
สรปุผลการศกึษา 
แนวทางการสง่เสรมิโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนแบบครบวงจร 

 

มลูนธิพิลงังานเพือ่ส ิง่แวดลอ้ม 
18 ตลุาคม 2555 

ภายใตก้ารสนับสนุนของกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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ประเด็นการนําเสนอ 

1. ทีม่า/วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

2. แนวคดิโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน 

3. ศกัยภาพชวีมวลชุมชน 

4. ความพรอ้ม/ความเขม้แข็งของชุมชน 

5. เทคโนโลยสีาํหรบัโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน 

6. การวเิคราะหท์างการเงนิ 

7. แนวทางมสีว่นรว่มของชุมชน 

8. ขอ้เสนอแนะแนวทางการสง่เสรมิ 
โรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน 
 ปัญหา – อปุสรรค 
 ขอ้เสนอแนะแนวทางสง่เสรมิ 
 การพัฒนาโครงการตน้แบบ 
 การขยายผลการพัฒนาโรงไฟฟ้าชวีมวล

ชมุชนตน้แบบ 

 

 



วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่คดัเลอืกชมุชนทีม่ศีกัยภาพ/ความพรอ้มในการจดัต ัง้
โรงไฟฟ้าชวีมวลระดบัชุมชนแบบครบวงจร 

2.  เพือ่ศกึษากําหนดรปูแบบเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและ 
การบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าชวีมวลชมุชนแบบครบวงจร     
โดยการจดัต ัง้อตุสาหกรรมหรอืวสิาหกจิชมุชนแปรรปู
ผลผลติทางการเกษตรทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่และการใชช้วีมวล
เพือ่ผลติพลงังานไฟฟ้า 

3.  เพือ่ศกึษารปูแบบ นโยบาย มาตรการในการสง่เสรมิ
สนบัสนนุการดาํเนนิการโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน
แบบครบวงจรโดยภาครฐัทีม่คีวามเหมาะสมและเป็นรปูธรรม 
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แนวคดิโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน 
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โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนชุมชน 

• ตัง้อยูใ่นชมุชน 

• ทอ้งถิน่ ชมุชน หรอืกลุม่คนในชมุชน มคีวามเป็นเจา้ของโครงการ 

• รวมถงึการทีโ่ครงการฯ มสีว่นทีทํ่าใหใ้หเ้กดิธรุกจิของชมุชน 
ทีส่นับสนุนหรอืตอ่เนือ่งกบัโรงไฟฟ้า 

• โรงไฟฟ้าและชมุชนตา่งมคีวามสําคญัเกือ้หนุนซึง่กนัและกนั 
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โรงไฟฟ้าชุมชน : การทีช่มุชนมสีทิธใินการควบคมุโรงไฟฟ้าผ่านการเป็นเจา้ของ
โรงไฟฟ้า โดยผ่านระบบสหกรณ์ ผ่านระบบการทีช่มุชนหรอืองคก์รสว่นทอ้งถิน่
ใหส้ทิธใินการพัฒนาโรงไฟฟ้า (สทิธสิถานที ่สทิธกิารจัดการขยะ สทิธชิมุชน) 
หรอืผา่นการลงทนุในสว่นอืน่ๆ ทีม่ผีลตอ่โครงการ เชน่ ธรุกจิจัดหาวตัถดุบิ 



 
การคดัเลอืกโครงการพลงังานชุมชนทีเ่หมาะสม 

• ประเภทพลงังานหมนุเวยีน  
พจิารณาจากชมุชนไดป้ระโยชน ์
(รายได/้ การจัดการสิง่แวดลอ้ม/ 
การมสีว่นรว่ม) 
ชวีมวล, พลงัน้ํา, ขยะชมุชน 

• ขนาดทีเ่หมาะสม – เล็ก/กลาง 

• แนวทางคดัเลอืก - ลําดบัพจิารณา 
(1)  พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ 
(2)  ชมุชนทีม่คีวามพรอ้ม 
      (เขา้ใจ & เขม้แข็ง) 
(3) ความพรอ้มเรือ่งการลงทนุ/ 
 ระบบวสิาหกจิชมุชน  
(4) ความพรอ้มของสายสง่ 
 

โครงการทีเ่ป็นไปได ้

• โรงไฟฟ้าชวีมวลชมุชน 
 - ขนาดไมเ่กนิ 1 MW 
 - แกลบจากโรงสชีมุชน, ฟางขา้ว,  
    เหงา้มันสําปะหลงั, ซงัขา้วโพด 

• โรงไฟฟ้าพลงัน้ําขนาดหมูบ่า้น 
 - พัฒนาเชือ่มโยงขายเขา้ระบบ 
    จากโครงการพลงัน้ํา พพ.  
 - พัฒนาโครงการใหมใ่นพืน้ที ่
    ทีม่คีวามพรอ้ม 

• โรงไฟฟ้าขยะชมุชน 
 -  แกปั้ญหาการจัดการขยะชมุชน 
 -  ขนาดเล็กเหมาะกบัชมุชน 
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โรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน 
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ปจัจยัในการพฒันาโครงการ 

ปจัจยัหลกัทีม่ผีล 
ตอ่การพฒันาโครงการ 

1. การเขา้ถงึหรอืเขา้หาชมุชน  
(เป็นสิง่สําคญัสดุ!!) 

2. การพัฒนาดา้นเทคโนโลยแีละ 
การจัดหาแหลง่เงนิลงทนุ 

3. การประเมนิผลกระทบ 
ดา้นสิง่แวดลอ้มและ 
การขออนุญาตตา่งๆ  

4. การเชือ่มโยงกบัระบบสง่ไฟฟ้า 

 

 การประเมนิความเป็นไปได ้
การลงทนุในชุมชนเป้าหมาย 

 
1. ศกัยภาพชวีมวลชมุชน 
2. เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
3. รปูแบบการพัฒนาความรว่มมอื  

 ชมุชน 
4. การสรา้งการมสีว่นรว่ม/ 

  การยอมรับชมุชน 
5. แผนการลงทนุและรปูแบบ 

 การลงทนุทีเ่หมาะสม 
6. ความเหมาะสมทางการเงนิ 
7. กฎ ระเบยีบการขออนุญาต 

 ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ศกัยภาพชวีมวลชุมชน 

9 



10 

ประเมนิศกัยภาพชวีมวล 

ชวีมวลสาํหรบัการพฒันาโรงไฟฟ้าชุมชน 

ชวีมวลทีเ่หมาะสมสําหรบัโรงไฟฟ้าชุมชน : ชวีมวลทีม่เีหลอืท ิ�งอย ูใ่นพ ื�นท ีช่ ุมชน ซ ึง่สมาชกิสว่นใหญใ่นช ุมชน
มคีวามเป็นเจา้ของชวีมวล หรอืไดป้ระโยชนจ์ากชวีมวลดงักลา่ว ไดแ้ก ่แกลบจากโรงสชีุมชน ฟางขา้ว ลําตน้และ
เหงา้มนัสําปะหลงั ลําตน้และซงัขา้วโพด ลําตน้และใบออ้ย  

โดยโรงไฟฟ้าชวีมวลช ุมชนจะแตกตา่งจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญท่ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิชวีมวลหรอืเศษวสัดเุหลอืใชท้ีอ่ยูใ่นภาคอตุสาหกรรม 
หรอืโรงงานทีเ่ป็นจดุรวบรวมไวแ้ลว้ เชน่ แกลบจากโรงสขีา้ว ชานออ้ยจากโรงงานน้ําตาล เศษไมส้บัจากโรงสบัไม ้เศษไมจ้ากโรงเลือ่ย  
และทะลายปาลม์จากโรงสกดัน้ํามันปาลม์ ซึง่เจา้ของโรงงานหรอืภาคอตุสาหกรรมเป็นผ ูไ้ดป้ระโยชนจ์ากการใชช้ วีมวลเหลา่น ี� 

ท ัง้นี ้ขอ้มลูศกัยภาพชวีมวลชุมชนในการศกึษานีจ้ะเนน้เฉพาะ แกลบชุมชน ฟางขา้ว เหงา้มนัสําปะหลงั และ
ซงัขา้วโพด เนือ่งจากลําตน้มนัสําปะหลงั/ขา้วโพด/ออ้ย เป็นชวีมวลทีม่โีอกาสนอ้ยในการนํามาพฒันาเป็น
เชือ้เพลงิสําหรบัโรงไฟฟ้า เนือ่งจากมตีน้ทนุในการจดัเก็บทีส่งู   

อยา่งไรก็ตาม ยงัมโีอกาสในการพฒันาโรงไฟฟ้าชวีมวลช ุมชนจากเศษไมไ้ดจ้ากการปลกูไมโ้ตเร ็วในช ุมชน
โดยใชพ้ ื�นท ี ่สปก. หรอืพ ื�นท ีว่า่งเปลา่ในช ุมชนเองได  ้
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สรปุประเมนิศกัยภาพชวีมวลชุมชนในการผลติไฟฟ้า 

ขนาดของ 
โรงไฟฟ้าชุมชน 

 รศัมใีนการจดัหาชวีมวลจะไมเ่กนิ 20-25 ก.ม. รอบโรงไฟฟ้า 
    หรอืระยะทางไมเ่กนิ 50 ก.ม. 

 โรงไฟฟ้าทีม่คีวามค ุม้คา่ตอ่การลงทนุในเช งิการเงนิท ีเ่ล็กสดุ     
    จงึใชข้นาดโรงไฟฟ้าที ่500 กโิลวัตต ์

 ประเมนิศกัยภาพระดบัจงัหวดั  จากปรมิาณชวีมวลทีเ่กดิขึน้ตามผลผลติ
ทางการเกษตร และหาปรมิาณคงเหลอืทียั่งไมม่กีารใชป้ระโยชน ์แลว้หัก
กําลังการผลติไฟฟ้าตามทีม่แีผนพัฒนาหรอือยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งในจังหวัดนัน้ๆ  

 คดัเลอืกจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพ   
   จังหวัดทีม่ศีักยภาพชวีมวลในการผลติไฟฟ้ามากกวา่ 2-3 เมกะวัตตข์ึน้ไป 

ศกัยภาพ 
รายจงัหวดั 

 ประเมนิศกัยภาพชวีมวลในระดบัอําเภอ   
   ขอ้มลูสดัสว่นพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืในแตล่ะอําเภอของจังหวดันัน้ๆ 

 คดัเลอืกอําเภอทีม่ศีกัยภาพการผลติไฟฟ้าจากชวีมวลช ุมชน   
    ขนาดตัง้แต ่500 กโิลวัตตข์ึน้ไป สําหรับการพัฒนาเป็นโรงไฟฟ้าชวีมวล  
    ชมุชนแบบครบวงจร 

ศกัยภาพ 
รายอําเภอ 

    การประเมนิศกัยภาพชวีมวลเพือ่กําหนดขนาดโรงไฟฟ้า  :  คดิทีร่ อ้ยละ 60  ของศกัยภาพชวีมวลคงเหลอื   
    เป็นการประเมนิในข ัน้ตํา่เพือ่ความม ัน่คง เนือ่งจากโรงไฟฟ้าไมส่ามารถเก็บรวบรวมเชือ้เพลงิไดท้ ัง้หมด 



พืน้ทีท่ ีม่ศีกัยภาพชวีมวลชุมชน 
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ประเภทชวีมวลชมุชน จงัหวดัทีม่ศีกัยภาพ อําเภอทีม่ศีกัยภาพ 

แกลบจากโรงสชีมุชน 17 124 

ฟางขา้ว 36 155 

เหงา้มันสําปะหลัง 11 29 

ซงัขา้วโพด 7 15 

จากการประเมนิศกัยภาพชวีมวลขา้งตน้ สามารถคดัเลอืกพืน้ทีท่ ีม่ศีกัยภาพชวีมวลชุมชน 
แกลบโรงสชีุมชน ฟางขา้ว เหงา้มนั และซงัขา้วโพด  ทีม่ขีนาดมากวา่ 500 กโิลวตัต ์ดงันี ้

