารกจิ	โครงสรา้งบคุลากร	และทศิทาง
การดำาเนินงานของ	 มพส.	 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เพื่อนำาไปสู่การบริหารงานที่จะขยายขอบเขต	

กว้างขวางมากยิ่งขึ้น	 โดยสรุปประเด็นปัญหา	
และข้อเสนอแนะได้	ดังนี้
	 1. ปัญหา เกี่ ย วกั บก า รดำ า เ นิ นก า ร
โรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบ
	 1.1 ปัญหาการยอมรับจากชุมชน	 ขั้นต้น
ศูนย์ส่ ง เสริมพลังงานชีวมวลได้คัดเลือก	
โรงไฟฟ้าห้วยยอด	 จังหวัดตรัง	 เป็นหนึ่งใน	
โรงไฟฟา้ตน้แบบ	แตโ่ครงการประสบปญัหาการ
ตอ่ตา้นจากชมุชน	ถงึแมไ้ดม้กีารประชาสมัพนัธ์
โครงการโรงไฟฟา้ชวีมวลในภาพรวม	โดยอาศยั	
ตัวอย่างประสบการณ์การดำาเนินงานของ	
โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีนที่ ได้รับการยอมรับ
จากชุมชนแล้วก็ตาม	 ปัญหาการต่อต้านของ
ชุมชนส่งผลให้รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโรงไฟฟ้าห้วยยอด	 จังหวัดตรัง	 ไม่ได้รับ	
การอนุมัติ 	 ดั งนั้น	 คณะกรรมการกำากับ	
โครงการฯ	 จึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่โครงการ	
โรงไฟฟ้าต้นแบบจากจังหวัดตรั งไปเป็น	
โรงไฟฟ้ากัลฟ์ยะลากรีน	 จังหวัดยะลา	 ซึ่งใช้	
เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงแทนขนาดกำาลัง
ผลิตประมาณ	 20	 -	 22	 เมกะวัตต์	 และไม่มี
ปัญหาด้านชุมชน	 อย่างไรก็ตาม	 การก่อสร้าง	
โรงไฟฟ้ากัลฟ์ยะลากรีนมีความล่าช้ากว่า
กำาหนด	 เนื่องจากผลกระทบของเหตุการณ์
ความไมส่งบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต	้โดย	
โรงไฟฟ้ากัลฟ์ยะลากรีนเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
เมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	2549
	 1.2 ปัญหาการขาดแคลน เชื้ อ เพลิ ง
โรงไฟฟ้าต้นแบบอีกแห่งหนึ่ง	 คือ	 โรงไฟฟ้า	
ร้อยเอ็ดกรีน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ประสบปัญหา
ขาดแคลนเชื้อเพลิง	 (แกลบ)	 เนื่องจากในช่วง	
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	 2. ปัญหาด้านการบริหารงานภายในศูนย์
ส่งเสริมพลังงานชีวมวล
	 ศูนย์ฯ	 ประสบปัญหาในเรื่องบุคลากร	 ซึ่ง
มีอัตราการหมุนเวียนของบุคลากร	(Turnover	
rate)	 ในระดับสูง	 ในขณะที่การคัดเลือกสรรหา
บุคลากรใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความ
ต้องการขององค์กรค่อนข้างหายาก	 จึงทำาให้
การดำาเนินงานของศูนย์ฯ	 มีความล่าช้ากว่า
เป้าหมายที่กำาหนดไปบ้าง	 ดังนั้น	 จึงได้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างบุคลากรของ	 มพส.	 และ
ศนูยฯ์	และการปฏบิตังิานใหม้คีวามยดืหยุน่และ
สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงมากขึ้น

	 3. ปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบการดำาเนินงาน
	 การดำาเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพลังงาน	
ชีวมวลในช่วงท่ีผ่านมา	 มุ่งเน้นกิจกรรมท่ีสร้าง
รายได้เพ่ือให้สามารถสำาหรับเล้ียงตัวเองได้ใน
ทางเศรษฐกิจ	 ทำาให้งานส่วนใหญ่ของศูนย์ฯ	
มุ่งให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าในเชิงพาณิชย์มากกว่า
การให้ความรู้แก่สาธารณะ	 ดังน้ัน	 เพ่ือให้เกิด
ความสมดุลในการบรรลุวัตถุประสงค์ในการ	
ก่อต้ังศูนย์ฯ	 “ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโดย	
เช้ือเพลิงชีวมวล”	 จึงได้มีการปรับทิศทาง	
การดำาเนินงานของศูนย์ให้เหมาะสมมากข้ึน	เช่น
	 (1)	 เน้นการให้ความรู้กับสาธารณะในเรื่อง
พลังงานชีวมวล	 และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ	
อยา่งจรงิจงัและตอ่เนือ่ง	เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ
เกี่ยวกับผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ	 และ
ความจำาเป็นในการพัฒนาแหล่งพลังงานต่างๆ	
เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพา
พลังงานฟอสซิลมากเกินไป
	 (2)	ใหค้วามสำาคญักบัการศกึษาดา้นพลงังาน
ทดแทนและตดิตามผลกระทบดา้นนโยบาย	ทีจ่ะ
มีผลต่อสังคมโดยรวม	โดยเฉพาะการนำาผลการ
ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและมาตรการ
สนับสนุนต่างๆ	 มาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ให้มากขึ้น	 โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความ	
คดิเหน็	และจดัทำาประเดน็ขอ้พจิารณาเพือ่เสนอ
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 (3)	 เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านชีวมวล	 และ
พลังงานทดแทนอย่างแท้จริง	 โดยการเผยแพร่
ข้อมูลและความรู้แก่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง	
ควบคูก่บัการทำางานกบัผูล้งทนุและภาคธรุกจิใน
ลักษณะการให้บริการแบบครบวงจร

ฤดูแล้งจะมีผลผลิตข้าวน้อย	และเร่ิมมีการใช้แกลบ	
ในอตุสาหกรรมประเภทอืน่มากขึน้	ประกอบกบั	
ผู้ร่วมลงทุนซ่ึงเป็นผู้จัดหาแกลบผิดสัญญา
โดยได้ไปลงทุนโรงไฟฟ้าแกลบอีกแห่งข้ึนมา
แข่งขัน	 ท้ังน้ี	 ฝ่ายเทคนิคของโรงไฟฟ้าได้
ทดลองนำาชีวมวลอ่ืนมาใช้ทดแทนแกลบ	
ได้แก่	เหง้ามันสำาปะหลัง	ซ่ึงได้ผลค่อนข้างน่าพอใจ
	 1.3 ปัญหาด้านการลงทุน	 การลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลยังมีความเสี่ยงสูง	
เนือ่งจากความไมแ่นน่อนในการจดัหาเชือ้เพลงิ	
ซึ่งมีสาเหตุดังนี้
	 (1)		ความผันผวนตามฤดูกาล	 และความ
ต้องการชีวมวลในภาคการผลิตอื่น	 ทำาให้ราคา
ปรบัตวัสงูขึน้มาก	จนอาจไมคุ่ม้คา่ตอ่การลงทนุ	
ซึ่งจากผลการศึกษาเรื่องความเสี่ยงโครงการ
ดา้นพลงังานหมนุเวยีนไดม้ขีอ้เสนอแนะสำาหรบั
ผู้ลงทุนรายใหม่ว่า	 ควรต้องมีความม่ันใจในการ
จัดหาเช้ือเพลิง	หรือเป็นเจ้าของแหล่งชีวมวลเอง
	 (2)	 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน	 โดยใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมฅ
ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูง	 ทำาให้ไม่จูงใจให้มี	
ผูล้งทนุในโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็	
จงึสง่ผลใหน้โยบายของรฐัทีต่อ้งการเพิม่สดัสว่น
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น	
ร้อยละ	 5	 ประสบความสำาเร็จได้ยาก	 ดังนั้น	
จึงควรมีการปรับปรุงราคารับซื้อไฟฟ้าที่ผลิต
จากพลังงานหมุนเวียนให้สอดคล้องกับต้นทุน
การผลิตที่เป็นจริง	รวมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขการ
รบัซือ้และพยายามสรา้งความตอ้งการซือ้ไฟฟา้
สเีขยีวจากผูบ้รโิภค	เพือ่เปน็แรงจงูใจใหม้ผีูผ้ลติ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น

	 (3)	 ปัญหาปริมาณและคุณภาพของแกลบ
ทีจ่ะนำามาใชเ้ปน็เชือ้เพลงิเริม่มขีอ้จำากดัมากขึน้	
ทำาให้ต้นทุนของชีวมวลสูงขึ้นมาก	 หากต้อง
มีการขนส่งมาจากพื้นที่ห่างไกล	 ดังนั้น	 จึงมี
ข้อเสนอแนะสำาหรับผู้ลงทุนรายใหม่ว่า	 ไม่ควร
ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่	 ด้วยข้อจำากัดด้าน
เชื้อเพลิง	แต่ควรหันมาสนใจลงทุนในโรงไฟฟ้า
ชีวมวลเล็ก-ปานกลาง	ขนาดไม่เกิน	10	เมกะวัตต์	
และควรเป็นเจ้าของแหล่งชีวมวลเองหรือ	
มีโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้แหล่งชีวมวล
	 (4)	 ดว้ยขอ้จำากดัเรือ่งปรมิาณชวีมวล	ดงันัน้	
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	 อาจจะ
ต้องพิจารณาทางเลือกอื่นๆ	ด้วย	เช่น	พลังงาน
จากก๊าซชีวภาพ	พลังงานแสงอาทิตย์	พลังงาน
ลม	พลังน้ำาขนาดเล็ก-เล็กมาก	 ซึ่งอาจรวมกัน
เรียกว่า	พลังงานสีเขียว
	 1.4 ปญัหาเกีย่วกบันโยบายภาครฐั	จากการ
ทำางานที่ผ่านมา	 พบว่า	 อุปสรรคที่แท้จริงของ
การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล	คือ	ความไม่ชัดเจน
ของกฎระเบยีบและนโยบายของภาครฐัมากกวา่
จะเปน็ปญัหาอปุสรรคทางการเงนิ	หรอืเชือ้เพลงิ	
นอกจากนี้	 ยังได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
ของปริมาณสารเจือปน	 ได้แก่	 ก๊าซซัลเฟอร์	
ไดออกไซด์	(SO2)	และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์	
(NO2)	 ในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า
ชีวมวลที่เข้มงวดมากขึ้น	 (ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม	ลงวันที่	28	กันยายน	2547)	มีผล	
ทำาให้โรงไฟฟ้าชีวมวลต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายใน	
การลงทุนเพื่อลดปริมาณสารเจือปนดังกล่าว	
จึงไม่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียน	 ทั้งนี้	 เพราะในข้อเท็จจริง

ระดบัสารเจอืปนทีร่ะบายจากโรงไฟฟา้ขนาดเลก็
ไม่ได้สูงกว่ามาตรฐานสากล	 ดังนั้น	 ผู้กำาหนด
นโยบายควรทบทวนเรือ่งดงักลา่ว	โดยพจิารณา
ถึงข้อดีของโรงไฟฟ้าชีวมวลในการลดการปลด
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 (CO2)	 ควบคู่
กันไปด้วย
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กา้วทีส่าม...จากชวีมวลสูค่วามหลากหลาย
ของพลังงานหมุนเวียน
	 จากปัญหาและอุปสรรคของการดำาเนิน
โครงการศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวลในช่วงระยะ
เวลา	7	ปี	(พ.ศ.	2545	-	2551)	และ	มพส.	ได้
มีการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในด้านนโยบาย
และมาตรการในการส่งเสริมพลังงานชีวมวลแก่
ภาครัฐ	รวมถึงการประสานและผลักดันเพ่ือให้มี
การนำาไปปฏิบัติให้เกิดผล	ได้แก่	(1)	การสร้างฐาน
ข้อมูลชีวมวลเพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้ลงทุนโรงไฟฟ้า
และผู้สนใจท่ัวไป	(2)	 การปรับปรุงกฎระเบียบ
เพ่ือให้เอ้ืออำานวยต่อการลงทุนในโครงการ	
โรงไฟฟ้าชีวมวล	(3)	 การสร้างความม่ันใจทาง
ด้านเทคนิคและผลตอบแทนจากแหล่งทุนต่างๆ	
ท่ีจะสนับสนุนด้านการเงินแก่โรงไฟฟ้าชีวมวล	
และ	(4)	การสนับสนุนการประกันความเส่ียงแก่

โรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบ	2	 แห่ง	 ซ่ึงท้ังหมดน้ี
เป็นการช่วยลดอุปสรรคต่างๆ	ท่ีเคยเป็นข้อจำากัด
ท่ีทำาให้โรงไฟฟ้าชีวมวลไม่ได้รับการพัฒนาให้
แพร่หลายเท่าท่ีควร
	 การขจัดปัญหาอุปสรรคดังกล่าวข้างต้นเป็น
ภารกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการผลิต
ไฟฟา้โดยรวมของประเทศ	ซึง่สนองตอ่นโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนของพลังงาน
หมุนเวียนในแง่ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า	 ซึ่งหากไม่มีการจัดตั้ง	 มพส.	 และศูนย์
ส่งเสริมพลังงานชีวมวล	 ก็คงจะไม่มีหน่วยงาน
กลางทำาหน้าที่ในลักษณะนี้	 ความสำาเร็จของ	
มพส.	 และศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวลในการ
ขจัดปัญหาและอุปสรรคเพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียนดังกล่าวมาแล้ว	 ได้ส่งผลให้	
ในปี	2550	 เป็นการเริ่มยุคใหม่ของพลังงาน	
สีเขียวในประเทศไทย	 โดยรัฐบาลในสมัยของ	
พลเอกสุรยุทธ์	 จุลานนท์	 ซึ่งมีดร.ปิยสวัสดิ์	
อัมระนันทน์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน	 ได้มีการปรับปรุงนโยบายการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน	 และพลังงานหมุนเวียน
อยา่งเรง่ดว่นในหลายประการ	สรปุไดด้งัตอ่ไปนี้
	 1.	 การปรับปรุงระเบียบรับซื้อไฟฟ้าจากผู้
ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก	(SPP	
และ	VSPP)	 ให้ง่ายต่อการปฏิบัติและสะดวก
ต่อนักลงทุน	 ซึ่งได้รวมถึงการเปลี่ยนแปลง	
หลักเกณฑ์การกำาหนดคุณสมบัติของผู้ผลิต
ไฟฟ้า	 การคำานวณต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ของ	
กฟผ.	และขอ้กำาหนดในการเชือ่มโยงระบบราคา	
รับซื้อไฟฟ้าปกติยังคงเป็นต้นทุนที่หลีกเลี่ยง
ได้จากการผลิตไฟฟ้าของ	กฟผ.	โดยโรงไฟฟ้า

แผ่นพับศูนย์ส่งเสริมชีวมวล : ฉบับที่ 2 และ3
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พลังความร้อนร่วมที่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น	
เชือ้เพลงิ	เนือ่งจากรอ้ยละ	70	ของการผลติไฟฟา้	
ในปัจจุบันมาจากก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้า
ใหม่ส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ	
อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากมีแนวโน้มว่าถ่านหิน
จะมีบทบาทสำาคัญในการผลิตไฟฟ้า	 ดังนั้น	
จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ราคารับซื้อไฟฟ้าให้	
ผู้ผลิตไฟฟ้า	SPP	 ที่ไม่ได้ใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิงสามารถเลือกใช้ราคารับซื้อไฟฟ้า
จากต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ในการผลิตไฟฟ้าจาก	
โรงไฟฟา้ถา่นหนินำาเขา้	ซึง่จะสะทอ้นโครงสรา้ง
ต้นทุนของโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ดีกว่าโรงไฟฟ้าที่
ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	 ทั้งในด้านของ
คา่ความพรอ้มจา่ยและคา่พลงังาน	โดยที่ในระยะ
เวลาไมก่ีป่ทีีผ่า่นมา	อตุสาหกรรมหลายประเภท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งซีเมนต์และโรงไฟฟ้า	 ได้มี
การใชเ้ชือ้เพลงิชวีมวลทดแทนถา่นหนิ	ซึง่ทำาให้
ราคาชวีมวลหลายชนดิเคลือ่นไหวสอดคลอ้งกบั
ราคาถ่านหินนำาเข้า
	 2.	 การปรับปรุงระเบียบรับซื้อไฟฟ้าจาก	
VSPP	 โดยขยายให้ครอบคลุมถึงระบบผลิต
ไฟฟ้าแบบ	Cogeneration	 และขยายการ
จำาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน	10	
เมกะวัตต์	 ในขณะที่การจำาหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่
ระบบของโครงการ	SPP	จะอยู่ระหว่าง	10	-	90	
เมกะวัตต์
	 3.	 การเปิดให้ผู้ผลิตไฟฟ้า	SPP	 ในระบบ	
Cogeneration	 จำาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายใต้
สัญญาระยะยาวอีกคร้ังหน่ึง	โดยในช่วงแรก	กฟผ.	
ได้กำาหนดเป้าหมายรับซ้ือ	1,600	เมกะวัตต์

	 4.	 การกำาหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน	 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากราคา	
รับซื้อไฟฟ้าปกติสำาหรับผู้ผลิตไฟฟ้า	SPP	และ	
VSPP	 เป็นระยะเวลา	7	-	10	ปี	 นับจากวันที่
เริ่มเดินเครื่องจำาหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ	(COD)	
โดยต้องเป็นโครงการที่ยื่นข้อเสนอภายใน	
สิน้ป	ี2551	ทัง้นี	้“สว่นเพิม่”	ดงักลา่วจะแตกตา่ง	
กันตามประเภทของพลังงานหมุนเวียน	 และ
รัฐบาลยังได้กำาหนดเป้าหมายสำาหรับการ	
ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ	 ส่วน
การกำาหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนของผู้ผลิตไฟฟ้า	 SPP	
รัฐบาลได้เปิดประมูลโดยให้	SPP	 เป็นผู้เสนอ
ปริมาณการรับซื้อรวม	300	เมกะวัตต์	เมื่อวันที่	
1	 พฤษภาคม	2550	 นอกจากนั้นแล้ว	 ยังได้
กำาหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเป็นพิเศษสำาหรับโครงการ	SPP/
VSPP	ในเขต	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	(ยะลา	
ปัตตานีและนราธิวาส)	 โดยเพิ่มขึ้นอีก	1.50	
บาท/หน่วย	สำาหรับพลังงานลมและแสงอาทิตย์	
และเพิ่มขึ้นอีก	1	บาท/หน่วย	สำาหรับพลังงาน
ทดแทนประเภทอื่นๆ	 เพื่อชดเชยให้กับความ
เสี่ยงภัยที่มาจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่

ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอัตราปกติ
สำาหรับโครงการ SPP และ VSPP

เป้าหมายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี

ที่มา  :  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน
     *แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2573 (PDP 2010), สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ที่มา  :  สำานักนโยบายและแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน
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	 5.	 การใช้มาตรการจูงใจทางด้านการเงิน	
ไดแ้ก	่เงนิกูด้อกเบีย้ต่ำา	และการใหเ้งนิสนบัสนนุ
การลงทุน	 ซึ่งได้ขยายวงเงินสนับสนุนเพิ่มขึ้น	
และขยายให้ครอบคลุมสู่โครงการพลังงาน
หมุนเวียนบางประเภทโดยเฉพาะ	 ได้แก่	
ก๊าซชีวภาพจากฟาร์มหมู	 โรงงานผลิตแป้ง	
มันสำาปะหลัง	โรงงานผลิตน้ำามันปาล์ม	โรงงาน
ผลิตยางแผ่น	 โรงงานเอทานอล	 และโรงงาน
อุตสาหกรรมการเกษตรอื่นๆ	ขยะ	และพลังน้ำา
ขนาดเล็ก	 ซึ่งบางโครงการไม่ได้มีสถานะเป็น	
ผู้ผลิตไฟฟ้า	SPP	หรือ	VSPP	แต่เป็นโครงการ
ที่ผลิตพลังงานเพื่อใช้เองหรือโครงการระดับ
หมู่บ้านที่ผลิตไฟฟ้าใช้เองในพื้นที่ห่างไกล
	 6.	 การจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วย
งานภาครัฐสำาหรับการพัฒนาโครงการพลังน้ำา	
ขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก	 ทั้งนี้	 เนื่องจาก
โครงการต้องเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตจาก
หน่วยงานราชการจำานวนมาก	จึงเป็นไปได้ยาก
สำาหรับการพัฒนาโดยนักลงทุนเอกชน	 โดยมี
เปา้หมายกำาลงัการผลติไฟฟา้ใหมจ่ากพลงัน้ำา	ที	่
324	เมกะวัตต์	ระหว่างปี	2556	-	2560
	 7.	 การจัดสรรงบประมาณจำานวนมาก
สำาหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นเทคนคิแก่
ภาคเอกชนและสำาหรบัเปน็เงนิลงทนุในโครงการ
ต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีใหม่
	 8.	 การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ผ่านการสนับสนุนบริษัทจัดการพลังงาน	
(ESCO)	 และกองทุนเพื่อร่วมลงทุนและ	
ส่งเสริมการลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน

	 9.	 การอนุมัติน โยบายให้ภาคเอกชน
สามารถทำาการซือ้ขายคารบ์อนเครดติผา่นกลไก	
CDM	 ได้ในช่วงต้นปี	2550	 หลังจากได้ล่าช้า
มากว่า	5	 ปีจากรัฐบาลก่อนนั้น	 ซึ่งนโยบายนี้	
มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดโครงการด้านพลังงาน
หมนุเวยีนอกีเปน็จำานวนมาก	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	
โครงการด้านก๊าซชีวภาพและขยะชุมชน	
การตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้าน
พลังงานหมุนเวียนดังกล่าวค่อนข้างมีความ
ชัดเจน	โดยมีโครงการ	SPP	และ	VSPP	ที่ใช้
พลังงานหมุนเวียนเสนอขอจำาหน่ายไฟฟ้าเข้า
สู่ระบบมากขึ้น	โดยเฉพาะการให้ส่วนเพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	 (Adder)	
ส่งผลให้เกิดความหลากหลายของพลังงาน
หมุนเวียนประเภทต่างๆ	 มากขึ้น	 อย่างไร
ก็ตาม	 ถึงแม้ว่าพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ผลิต
ไฟฟ้าจะมีความหลากหลายมากขึ้น	 แต่ยังมี	
ชวีมวลอืน่ๆ	อกีมากทีม่ศีกัยภาพและสามารถนำา
มาผลิตไฟฟ้าได้อีก	 เช่น	ซังข้าวโพด	ฟางข้าว	
ใบอ้อย	 เหง้ามันสำาปะหลัง	 และทะลายปาล์ม	