  โดยอําเภอทีม่ศีกัยภาพชวีมวลในการพฒันาโรงไฟฟ้าชุมชนได ้จะนําไปจบัคูก่บัขอ้มลู  
  ชุมชนทีม่คีวามเขม้แข็งตามเกณฑใ์นการคดัเลอืกตอ่ไป 
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พืน้ทีท่ ีม่ศีกัยภาพชวีมวลชุมชน 

ภาค แกลบจาก 
โรงสชุีมชน ฟางขา้ว เหงา้มนัสําปะหลงั ซงัขา้วโพด 

ภาคเหนือ 
พจิติร เพชรบรูณ์ 

พษิณุโลก สโุขทยั 
กําแพงเพชร เชยีงราย 

พจิติร อตุรดติถ ์
สโุขทยั เพชรบรูณ์ 
พษิณุโลก อทุยัธาน ี

เชยีงราย 
กําแพงเพชร เชยีงใหม ่

กําแพงเพชร เพชรบรูณ์ ตาก น่าน 
เชยีงราย 

ภาคตะวันออก ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีสระแกว้ 
ฉะเชงิเทรา จันทบรุ ี

ภาคกลาง นครสวรรค ์นครปฐม 
 

นครสวรรค ์ลพบรุ ี
นครนายก สพุรรณบรุ ี
ปราจนีบรุ ีปทมุธานี 

อยธุยา สงิหบ์รุ ีชยันาท 

นครสวรรค ์กาญจนบรุ ี
 นครสวรรค ์

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

นครราชสมีา กาฬสนิธุ ์
บรุรัีมย ์รอ้ยเอ็ด 

มหาสารคาม สรุนิทร ์ 
ศรสีะเกษ  

อบุลราชธาน ีขอนแกน่ 

นครราชสมีา อดุรธาน ี
ขอนแกน่ ยโสธร 
รอ้ยเอ็ด สกลนคร 

มหาสารคาม บรุรัีมย ์
อบุลราชธานี ชยัภมู ิ 
ศรสีะเกษ กาฬสนิธุ ์
สรุนิทร ์หนองคาย 

นครราชสมีา ชยัภมู ิ
กาฬสนิธุ ์ขอนแกน่ นครราชสมีา เลย 

ภาคใต ้ นครศรธีรรมราช สงขลา 

รวม  17 จงัหวดั 36 จงัหวดั 11 จงัหวดั 7 จงัหวดั 



ความพรอ้ม / ความเขม้แข็งของชุมชน 
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หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบ 

กรมการพัฒนาชมุชน   :  สงักัดกระทรวงมหาดไทย มภีารกจิเกีย่วกับการเสรมิสรา้งความรูแ้ละ
การมสีว่นรว่มของประชาชน สง่เสรมิและพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากใหม้คีวามมั่นคงและมเีสถยีรภาพ 
โดยพัฒนาโครงการ “หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง”  นอ้มนําปรัชญาเศรษกจิพอเพยีงของในหลวง 
เป็นแนวทางในดําเนนิงาน แบง่ระดับเป็น “พออยู ่พอกนิ”  “อยูด่ ีกนิด”ี และ “มั่งม ีศรสีขุ”      

พออยู่ พอกิน อยู่ดี กินดี มั่งมี ศรีสุข

กลาง 566 476 97

เหนือ 367 150 66

ใต้ 576 174 85

ตะวันออก 158 100 29

ตะวันตก 96 62 14

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,196 452 265

รวม 2,959 1,414 556

ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน

ภาค
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

สรุปจํานวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2554

 หมูบ่า้นทีเ่ขา้ขา่ยการพฒันาโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน คอื “อย ูด่  ีกนิด ”ี  และ “ม ัง่ม ีศรสีขุ”  

ประเภทหมูบ่า้นทีเ่ขา้ขา่ยในการพฒันาโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน  คอื 

 หมูบ่า้นระดบั “ม ัง่ม ีศรสีขุ” ตัวชีว้ดัทีเ่ดน่ 2 ตัวชีว้ดั คอื 
(1) มกีารใชพ้ลังงานทดแทนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม  
(2) มกีารสรา้งมลูคา่เพิม่จากทรัพยากรธรรมชาต ิ 

 
 หมูบ่า้นระดบั “อยูด่ ีกนิด”ี ตัวชีว้ดัทีเ่ดน่ 1 ตัวชีว้ดั คอื  

(1) มกีารใชพ้ลังงานทดแทนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม  
 

   และเพิม่เกณฑก์ารประเมนิชุมชนจากโครงการของสถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน (มหาชน) หรอื พอช. ประกอบการพจิารณาดว้ย   
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• เพือ่สรา้งคณุภาพและพัฒนาความเขม้แขง็แกช่มุชน 

1. การรบัรองสถานภาพองคก์รชุมชน  
    จํานวน 89,775 ชุมชน  

• สนับสนุนใหอ้งคก์รชมุชนรวมตวักนัเป็นสภาองคก์รชมุชนตําบล 
เพือ่ใหช้มุชนมคีวามเขม้แขง็สามารถจัดการตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

2. สภาองคก์รชุมชนตาํบล  
    จํานวน 2,883 สภา/ตาํบล 

• เพือ่พัฒนาระบบเศรษฐกจิและทนุของชมุชน  

3. การพฒันาองคก์รการเงนิ เศรษฐกจิ และทนุชุมชน     
    จํานวน  256 ตาํบล 

• การพฒันาทีเ่นน้การใชพ้ืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ องคก์รชมุชนเป็นแกนหลกั  

4. ชุมชนทอ้งถิน่จดัการตนเอง 
    จํานวน 35 ขมุชน 

 
การคดัเลอืกชุมชนเขม้แข็ง 

      

          มพส. ไดนํ้าโครงการ
ของ พอช. พจิารณารว่มกบั
หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง 
“อยูด่ ีกนิด”ี และ “มั่งม ีศรสีขุ” 
ในการคัดเลอืกชมุชนทีม่ี
ศกัยภาพในการพัฒนา
โรงไฟฟ้าชวีมวลชมุชน คอื 
คดัเลอืกจากพืน้ทีท่ีม่กีาร
จัดตัง้สภาองคก์รชุมชน
ตาํบล และเป็นชมุชนทีม่ ี
การจัดตัง้กลุม่อาชพี และ
กลุม่องคก์รการเงนิ 
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นคิมสรา้งตนเอง 

• นคิมสรา้งตนเองเป็นกลุม่ชมุชนทีจั่ดตัง้เพือ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรมในพืน้ทีท่ีรั่ฐจัดสรร

ใหแ้ละเป็นพืน้ทีท่ีม่รีะบบการบรหิารจัดการชมุชน โดยการบรหิาร/การใชป้ระโยชนใ์นพืน้ที่

นคิมจะอยูภ่ายใตก้ฎหมายฉบับเดยีว คอื พ.ร.บ.จดัทีด่นิเพือ่การครองชพี พ.ศ. 2511  

โดยมสีาระสําคญัทีเ่ก ีย่วกบัการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นินคิม ดงันี ้
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 สมาชกินคิมไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชนไ์ดเ้ฉพาะการทําเกษตรเทา่นัน้ 
 เมือ่ทําประโยชนท์ีด่นิเกนิ 5 ปี และจา่ยคา่ใชป้ระโยชนค์รบ จะไดร้ับหนังสอื 

เพือ่ไปออกโฉนดทีด่นิได ้ และภายใน 5 ปีหลังไดร้ับโฉนดจะยงัไมม่สีทิธโิอน 
หรอืจําหน่ายทีด่นิใหผู้อ้ ืน่ แตห่ลงัพน้ระยะดงักลา่วแลว้จะสามารถดําเนนิการได ้

 อธบิด ี(กรมพัฒนาสงัคมและสวสัดกิาร) มอํีานาจตามกฎหมาย สําหรับการ

ปฏบิตักิารภายในนคิม ในเรือ่งป่าไม ้ทรพัยากรเหมอืงแร ่ในการทําใหเ้กดิ

ประโยชนแ์ละรายไดสํ้าหรับบํารงุสง่เสรมิกจิกรรมและการจัดทําสิง่กอ่สรา้ง 

อันเป็นประโยชนแ์กส่ว่นรวมของนคิม 
 การเขา้ไปทําประโยชนใ์ดๆ ในนคิมของผูอ้ืน่ สามารถขออนุมัตไิดจ้ากอธบิด ี



นคิมสรา้งตนเองทีเ่ขา้ขา่ยในการพจิารณา 
สําหรบัการพฒันาโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน 

 นคิมสรา้งตนเองทีม่ศีกัยภาพชวีมวลของเหลอืใชท้างการเกษตรทีเ่พยีงพอ 
ซึง่ไดแ้ก ่ฟางขา้ว ซงัขา้วโพด หรอืเหงา้มันสําปะหลงั 

 นคิมสรา้งตนเองทีม่พีืน้ทีน่คิมทีย่ังไมไ่ดรั้บการพัฒนา รวมถงึการมพีืน้ที ่
สปก.ในบรเิวณขา้งเคยีง สามารถพัฒนาในการปลกูไมโ้ตเร็วเพือ่เป็น
เชือ้เพลงิจําหน่ายใหโ้รงไฟฟ้าชวีมวลชมุชนได ้ซึง่ภาครัฐไดม้มีาตรการ
สง่เสรมิการปลกูไมโ้ตเร็วเพือ่เป็นพลงังานทดแทน มเีงือ่นไขสนับสนุนรายละ
ไมเ่กนิ 200 ไร ่ๆ ละ 500 บาท และตอ้งปลกูไมไ้มน่อ้ยกวา่ไรล่ะ 400 ตน้ 
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จากขอ้มลูการใชป้ระโยชนท์ีด่นิของนคิมสรา้งตนเอง พบวา่  
 

 นคิมทีม่พีืน้ที ่สปก.ในบรเิวณใกลเ้คยีงในระดบั 1,000 ไร ่ขึน้ไป 
มอียูท่ัง้ส ิน้ 7 นคิม  

 นคิมสรา้งตนเองทีม่พีืน้ทีส่ปก. ในบรเิวณใกลเ้คยีงตัง้แต ่700 ไร ่
ถงึ 1,000 ไร ่มอียูท่ัง้ส ิน้ 2 นคิม  

 

เกณฑก์ารประเมนิ 



พืน้ทีส่ปก.ทีส่ามารถใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 
ในการปลกูไมโ้ตเร็ว 

ลําดบั นคิมสรา้งตนเอง จงัหวดั 
พืน้ทีน่คิมรวม
ท ัง้หมด(ไร)่ 

พืน้ทีส่ปก. 
(ไร)่ * 

ภาคเหนอื 

1 นคิมสรา้งตนเองทุง่โพธิท์ะเล กําแพงเพชร 60,000 5,207 

2 นคิมสรา้งตนเองบางระกํา 
พษิณุโลก, สโุขทัย, พจิติร, 

กําแพงเพชร 
239,063 3,685 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

1 นคิมสรา้งตนเองโพนพสิยั หนองคาย 151,250 3,055 

2 นคิมสรา้งตนเองเชยีงพณิ อดุรธาน ี,หนองบวัลําภ ู 92,118 2,026 

3 นคิมสรา้งตนเองลําโดมนอ้ย อบุลราชธาน ี 58,312 1,474 

4 นคิมสรา้งตนเองลําโดมใหญ ่ อบุลราชธาน ี 20,834 1,829 

5 นคิมสรา้งตนเองคําสรอ้ย มกุดาหาร 200,000 1,234 

6 นคิมสรา้งตนเองปราสาท สรุนิทร ์ 253,177 817 

7 นคิมสรา้งตนเองพมิาย นครราชสมีา 56,000 838 
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สรปุการคดัเลอืกพืน้ทีเ่ป้าหมายสําหรบัการพฒันา 
โรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน 
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พืน้ทีท่ ีม่ ี
ศกัยภาพชวีมวล 