ซึง่ปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งการศกึษาระบบการจดัการและการรวบรวมทีม่ปีระสทิธภิาพ	เนือ่งจากชวีมวล
เหล่านี้กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป	 นอกจากนี้	 การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำาเสียในอุตสาหกรรมก็ได้รับ
ความนิยมมากขึ้น	เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมได้ตระหนักว่าระบบดังกล่าวดีกว่าระบบบำาบัดน้ำาเสีย	
แบบเดิม	 ทั้งในด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าในการลงทุนผลิตพลังงาน	
ซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่มีมูลค่ามาก	 ซึ่ง	 มพส.	 และศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวลจะให้การส่งเสริม
นโยบายของภาครัฐเพื่อให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนให้เต็มตามศักยภาพต่อไป

สรุปสถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP จำาแนกตามประเภทเชื้อเพลิง (กฟผ.)
(ณ เดือนมีนาคม 2554)

ที่มา : สนพ.,  htpp://www.eppo.go.th

	 1.	เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์	 57	 6,792.83	 5,114.00	 28	 3,208.41	 1,771.00
	 	 ถ่านหิน	 -	 -	 -	 5	 432.20	 203.50
	 	 ก๊าซธรรมชาติ	 57	 6,792.83	 5,114.00		 22	 2,765.81	 1,563.00
	 	 นำามันเตา	 	 	 	 1	 10.40	 4.50

	 2.	เชื้อเพลิงนอกรูปแบบ	 37	 2,677.97	 2,323.50	 26	 637.55	 391.92
	 2.1	 พลังงานแสงอาทิตย์	 7	 447.57	 436.00	 -	 -	 -
	 2.2	 ก๊าซชีวภาพ	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 2.3	 ชีวมวล	 8	 395.80	 262.50	 23	 583.70	 353.20
	 	 กากอ้อย	 4		 177.00	 125.00	 8	 180.40	 87.00
	 	 แกลบ	 -	 -	 -	 5	 57.30	 47.70
	 	 แกลบและเศษไม้	 2	 182.00	 105.50	 2	 57.80	 49.00
	 	 ชานอ้อย,	เปลือกไม้,	แกลบ	 1	 32.00	 28.00	 2	 104.90	 56.00
	 	 กากปาล์ม,	ทะลายปาล์มและเหง้ามัน	 -	 -	 -	 1	 9.90	 8.80
	 	 แกลบ,	กากอ้อย,	ไม้ยูคาลิปตัส	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 เปลือกไม้,	เศษไม้,	นำามันยางดำา	 -	 -	 -	 1	 87.20	 50.00
	 	 เศษไม้ยางพารา,	เศษไม้	 1	 4.80	 4.00	 1	 23.00	 20.20
	 	 กากอ้อย,	แกลบ,	ฟางข้าว	และอื่นๆ	 -	 -	 -	 3	 63.20	 34.50
	 2.4	 ขยะ	 5	 335.00	 330.00	 -	 -	 -
	 2.5	 พลังนำา	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 2.6	 พลังลม	 17	 1,499.60	 1,295.00	 -	 -	 -
	 2.7	 อื่นฯ	 -	 -	 -	 3	 53.85	 38.72
	 	 นำามันยางดำา	 -	 -	 -	 1	 32.90	 25.00
	 	 Waste	Gas	 -	 -	 -	 1	 19.00	 12.00
	 	 ก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้
	 	 จากการผลิตนำามันดิบ	 -	 -	 -	 1		 1.95	 1.72

	 3.	เชื้อเพลิงผสม	 -	 -	 -	 3	 436.00	 225.00
	 	 นำามันเตา,	ถ่านหิน	 -	 -	 -	 1	 108.00	 45.00
	 	 ถ่านหิน,	นำามันยางดำา	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 ถ่านหิน,	เศษไม้	 -	 -	 -	 2	 328.00	 180.00

  รวมทั้งสิ้น 37 2,677.97 2,323.50 29 1,073.55 616.92

โครงการที่ยื่นข้อเสนอ

จำานวน
(ราย)

จำานวน
(ราย)

กำาลังผลิตติดตั้ง
(MW)

กำาลังผลิตติดตั้ง
(MW)

ปริมาณพลังไฟฟ้า
เสนอขาย (MW)

ปริมาณพลังไฟฟ้า
เสนอขาย (MW)

ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว

ประเภทเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี
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ก้ า วต่ อ ไป ของมูลนิธิพลังงานเพื่ อ
สิ่งแวดล้อม
	 มลูนธิพิลงังานเพือ่สิง่แวดลอ้ม	(มพส.)	ไดใ้ห้
ที่ปรึกษาภายนอกประเมินผลโครงการเพื่อวาง
แนวทางการทำางานของศูนย์ส่งเสริมพลังงาน	
ชีวมวลในอนาคต	ซึ่งได้ข้อสรุปว่า	ศูนย์ฯ	และ	
มพส.	ตา่งมจีดุแขง็ทีส่ามารถสง่เสรมิกนัไดด้	ีและ
หากทำางานร่วมกันก็จะผนึกกำาลังให้เป็นองค์กร
ที่เข้มแข็ง	 โดยสามารถทำางานทั้งในลักษณะ
ที่ เป็นเรื่องนโยบายสาธารณะและการดูแล	
ผลกระทบต่อสังคม	ไปพร้อมกับการให้แนวทาง
ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การลงทนุของภาคเอกชน	แต่
หากศนูยฯ์	แยกตวัจาก	มพส.	กจ็ะเกดิองคก์รใหม	่
ทีท่ำาหนา้ทีท่บัซอ้นกนั	และเกดิขอ้จำากดัในแตล่ะ	
องคก์ร	คอื	ไมส่ามารถทำาเรือ่งนโยบายและปฏบิตั	ิ
ได้ในเวลาเดียวกัน	 ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวได้
นำาเสนอต่อคณะกรรมการกำากับโครงการและ

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกแล้ว	และมีความเห็นว่า
โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ฯ	 ควรอยู่ใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของ	มพส.	
	 นอกจากนี้ 	 ผลการประเมินเมื่อสิ้นสุด
โครงการของบรษิทัทีป่รกึษาภายนอกไดข้อ้สรปุ
วา่	ศนูยส์ง่เสรมิพลงังานชวีมวล	โดยการบรหิาร
ของ	 มพส.	 เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องว่า
เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำาคัญที่ทำาให้เกิดการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
ในประเทศไทยและการทำางานของศูนย์ฯ	
ตลอดเวลาที่ผ่านมา	 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ	
ทัง้ในเรือ่งประสทิธภิาพและประสทิธผิล	โดยสรปุ
ผลการประเมนิเมือ่สิน้สดุโครงการ	“Removal	of	
Barriers	to	Biomass	Power	Generation	and	
Cogeneration	in	Thailand”	ได้ดังนี้
	 1.	 การออกแบบโครงการควรมีความ
ยืดหยุ่น	 พร้อมต่อการปรับตามสภาพแวดล้อม
ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้
	 2.	การออกแบบโครงการควรมีความชัดเจน
ในเรื่องการสร้างความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองทางการเงินได้อย่างยั่งยืนต่อไปหลังสิ้น
สุดโครงการ
	 3.	 ควรให้ความสำาคัญต่อประเด็นการบริหาร
งานทรัพยากรบุคคล	เพ่ือให้การดำาเนินงานตาม
โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	 4.	 ควรขยายขอบเขตการดำาเนินงานของ
โครงการให้กว้างขวางข้ึน	และครอบคลุมพลังงาน
หมุนเวียนประเภทอ่ืนมากข้ึน
	 5.	 ควรเพ่ิมการวิจัยและการศึกษาข้อมูล
ต่างๆ	 ในเชิงลึกมากข้ึน	 เพ่ือให้โครงการถูก
ออกแบบได้ตรงกับเป้าหมายท่ีต้องการมากย่ิงข้ึน

สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP จำาแนกตามประเภทเชื้อเพลิง
(ณ เดือนมีนาคม 2554)

หมายเหตุ : ไม่ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
ที่มา : สนพ.,  htpp://www.eppo.go.th  

	 1.	เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์	 10	 64.82	 41.30	 4	 38.10	 15.40
	 	 ถ่านหิน	 1	 27.30	 8.00	 3	 28.500	 9.000
	 	 ก๊าซธรรมชาติ	 9	 37.52	 33.30	 1	 9.600	 6.400
	 2.	เชื้อเพลิงนอกรูปแบบ	 1,102	 5,980.57	 5,296.42	 221	 953.85	 470.75
	 2.1	 พลังงานแสงอาทิตย์	 664	 3,140.57	 3,026.39	 77	 43.624	 43.624
	 	 PV	 393	 1,754.61	 1,669.80	 77	 43.624	 43.624
	 	 Thermal	 271	 1,385.96	 1,356.58	 -	 -	 -
	 2.2	 ก๊าซชีวภาพ	 84	 174.53	 150.76	 61	 91.534	 75.209
	 	 มูลสัตว์	 9	 6.22	 3.69	 9	 1.834	 1.555
	 	 นำาเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	 62	 154.74	 135.13	 46	 85.078	 69.294
	 	 ฟาง	 -	 -	 -	 4	 1.842	 1.660
	 	 อื่นๆ	(หญ้าขน,	ชีวภาพ)	 13	 13.57	 11.95	 2	 2.780	 2.700
	 2.3	 ชีวมวล	 282	 2,405.31	 1,890.38	 61	 783.920	 321.871
	 	 กากปาล์ม	 1	 9.50	 8.00	 1	 12.000	 8.500		
	 	 กากสบู่ดำา	 2	 19.00	 16.00	 -	 -	 -
	 	 กากอ้อย	 10	 183.00	 71.00	 33	 588.300	 192.800
	 	 กากอ้อย+แกลบ	 -	 -	 -	 1	 39.400	 8.000
	 	 แกลบ	 49	 410.44	 348.10	 14	 91.150	 74.900
	 	 แกลบ+เศษไม้/ไม้สับ	 105	 1,025.80	 830.02	 2	 17.300	 14.500
	 	 แกลบ+ซังข้าวโพด	 2	 15.00	 13.20	 -	 -	 -
	 	 ขี้เลื่อย	 -	 -	 -	 1	 0.600	 0.600
	 	 ขุยมะพร้าว	 2	 15.90	 13.00	 -	 -	 -
	 	 ซังข้าวโพด/แกน/เปลือก	 1	 9.90	 8.00	 1	 0.160	 0.135
	 	 ซังข้าวโพด+แกลบ	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 ทะลายปาล์ม	 7	 56.00	 43.10	 5	 20.906	 15.056
	 	 เปลือกไม้	 1	 6.00	 5.50	 -	 -	 -
	 	 ฟาง	 1	 1.00	 0.90	 -	 -	 -
	 	 มันสำาปะหลัง	(กาก+เหง้า)	 5	 26.70	 21.60	 -	 -	 -
	 	 ไม้โตเร็ว	 5	 24.32	 21.25	 -	 -	 -
	 	 เศษไม้/เศษวัสดุ/ไม้สับ	 78	 562.63	 463.17	 1	 12.000	 6.200
	 	 อื่นๆ	(ชีวมวล)	 13	 40.12	 27.54	 2	 2.104	 1.180
	 2.4	 ขยะ	 29	 153.17	 125.79	 13	 33.266	 29.820
	 	 Gas	Engine	 9	 25.26	 24.08	 10	 26.026	 23.820
	 	 Steam	turbine	 13	 120.38	 94.50	 3	 7.240	 6.000
	 	 Gasification	 7	 7.53	 7.21	 -	 -	 -
	 	 ยังไม่ระบุเทคโนโลยี	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 2.5	 พลังนำา	 7	 6.24	 6.22	 5	 1.100	 1.080
	 	 <	50	kW	 2	 0.07	 0.06	 2	 0.080	 0.060
	 	 50	-	200	kW	 3	 0.28	 0.26	 -	 -	 -
	 	 >	200	kW*	 2	 5.89	 5.90	 3	 1.020	 1.020
	 2.6	 พลังลม	 36	 100.77	 96.88	 3	 0.380	 0.380
	 2.7	 นำามันพืชใช้แล้ว*	 -	 -	 -	 1	 0.025	 0.025
	 รวมเชื้อเพลิงนอกรูปแบบ	 1,102	 5,980.57	 5,296.42	 221	 953.849	 470.748

	 รวมทั้งสิ้น 1,112 6,045.39 5,337.72 225 991.949 486.148

โครงการที่ยื่นข้อเสนอ

จำานวน
(ราย)

จำานวน
(ราย)

กำาลังผลิตติดตั้ง
(MW)

กำาลังผลิตติดตั้ง
(MW)

ปริมาณพลังไฟฟ้า
เสนอขาย (MW)

ปริมาณพลังไฟฟ้า
เสนอขาย (MW)

ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว

ประเภทเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี
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	 1. การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่
 การปรับโครงสร้างของ	มพส.	ตั้งแต่ปี	2552	
ยงัคงมพีืน้ฐานโครงสรา้งหลกัเหมอืนเดมิ	ยกเวน้
การนำางานนโยบายของศูนย์ส่งเสริมพลังงาน	
ชวีมวลเขา้มาเปน็กจิกรรมหนึง่ภายใตโ้ครงสรา้ง
ของ	มพส.	เนื่องจากการมุ่งเน้นในเรื่องชีวมวล
เพียงอย่างเดียว	 จะทำาให้การขยายงานหรือ
การปรับแผนงานทำาได้ยากเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนแปลง	 และงานด้านนโยบายพลังงาน	
เปน็งานทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สงัคม	โดยรวม	ดงันัน้	
หากโครงการมีวัตถุประสงค์ เฉพาะด้ าน	
มากเกินไปจะทำาให้ถูกจำากัดด้วยกรอบงาน	
ไม่สามารถขยายการสร้างความรู้ด้านพลังงาน
ให้แก่สาธารณะได้อย่างเต็มที่	 ดังนั้น	 จึงได้มี
การพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรและขอบเขต	
การให้บริการ	ดังนี้
	 1.1		 คณะกรรมการ	มพส.	(Board	of	Energy
	for	Environment)	ประกอบด้วย	ประธานคณะ
กรรมการและกรรมการรวม	9	 ท่าน	 ซึ่งเป็น	
ผูแ้ทนของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งและผูเ้ชีย่วชาญ	
ในเรื่ องพลังงาน	 มีหน้าที่ ในการกำาหนด
นโยบาย	ทิศทาง	และเป้าหมาย	ตลอดจนกำากับ	
ดูแลและติดตามการดำาเนินงานของ	 มพส.	
เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และบรรลุ	
ตามวตัถปุระสงคท์ีว่างไว	้รวมถงึเสนอขอ้คดิเหน็	
เพื่อปรับปรุงการบริหารงานของโครงการฯ	
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
	 1.2		 สำานักงานบริหารโครงการ	 (Project	
Management	Office:	PMO)	ทำาหน้าที่ในการ
วางรูปแบบการบริหารองค์กร	 และช่วยเหลือ	
ผู้อำานวยการบริหาร	 มพส.	 ในการดูแลปฏิบัติ

	 10.		 การที่โรงไฟฟ้าต้นแบบทั้งสองแห่ง	
(ร้อยเอ็ดกรีน	 และกัลฟ์ยะลากรีน)	 ได้รับเงิน
ประกันความเสี่ยงจาก	GEF	 ถูกมองว่าไม่ได้
เปน็กลไกสำาคญัตอ่การดำาเนนิการของโรงไฟฟา้
ดังกล่าว
	 โดยสรุปแล้ว	 โครงการ	 “Removal	 of		
Barriers	to	Biomass	Power	Generation	and	
Cogeneration	in	Thailand”	ประสบความสำาเรจ็	
ด้วยดี	 โดยผลสำาเร็จหลักของโครงการฯ	
ครอบคลุมงานด้านนโยบาย	 งานพัฒนา
โครงการพลงังานหมนุเวยีนระดบัชมุชนโดยผา่น
โครงการกลไกไฟฟา้สเีขยีว	ตลอดจนการดำาเนนิ
บทบาทในฐานะผูส้นบัสนนุแหลง่ขอ้มลูเกีย่วกบั	
ชีวมวลและพลังงาน	 ผ่านทางหนังสือคู่มือ	
ชีวมวล	การจัดสัมมนา	เว็บไซต์	จดหมายข่าว	
เป็นต้น	 รวมทั้งการสนับสนุนและให้คำาปรึกษา
ทางเทคนิคต่อการพัฒนาโครงการก๊าซชีวภาพ	
	 การประเมินผลดังกล่าวก่อให้เกิดจุดเรียนรู้
ที่นำาไปสู่การปรับโครงสร้างองค์กรและแนวทาง	
ในการดำาเนินงานของ	มพส.	ในอนาคต	ดังนี้

	 6.	 อุปสรรคสำาคัญต่อการพัฒนาโครงการ
พลังงานหมุนเวียนของไทยในปัจจุบัน	 ได้แก่	
(1)	 การให้สนับสนุนด้านข้อมูลด้านต่างๆ	
ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงถูกต้องและทันสมัย	(2)	การสนับสนุน	
ในเชิงนโยบายจากภาครัฐ	และ	(3)	การขาดการ
ติดต่อประสานงานกันระหว่างผู้พัฒนาโครงการ
กับชุมชนในพื้นที่
	 7.	 การให้ความสนับสนุนด้านข้อมูล/ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ	 และการสนับสนุนในเชิง
นโยบายมีผลต่อการพัฒนาโครงการพลังงาน
หมุนเวียนมากกว่าสนับสนุนทางการเงิน
		 8.	 การพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน
ควรให้ความสำาคัญต่อการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ	และการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนในพื้นที่
	 9.	 การพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน
ควรให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินการที่อาจ	
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำาเสมอ	 โดยอาจผ่านทางการบังคับใช้ทาง
กฎหมายของภาครัฐ

งานของ	 มพส.	 รวมทั้งสนับสนุนการดำาเนิน
งานของส่วนต่างๆ	 เช่น	 การจัดหาบุคลากร	
อุปกรณ์สำานักงาน	การวางระบบการติดตามผล
การปฏิบัติงาน	การจัดทำารายงาน	การวางแผน
งานประจำ า	 การทำาแผนพัฒนาบุคลากร	
การบริหารงบประมาณ	 การเงินการบัญชี	 และ
อำานวยความสะดวกด้านบริหารจัดการ	 เพื่อให้
ส่วนต่างๆ	 ของ	 มพส.	 สามารถให้บริการและ
สร้างผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
	 1.3		 ส่วนศึกษานโยบายพลังงาน	(Policy
Cel l ) เน้นการศึกษานโยบายพลังงานให้
ค รอบคลุมพลั ง ง านประ เภทอื่ นมากขึ้ น	
นอกเหนือไปจากการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิง
ชีวมวล	ก๊าซชีวภาพ	และพลังงานจากของเสีย	
โดยจะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมพลังงาน
จากฟอสซิล	 พลังงานนิวเคลียร์	 และพลังงาน	
หมุนเวียนอื่นๆ	 นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษา
พัฒนาโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด	
(Clean	Development	Mechanism	:	CDM)	อยา่ง
ต่อเนื่อง	 ในส่วนของโครงการส่งเสริมการใช้	
ชีวมวลและก๊าซชีวภาพยังคงติดตามปัญหา
อุปสรรค	 และความก้าวหน้าของโครงการที่ได้
ดำาเนินการไปแล้ว	 เพื่อให้การพัฒนาโครงการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขยาย
การส่งเสริมไปในพื้นที่ต่างๆ	ได้อย่างกว้างขวาง	
ในขณะเดียวกันก็จะทำาหน้าที่ในการเผยแพร่
ความรู้และข้อคิดเห็นที่เป็นกลางด้านพลังงาน
ให้แก่สาธารณชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูก
ต้องผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
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	 1.4			ส่วนให้คำาปรึกษาด้านเทคนิค	(Technical
Cell)	ทำาหนา้ทีศ่กึษาความเปน็ไปไดท้างเทคนิค
ของโครงการผลิตพลังงานจากเ ช้ือเพลิง	
ชีวมวล	โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ	โดยครอบคลุม
ถึงโครงการพลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ	 รวมท้ังให้	
คำาปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของระบบ
ผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียน	 และให้	
คำาปรึกษาแก่บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ในประเทศ
ตลอดจนการประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตจาก	
ต่างประเทศ	 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและผลิต
อุปกรณ์ในประเทศ	 รวมท้ังการจัดสัมมนาและ
เผยแพร่ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ของ	มพส.	อย่าง
ต่อเน่ือง
	 1.5		 ส่วนให้คำาปรึกษาด้านการเงินและการ
ลงทุน	(Financing	Cell)	 ทำาหน้าที่ศึกษาและ	
จัดทำาข้อเสนอทางด้านการเงินของโครงการ
ผลิตพลังงานจากชีวมวล	 โครงการผลิตก๊าซ
ชวีภาพ	และโครงการพลงังานหมนุเวยีนอืน่ๆ	ให	้
คำาแนะนำาเรื่องแหล่งเงินทุนทั้งในประเทศและ
ตา่งประเทศแกผู่ล้งทนุ	ใหค้ำาปรกึษาในการจดัทำา	
สัญญาข้อตกลงต่างๆ	 เช่น	 สัญญาจัดหา	
เชื้อเพลิงระยะยาว	 สัญญาขายไฟฟ้า	 เป็นต้น	
รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
กองทุนประกันความเสี่ยง	 และส่งเสริมให้เกิด
การลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทน	 ตลอดจนช่วยผู้ประกอบการให้ได้
ประโยชน์จากการขายคาร์บอนเครดิต