•  ฟางขา้ว                
จํานวน 155 อําเภอ 

•  แกลบชุมชน      
จํานวน 124 อําเภอ 

•  เหงา้มนัสําปะหลงั
จํานวน 29 อําเภอ 

•  ซงัขา้วโพด       
จํานวน 15 อําเภอ 

ชุมชน/องคก์ร 
เขม้แข็ง 

• ชมุชนทีเ่ป็น มบ.
เศรษฐกจิพอเพยีง“มัง่ม ี 
ศรสีขุ”และ“อยูด่ ีกนิด”ี 

• ชมุชนทีม่กีลุม่สภาองคก์ร
ชมุชนตําบล 

• นคิมสรา้งตนเอง 
• สหกรณ์/เกษตรกรโรงส ี
• วสิาหกจิชมุชนโรงสขีา้ว 

พืน้ทีเ่ป้าหมายในการ
พฒันาโรงไฟฟ้า      
ชวีมวลชุมชน 

• ชวีมวลฟางขา้ว       
จํานวน 239 ชมุชน 

• ชวีมวลเหงา้มนั        
จํานวน 44 ชมุชน 

• ชวีมวลซงัขา้วโพด    
จํานวน 15 ชมุชน 

• สหกรณ์/เกษตรกรโรงส ี
จํานวน 25 ชมุชน 

• วสิาหกจิชุมชนโรงส ี 
จํานวน 54 ชมุชน 

• นคิมสรา้งตนเอง      
จํานวน 11 นคิม 



เทคโนโลยสีาํหรบัโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน 
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แนวทางการคดัเลอืกเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
 

 ขนาดกําลงัการผลติไมเ่กนิ 1 MW 
 ประเภทชวีมวลทีจ่ะใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ ไดแ้ก ่เหงา้มันฯ ฟางขา้ว ซงัขา้วโพด เศษไม ้
 มลูคา่การลงทนุตอ่เมกะวัตตแ์ละตน้ทนุการผลติไฟฟ้าตอ่หน่วย 
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 เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม : แกส๊ซฟิิเคช ัน่รว่มกบัเครือ่งยนตส์นัดาปภายใน 

นอกจากนี ้โครงการชวีมวลมขีนาดเล็กลง  ผูผ้ลติกงัหนัไอนํา้หนัมาใหค้วามสาํคญั
กบัเทคโนโลยขีนาดเล็ก  เทคโนโลยกีงัหนัไอนํา้ขนาดเล็ก (Micro Steam Turbine) 
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ปญัหาการใชง้านเทคโนโลยแีกส๊ซฟิิเคช ัน่ สาเหตแุละแนวทางแกไ้ข 

สาเหต ุ

1) คุณสมบัตขิองเชือ้เพลงิ – ความชืน้สูงและขนาด
ไมส่มํา่เสมอ – ระบบเตรยีมเชือ้เพลงิ 

2) การออกแบบเตา – อุณหภูมใินเตาตํ่าและไม่
สมํ่าเสมอ – ออกแบบการไหลของชวีมวลและ
อากาศภายในใหท่ั้วถงึ รวมทัง้การออกแบบวัสดใุห ้
อณุหภมูใินเตาสงูกวา่ 1000 oc 

3) ระบบทําความสะอาดกา๊ซ – ใช ้Wet Scrubbrer 
เพยีงอยา่งเดยีว – เพิม่ระบบลดอณุหภมูกิา๊ซรอ้น
และเพิม่ระบบทําความสะอาดกา๊ซ อาท ิBag Filter 

ปัญหาหลักของเทคโนโลยแีกส๊ซฟิิเคชัน่ในประเทศไทย ไดแ้ก ่ 
ปญัหากา๊ซเชือ้เพลงิทีไ่ดม้คีณุภาพตํา่ 

ปัญหาอืน่ๆ อาท ิเชือ้เพลงิไมเ่พยีงพอ ขาดแคลนบคุลากรทีม่ทัีกษะ 



ผลพอยได ้

ถา่นจาก
การเผาไหม ้

ตอ่ยอด
วสิาหกจิ
ชุมชน 

สบั/ยอ่ย  

รอ่นดนิ/ทราย 

อดัแทง่  

เหงา้มนั 

ฟางขา้ว 

แกลบชุมชน 

ซงัขา้วโพด เศษไม ้

ไลค่วามชืน้  

ลมรอ้นจากไอเสยี
เครือ่งยนตแ์กส๊ 

การเตรยีมเชือ้เพลงิ 

กระบวนการผลติไฟฟ้าระบบ Gasification 
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แนวทางการจดัการความเสีย่งดา้นเทคโนโลย ี
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กรณีศกึษา :โรงไฟฟ้า จ.ตรงั ทีเ่ขา้รว่มโครงการ ESCO Fund ของ มพส. 

• กําลงัการผลติไฟฟ้า 4.5 MW 
• เชือ้เพลงิหลัก: รากไมย้างพาราและเศษไมย้างพารา 
• ใชร้ะบบผลติพลังงานรว่มจากชวีมวลโดยใช ้

เทคโนโลยแีกส๊ซฟิิเคชัน่แบบ Fixed Bed 
Downdraft  ของ Ankur จากอนิเดยี  

แนวทางการจดัการ 

 เจา้ของโครงการทาํ Contract กบับรษิทั 
ESCO ซึง่เป็นทีป่รกึษา โดยมกีารรบัประกนัผล
การดาํเนนิงานและงบกระแสเงนิสดโครงการ 

 ทาํ Contract กบัผูผ้ลติเทคโนโลย ีคอื Ankur 
โดยมกีารรบัประกนัเทคโนโลย ีเชน่ ปรมิาณ
ทารแ์ละฝุ่ นละออง เป็นตน้ 



เทคโนโลยกีงัหนัไอนํา้ขนาดเล็ก (Micro Steam Turbine) 
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• มกีารใชง้านตัง้แตปี่ 2542 แตม่ผีูผ้ลติ
นอ้ยราย (EPA CHP 2007) 

• เปรยีบเทยีบกับแกส๊ซฟิิเคชัน่  ตน้ทนุ
การผลติไฟฟ้าตอ่หน่วยใกลเ้คยีงกนั 
 
 
 
 
 
 
 

• ผูผ้ลติเทคโนโลยหีนัมาผลติกงัหันไอน้ํา
ขนาดเล็กเพิม่ขึน้  

• แตย่ังไมม่โีครงการตวัอยา่งในประเทศ 
 
 
 

ประเด็น Gasification MST 

มลูคา่การลงทนุตอ่
เมกะวัตต ์(MB) 

60 88.5 

ประสทิธภิาพ (%) 20% 17% 

Plant Factor (%) 70% 90% 

อายโุครงการ (ปี) 15 20 

คา่ O&M 5% 2.5% 



กระบวนการผลติไฟฟ้าระบบกงัหนัไอนํา้ขนาดเล็ก 
 (Micro Steam Turbine) 
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บทสรปุและขอ้เสนอแนะ 
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บทสรุป 
1. เทคโนโลยแีกส๊ซฟิิเคช ัน่เป็นเทคโนโลยทีีเ่หมาะกบัโรงไฟฟ้าขนาดไมเ่กนิ 1 MW ทีใ่ช ้

เหงา้มันสําปะหลัง ซงัขา้วโพด ฟางขา้ว หรอืเศษไม ้เป็นเชือ้เพลงิ แตโ่ครงการในประเทศ 
สว่นใหญไ่มส่ามารถเดนิระบบไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง  

2. เทคโนโลยกีงัหนัไอนํา้ขนาดเล็ก มปีระสทิธภิาพตํ่ากวา่แกส๊ซฟิิเคชัน่และมผีูผ้ลติเทคโนโลยนีอ้ยราย 
แตม่ชีัว่โมงการทํางานทีม่ากกวา่ และตน้ทนุการดําเนนิงานและบํารุงรักษาตํ่ากวา่ตน้ทนุการผลติไฟฟ้า
ใกลเ้คยีงกนั แตย่งัไมม่โีครงการตวัอยา่งในประเทศไทย 

ขอ้เสนอแนะ 

1. รฐัควรสนบัสนนุโครงการตน้แบบในรปูแบบ Investment Subsidy โดยกาํหนดมาตรฐาน
เทคโนโลยทีีช่ดัเจนและมผีูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนคิชว่ยประเมนิและตดิตามผลการดาํเนนิการ 

2. รฐัควรสนบัสนนุการนําเทคโนโลยจีากตา่งประเทศทีป่ระสบความสําเร็จมาใชใ้นโครงการ
ตน้แบบ เพือ่การถา่ยทอดเทคโนโลย ี

3. รฐัควรสนบัสนนุการวจิยัพฒันาในประเทศ โดยเนน้แกไ้ขปญัหาในโครงการจรงิทีด่าํเนนิการ
โดยภาคเอกชน  

4. รฐัควรสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญในเชงิเทคนคิ 

5. ผูป้ระกอบการสามารถลดความเสีย่งโดยใหเ้จา้ของเทคโนโลยเีขา้รว่มลงทนุหรอืรบัประกนั
ปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติได ้



ขอ้กาํหนดข ัน้ตํา่ดา้นเทคนคิสําหรบัโรงไฟฟ้าตน้แบบ 
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เทคโนโลยกีงัหนัไอนํา้ขนาดเล็ก 

Boiler Efficiency ≥ 83% 

Generator Efficiency  ≥ 90% 

Operating Hour ≥ 7,880 hr/year 

Internal Load ≤ 12% of total cap. 

Electrical Gross Plant Efficiency ≥ 18% 

Heat Rate ≤ 25,000 kJ/kWh 

Warranty 3 years 

เทคโนโลยแีกส๊ซฟิิเคช ัน่ 

Operating Hour > 6,130 Hr/Year 

LHV > 4.5 MJ/Nm3 

Temperature < 40 Deg. C.  

Gas Compositions 

 - Tar < 10mg/Nm3 

 - Particles < 10mg/Nm3 

 - CO 15-20 % vol 

 - H2 15-20 % vol 

 - CO2 8-12 % vol 

 - N2 45-55 % vol 

 - CH4 1-3 % vol 

Efficiency of Gasifier & Cleaning 
System >75% 

Efficiency of Gas Engine >30% 

Warranty 3 years 



การวเิคราะหท์างการเงนิ 



สมมตฐิานในการวเิคราะหท์างการเงนิ 
• ขอ้มลูทางการเงนิ 

– หนีส้นิ:ทนุ = 70:30 
– แหลง่เงนิกู ้= ธกส. 
– อัตราดอกเบีย้เงนิกู ้= 5% ตอ่ปี 
– ระยะเวลาเงนิกู ้7 ปี (Grace Period 1 ปี) 

 
 
 

 
 

 

• การเดนิเครือ่งโรงไฟฟ้า รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยดาํเนนิการ 

สมมตฐิาน 
Gasification 

Micro 
Turbine 

100 kW 200 kW 400 kW 600 kW 1000 kW 990 kW 

มลูคา่โครงการ (ลา้นบาท) 14 18 26 37 60 88.5 

Operation Capacity  (kW) 90 180 360 540 900 990 

Plant Factor (%) 60% 60% 70% 70% 70% 90% 

Internal Load (%) 10% 10% 10% 10% 10% 15% 

หน่วยไฟฟ้าทีข่ายเขา้ระบบ (kWh/ปี) 420,480 840,960 1,962,240 2,943,360 4,905,600 6,772,800 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า (ลา้นบาท/ปี) * 1.35 2.70 6.30 9.50 15.76 21.27 

ปรมิาณเชือ้เพลงิทีใ่ช ้(ตนัตอ่ปี) ** 605 1,211 2,826 4,238 7,064 15,079 

คา่เชือ้เพลงิ (ลา้นบาท/ปี) *** 0.38 0.75 1.72 2.56 4.27 8.60 

คา่ O&M  (% ของเงนิลงทนุตอ่ปี)*** 7.5% 5.0% 2.5% 

คา่ Admin (ลา้นบาท/ปี)*** 0.76 0.96 1.19 

หมายเหต:ุ  * อัตราคา่ไฟเฉลีย่ เท่ากับ 3.11 บาท/หน่วย   กําหนดใหเ้พิม่ขึน้ปีละ 0.7% 
 ** เชือ้เพลงิในกรณีฐานเป็นเศษไม ้ราคารวมคา่จัดการ 540 บาท/ตัน  อัตราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ  1.28 kg/kWh 
 *** คา่ O&M และ คา่ Admin กําหนดใหเ้พิม่ขึน้ปีละ 3% 
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• สทิธปิระโยชนท์างภาษ ีBOI 
– ไดรั้บยกเวน้ภาษีนําเขา้เครือ่งจักร  
– ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล โดยยกเวน้ภาษีปีที ่1-8 และ