	1.6	ส่วนข้อมูลและการเผยแพร่	(Information
and	Outreach	Cell)	 ทำาหน้าที่รวบรวมข้อมูล
และวิ เคราะห์ศักยภาพชีวมวลในประเทศ	
รวบรวมเทคโนโลยกีารผลติพลงังานจากชวีมวล	
ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น	
เช่น	พลังงานลม	พลังงานแสงอาทิตย์	พลังน้ำา	
ขนาดเล็ก	 รวมถึงพลังงานจากฟอสซิลและ
พลังงานนิวเคลียร์	 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆ	 เหล่านั้นอย่างถูกต้องในรูปแบบ
ของบทความในสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์	 จัด	
ฝึกอบรมและสัมมนา	 เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจในเรื่อง
พลังงาน	 และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
นอกจากนี้	 จะจัดให้มีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
สำาหรบัประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบจากโครงการ
ด้านพลังงานด้วย
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	 โดยสรุปแล้ว	 โครงสร้างและการให้บริการ
ของ	 มพส.	 จะมุ่งเน้นการสนับสนุนงานตาม
นโยบายพลังงานของภาครัฐ	 โดยการส่งเสริม
การใช้พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศให้
เป็นไปอย่างแพร่หลาย	 เผยแพร่ความรู้แนว	
ความคิด	 และวิทยาการ	 รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การใช้ชีวมวลซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่มาก
ในประเทศให้มากขึ้น	 เพื่อทดแทนพลังงาน
จากฟอสซิลซึ่งต้องนำาเข้ามาจากต่างประเทศ	
และศึกษาหาแนวทางในการลดข้อจำากัดและ
อุปสรรคในการใช้พลังงานหมุนเวียน	 ในขณะ
เดียวกันก็จะขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุม
การศึกษาวิเคราะห์นโยบายการใช้พลังงานจาก
ฟอสซิลและพลังงานนิวเคลียร์	เพื่อส่งเสริมการ
ให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นกลางแก่สาธารณะ	
ทั้งนี้	 ขอบเขตการให้บริการจะครอบคลุมงาน	
4	ดา้น	คอื	งานศกึษาวเิคราะหน์โยบายพลงังาน	
งานให้คำาปรึกษาด้านเทคนิค	 งานให้คำาปรึกษา
ด้านการเงินและการลงทุน	 และงานข้อมูลและ
การเผยแพร่

	 2. โครงการที่จะดำาเนินการต่อไป
	 โครงการที่จะดำาเนินการต่อไปของ	 มพส.	
ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ได้มีการดำาเนินการ
อยู่แล้ว	 แต่จะขยายขอบข่ายให้กว้างขวางขึ้น	
สำาหรับโครงการที่มีการดำาเนินการอยู่แล้วจะมี
การติดตามปัญหาอุปสรรคและความก้าวหน้า
ของโครงการ	 เพื่อให้การส่งเสริมโครงการ	
ในระยะต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
ยิ่งขึ้น	 ในส่วนของการศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
พลงังานจะขยายขอบเขตใหค้รอบคลมุพลงังาน
หมุนเวียนประเภทอื่นๆ	 และพลังงานจาก
ฟอสซลิ	รวมทัง้การประชาสมัพนัธเ์พือ่ใหค้วามรู	้
ที่ถูกต้องแก่สาธารณชน	 โดยมีโครงการที่จะ
ดำาเนินการ	ดังนี้
	 2.1	 โครงการสง่เสรมิการลงทนุดา้นอนรุกัษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน	(ESCO	Fund)
	 2.2	 โครงการกลไกพลงังานสเีขยีว	(Green	
Energy	Mechanism	:	GEM)
	 2.3	 โครงการอุม้ผางเมอืงพลงังานพอเพยีง
ถวายพ่อ
	 2.4	 โครงการศึกษาวิเคราะห์นโยบายด้าน
พลังงาน
	 2.5	 โครงการพฒันาดา้นพลงังานหมนุเวยีน
และพลังงานอื่นๆ
	 2.6	 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน
	 2.7	 การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและการเสนอ
ความคิดเห็นด้านนโยบาย	 และมาตรการ
พลังงานต่อสาธารณะ

	 โดยมีรายละเอียดดังนี้

		 2.1	โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน	(ESCO	Fund)
	 เป็นโครงการท่ีจัดต้ังข้ึนโดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 (พพ.)	
กระทรวงพลังงาน	 โดยได้รับงบประมาณ
จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	
(Energy	Conservation	Promotion	Fund	
:	ENCON	Fund)	วงเงิน	500	ล้านบาท	เร่ิมดำาเนิน
โครงการระยะท่ี	1	ต้ังแต่ปี	2551	มีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการ
ลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทนในประเทศไทย	 รวมถึงสร้างความ

ม่ันใจและความคุ้นเคยให้แก่สถาบันการเงินใน
การให้สินเช่ือแก่โครงการเหล่าน้ี	 โดย	ESCO	
Fund	 มุ่งให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุนแก่	
ผู้ประกอบการท่ีมี ศักยภาพในการพัฒนา
โครงการทางเทคนิค	แต่ยังขาดปัจจัยการลงทุน	
และช่วยผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุนให้ได้
ประโยชน์จากการขายคาร์บอนเครดิต	โดย	พพ.	
ได้มอบหมายให้	มูลนิธิพลังงานเพ่ือส่ิงแวดล้อม 
(มพส.)	 และ	 มูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่ง
ประเทศไทย	 เป็น	 ผู้บริหารโครงการ	ทำาหน้าท่ี
เปิดรับและพิจารณาข้อเสนอจากนักลงทุนท่ีมี
ความสนใจลงทุนโครงการด้านพลังงานทดแทน
หรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ	ท่ีมีความ
ประสงค์จะลดปริมาณการใช้พลังงาน	 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	 หรือต้องการปรับ
เปล่ียนการใช้เช้ือเพลิงมาเป็นพลังงานทดแทน	
ท้ังน้ี	 ลักษณะการส่งเสริมการลงทุนภายใต้
โครงการ	ESCO	Fund	มี	6	รูปแบบ	ประกอบด้วย
 2.2.1	 การเข้าร่วมลงทุนในส่วนทุนของ
โครงการ	(Equity	Investment)
	 ESCO	Fund	จะเขา้รว่มลงทนุในสว่นทนุของ
โครงการอนรุกัษพ์ลงังานหรอืพลงังานทดแทนที่
กอ่ใหเ้กดิการประหยดัพลงังานหรอืเปน็โครงการ
ทีช่ว่ยลด/ทดแทนการผลติพลงังานจากเชือ้เพลงิ
ประเภทฟอสซิล	 โดยจะร่วมลงทุนในสัดส่วน	
10%	-	50%	ของมูลค่าโครงการในส่วนทุน	แต่
ไมเ่กนิโครงการละ	50	ลา้นบาท	และมรีะยะเวลา
การร่วมลงทุน	5-7	ปี



37 38

	 2.2.2	 การเข้าร่วมทุนกับบริษัทจัดการ
พลังงาน	(ESCO	Venture	Capital)
	 ESCO	Fund	 จะเข้าร่วมลงทุนในบริษัท
จัดการพลังงาน	(ESCO)	 โดยเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม	
ทุนจดทะเบียนของบริษัท	 เพื่อช่วยให้บริษัท	
มทีนุในการประกอบกจิการดา้นอนรุกัษพ์ลงังาน	
มากขึ้น	 ทั้งนี้ 	 โครงการจะร่วมหุ้นไม่เกิน
ร้อยละ	 30	 ของทุนจดทะเบียนและไม่เกิน	
50	ล้านบาท	โดยมีระยะเวลาร่วมลงทุน	5-7	ปี
	 2.2.3	การเช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/
พลังงานทดแทน	(Equipment	Leasing)
	 ESCO	Fund	 จะเป็นผู้ชำาระเงินในการซื้อ
อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทนให้กับผู้ประกอบการก่อน	 และทำา
สัญญาเช่าซื้อระยะยาวกับผู้ประกอบการ	 โดย	
ผูป้ระกอบการจะตอ้งทำาการผอ่นชำาระคนืเงนิตน้	
พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายงวด	 งวดละเท่าๆ	 กัน
ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ	 ทั้งนี้	ESCO	Fund	
จะสนบัสนนุการเชา่ซือ้อปุกรณ์ไดเ้ตม็มลูคา่ของ
ราคาอปุกรณ	์แตไ่มเ่กนิ	10	ลา้นบาทตอ่โครงการ	

และกำาหนดระยะเวลาการผ่อนชำาระคืนภายใน	
5	ปี	อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน	4%	ต่อปี
	 2.2.4	การช่วยให้โครงการอนุรักษ์พลังงาน/
พลงังานทดแทน	ไดร้บัผลประโยชนจ์ากการขาย
คาร์บอนเครดิต	(Carbon	Credit	Facility)
	 ESCO	Fund	 จะช่วยดำาเนินการจัดทำา
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาโครงการ	CDM	
เชน่	แบบประเมนิเบือ้งตน้ของโครงการ	(Project	
Idea	Note	:	PIN)	และเอกสารประกอบโครงการ	
(Project	Design	Document	 :	PDD)	 หรือ
เป็นตัวกลางในการรับซื้อ	Carbon	Credit	จาก
โครงการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนที่มี
ขนาดเล็ก	 และรวบรวม	(Bundle	Up)	 เพื่อให้
โครงการเหล่านี้สามารถขายคาร์บอนเครดิตได้
	 2.2.5	 การอำานวยเครดิตให้สินเชื่อ	(Credit	
Guarantee	Facility)
	 ESCO	Fund	จะร่วมกับสถาบันการเงินหรือ
องค์กรที่ให้การสนับสนุนในเรื่องการค้ำาประกัน
เครดติ	(Credit	Guarantee)	เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการ	
ไดร้บัการปลอ่ยสนิเชือ่จากธนาคารพาณชิย์	ทัง้นี	้
ESCO	Fund	 อาจจะเป็นผู้ค้ำาประกันเครดิต
ให้แก่ผู้ประกอบการโดยจำากัดจำานวนเงินตาม
ความเสี่ยงของโครงการแต่ไม่เกิน	10	ล้านบาท	
โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับประกันสินเชื่อใน
อัตราต่ำา

	 2.2.6	การช่วยเหลือทางเทคนิค	(Technical	Assistance)
	 ESCO	Fund	จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค	เช่น	ค่าตรวจสอบการใช้พลังงาน	(Energy	
Audit)	 หรือค่าใช้จ่ายในการจัดทำารายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนแก่ผู้ประกอบการ	 ในวงเงินไม่เกิน	100,000	บาทต่อโครงการ	 โดยมีเงื่อนไข	คือ	
ผู้ประกอบการจะต้องดำาเนินการในมาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน	
ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะต้องจ่ายเงินดังกล่าวคืนแก่	ESCO	Fund	
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 โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO Fund)

สรุปโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนภายใต้ ESCO Fund ระยะที่ 1

	 ทั้งนี้	 “โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	(ESCO	Fund)	
ในระยะที	่1”	ระยะเวลา	2	ป	ี(เดอืนตลุาคม	2551	-	กนัยายน	2553)	โดย	มพส.	ไดร้บัมอบหมายใหบ้รหิารเงนิ	
250	ลา้นบาท	มโีครงการที่ไดร้บัการพจิารณาอนมุตัสินบัสนนุการลงทนุจากคณะกรรมการการลงทนุ	
(Investment	Committee)	จำานวน	16	โครงการ	วงเงนิรวม	202.04	ลา้นบาท	แบง่เปน็โครงการดา้น
พลังงานทดแทน	8	โครงการและโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน	8	โครงการ	ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุน
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนประมาณ	2,600	 ล้านบาท	 โดยคิดเป็นผลประหยัด
พลังงานกว่า	260	ล้านบาท



41 42

	 ปัจจุบัน	 โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	 (ESCO	
Fund)	 ดำาเนินการมาถึงในระยะที่	 2	 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุนรวม	500	 ล้านบาท	 ระยะ
เวลาบริหารโครงการ	2	 ปี	 (ตุลาคม	2553	 ถึงกันยายน	2555)	 โดย	 มพส.	 ได้รับมอบหมาย
ให้บริหารเงินโครงการฯ	 ต่อเนื่องจากในระยะที่	 1	 มูลค่าเงินที่ได้รับการจัดสรรให้บริหาร
จำานวน	300	 ล้านบาท	 ณ	 เดือนกรกฎาคม	2554	 มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว	 แบ่ง
เป็นโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	 3	 โครงการ	 และโครงการด้านพลังงานทดแทน		
4	โครงการ

	 2.2	 โครงการกลไกพลังงานสีเขียว	 (Green	Energy	
Mechanism:	GEM)
	 โครงการกลไกพลังงานสีเขียวได้เริ่มขึ้นเมื่อปลายปี	
2551	 ซึ่ง	 มพส.	 มุ่งหวังจะผลักดันนโยบายและมาตรการ
สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนของรัฐบาล	 ให้เกิดการดำาเนิน
การได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงได้จัดตั้ง	 “กลไกพลังงานสีเขียว”	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความร่วมมือจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม	 ในการ
ให้การสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ห่าง
ไกลระบบสายส่งไฟฟ้าและพื้นที่ทุรกันดาร	 รวมถึงส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 และส่งเสริมความรู้ด้าน
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน	 ซึ่งช่วยลดการนำาเข้าพลังงาน	
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน	 และช่วยสิ่งแวดล้อมจากการลด	
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกซึง่เปน็สาเหตขุองโลกรอ้น	โดยกลไก
พลังงานสีเขียวมุ่งให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	
ในการร่วมกันพัฒนาและรักษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

สรุปโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติส่งเสริม
การลงทุนภายใต้	ESCO	Fund	ระยะที่	2
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	 นอกจากนี้	มพส.	ได้ทำาการศึกษาความเป็น
ไปได้ในการจัดตั้ง	 ตลาดไฟฟ้าสีเขียว	(Green	
Power	Market)	 ขึ้นในประเทศไทย	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกลไกทางการเงินรูป
แบบหนึง่ทีจ่ะชว่ยสนบัสนนุใหม้กีารนำาพลงังาน
หมุนเวียน	 หรือพลังงานทดแทนมาใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้น	 โดยผู้บริโภคในรูปของ
องค์กรและประชาชนจะสามารถเลือกใช้/ซื้อ
พลังงานที่มาจากพลังงานสะอาดด้วยตนเอง	
อย่างไรก็ตาม	จากผลการศึกษาดังกล่าวเห็นว่า	
ประเทศไทยยังไม่เหมาะสมกับกลไกทางการ
เงินรูปแบบนี้	 เนื่องจากลักษณะทางธุรกิจด้าน
พลงังานไฟฟา้ของประเทศไทยเปน็แบบผกูขาด
	 ดังนั้น	 หลักการในการทำางานของกลไก
พลังงานสีเขียว	จะช่วยสนับสนุนการผลิตไฟฟ้า
หรือความร้อนที่มาจากพลังงานหมุนเวียน
และการส่งเสริมการใช้พลังงานภายในชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน	 ซึ่งผู้บริโภคที่ใช้ไฟฟ้า
ทั้งในรูปแบบองค์กรและบุคคลทั่วไปที่เล็งเห็น
ถึงประโยชน์ดังกล่าว	 สามารถสนับสนุนได้ใน
รูปแบบของการบริจาค	 ซึ่งจะสมทบทุนเป็น
รายปี	 รายเดือน	 หรือร่วมสนับสนุนเงินลงทุน
ให้กับชุมชนที่จะพัฒนา	 เพื่อนำาไปจัดหาไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนให้มีมากขึ้น	รวมถึงการ
พฒันาพลงังานสเีขยีวในพืน้ทีห่า่งไกล	โดยหวัใจ
หรือกลไกการทำางาน	 คือ	 ความร่วมมือของ	
3	ฝ่าย	คือ	
	 “เอกชน/ผูบ้รโิภค”	:	บรจิาค/ใหเ้งนิสนบัสนนุ	
	 “รัฐโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน”	:	 ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค	

	 “หน่วยงานกลางโดย	 มูลนิธิพลังงานเพื่อ
สิ่งแวดล้อม”	 :	 ประสาน/ขับเคลื่อน/พัฒนา
พลังงานสีเขียว
	 ซึ่งจะร่วมกันจัดตั้งและบริหารจัดการเงิน
สนับสนุนกลไกพลังงานสี เขียวในรูปแบบ
ของกองทุน	 โดยจะมีคณะกรรมการกำากับดูแล
การบรหิารจดัการกองทนุในการพฒันาพลงังาน
สีเขียวตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้การสนับสนุน	
ทั้งนี้	ในช่วงปี	2551	ซึ่งเป็นช่วงแรกในการเริ่ม
ต้นโครงการกลไกพลังงานสีเขียว	 สำานักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	(UNDP)	ได้
ร่วมสนับสนุนในการพัฒนาโครงการเพื่อเป็น
ตัวอย่างในระดมทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน	
ต่อมาได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ	 และภาคเอกชนในการสนับสนุนการ
พัฒนาโครงการ	อาทิ	องค์การบริหารส่วนตำาบล	
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน	
	 สำาหรับภาคเอกชน	 เช่น	 บริษัท	 ไทยออยล์	
จำากัด	(มหาชน)	ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ

ผ่านโครงการกลไกพลังงานสีเขียวเพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	Social	
Responsibility:	CSR)	 ซ่ึงทางบริษัทฯ	 เล็ง
เห็นถึงการตอบแทนและการคืนสู่สังคมในรูป
แบบของการผลิต	 พลังงานสะอาด	 โดยการ
หยิบย่ืนโอกาสในการพัฒนาโครงการพลังงาน
หมุนเวียนสำาหรับชุมชนในพ้ืนท่ีห่างไกล	 ท่ีไม่มี
ไฟฟ้าใช้	ให้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอกับความต้องการ
ข้ันพ้ืนฐานในการดำารงชีวิต	 ตลอดจนการให้
ความสำาคัญ	 กับการนำาไฟฟ้าท่ีได้จากพลังงาน
หมุนเวียนไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา	 โดย
การจัดทำาอาคารเรียนหลังใหม่	 ให้กับโรงเรียน
บ้านขุนยะ	 จ.เชียงใหม่	 และดำาเนินการขยาย
ระบบส่งไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำาห้วยปูลิง	
ไปยังโรงเรียน	 ทำาให้นักเรียนชาวเขาในพ้ืนท่ี
ได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม	 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้	
เท่าเทียมกับโรงเรียนในเขตเมือง

Green Energy Mechanism
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	 นอกเหนือจากการสนับสนุนโครงการด้าน
พลังงานหมุนเวียนเพื่อแสดงความรับผิดชอบ	
ต่อสังคม	อีกด้านหนึ่งของภาคธุรกิจยังสามารถ
ประชาสัมพันธ์องค์กรในรูปแบบของการ
ตอบแทนอยา่งเปน็รปูธรรม	และสามารถพฒันา
อย่างแท้จริง	 อีกทั้งช่วยต่อยอดโครงการเพื่อ
พัฒนาในด้านการศึกษา	 สาธารณสุขเพื่อความ
ยั่งยืนของชุมชนและสังคม	 โดยบริษัทได้นำา
พนักงานอาสาสมัครมาร่วมแรงร่วมใจกันช่วย
พัฒนาโครงการให้กับชาวบ้าน	 หรือ	 โรงเรียน	
ร่วมทำาประโยชน์ให้กับชุมชน	 อาทิ	 การทำา
กิจกรรม	CSR	 เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม	่
การตดิตัง้ทอ่สง่กา๊ซชวีภาพไปยงับา้นเรอืน	การ
ติดตั้งเตานึ่งเมี่ยงประสิทธิภาพสูง	และการร่วม
กันวางระบบคอมพิวเตอร์	 บริจาคคอมพิวเตอร์
ให้แก่นักเรียน	เป็นต้น
	 ทั้งนี้	 เพื่อให้โครงการดังกล่าวขยายการ
สนับสนุนเข้าสู่ชุมชนห่างไกลได้มากขึ้น	 และ	
กว้างขวางออกไป	 มพส.	 ยังเปิดรับการ
สนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ	 เช่น	
บริษัทที่ดำาเนินธุรกิจด้านพลังงาน	 กลุ่มบริษัท	
ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 และกลุ่มบริษัท
ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค	 เป็นต้น	 ซึ่งจะ	
เป็นการช่วยสนับสนุนการส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของภาครัฐให้
ประสบผลสำาเร็จ	 และยังเป็นการช่วยพัฒนา
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน
ชนบทที่อยู่ห่างไกลด้วย	 ในขณะเดียวกันก็
เป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจเอกชนที่ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินได้แสดงออกถึงความ	
รับผิดชอบต่อสังคม	 หรือได้มีโอกาสตอบแทน