เรยีกเก็บภาษีในอัตรา 50% ในปีที ่9-13  
 



ผลตอบแทนการลงทนุในกรณีฐาน 

ขนาดโรงไฟฟ้า 
IRR 
(%) 

NPV 
(ลา้นบาท) 

Pay Back Period 
(ปี) 

G
as

if
ic

at
io

n
 

100 kW N/A -24.01 >15 

200 kW N/A -22.69 >15 

400 kW -10.50% -16.51 >15 

600 kW 4.31% -7.09 10.01 

1,000 kW 6.30% -5.48 8.55 

Micro Turbine 990 kW 6.61% -8.08 9.96 

1. ณ ระดบั Adder ปัจจบุนั โรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดตํา่กวา่ 600 kW จะไมม่คีวามคุม้คา่ในการลงทนุ 

2. โรงไฟฟ้าขนาด 600 kW ขึน้ไป มผีลตอบแทนการลงทนุในรปู IRR เป็นบวก แตม่คีา่ NPV ตดิลบ  
(NPV ตดิลบ หมายถงึ ผลตอบแทนในรปูกระแสเงนิสดสทุธติลอดอายโุครงการเมือ่คดิกลบัมาเป็น 
มลูคา่ปัจจบุนัแลว้มคีา่นอ้ยกวา่เงนิลงทนุเริม่แรก) 

3. โรงไฟฟ้า Micro Turbine ขนาด 990 kW มภีาระตน้ทนุ (1) Project Cost สงูกวา่ และ  
(2) ตน้ทนุการใชเ้ชือ้เพลงิสงูกวา่ (ชัว่โมงการเดนิเครือ่งและอตัราการกนิเชือ้เพลงิมากกวา่) โรงไฟฟ้า 
Gasification ขนาด 1,000 kW ทําใหแ้มว้า่โรงไฟฟ้า Micro Turbine จะผลติไฟฟ้าไดม้ากกวา่  
แตผ่ลตอบแทนการลงทนุของทัง้ 2 เทคโนโลยจีะใกลเ้คยีงกนั 
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การประเมนิราคาชวีมวลทีร่วมการจดัการ 
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ชวีมวล ฟางขา้ว เหงา้มนัสําปะหลงั ซงัขา้วโพด เศษไม ้

สว่นที ่1 คา่เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ (ลา้นบาท) 
คา่เก็บรวบรวม 0.13 – 0.50 - - - 
คา่เตรยีมเชือ้เพลงิ 
• ทําความสะอาด 
• ไลค่วามชืน้ 
• สบัยอ่ย 
• อดัแทง่ 

 
- 

0.5 – 0.6 
0.5 – 0.6 

1.0 

 
1.5 - 2 

0.5 - 0.6 
0.9 - 1.05 

- 

 
- 

0.5 – 0.6 
0.6 – 0.7 

- 

 
- 

0.5 – 0.6 
0.6 – 0.7 

- 

รวม (ลา้นบาท) 2.13 – 2.70 2.90 – 3.65 1.10 – 1.30 1.10 – 1.30 

สว่นที ่2 คา่ใชจ้า่ยในการจดัการตอ่หนว่ย (บาท/ตนั) 
คา่ชวีมวล 55 32 300 300 
คา่จัดหาชวีมวล 
• เก็บรวบรวม 
• ขนสง่ 

 
100 
50 

 
75 
50 

 
- 

50 

 
- 

50 
คา่เตรยีมเชือ้เพลงิ 
• ทําความสะอาด 
• ไลค่วามชืน้ 
• สบัยอ่ย 
• อดัแทง่ 

 
- 

25% ของราคา 
100 

- 

 
5% ของราคา 
50% ของราคา 

100 
- 

- 
25% ของราคา 

100 
- 

- 
25% ของราคา 

100 
- 

รวม (บาท/ตนั) 356 347 538 538 

รวม (บาท/kWh) 0.66 0.67 0.63 0.69 



ผลการวเิคราะหก์รณีมปีจัจยัเปลีย่นแปลง (Sensitivity Analysis) 

ปจัจยั การเปลีย่นแปลง ผลกระทบ 

ราคาเชือ้เพลงิ 
Base Case = 540 บาท 
 

+ 100 บาท  IRR ลดลงประมาณ 2% 

- 100 บาท  IRR เพิม่ข ึน้ประมาณ 2%  

ชนดิเชือ้เพลงิ* 
Base Case = เศษไม ้

เหงา้มนั/ซงัขา้วโพด/ฟางขา้ว  IRR เพิม่ขึน้นอ้ยกวา่ 1% (ไมม่นัียสําคญั) 

แกลบ ไมเ่หมาะสมสําหรับนํามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิใน
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 

มลูคา่เงนิลงทนุ 
(Project Cost) +10% 

Gasification = IRR ลดลงมากกวา่ 2% 
Micro Turbine = IRR ลดลงประมาณ 2% 

-10% 
Gasification = IRR เพิม่ข ึน้มากกวา่ 2% 
Micro Turbine = IRR เพิม่ข ึน้ประมาณ 2% 

หมายเหต:ุ พจิารณาเฉพาะขนาดโรงไฟฟ้าทีม่คีวามเป็นไปได ้ณ ระดับการสนับสนุน Adder ในปัจจบุนั 

ขอ้สรปุ 
 ปัจจัยสําคญัทีส่ง่ผลกระทบตอ่อตัราผลตอบแทนโครงการ (IRR) ไดแ้ก ่ราคาเชือ้เพลงิและมลูคา่เงนิลงทนุ  
 มลูคา่เงนิลงทนุเป็นปจัจยัทีสํ่าคญัทีส่ดุทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ IRR ของโครงการ 
 ในการศกึษานีใ้ชส้มมตฐิานการจัดการตน้ทนุราคาเชือ้เพลงิใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั โดยความแตกตา่งของ

คา่ใชจ้า่ยในการเก็บรวบรวมและจัดการใชว้ธิกีารใหเ้งนิชดเชยการลงทนุในสว่นนี ้
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การกําหนดราคารบัซือ้ไฟฟ้าสว่นเพิม่ 
ทีท่าํใหโ้ครงการมคีวามเป็นไปไดท้างการเงนิ  

ขนาดโรงไฟฟ้า เศษไม ้ ซงัขา้วโพด ฟางขา้ว เหงา้มนั จํานวนปี แกลบ เฉลีย่ ปี 

G
as

if
ic

at
io

n 

100 kW 8.09 8.03 8.04 8.08 15 ปี 9.61 (15 ปี) 8.07 15 

200 kW 4.18 4.11 4.13 4.17 15 ปี 5.70 (15 ปี) 4.16 15 

400 kW 2.45 2.35 2.37 2.42 7 ปี 3.25 (15 ปี) 2.41 7 

600 kW 1.41 1.32 1.34 1.39 7 ปี 2.53 (15 ปี) 1.38 7 

1000 kW 1.17 1.08 1.10 1.15 7 ปี 2.36 (15 ปี) 1.14 7 
Micro Turbine  

990 kW 
1.37 1.47 - - 7 ปี 2.43 (20 ปี) 1.42 7 

Adder 

สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประเมนิ 

- กําหนดโดยใหผ้ลตอบแทนในสว่นทนุ (Return on Equity : ROE) ของโครงการเทา่กบั 15%  
  ซึง่เป็นคา่เฉลีย่ของธรุกจิพลังงานทดแทนในประเทศไทย (15%-17%) 

- โดย ณ ระดับ ROE = 15% จะทําให ้NPV > 0 และ Project IRR จะอยูใ่นชว่ง 11%-12% หน่วย: บาท 

ขนาดโรงไฟฟ้า เศษไม ้ ซงัขา้วโพด ฟางขา้ว เหงา้มนั แกลบ เฉลีย่ 

G
as

if
ic

at
io

n 100 kW 10.91 10.84 10.86 10.90 12.43 10.89 
200 kW 7.00 6.93 6.95 6.98 8.52 6.98 
400 kW 4.56 4.49 4.51 4.54 6.07 4.54 
600 kW 3.83 3.77 3.78 3.82 5.35 3.81 

1000 kW 3.66 3.60 3.61 3.65 5.18 3.64 

Micro Turbine  
990 kW 

3.77 3.85 - - 5.26 3.81 

Feed-in-Tariff หน่วย: บาท 

คา่เฉลีย่ของ Adder และ FiT คดิเฉลีย่จากตัวเลขทีคํ่านวณไดใ้นแตล่ะประเภทเชือ้เพลงิโดยตัดคา่ทีม่ากและนอ้ยทีส่ดุออก (Micro Turbine ตัดออกเฉพาะแกลบ)  35 



บทสรปุและขอ้เสนอแนะ 
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บทสรปุ 
1. ณ ระดบั Adder เทา่กบั 0.5 บาท/หนว่ย ระดบัผลตอบแทนของโครงการไมคุ่ม้คา่ตอ่

การลงทนุในเชงิพาณิชย ์ 
2. ตน้ทนุการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขนาดตํา่กวา่ 400 กโิลวตัต ์จะสงูกวา่รายไดค้า่ไฟ

เฉลีย่ตอ่หนว่ย สําหรบัทกุเชือ้เพลงิ 

ขอ้เสนอแนะ 

รฐัจําเป็นตอ้งกาํหนดมาตรการสนบัสนนุทางดา้นการเงนิ เพือ่ใหโ้ครงการมคีวามคุม้คา่ ดงันี ้

• ในชว่งแรก รฐัควรใชร้ปูแบบการสนบัสนนุเงนิลงทนุ (Investment Subsidy) 
สําหรบัโครงการตน้แบบ โดยขอเงนิสนบัสนนุจากกองทนุอนรุกัษฯ์ 

• เมือ่โครงการตน้แบบประสบผลสําเร็จและตอ้งการสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาอยา่ง
แพรห่ลายในเชงิพาณิชย ์รฐัจงึกาํหนดมาตรการสนบัสนนุตอ่หนว่ยไฟฟ้าทีผ่ลติ
ได ้(Production Subsidy) 



ขอ้เสนอการสนบัสนนุเงนิลงทนุสาํหรบัโครงการตน้แบบ 
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ขนาดโรงไฟฟ�า
กรณีที ่1 

สนับสนนุเงินทั�งหมด
ในช่วงพัฒนาโครงการ

กรณีที ่2 
สนับสนนุเงินในช่วงพัฒนาโครงการ

และ 3 ป�แรกของการเดินเครือ่ง

ตํ่ากว่า 801 kW
40% ของมูลค่าการลงทนุ
เร่ิมแรก แตไ่ม่เกิน 17 ล้านบาท
ต่อโครงการ

ช่วงพัฒนาโครงการ : 30% ของมูลค่า
การลงทนุ แตไ่ม่เกิน 12 ล้านบาท/โครงการ
3 ป�แรก : 2 ล้านบาท/ป�
รวมเงินทั�งสิ�น 18 ล้านบาท/โครงการ

801 - 1,000 kW
35% ของมูลค่าการลงทนุ
เร่ิมแรก แตไ่ม่เกิน 24 ล้านบาท
ต่อโครงการ

ช่วงพัฒนาโครงการ :  25% ของมูลค่า
การลงทนุ แตไ่ม่เกิน 16 ล้านบาท/โครงการ
3 ป�แรก : 3 ล้านบาท/ป�
รวมเงินทั�งสิ�น 25 ล้านบาท/โครงการ

• รัฐจําเป็นตอ้งกําหนดเงือ่นไขเพิม่เตมิใหนั้กลงทนุทีม่ปีระสบการณ์หรอืเจา้ของเทคโนโลยเีป็นผูถ้อืหุน้
หลักในระยะแรก โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรณีทีรั่ฐใหเ้งนิสนับสนุนทัง้หมดในชว่งพัฒนาโครงการ 

• รัฐจําเป็นตอ้งจัดเตรยีมงบประมาณและผูเ้ชีย่วชาญในการเป็นพีเ่ลีย้งใหก้บัชมุชนในการบรหิารโครงการ 
และตอ้งมทีมีตดิตามประเมนิผลการใหเ้งนิสนับสนุนการลงทนุในระยะเริม่แรกดว้ย 