สังคมโดยไม่ต้องให้ชุมชนรอพึ่งพางบประมาณ
แผ่นดินจากภาครัฐเท่านั้น	 ซึ่งจะส่งผลให้	
การกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น
	 2.3	โครงการอุ้มผางเมืองพลังงานพอเพียง
ถวายพ่อ
	 เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
จะมีพระชนมายุครบ	7	รอบ	84	พรรษา	ในวันที่	
5	 ธันวาคม	2554	 บริษัท	 ไทยออยล์	 จำากัด	
(มหาชน)	 ได้จัดทำาโครงการด้านพลังงานเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
โดยน้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนระดับ
ชุมชน	 โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาโครงการ
ต้นแบบที่เป็นตัวอย่างให้กับท้องถิ่นอื่น	 โดย
คัดเลือกพื้นที่ที่ห่างไกลจากระบบส่งไฟฟ้า
และมาตรฐานคุณภาพชีวิตในพื้นที่อยู่ในระดับ
ต่ำา	 ทั้งการศึกษา	 การสาธารณสุข	 ตลอดจน
สภาพเศรษฐกิจของชาวบ้านในพื้นที่	 ซึ่งได้
คัดเลือกพื้นที่ตำาบลแม่จัน	 อำาเภออุ้มผาง	
จังหวัดตาก	 เพื่อพัฒนาโครงการด้านพลังงาน	
ภายใต้ชื่อโครงการ	 “อุ้มผางเมืองพลังงาน
พอเพียงถวายพ่อ”	 ซึ่งในปัจจุบันมีชาวบ้าน
เพียงร้อยละ	20	 จากจำานวน	3,206	 ครัวเรือน
ที่มีไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำาระดับ
หมู่บ้านที่ดำาเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	(พพ.)	นอกจากนี้	
สถานอีนามยั	ศนูยเ์รยีนรูช้าวไทยภเูขา	ศนูยเ์ดก็
เลก็	และโรงเรยีนเกอืบทัง้หมดไมม่ไีฟฟา้ใช้	โดย
มีหน่วยงานร่วมพัฒนาโครงการได้แก่	เทศบาล
ตำาบลแม่จัน	พพ.	มพส.	และ	บริษัท	ไทยออยล์	
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จำากัด	 (มหาชน)	 ซึ่งจะเป็นผู้ให้การสนับสนุน	
งบประมาณผ่านโครงการเพื่อสังคมภายใต้
โครงการกลไกพลงังานสเีขยีวของ	มพส.	ในการ
พัฒนาโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนและการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการนำาพลังงานที่ได้
จากโครงการไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
	 โครงการ	 “อุ้มผางเมืองพลังงานพอเพียง
ถวายพ่อ”	มีแผนดำาเนินงานช่วงปี	2554	-2555	
ในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนและ
ส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
มาผลิตเป็นพลังงานและสนับสนุนให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืนภายใต้การดำาเนินของ
ชุมชนเอง	 โดยพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้จะ
เป็นสิ่งที่ทำาให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องทั้งด้าน
เศรษฐกิจ	การศึกษา	สาธารณสุข	และการสร้าง
อาชีพของชุมชน	 โดยชาวบ้านในชุมชนจะต้อง
ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โครงการ	 และตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่าง
ประหยดัและมปีระสทิธภิาพ	ตลอดจนการพฒันา
ต่อยอดจากการจัดหาไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่	 โดยมีแผนพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำาขนาด	190	กิโลวัตต์	
จำานวน	1	โครงการ	ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ	
Gasification	ทีใ่ชช้วีมวลเปน็เชือ้เพลงิ		2	โครงการ	
และใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง	1	โครงการ	การติดตั้ง	
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนก๊าซ
หุงต้มจำานวน	2	 โครงการ	 นอกจากนั้นยังมี	
การจัดอบรมและปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์	 โครงการโซลาร์โฮม	 และให้
ความรูค้วามเขา้ใจกบัชมุชนเพือ่ใชป้ระโยชนจ์าก
พลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

	 ภายหลังจากการดำาเนินการแล้วเสร็จ	พื้นที่
ตำาบลแม่จัน	 อำาเภออุ้มผาง	 จังหวัดตาก	 จะมี
ครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดิม	641	
ครัวเรือน	หรือร้อยละ	20	เป็นประมาณ	1,600	
ครัวเรือน	 หรือร้อยละ	50	 โดยการใช้ไฟฟ้าใน
พืน้ทีจ่ะเปน็ไฟฟา้ทีผ่ลติจากพลงังานหมนุเวยีน
ทั้งหมด	นอกจากนี้	สถานีอนามัย	ศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียนเกือบทั้งหมดจะมีไฟฟ้าใช้	 และ
โครงการอุ้มผางเมืองพลังงานพอเพียง	 จะช่วย
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า	
1,800	ตันต่อปี	
	 2.4	 โครงการศึกษาวิเคราะห์นโยบายด้าน
พลังงาน
	 ในช่วงที่ผ่านมา	 มพส.	 ได้ทำาการศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคเชิงนโยบายในการดำาเนิน
โครงการด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศ	
รวบรวมแนวทางและวิธีการส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียนของประเทศต่างๆ	 และ
เสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ
และนโยบายของภาครัฐโดยมุ่งเน้นในเรื่องการ	
ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะ
เชื้อเพลิงชีวมวล	 ซึ่งการดำาเนินงานระยะต่อไป	
มพส.	 ได้ขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมถึง	

การศึกษาวิ เคราะห์นโยบายด้านพลังงาน	
ประเภทอื่นๆ	 มากขึ้น	 แต่ทั้งนี้	 มพส.	 จะยัง
คงดำาเนินการติดตามความก้าวหน้าและศึกษา
ความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการด้าน	
ชีวมวล	 และพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆ	
อยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง	โดยโครงการที	่มพส.	ไดท้ำาการ
ศึกษามีดังต่อไปนี้
	 2.4.1	 โครงการศึกษาแนวทางการดำาเนิน
งานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา	97(4)	
และ	97(5)	ใหก้บัสำานกังานคณะกรรมการกำากบั
กิจการพลังงาน
	 พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน	
พ.ศ.	2550	 กำาหนดให้มีการจัดตั้ง	 “กองทุน
พัฒนาไฟฟ้า”	 โดยมีวัตถุประสงค์ของกองทุน
เพื่อสนับสนุนสำาหรับการให้บริการไฟฟ้าไปยัง
ทอ้งทีต่า่งๆ	อยา่งทัว่ถงึ	เพือ่กระจายความเจรญิ
ไปสู่ท้องถิ่น	การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดำาเนนิงานของการไฟฟา้	การ
สง่เสรมิการใชพ้ลงังานหมนุเวยีนและเทคโนโลยี
ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย	 โดยคำานึงถึงความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเป็นธรรมให้
กับผู้ใช้ไฟฟ้า	ทั้งนี้	การดำาเนินงานของกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า	ตามมาตรา	97(4)	และ	97(5)	คือ	
	 มาตรา	97(4)	เพือ่การสง่เสรมิการใชพ้ลงังาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบ
กิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย	
	 มาตรา	97(5)	 เพื่อการส่งเสริมสังคมและ
ประชาชนใหม้คีวามรู้	ความตระหนกั	และมสีว่น
ร่วมทางด้านไฟฟ้า

	 มพส.	 ได้ดำาเนินการศึกษาเพื่อเสนอแนะ	
แนวทางการดำาเนินงานของกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าตามมาตรา	97(4)	และ	97(5)	ตลอดจน
ร่างระเบียบ	 คู่มือ	 และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
กฎระเบียบปฏิบัติต่างๆ	ที่จำาเป็นต่อการดำาเนิน
งานของกองทุนตามมาตราดังกล่าว	 ซึ่งดำาเนิน
การแล้วเสร็จ	 ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำาเนินการ
จดัสมัมนาเพือ่สรปุความคดิเหน็ทีม่ตีอ่โครงการ
	 2.4.2	 โครงการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ด้าน
พลังงานหมุนเวียนของบริษัท	 พีอีเอ	 เอ็นคอม	
อินเตอร์เนชั่นแนล	 จำากัด	 และศึกษาความเป็น
ไปได้ของโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน	โดย
ศึกษาให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (กฟภ.)	
ประกอบด้วย	3	โครงการ	ได้แก่
	 (1)	 การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน	5	 ปี	 (พ.ศ.	
2554-2558)	ของบรษิทั	พอีเีอ	เอน็คอม	อนิเตอร์
เนชั่นแนล	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน
ตุลาคม	2552	 มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ	 โดยมี
วตัถปุระสงคห์ลกั	คอื	การดำาเนนิธรุกจิการลงทนุ
ดา้นการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ	 ดังนั้น	 บริษัท	 พีอีเอ	
เอ็นคอมฯ	 จึงจำาเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน
ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนนโยบายและ
แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนของรัฐ	
โดยคำานงึถงึศกัยภาพและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม	
ของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน
แต่ละประเภทในสภาวะปัจจุบัน	โดย	มพส.	ได้
ทำาการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพลังงาน
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หมุนเวียนในแต่ละประเภทที่คงเหลือและ	
การประเมินโอกาสการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ	 ที่มีการ
ลงทนุจรงิ	เพือ่ใหท้ราบถงึผลตอบแทนการลงทนุ	
และปญัหาอปุสรรคในการลงทนุ	ตลอดจนศกึษา
และวิเคราะห์แผนการจัดสรรงบประมาณของ	
บริษัทฯ	 เพื่อลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนใน
ชว่ง	5	ปขีา้งหนา้	และศกึษาแหลง่เงนิทนุรวมถงึ
การสนบัสนนุทางการเงนิเพือ่รว่มทนุในโครงการ
พลังงานหมุนเวียนจากแหล่งต่างๆ
	 (2)	 การศึกษาความเป็นไปได้การลงทุน
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจำานวน	100	 แห่ง
โดยใช้เศษไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	
(อ.อ.ป.)	เป็นเชื้อเพลิง	โดย	มพส.	ดำาเนินการ
สำารวจ	 ศึกษาและประเมินศักยภาพชีวมวลที่
สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าจาก
เศษไม้ของ	 อ.อ.ป.	 จำานวน	100	 แห่ง	 ศึกษา
ถึงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีความเหมาะสม	
กับศักยภาพเชื้อเพลิง	วิเคราะห์ความเป็นไปได้	
ทางการเงิน	ผลตอบแทนการลงทุน	 เสนอแนะ
รูปแบบและสัดส่วนเงินลงทุน	 ศึกษาแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงของเชื้อเพลิง	 ผลกระทบ	
ด้านสิ่งแวดล้อม	 วิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
กฎระเบียบต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงสำารวจ	
ความคิดเห็นและประเมินการยอมรับของ
ประชาชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
โครงการ	นอกจากนี	้มพส.	ยงัไดศ้กึษาวเิคราะห์
ตามแนวนโยบายปกป้องสิ่ งแวดล้อมและ
สังคม	(Safeguard	Policy)	 เพื่อให้สอดคล้อง
กับเงื่อนไขและข้อกำาหนดของธนาคารโลก	

(World	Bank)	 ซึ่งมีแผนจะให้การสนับสนุน	
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำาภายใต้โครงการ	Clean	
Technology	Fund	(CTF)	 แก่	 กฟภ.ในการ
ดำาเนินการลงทุนในโครงการนี้ด้วย
	 (3)	 การศึกษาความเป็นไปได้และเสนอ
แนะแนวทางการลงทุนโครงการสถานีผลิต
พลงังานชมุชน	เนือ่งจากการไฟฟา้สว่นภมูภิาค	
(กฟภ.)	 มีความสนใจที่จะพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน
ตน้แบบ	โดยไดก้ำาหนดไวเ้ปน็สว่นหนึง่ของแผน
ยุทธศาสตร์การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน	
5	ปี	ของ	บริษัท	พีอีเอ	เอ็นคอมฯ	ด้วย	ดังนั้น	
จงึไดม้อบหมายให	้มพส.	เปน็ผูด้ำาเนนิการศกึษา
วเิคราะห์	และประเมนิความเปน็ไปไดก้ารลงทนุ
พัฒนาโครงการสถานีผลิตพลังงานชุมชน	 และ
เสนอแนะโครงการตัวอย่างที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมในการพัฒนา	 ตลอดจนการศึกษา
วิเคราะห์ระเบียบ	 ข้อกฎหมาย	 และรูปแบบใน
การลงทุนหรือร่วมลงทุนระหว่าง	บริษัท	พีอีเอ	
เอน็คอมฯ	กบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	และ/
หรือภาคเอกชนที่มีความสนใจร่วมลงทุนใน	
โครงการฯ	เพือ่เปน็แนวทางการดำาเนนิธรุกจิของ	
กฟภ.	และบริษัท	พีอีเอ	เอ็นคอมฯ