ขอ้เสนอการใหเ้งนิสนบัสนุนตอ่หนว่ยไฟฟ้าทีผ่ลติได ้
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ขนาดกําลังการผลิต
Adder Feed-in-Tariff

บาท ป� บาท

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 400 kW
(<= 400 KW) 2.40 7 ป� 4.53

มากกว่า 400 KW 
แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 600 kW

(400 < KW< = 600)
1.37 7 ป� 3.80

มากกว่า 600 KW 
แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 kW

(600 < KW< = 1,000)
1.13 7 ป� 3.63

• โรงไฟฟ้าขนาดตํา่กวา่ 400 kW ถงึแมจ้ะใหก้ารสนับสนุนแลว้ ระยะเวลาการคนืทนุยังมากกวา่ 7 ปี  
ทําใหไ้มม่โีอกาสไดรั้บสนิเชือ่จากสถาบันการเงนิ กลา่วคอื ไมม่คีวามเป็นไปไดใ้นการพัฒนาเชงิพาณชิย ์

• ถงึแมว้า่ระดับ Adder ทีจ่ะทําใหโ้รงไฟฟ้าทีใ่ชช้วีมวลแตล่ะชนดิคุม้ทนุ จะแตกตา่งกนั  แตใ่นทางปฏบิัต ิ
รัฐไมส่ามารถใหก้ารสนับสนุนแยกรายชวีมวลได ้จงึกําหนด Adder จากคา่เฉลีย่  

• สําหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1 MW ระดับ Adder สําหรับแกส๊ซฟิิเคชัน่และกังหนัไอน้ําขนาดเล็กตา่งกนั 
เพยีงเล็กนอ้ย จงึเลอืกใชร้ะดับ Adder สําหรับเทคโนโลยแีกส๊ซฟิิเคชัน่ซึง่ตํา่กวา่ 



แนวทางมสีว่นรว่มของชุมชน 
เร ือ่งการลงทนุและการจดัการบรหิาร 



การมสีว่นรว่มของชุมชนตอ่การลงทนุ 
ในการพฒันาโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน 

หลกัการในการพฒันาโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน :   เพือ่ให ้ 
ชุมชนและสมาชกิในชุมชน  ไดร้บัผลประโยชนจ์ากการ 
พฒันาในลาํดบัตน้ๆ  

ลกัษณะการลงทนุของชุมชน 
• การจําหนา่ยชวีมวลชุมชน : ทาํใหชุ้มชนมรีายไดจ้ากการ 

ขายชวีมวลซึง่เป็นของเหลอืใชท้างการเกษตร 
• ธรุกจิของชุมชน : การพฒันาโรงไฟฟ้าชุมชนควรมสีว่น 

ชว่ยสนบัสนุนในเกดิธรุกจิชุมชน 
• การเขา้รว่มลงทนุ/ถอืหุน้ในโรงไฟฟ้า : การทีชุ่มชนมสีว่นรว่ม 

ในการลงทนุ ชุมชนจะมคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของ และทาํใหเ้กดิ 
การยอมรบัในการพฒันา 
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ผลการสํารวจความเห็นชุมชุน 

 

• ทกุชุมชนตอ้งการมสีว่นรว่มในการลงทนุ  
• ตอ้งการขอ้แนะนําแนวทางการลงทนุของชุมชนจากภาครฐั  
• ตอ้งการใหภ้าครฐั/หรอืผูพ้ฒันาโครงการอืน่เป็นผูล้งทนุใหก้อ่น  
• การกําหนดใหช้าวบา้น/ชุมชนไปซือ้หุน้โรงไฟฟ้าภายหลงัได ้ 
• การต ัง้กลุม่เฉพาะของชุมชนในการลงทนุธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งหรอื 

ในโรงไฟฟ้า ซึง่ภาครฐัควรสนบัสนุนดา้นการฝึกอบรมแกชุ่มชน 
เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารกลุม่ธรุกจิใหป้ระสบ
ความสาํเร็จ  

• ชุมชนจดัต ัง้เป็นกลุม่ธรุกจิจดัหาและจาํหนา่ยชวีมวลใหโ้รงไฟฟ้า  

• ชุมชนทีม่กีลุม่สหกรณห์รอืกลุม่ธรุกจิอยูแ่ลว้สามารถทาํธรุกจิ 
ตอ่ยอดเป็นกลุม่ธรุกจิจดัหาและจาํหนา่ยชวีมวลได ้ 

ความคดิเห็นชุมชนตอ่การลงทนุของชุมชนในโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน 
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ขอ้เสนอแนะแนวทางการมสีว่นรว่มของชุมชน 
ดา้นการลงทนุทีเ่หมาะสม 

1.1 การลงทนุในธุรกจิโรงไฟฟ้า  ผูพ้ฒันาโครงการตน้แบบตอ้ง 
เปิดโอกาสใหก้ลุม่ของชุมชนหรอืชุมชนสามารถเขา้ไปลงทุน 
ในโรงไฟฟ้าได ้โดย  
 เปิดโอกาสใหก้ลุม่ชุมชน/ชาวบา้นเขา้ลงทุนหรอืถอืหุน้

โรงไฟฟ้าโดยตรง 
 ชุมชนลงทุนผา่นการใหส้ทิธใินการพฒันาโครงการ 
 การลงทุนของผูพ้ฒันาโครงการในลกัษณะ BOT 

 
 

1.2 การลงทนุในธุรกจิจดัหาชวีมวลชุมชนเพือ่จําหนา่ยใหโ้รงไฟฟ้า 
ผูพ้ฒันาโครงการตน้แบบตอ้งทําสญัญาผูกพนักบักลุม่ธุรกจิชุมชน
จดัหาเชือ้เพลงิ โดยตอ้งรบัซือ้ชวีมวลจากธุรกจิชุมชนเป็นลําดบัแรก 
/รบัประกนัราคารบัซือ้ข ัน้ตํา่ การจดัต ัง้กลุม่ธุรกจิจดัหาและจําหนา่ย
ชวีมวลสามารถทําได ้ดงันี ้
 การจดัต ัง้กลุม่วสิาหกจิชุมชนจดัหาและจําหนา่ยชวีมวลชุมชน 
 การตอ่ยอดสหกรณ์/กลุม่ธุรกจิชุมชนทีม่อียูแ่ลว้ทําธุรกจิจดัหา

และจําหนา่ยชวีมวล 

(1) การมสีว่นรว่มของชุมชนดา้นการลงทนุ 

    จากแนวคดิตามทฤษฎ/ีความตอ้งการของชมุชนซึง่ไดจ้ากการสํารวจมาพจิารณาประกอบกนั 
    สรปุเป็นแนวทางการมสีว่นร่วมของชมุชนตอ่การลงทนุและการบรหิารจัดการโรงไฟฟ้าชวีมวลชมุชน 
    แบบครบวงจรทีจ่ะสามารถนําไปปฏบิัตไิดจ้รงิสําหรับชมุชนในประเทศไทย ไดด้ังนี ้

เพือ่ใหก้ารมสีว่นรว่มของชมุชนดา้นการลงทนุเกดิไดจ้รงิสาํหรบัโครงการตน้แบบ รฐัควรกาํหนดเป็น
เงือ่นไขใหน้กัลงทนุตอ้งปฏบิตั ิในการเปิดโอกาสใหช้มุชนเขา้มามสีว่นรว่มดา้นการลงทนุเพือ่ใหไ้ดรั้บ
ประโยชนจ์ากการลงทนุอยา่งแทจ้รงิ 
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การมสีว่นรว่มของชุมชน 
ตอ่การบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน 

   กจิกรรมหรอืส ิง่บง่บอกทีส่ําคญัถงึการเปิดโอกาสใหชุ้มชน 
   เขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้า ไดแ้ก ่
 

 การใหข้อ้มลูขา่วสารแกชุ่มชนทีค่รบถว้นในเวลา โดยตอ้งมตี ัง้แต ่
ชว่งกอ่นการพฒันา ชว่งกอ่สรา้ง และชว่งดาํเนนิการแลว้ 

 การเคารพ/ใหค้วามสาํคญัตอ่ความคดิเห็นของชุมชน 
 การปรกึษาหารอืระหวา่งกนั โดยเฉพาะประเด็นทีเ่กีย่วพนักบัชุมชน 
 การจดัต ัง้คณะกรรมการรว่มตดิตามการกอ่สรา้ง/การดาํเนนิการ 

ของโรงไฟฟ้า  
 การมสีว่นรว่มของชุมชนในการคดัเลอืกผูร้บัเหมา/การจา้งคนในพืน้ที่

เป็นแรงงาน  
 การเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้เยีย่มชมกจิการไดต้ลอดเวลา  
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ผลการสํารวจความเห็นชุมชุน 

 

 ตอ้งการมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้า  

 ตอ้งการการมกีลุม่หรอืผูแ้ทนของชุมชนในการตดิตามและ 
รว่มในการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้า  

 ตอ้งการการฝึกอบรมใหม้คีวามรูเ้ร ือ่งโรงไฟฟ้า  

 ชุมชนตอ้งไดร้บัขอ้มลูกอ่นและมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ  

 ตอ้งการขอ้มลูทีค่รบถว้นในทกุดา้น (ท ัง้ดา้นบวกและดา้นลบ)  

 ประเด็นทีชุ่มชนมคีวามกงัวลมากทีส่ดุ (เทคโนโลย ีผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม และความเป็นอยู)่  

 ตอ้งการศกึษาดงูานจากโครงการจรงิ  

ความคดิเห็นชุมชนตอ่การมสีว่นรว่มในการบรหิารโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน 
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 2.1  การใหข้อ้มลูและการทาํความเขา้ใจกบัชุมชน (ท ัง้กอ่นการพฒันาโครงการ ระหวา่งการ 
       พฒันาโครงการและหลงัเปิดดาํเนนิการแลว้) 

       2.2  การรบัฟงั ปรกึษาหารอื และเคารพความคดิเห็นของชุมชน (เป็นกระบวนการสําคญัทีต่อ้ง 
              ดาํเนนิการ จงึจะถอืวา่กระบวนการมสีว่นรว่มของชมุชนตอ่การบรหิารจดัการโรงไฟฟ้า 

        มคีวามครบถว้น) 
       2.3 การจดัต ัง้คณะกรรมการรว่มเพือ่ตดิตามการดาํเนนิการของโรงไฟฟ้า 

(1) การมสีว่นรว่มของชุมชนในการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน 

(2) การสนบัสนนุจากภาครฐัในการใหค้วามรูชุ้มชน  

 

ดงัน ัน้ ภาครฐัควรใหค้วามชว่ยเหลอืชมุชน ดา้นการฝึกอบรมแกชุ่มชนในเรือ่งการบรหิารจดัการทางธุรกจิ
และความรูใ้นเร ือ่งโรงไฟฟ้า ตลอดจนวธิกีารบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าใหแ้กชุ่มชนทีม่ศีกัยภาพในการ
พฒันาโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน  

ขอ้เสนอแนะแนวทางการมสีว่นรว่มของชุมชน 
ดา้นการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนทีเ่หมาะสม  

การสนบัสนนุการพฒันาโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนแบบครบวงจร หนว่ยงานภาครฐัควรกําหนดใหผู้พ้ฒันา
โครงการมคีวามชดัเจนในการเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าชวีมวล
ชุมชน  โดยสาระสําคญัทีต่อ้งกาํหนดใหผู้พ้ฒันาโครงการตอ้งดาํเนนิการ มดีงันี ้

การมสีว่นรว่มของชมุชนในเรือ่งการลงทนุและการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้า ชุมชนเองจําเป็นตอ้งมคีวามรู ้
และทกัษะในดา้นการลงทนุและการบรหิารจดัการ  
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ขอ้เสนอแนะแนวทางในการสง่เสรมิ
โรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนแบบครบวงจร 
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มาตรการสง่เสรมิพลงังานหมนุเวยีนโดยท ัว่ไป 

มาตรการดา้นระเบยีบปฏบิตั ิ

1. Interconnection Agreements 

2. Power Purchase Agreements, PPA 

3. Net Metering 

4. Renewable Portfolio Standard : RPS 

 