	 2.4.3	 โครงการศึกษาและจัดทำาแผนแม่บท
ไบโอเอทานอล
	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เอทานอล
เปน็เชือ้เพลงิใหเ้ปน็ไปตามแผนพฒันาพลงังาน
ทดแทน	15	ปี	(พ.ศ.	2551-2565)	ของกระทรวง
พลังงาน	ซึ่งกำาหนดเป้าหมายให้มีการผลิตและ
การใช้เอทานอลไม่น้อยกว่า	9	 ล้านลิตร/วัน	
ภายในปี	2565	บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	
ได้มอบหมายให้	 มพส.	 ทำาการศึกษาและ	
จัดทำาแผนแม่บทไบโอเอทานอล	 ซึ่งเป็นการ
นำาเสนอแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลติและการใชเ้อทานอลเปน็เชือ้เพลงิเพือ่กอ่ให้
เกดิประโยชนก์บัทกุภาคสว่น	และเปน็ประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม
อย่างแท้จริง	 รวมถึงการบริหารจัดการของ

อุตสาหกรรมเอทานอล	 ตลอดจนการกำาหนด
ราคาที่เหมาะสม	 รวมถึงประเด็นสำาคัญที่ควร
ชี้แจงทำาความเข้าใจกับภาครัฐ	 ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างดำาเนินการ
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	 2.5	โครงการพัฒนาด้านพลังงานหมุนเวียน
และพลังงานอื่นๆ
	 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้อง	
นำาเข้าพลังงาน	 จึงส่งผลให้พลังงานทุกชนิด
ล้วนเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน	 เพราะต้องมีการ	
กระจายแหล่ งและชนิดของพลั ง งานให้ 	
หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน	 ได้แก่	 โครงการด้านการพัฒนา
พลงังานหมนุเวยีนในชนบทภายใตโ้ครงการดา้น
การพฒันาความเปน็อยูข่องประชาชนในพืน้ทีส่งู
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
	 จากผลสำาเร็จของโครงการ	 “Removal	of	
Barriers	to	Biomass	Power	Generation	and
Cogeneration	in	Thailand”	รวมถงึประสบการณ์

ด้านการศึกษาพลังงานหมุนเวียนตลอด	10	 ปี	
ที่ผ่านมา	 ทำาให้	 มพส.	 ได้รับการคัดเลือกจาก
สำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	
(UNDP)	 ให้ดำาเนินโครงการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนในชนบท	 ตามวัตถุประสงค์ที่	 2	
เพื่ อส่ ง เสริมการอนุ รั กษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่ งยืน	 ภายใต้
กรอบของโครงการด้านการพัฒนาความ
เป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน	หรือ	The	United	Nations	Joint		
Programme	 on	 Integrated	 Highland		
Livelihood	Development	in	Mae	Hong	Son	
(UNJP ) 	 ร ะย ะ เ วลาดำ า เนิ น ง าน 	 2 	 ปี 	
(พศ.	2554	-	2555)	 โดยโครงการมุ่งเน้นการ	
ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน	โดยเฉพาะการผลิต
และการใชพ้ลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็	ในพืน้ที่
ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
	 สำาหรบัพืน้ทีเ่ปา้หมายในการพฒันาโครงการ	
จำานวน	4	แหง่	ประกอบดว้ย	1)	ตำาบลหมอกจำาแป	่
อำาเภอเมือง		2)	ตำาบลถ้ำาลอด	อำาเภอปางมะผ้า	
3)	 ตำาบลแม่ยวม	 อำาเภอแม่สะเรียง	 และ	
4)	 ตำาบลแม่สวด	 อำาเภอสบเมย	 ทั้งในการ
ดำาเนินโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก	
ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	ไดแ้ก	่สำานกังานจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน	สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด	 สำานักงานพลังงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน	 องค์การบริหารส่วนตำาบลใน
พื้นที่เป้าหมาย	 และบริษัท	 ไทยออยล์	 จำากัด	
(มหาชน)	 ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณ	
เพิ่มเติม	โดยมีขอบเขตดำาเนินการ	ดังนี้

	 (1)	 การศึกษาความต้องการ	 ช่องว่าง	
ของชุมชนในท้องถิ่น	 และโอกาสในการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียน	 โดยการประเมินศักยภาพ
พลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ ในพื้นที่เป้าหมาย	
สำารวจปริมาณการใช้ไฟฟ้า	 ปริมาณการใช้		
ความร้อนและเชื้อเพลิงต่างๆ	เช่น	น้ำามัน	ก๊าซ
หุงต้มและฟืน	เป็นต้น	
	 (2)	 การอบรมความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ 	
ภาครัฐ	 ผู้นำาชุมชน	 ชาวบ้านทั่วไป	 และช่าง
เทคนิคเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
พลังงานและพลังงานหมุนเวียน	 การอบรม
การใช้และดูแลรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากแสง
อาทิตย์	และ	การซ่อมแซมบำารุงรักษาโซล่าโฮม	
การสร้างจิตสำานึกในการประหยัดพลังงานการ
อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต	ิรวมทัง้การสง่เสรมิ
ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

	 (3)	 การจดัทำาโครงการนำารอ่งดา้นพลงังาน
ทั้งในด้านการผลิตพลังงาน	และการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำามาพัฒนาและ	
ส่งเสริมด้านพลังงานในท้องถิ่นที่ยังขาดแคลน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน	 เช่น	
โครงการพลงัน้ำาขนาดเลก็	โครงการกา๊ซชวีภาพ
จากมูลสัตว์	 โครงการผลิตแกลบอัดแท่งเพื่อลด
การใช้ฟืน	เป็นต้น
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	 2.6	การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน
	 ในชว่งทีผ่า่นมา	มพส.	ไดด้ำาเนนิการประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพลงังาน	
และเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยให้บริการผ่านทาง
เว็บไซต์	แผ่นพับ	วารสาร	บทความ	การจัดสัมมนา	ฝึกอบรม	และการออกบูธนิทรรศการ	การเผย
แพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ	รวมทั้งการจัดตั้งห้องสมุด	ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป	นักศึกษา
และหน่วยงานต่างๆ	เป็นอย่างมาก	โดยข้อมูลในช่วง	7	ปี	ของการดำาเนินการเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กบัพลงังานชวีมวลเปน็สว่นใหญ	่เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงคข์ององคก์รที่ใหเ้งนิอดุหนนุแก่	มพส.

วารสาร	มพส.	

	 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานและพลังงานหมุนเวียนเป็น
ภารกิจที่	 มพส.	 ให้ความสำาคัญเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากชุมชนโดยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง	ดังนั้น	มพส.	จึงจะยังคงพัฒนาสื่อและช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
เพื่อให้ครอบคลุมไปยังบุคคลทั่วไป	นักศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	รวมทั้งกลุ่ม
ชุมชนบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า	ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและครบถ้วน
เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและสิทธิของชุมชน

	 2.7	 การนำาเสนอข้อคิดเห็นด้านนโยบายและมาตรการพลังงานต่อสาธารณะ
	 นอกเหนือจากการทำางานด้านการศึกษานโยบายด้านพลังงานแล้ว	มพส.	ยังมีบทบาทในฐานะ
หนว่ยงานอสิระทีท่ำาหนา้ทีเ่สนอแนะขอ้คดิเหน็เกีย่วกบันโยบายและมาตรการของรฐัในดา้นพลงังาน	
ไฟฟ้าและน้ำามัน	 รวมถึงการออกกฎระเบียบต่างๆ	 ของภาครัฐ	 ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ	 เช่น	
โทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	วิทยุ	 เป็นต้น	นอกจากนี้	มพส.	ยังเป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านพลังงาน	 ทำาหน้าที่รวบรวมความเห็นจากผู้ประกอบการที่ได้
รับผลกระทบโดยการจัดรับฟังความคิดเห็นหรือส่งแบบสอบถามความคิดเห็นไปยังผู้ประกอบการ	
นำามาวเิคราะหแ์ละนำาเสนอตอ่ภาครฐั	เพือ่รว่มกนัผลกัดนัใหเ้กดิการแกไ้ขปญัหา	ชว่ยใหก้ารสง่เสรมิ
พลังงานหมุนเวียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

การจัดอบรมความรู้เรื่องไฟฟ้าและสิทธิของชุมชน	ให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าบางบ่อ	
เมื่อวันที่	29	เมษายน	2553
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	 โดยสรุปแล้วการดำาเนินงานในระยะต่อไปของ	มพส.จะให้ความสำาคัญกับพลังงานทุกชนิดไม่ว่า
จะเปน็พลงังานจากฟอสซลิ	พลงังานหมนุเวยีน	รวมถงึพลงังานนวิเคลยีร	์เพือ่ใหป้ระเทศไทยมทีาง
เลอืกเชือ้เพลงิทีห่ลากหลายมากขึน้อนัจะเปน็การเสรมิสรา้งความมัน่คงดา้นพลงังานใหแ้กป่ระเทศ	
โดย	มพส.	จะใหค้วามสำาคญักับการศกึษาเชงินโยบายมากขึน้	และใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งและเปน็กลาง
แก่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์	 แผ่นพับ	 การจัดสัมมนาและฝึกอบรม	สื่อวิทยุ	 โทรทัศน์	 และสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ	ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	เพื่อให้การดำาเนินงานของ	มพส.	เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
แท้จริงและสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานของภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม

คณะกรรมการและผู้บริหาร	มพส.
คณะกรรมการมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
1.	นายปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์		 ประธานกรรมการ
2.	นายชาย	ชีวะเกตุ		 ประธานที่ปรึกษา
3.	นายอำานวย	ทองสถิตย์		 กรรมการ
4.	นายกฤษณพงศ์	กีรติกร		 กรรมการ
5.	นายพรายพล	คุ้มทรัพย์		 กรรมการ
6.	นายอนันต์	เกษเกษมสุข		 กรรมการ
7.	นางสาวเนตรนฤมล	ศิริมณฑล		 กรรมการ
8.	นายกวี	จงคงคาวุฒิ		 กรรมการและเหรัญญิก
9.	นางสาวสุวพร	ศิริคุณ		 กรรมการและเลขานุการ

คณะผู้บริหารมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
1.	นางสาวสุวพร	ศิริคุณ		 ผู้อำานวยการบริหาร	มพส.
2.	นางสาวพนิดา	อมรศักดิ์		 รองผู้อำานวยการบริหาร	มพส.

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
99/305	ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทรศัพท์	:	+66	2953	9881-4
โทรสาร	:	+66	2953	9885
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	 ดังนั้น	ก้าวต่อไปของมพส.	จึงยังคงเป็นหน่วยงานอิสระที่มิได้มุ่งแสวงหากำาไร	และยังคงทำา
หนา้ทีส่นบัสนนุงานดา้นนโยบายพลงังานใหแ้กภ่าครฐั	โดยการขยายขอบเขตการดำาเนนิกจิกรรม
ใหค้รอบคลมุกวา้งขวาง	การศกึษาเชงินโยบายดา้นพลงังานใหค้รอบคลมุพลงังานทกุชนดิ	นอกจาก
นี้ยังทำาหน้าที่ให้ความรู้และความเห็นที่เป็นกลางเกี่ยวกับพลังงานแก่สาธารณะผ่านสื่อทุกชนิด	
ในขณะเดียวกันก็ยังคงติดตามปัญหาอุปสรรค	 และความก้าวหน้าของโครงการพลังงานชีวมวล
อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ประเทศไทยมีทางเลือกด้านพลังงานที่หลากหลาย	 ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม
ความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศของเรามากยิ่งขึ้น
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