มาตรการดา้นการเงนิและภาษ ี(Fiscal Incentives) 

1.  Investment Incentives 

• Investment Subsidies 

• Investment Tax Credits 

• Other Investment Tax Incentives 

• Preferential Finance 

2.  Production Incentives 

• Per kWh Production Subsidy หรอื Feed-in Tariff 

• Per kWh Production Tax Credits 

มาตรการอืน่ๆ อาท ิ

1. การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่ลด
ตน้ทนุการผลติในระยะยาว 

2. การเก็บภาษีสิง่แวดลอ้ม 

3. นโยบายเพือ่สนับสนุนอตุสาหกรรมการผลติใน
ประเทศ  

4. ตลาดพลงังานสเีขยีว 

5. การสรา้งอปุสงคพ์ลงังานหมนุเวยีนทีแ่น่นอน 

6. การนําผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคมของ
การผลติไฟฟ้ามาใชใ้นการวางแผน 
การจดัหาและจัดการพลงังาน 



สถานะโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเล็ก 
ทีข่ายไฟฟ้าเขา้ระบบในปจัจบุนั 

-- ปัจจุบันยังไม่มีโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กที่เกดิขึน้จริงในเชิงพาณิชย์ -- 
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ที่ บริษัท / บุคคล 
สถานที่ตัง้

โรงไฟฟ้า 
ประเภท

โรงไฟฟ้า 
ประเภท

เชือ้เพลิง 

กาํลังการ

ผลิตตดิตัง้  

(MW) 

ปริมาณ

ขายตาม

สัญญา   

(MW) 
1 บจก.ซูพรีม รีนิวเอเบลิ เอน็เนอร์ยี่  จ.เชียงราย Gas engine ซังข้าวโพด 0.160 0.135 
2 นส. ธัญญดา เลิศวชัิย จ.กาญจนบุรี Gas engine เศษวัสดุ 0.200 0.180 
3 บจก.ผลิตไฟฟ้าชีวมวล จ.เพชรบูรณ์ Gas engine ขีเ้ล่ือย 0.600 0.600 
4 หจก.ธัญญกิจนครปฐม (2521) จ.นครปฐม Gas engine แกลบ 0.625 0.750 
5 บจก.โรงสีไฟจติรเสริมไทย จ.พจิติร Gas engine แกลบ 1.000 0.850 
6 บจก.พลังงานเพื่อการอนุรักษ์และ

ส่ิงแวดล้อม 
จ.ชัยนาท Gas engine แกลบ 1.000 0.800 



ปญัหาและอปุสรรคในการสง่เสรมิ
โรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนแบบครบวงจร 



ปญัหาและอปุสรรคทีท่าํใหโ้รงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเล็ก 
ไมส่ามารถเกดิขึน้ไดจ้รงิในเชงิพาณิชย ์ 

 

(1) คณุสมบตัชิวีมวลทําใหต้น้ทนุ

การรวบรวมและจัดการสงู 

(2) ความเสีย่งดา้นเชือ้เพลงิ 

(3) ความเสีย่งดา้นเทคโนโลย ี

(4) ความไมป่ระหยดัตอ่ขนาด 

(5) ระดบัผลตอบแทนไมคุ่ม้คา่ 

 การลงทนุเชงิพาณชิย ์

(6) โอกาสของการไดรั้บ 

  สนับสนุนเงนิกูจ้ากธนาคาร 

 

 

  (7) การขาดความรูค้วามเขา้ใจ 
   ในการจัดทําแผนธรุกจิ 

  (8) ทศันคตขิองชมุชนตอ่โรงไฟฟ้า 
  (9) ชมุชนขาดความพรอ้มดา้น 

    การลงทนุ 
(10) โอกาสการสง่ผา่นเงนิสนับสนุน 
       ของภาครัฐไปยงัชมุชน  
(11) ความลม้เหลวของการพัฒนา/ 
       บรหิารจัดการโครงการตน้แบบ 
(12) ปัญหาการใหอ้นุญาตของ 
       หน่วยงานภาครัฐ 
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(1) ปญัหาจากคณุสมบตัขิองชวีมวล 
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 ตน้ทนุการรวบรวมและจดัการชวีมวลชุมชนทีส่งูข ึน้จาก 
♦ ชวีมวลสว่นใหญอ่ยูก่ระจดักระจาย (มคีา่ใชจ้า่ยในการรวบรวมสงู) 
♦ ความชืน้สงู   ♦ ความหนาแนน่ตํา่    ♦ ขนาดเชือ้เพลงิไมส่มํา่เสมอ 



ปญัหาอปุสรรค (ตอ่) 

(2) ความเสีย่งดา้นเชือ้เพลงิ 

• การจัดหา ปรมิาณตามฤดกูารเกษตร 
• ราคาผันผวน ถกูแยง่ซือ้จากธรุกจิอืน่ 
 

(3) ความเสีย่งดา้นเทคโนโลย ี
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แนวทางแกไ้ข 
• ชวีมวลหลกั(คงเหลอื) /ชวีมวลเสรมิ 
• กําหนดขนาดโรงไฟฟ้าใหเ้หมาะสม 
• การสํารองเชือ้เพลงิชวีมวล 

• ยังไม่มีโครงการเชงิพาณิชย์ 
ที่ไดรั้บการยอมรับ 

• ปัญหาก๊าซเชือ้เพลงิคุณภาพตํา่ 
– จากการเตรียมเชือ้เพลิง 
– จากการออกแบบ Gasifier และ 

ระบบทําความสะอาดก๊าซเชือ้เพลิง 

• เครือ่งยนตด์ดัแปลงประสทิธภิาพตํา่ 
 แนวทางแกไ้ข - กําหนด Spec. ขัน้ตํา่ 

รับประกนัอปุกรณ์/ประสทิธภิาพการผลติ 
(4) ความไมป่ระหยดัตอ่ขนาด 

เทคโนโลย ี Steam Turbine Gasification 

กําลังการผลติ (MW) 7-91) 0.99 4.5-5.51) 1 0.4-0.6 0.1-0.2 
มลูคา่เงนิลงทนุ (ลา้นบาท/MW) 60-70 89.4 742) 60 62-65 90-140 
O&M (% of Project Cost) 1.2-1.7 2.5 2-5 5 5-7.5 7.5 
Plant Factor (%) 91 90 91 70 70 60 
ตน้ทนุการผลติไฟฟ้าตอ่หนว่ยไมร่วม
คา่เชือ้เพลงิ (฿/kWh) 

1.43 1.60 1.9 2.07 2.21-2.86 4.73-7.8 

หมายเหต:ุ  1) ขอ้มลูโครงการที ่ESCO Fund เขา้รว่มลงทนุ 
  2) เงนิลงทนุทีร่วมสําหรับการรับประกันรายไดเ้ป็นระยะเวลา 7 ปี 

  



(5) ระดบัผลตอบแทนไมคุ่ม้คา่ 
      การลงทนุในเชงิพาณิชย ์

ภายใต ้Adder ปัจจบุนั 50 สต./หน่วย 
• ขนาด 400 kW ไมคุ่ม้ลงทนุ  
• ขนาด 600 - 1,000 kW   

IRR ~ 4.3%-6.3% 

(6)  โอกาสการไดร้บัสนบัสนนุ 
        เงนิกูล้งทนุ 
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• ธนาคารไมป่ลอ่ยสนิเชือ่เพราะ 

ไมม่ตีวัอยา่งการผลติเชงิพาณชิย ์

• หากปลอ่ยสนิเชือ่จะเรยีก 

หลกัทรัพยค้ํ์าประกนัเต็มมลูคา่ แนวทางแกไ้ข 
 - สนับสนุนเงนิลงทนุโครงการตน้แบบ 
 - เพิม่ราคารับซือ้ไฟฟ้าชวีมวลชมุชน 

(7) การขาดความรูค้วามเขา้ใจในการจดัทําแผนธรุกจิ 

 นกัลงทนุรายเล็ก/ชุมชนขาดทกัษะในการจดัทําแผนธุรกจิ  
ซึง่เป็นสิง่สาํคญัตอ่การยืน่ขอรบัสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิ 

ปญัหาอปุสรรค (ตอ่) 

  



(8) ทศันคตชุิมชนตอ่โรงไฟฟ้า 

   การไมย่อมรับของชมุชนเป็น 
อปุสรรคสําคญัในการพัฒนาโรงไฟฟ้า 

(9)  ความไมพ่รอ้มของชุมชน 
        ดา้นการลงทนุ 
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แนวทางแกไ้ข 
• การใหข้อ้มลูทีค่รบถว้นในเวลา 
• การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่ง

โรงไฟฟ้าชวีมวลชมุชน 
• การสรา้งความเชิอ่มั่นแกช่มุชน 

• ไมพ่รอ้มดา้นเงนิทนุ 
• ไมม่โีอกาสการไดรั้บสนิเชือ่ลงทนุ 
• ไมม่คีวามรูก้ารบรหิารเชงิธรุกจิ 
• ขาดความรู/้ทักษะดา้นเทคนคิใน

การบรหิารโรงไฟฟ้า 

แนวทางแกไ้ข ใหก้ารฝึกอบรมให ้
ความรูแ้ละมพีีเ่ลีย้งสนับสนุน 

(10)   การสง่ผา่นเงนิสนบัสนนุไปยงัชุมชน  
   แนวทางแกไ้ข กําหนดเงือ่นไขประกอบการอนุญาต (การรับประกนัราคา) 

(11)   โอกาสลม้เหลวของการบรหิารโรงไฟฟ้าตน้แบบและธรุกจิของชุมชน 

(12)   ปญัหาการขออนญุาตทีม่าจากการบรหิารงานภาครฐั 

ปญัหาอปุสรรค (ตอ่) 



ขอ้เสนอแนะแนวทางในการสง่เสรมิ
โรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนแบบครบวงจร 



ขอ้เสนอแนะแนวทาง/มาตรการการสง่เสรมิ
โรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนแบบครบวงจร 

1. ผูพั้ฒนาโครงการ  

2. พืน้ทีใ่นการพัฒนา  

3. ขนาดของโรงไฟฟ้า  

4. การจัดการเพือ่ใหเ้กดิความพอเพยีง 
ของชวีมวลสําหรับโรงไฟฟ้า 

5. การจัดการดา้นเทคโนโลย ี

6. การลงทนุและธรุกจิสนับสนุนของชมุชน  

7. การมสีว่นรว่มในการบรหิารจัดการ 
โรงไฟฟ้าของชมุชน  

8. การจัดทําแผนธรุกจิเสนอสถาบันการเงนิ  

9. แหลง่เงนิทนุสนับสนุนจากภาครัฐ  
 

ขอ้เสนอแนะ 
แนวทางในการสง่เสรมิโรงไฟฟ้าชวีมวลแบบครบวงจร 

ขอ้เสนอแนะแนวทาง/มาตรการการสง่เสรมิ
โรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนแบบครบวงจร 

1. สนับสนุนทางการเงนิเพือ่ใหโ้ครงการ 
มคีวามคุม้คา่ตอ่การลงทนุ  

2. สง่เสรมิโครงการตัวอยา่งโรงไฟฟ้า 
ชวีมวลชมุชนทีป่ระสบความสําเร็จ 

3. กําหนดเงือ่นไขประกอบการใหอ้นุญาตให ้
ชมุชนไดป้ระโยชนจ์ากการพัฒนาโครงการ 

4. มหีน่วยงานพีเ่ลีย้งในการพัฒนาโครงการ 

5. ใหก้ารสนับสนุนดา้นการลงทนุ 

6. สนับสนุนดา้นการฝึกอบรม/ใหค้วามรู ้

7. สนับสนุนการศกึษาวจัิยพัฒนาเทคโนโลย ี 

8. การกําจัดปัญหาอปุสรรคทีม่าจากการบรหิาร
จัดการของภาครัฐ  
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ขอ้เสนอแนะแนวทาง/มาตรการในการสง่เสรมิ 
โรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนแบบครบวงจร 
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» การสนบัสนนุเงนิลงทนุสําหรบัโครงการตน้แบบ (Investment Subsidy) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

» การกาํหนดราคารบัซ ื�อไฟฟ้าจากชวีมวลช ุมชนสําหรบัโครงการในเชงิพาณ ิชยท์ ัว่ไป  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

» การใหเ้งนิสนบัสนนุธรุกจิในการเก็บรวบรวมชวีมวลฟางขา้วผา่นโรงไฟฟ้าตน้แบบ 

1. การสนบัสนุนทางการเงนิเพือ่ใหโ้ครงการมคีวามคุม้คา่ตอ่การลงทนุ 

ขนาดโรงไฟฟ�า
กรณีที ่1 

สนับสนนุเงินทั�งหมด
ในช่วงพัฒนาโครงการ

กรณีที ่2 
สนับสนนุเงินในช่วงพัฒนาโครงการ

และ 3 ป�แรกของการเดินเครือ่ง

ตํ่ากว่า 801 kW
40% ของมูลค่าการลงทนุ
เร่ิมแรก แตไ่ม่เกิน 17 ล้านบาท
ต่อโครงการ

ช่วงพัฒนาโครงการ : 30% ของมูลค่า
การลงทนุ แตไ่ม่เกิน 12 ล้านบาท/โครงการ
3 ป�แรก : 2 ล้านบาท/ป�
รวมเงินทั�งสิ�น 18 ล้านบาท/โครงการ

801 - 1,000 kW
35% ของมูลค่าการลงทนุ
เร่ิมแรก แตไ่ม่เกิน 24 ล้านบาท
ต่อโครงการ

ช่วงพัฒนาโครงการ :  25% ของมูลค่า
การลงทนุ แตไ่ม่เกิน 16 ล้านบาท/โครงการ
3 ป�แรก : 3 ล้านบาท/ป�
รวมเงินทั�งสิ�น 25 ล้านบาท/โครงการ

ขนาดกําลังการผลิต
Adder Feed-in-Tariff

บาท ป� บาท

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 400 kW
(<= 400 KW) 2.40 7 ป� 4.53

มากกว่า 400 KW 
แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 600 kW

(400 < KW< = 600)
1.37 7 ป� 3.80

มากกว่า 600 KW 
แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 kW

(600 < KW< = 1,000)
1.13 7 ป� 3.63



 
 

» เพือ่สรา้งความเชือ่ม ัน่ดา้นเทคโนโลยแีกส่ถาบนัการเงนิ และเป็นตวัอยา่งการดาํเนนิการโครงการตอ่ๆไป 
 

2. การสง่เสรมิใหเ้กดิโครงการตวัอยา่งโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนอยา่งครบวงจร 
    ทีป่ระสบความสําเร็จ 

ขอ้เสนอแนะแนวทาง/มาตรการในการสง่เสรมิ 
โรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนแบบครบวงจร (ตอ่) 
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1) ดา้นการลงทนุในธุรกจิโรงไฟฟ้า : เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้รว่มลงทนุในโรงไฟฟ้า กาํหนด 
                                                   ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งเสนอแผนประกอบการขออนญุาต 

    

2) ดา้นการสง่เสรมิการลงทนุของธุรกจิช ุมชน : ตอ้งมพีนัธะสญัญากบักลุม่ธุรกจิจดัหาชวีมวลของชมุชน 
                                                                  และรบัประกนัราคาชวีมวล 

3) ดา้นการมสีว่นรว่มของช ุมชน : กําหนดใหผู้พ้ฒันาโครงการตอ้งเสนอแผนการใหชุ้มชนมสีว่นรว่ม 
                                              ในการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน 

3. การกาํหนดเงือ่นไขประกอบการใหอ้นุญาตเพือ่ใหชุ้มชนไดป้ระโยชนจ์าก 
    การพฒันาโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน 

 
» ใหห้นว่ยงานเป็นศนูยก์ลางดา้นขอ้มลูสนบัสนนุ และกํากบัดแูลโครงการตน้แบบได ้          

   เป็นพีเ่ลีย้งในการพฒันาโครงการใหแ้กช่มุชน และเป็นศนูยก์ลางสนับสนุนขอ้มลูแกท่กุฝ่าย 

4. การจดัต ัง้หรอืใหม้หีนว่ยงานพีเ่ล ีย้งในการพฒันาโครงการ 

         



ขอ้เสนอแนะแนวทาง/มาตรการในการสง่เสรมิ 
โรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนแบบครบวงจร (ตอ่) 
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1.ปรบัปรงุมาตรการใหก้ารสนบัสนนุการลงทนุดา้นโครงการพลงังานหมนุเวยีนของภาครฐัท ีม่อีย ู ่ 

(ESCO Fund และเงนิกูด้อกเบีย้ตํา่)  กําหนดการสนับสนุนสําหรับโครงการระดบัชมุชนมากขึน้ 

2.กระทรวงพลงังานดาํเนนิโครงการรว่มมอืกบัธนาคารเพ ือ่การเกษตรและสหกรณ ์  
(ธกส.)  ใหส้นิเชือ่ดอกเบีย้ตํา่แกโ่ครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าชวีมวลชมุชน ทีช่มุชนมสีว่นรว่มลงทนุ 

3.การสนบัสนนุดา้นเงนิลงทนุ/ เงนิก ูย้ มืจากทางภาครฐั  
     (จดัต ัง้กองทนุ)  เพือ่สง่เสรมิการลงทนุโรงไฟฟ้าชวีมวลชมุชน หรอืไปรว่มลงทนุเป็นผูพ้ัฒนาโรงไฟฟ้า 

5. การใหก้ารสนบัสนุนดา้นการลงทนุตอ่การพฒันาโครงการ 



 
» ประเด็นท ัว่ไปทีค่วรใหค้วามรูแ้กชุ่มชนเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและยอมรบั 

»  ประเภทชวีมวล/การใชป้ระโยชน/์เพิม่มลูคา่ชวีมวลชมุชนในการผลติไฟฟ้า 
»  วธิกีารเก็บผลผลติ/รวบรวมชวีมวล/การจัดการดนิเพือ่เตรยีมเพาะปลกู (เลกิเผาชวีมวล) 
»  ความรูพ้ืน้ฐานในเรือ่งโรงไฟฟ้า/ความแตกตา่งของโรงไฟฟ้าชวีมวลชมุชนกบัโรงไฟฟ้าประเภทอืน่ 
»  เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากชวีมวลทีเ่ขา้ใจไดโ้ดยงา่ย 
»  การจัดการผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม/ผลกระทบตอ่ความเป็นอยูช่มุชน 

» การฝึกอบรมเพือ่เตรยีมความพรอ้มของชุมชน  
»  ความรูพ้ืน้ฐานเรือ่งการเงนิ/การลงทนุธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเล็ก 
»  การจัดทําขอ้เสนอ/แผนธรุกจิในการขอรับการสนับสนุนทางการเงนิ 
»  ใหค้วามรู/้ฝึกอบรมการบรหิารจัดการธรุกจิชมุชน 
»  ใหค้วามรูด้า้นเทคโนโลย/ีการดําเนนิงานโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเล็ก 

» การฝึกอบรมพฒันาบคุลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญในดา้นเทคนคิ 
» การฝึกอบรมการจดัทาํแผนธุรกจิการพฒันาโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนใหแ้กชุ่มชน/นกัลงทนุท ัว่ไป 

6. การสนบัสนุนดา้นการฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้กชุ่มชนและสถาบนัการเงนิ 

ขอ้เสนอแนะแนวทาง/มาตรการในการสง่เสรมิ 
โรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนแบบครบวงจร (ตอ่) 
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จะชว่ยลดตน้ทนุดา้นเทคโนโลยใีนระยะยาว รฐัควรใหก้ารสนบัสนุนโดยเพิม่เง ือ่นไข 

การสนบัสนุนใหก้ารศกึษาวจิยัโครงการตน้แบบทีส่ามารถใชง้านในเชงิพาณชิยไ์ด ้
 

» การสง่เสรมิการศกึษาวจิยั/พฒันาเทคโนโลการผลติไฟฟ้าจากชวีมวลชุมชน 
» สนบัสนนุโครงการทีม่คีวามชดัเจนของแนวคดิ/แนวทาง/การออกแบบเพือ่แกไ้ขปญัหา 

ของเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าทีเ่ป็นอยู ่ :- ปญัหาเทคโนโลยแีกส๊ซฟิิเคช ัน่  
คอื กา๊ซเชือ้เพลงิทีผ่ลติไดม้คีณุภาพตํา่ (คา่ความรอ้นตํา่) และมสี ิง่ปนเป้ือนสงู 

» สง่เสรมิการวจิยั/พฒันา โดยเนน้การแกไ้ขปญัหาโครงการจรงิในเชงิพาณิชย ์ 
โดยใหภ้าคเอกชนเจา้ของโครงการมสีว่นรว่มแกป้ญัหาดว้ย 

» มตีวัอยา่งเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าทีห่ลากหลาย (ระบบแกส๊ซฟิิเคช ัน่ และไมโครเทอรไ์บ) 
» การสง่เสรมิการศกึษาวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารจดัเก็บและรวบรวมชวีมวล 

» เพือ่ใหไ้ดเ้ครือ่งมอืในการรวบรวมจดัเก็บชวีมวลทีเ่หมาะสม ลดตน้ทนุ  
    สามารถพฒันาเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ทีผ่ลติไดใ้นประเทศ แทนการนําเขา้ 

7. การสนบัสนุนดา้นการศกึษาวจิยัและพฒันาดา้นเทคโนโลย ี

ขอ้เสนอแนะแนวทาง/มาตรการในการสง่เสรมิ 
โรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนแบบครบวงจร (ตอ่) 
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ความลา่ชา้ของการออกใบอนญุาตทีส่ําคญั ไดแ้ก ่ใบอนญุาต PPA , ใบอนญุาต รง.4 โดยรฐัควรประกาศ 
ข ัน้ตอน/หลกัเกณฑ/์กรอบเวลาการพจิารณาอยา่งชดัเจน 

8. การกาํจดัปญัหาอปุสรรคทีม่าจากการบรหิารจดัการของภาครฐั 
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แนวทางในการพฒันาโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนแบบครบวงจร 

 
โครงการตน้แบบหรอืโครงการทีพั่ฒนาในชว่งแรก ควรใหภ้าคเอกชนทีม่ปีระสบการณ ์/ หรอื

เจา้ของเทคโนโลยเีป็นผ ูล้งทนุหลกั ซึง่จะชว่ยแบง่เบาภาระดา้นเงนิทนุและลดความเสีย่งดา้นเทคนคิ
ของชมุชน ในขณะเดยีวกนัชมุชนจะมโีอกาสในการฝึกฝนและเรยีนรูก้ารบรหิารโรงไฟฟ้าไดด้ว้ย 

1. ผูพ้ฒันาโครงการ 

 
ควรเลอืกพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพชวีมวลชมุชนเพยีงพอสาํหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าในเชงิพาณชิย ์และชมุชนมคีวาม

เขม้แขง็และมคีวามพรอ้มสําหรับการพัฒนา 
ศกัยภาพชวีมวลช ุมชน  

» ประเมนิศกัยภาพชวีมวลคงเหลอื (ขอ้มลูผลผลติทางการเกษตร, สํารวจการใชป้ระโยชนช์วีมวล)  
ความเขม้แข็งของช ุมชน  

» พจิารณาจาก 4 ประเด็นหลกั  :  
   1) ศกัยภาพผูนํ้าชุมชน 2) ประสบการณ์การรวมกลุม่ธุรกจิ/กลุม่การเงนิของชุมชน  
   3) ระดบัการมสีว่นรว่มของชุมชนในกจิกรรมตา่งๆ  4) การยอมรบัของชุมชนตอ่การพฒันาโรงไฟฟ้าชุมชน  

          ท ัง้นี ้อาจใชข้อ้มลูทตุยิภมูจิากหนว่ยงานดา้นการพฒันาชุมชนทีม่แีลว้ เชน่ กรมการพฒันาชุมชน  

2. พืน้ทีใ่นการพฒันา 

 
ขนาดตอ้งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพชวีมวลคงเหลอืในพืน้ที ่(พจิารณาชวีมวลเสรมิดว้ย)  

» ขนาดของโรงไฟฟ้าชวีมวลชมุชนทีคุ่ม้คา่เชงิพาณชิย ์400 – 1,000 KW 

3. ขนาดของโรงไฟฟ้า 
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แนวทางในการพฒันาโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนแบบครบวงจร (ตอ่) 

 
»ศกึษาศกัยภาพชวีมวลคงเหลอืในพ ื�นที ่และกําหนดขนาดโรงไฟฟ้าใหส้อดคลอ้ง 
»การสํารองชวีมวลเพ ือ่ใหม้ใีช เ้พยีงพอและตอ่เน ือ่ง 
»การเลอืกใช เ้ทคโนโลยที ีส่ามารถใชช้ วีมวลไดห้ลากหลาย  รวมถงึการเตรยีมชวีมวล 
ใหเ้หมาะสมกบัเทคโนโลย ี

4. การจดัการเพือ่ใหเ้กดิความพอเพยีงของชวีมวลสาํหรบัโรงไฟฟ้า 

 

» เลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีม่กีารพสิจูนแ์ละไดร้บัการยอมรบัแลว้ 

» ใหเ้จา้ของเทคโนโลย/ีผูม้ปีระสบการณ์รว่มลงทนุและพฒันาโครงการ 

» กาํหนดคณุลกัษณะข ัน้ตํา่ของอปุกรณ์หรอืระบบหลกัทีสํ่าคญั 
» กาํหนดการรบัประกนัประสทิธภิาพการทํางาน (Performance Guarantee) 
   องคป์ระกอบและคณุภาพกา๊ซเชือ้เพลงิ/ชัว่โมงการเดนิเครือ่ง/คา่พลังงานไฟฟ้าทีผ่ลติได ้

» กาํหนดระยะเวลารบัประกนัคณุภาพและประสทิธภิาพการใชง้านของเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 
   ควรกําหนดระยะเวลารับประกนัขัน้ตํา่ 2-3 ปี สําหรับโครงการตน้แบบ 

» กาํหนดใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญหรอืทีป่รกึษาเป็นพีเ่ลีย้งในการเดนิเครือ่งและชว่ยแกไ้ข 
   ปญัหาดา้นเทคนคิแกชุ่มชน  สําหรับโครงการตน้แบบทีช่มุชนมสีว่นรว่มในการพัฒนาโครงการ 

5. การจดัการดา้นเทคโนโลย ี



แนวทางในการพฒันาโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนแบบครบวงจร (ตอ่) 
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เทคโนโลยกีงัหนัไอนํา้ขนาดเล็ก 

Boiler Efficiency ≥ 83% 

Generator Efficiency  ≥ 90% 

Operating Hour ≥ 7,880 hr/year 

Internal Load ≤ 12% of total cap. 

Electrical Gross Plant Efficiency ≥ 18% 

Heat Rate ≤ 25,000 kJ/kWh 

Warranty 3 years 

เทคโนโลยแีกส๊ซฟิิเคช ัน่ 

Operating Hour > 6,130 Hr/Year 

LHV > 4.5 MJ/Nm3 

Temperature < 40 Deg. C.  

Gas Compositions 

 - Tar < 10mg/Nm3 

 - Particles < 10mg/Nm3 

 - CO 15-20 % vol 

 - H2 15-20 % vol 

 - CO2 8-12 % vol 

 - N2 45-55 % vol 

 - CH4 1-3 % vol 

Efficiency of Gasifier & Cleaning 
System >75% 

Efficiency of Gas Engine >30% 

Warranty 3 years 
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» การกาํหนดเงือ่นไขประกอบการใหอ้นุญาต  ตอ้งมแีผนการใหช้มุชนมสีว่นรว่ม 
ดา้นการลงทนุ/การบรหิารจัดการโรงไฟฟ้า/สนับสนุนธรุกจิชมุชน/กําหนดราคารับซือ้ชวีมวลขัน้ตํา่ 

 

» การสนบัสนนุใหชุ้มชนจดัต ัง้กลุม่ธุรกจิจดัหาและจําหนา่ยชวีมวลชุมชน 
1)การจดัต ัง้กลุม่วสิาหกจิชุมชนจดัหาและจําหนา่ยชวีมวลชุมชน 
2)การตอ่ยอดสหกรณ/์กลุม่ธรุกจิชุมชนซึง่มคีวามเขม้แข็งแลว้ 
  

» ตวัอยา่งการเปิดโอกาสใหชุ้มชนมสีว่นรว่มลงทนุในโรงไฟฟ้า/การสนบัสนนุธรุกจิชุมชน 
» ใหก้ลุม่ชมุชน (สหกรณ์/วสิาหกจิชมุชน) รว่มลงทนุในโรงไฟฟ้าในราคาพาร ์
» แบง่หุน้สว่นหนึง่ขายใหก้บัชาวบา้นในราคาพารห์ลังโรงไฟฟ้าเปิดดําเนนิการแลว้ 
» การอนุญาตใหช้มุชนแปลงทรัพยส์นิ/หรอืสทิธชิมุชนเป็นทนุในการลงทนุ 
» การลงทนุในลักษณะ BOT ซึง่โครงการจะยกใหเ้ป็นของชมุชนในเวลาทีกํ่าหนด 
» ออกทนุสนับสนุนการจัดตัง้ธรุกจิ (วสิาหกจิ) ชมุชน เพือ่จัดหาและจําหน่ายชวีมวลใหโ้รงไฟฟ้า 
 

» มพีนัธะสญัญาในการรบัซือ้ชวีมวลจากชุมชนเป็นลําดบัแรกและการรบัประกนั 
ราคารบัซือ้ข ัน้ตํา่ทีช่ดัเจน 

6. การลงทนุในโรงไฟฟ้าและธุรกจิสนบัสนุนโรงไฟฟ้าของชุมชน 

แนวทางในการพฒันาโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนแบบครบวงจร (ตอ่) 
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» การใหข้อ้มลูขา่วสารแกชุ่มชนทีค่รบถว้น  (กอ่นการพัฒนา/ชว่งกอ่สรา้ง/ดําเนนิการแลว้) 
 

» การการเคารพ/ใหค้วามสําคญัตอ่ความคดิเห็นของชุมชน  ทําใหเ้กดิการยอมรับจากชมุชน 
 

» การปรกึษาหารอืระหวา่งกนั  ทําใหช้มุชนรูส้กึถงึการไดรั้บความสําคัญและเกดิความวางใจ 
 

» การจดัต ัง้คณะกรรมการรว่มตดิตามการกอ่สรา้ง/การดาํเนนิการของโรงไฟฟ้า เป็นเวท ี
ในการตดิตามและตรวจสอบการดําเนนิงาน/ปรกึษาหารอืระหวา่งกนั/พจิารณาและหาขอ้ยตุริว่มกนั 

 

» การจา้งคนในพืน้ทีเ่ป็นแรงงาน  จะเป็นสือ่หรอืตัวกลางทีส่ ือ่สารกบัชมุชนไดด้ ี
 

» การเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้เยีย่มชม/ตรวจสอบกจิการไดต้ลอดเวลา 

7. การมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าของชุมชน 

แนวทางในการพฒันาโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนแบบครบวงจร (ตอ่) 
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ควรมอีงคป์ระกอบทีค่รบถว้นในประเด็นตอ่ไปนี ้
 

» ศกัยภาพและการบรหิารจดัการเชือ้เพลงิ (ชวีมวล)  ระบศุักยภาพ/แหลง่ทีม่าของเชือ้เพลงิ 
ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงไฟฟ้าในระยะยาว/ แผนการสํารองเชือ้เพลงิ 

 

» เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าทีเ่ลอืกใช ้ เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าทีพ่สิจูนแ์ละเห็นผลสําเร็จแลว้ 
รวมไปถงึการเลอืกยีห่อ้/ผูจั้ดจําหน่ายทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื มโีครงการตัวอยา่งอา้งองิ 

 

» การวเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างการเงนิ  รายละเอยีดเงนิลงทนุ คา่ใชจ้า่ยการพัฒนาโครงการ 
รายไดข้องโครงการ และผลตอบแทนการลงทนุ โดยมกีารคาดการณ์ผลตอบแทนในกรณีตา่งๆ  

 

» การดาํเนนิการขออนุญาตตา่งๆ จากหนว่ยงานภาครฐั  ระบถุงึสถานะการไดรั้บหรอืขออนุญาต
ทีเ่กีย่วกบัการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า การจดัรบัฟงัความคดิเห็น/การทําประชาพจิารณ ์ 
การขออนุญาตกอ่สรา้ง การยืน่ขอใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน การยืน่ขอ PPA เป็นตน้ 

 

» แผนบรหิารจดัการความเสีย่งทีม่โีอกาสเกดิขึน้  โดยเฉพาะปัจจัยความเสีย่งเรือ่งเชือ้เพลงิ 
ซึง่จะเป็นตน้ทนุหลักในการผลติไฟฟ้า 

8. การจดัทาํแผนธรุกจิในการเสนอตอ่สถาบนัการเงนิ 

แนวทางในการพฒันาโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนแบบครบวงจร (ตอ่) 
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» โครงการสง่เสรมิการลงทนุดา้นพลงังานหมนุเวยีนและอนรุกัษพ์ลงังาน (ESCO Venture 

capital Fund) เป็นโครงการภายใต ้พพ. มผีูจั้ดการบรหิารกองทนุ 2 ราย ไดแ้ก ่มลูนธิพิลังงาน 
เพือ่สิง่แวดลอ้ม (มพส.) และมลูนธิอินุรักษ์พลังงานแหง่ประเทศไทย (มอพท.) 

 

» เงนิทนุหมนุเวยีน (Revolving Fund) ซึง่เป็นโครงการภายใต ้พพ. สนับสนุนสนิเชือ่ดอกเบีย้ตํา่
ผา่นธนาคารพาณชิยท์ีร่่วมโครงการ 

 

» ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  ใหส้นิเชือ่กับโครงการลงทนุของ
เกษตรกรและชมุชน 

 

» กองทนุพฒันาไฟฟ้า ภายใต ้สนง. คณะกรรมการกํากบักจิการพลังงาน ซึง่มวีตัถปุระสงคใ์นการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงการดา้นพลังงานหมนุเวยีน 

 

» กองทนุเพือ่การสง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน ซึง่จะใหเ้งนิสนับสนุนสําหรับการพัฒนาโครงการ
ตน้แบบ และการศกึษาวจัิยและพัฒนาดา้นพลังงานหมนุเวยีนและอนุรักษ์พลังงาน 

 

9. แหลง่เงนิทนุสนบัสนนุจากภาครฐั 

แนวทางในการพฒันาโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนแบบครบวงจร (ตอ่) 



การคดัเลอืกโครงการตน้แบบ 



การคดัเลอืกพืน้ทีท่ ีม่คีวามพรอ้มเพือ่ใหไ้ด ้
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนตน้แบบ 
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พืน้ทีท่ ีม่ศีกัยภาพ
ชวีมวล 

• ฟางขา้ว                
จํานวน 155 อําเภอ 

• แกลบชุมชน      
จํานวน 124 อําเภอ 

• เหงา้มนัสําปะหลงั
จํานวน 29 อําเภอ 

• ซงัขา้วโพด       
จํานวน 15 อําเภอ 

ชุมชน/องคก์ร 
เขม้แข็ง 

• ชมุชนทีเ่ป็น มบ.เศรษฐกจิ
พอเพยีง “ม ัง่ม ี ศรสีุข” 
และ “อยูด่ ีกนิด”ี 

• ชมุชนทีม่กีลุม่สภา
องคก์รชุมชนตาํบล 

• นคิมสรา้งตนเอง 
• สหกรณ์/เกษตรกรโรงส ี
• วสิาหกจิชุมชนโรงสขีา้ว 

พืน้ทีเ่ป้าหมายในการ
พฒันาโรงไฟฟ้า      

ชวีมวลชุมชน 

• ชวีมวลฟางขา้ว       
จํานวน 239 ชมุชน 

• ชวีมวลเหงา้มนัสําปะหลงั        
จํานวน 44 ชมุชน 

• ชวีมวลซงัขา้วโพด    
จํานวน 15 ชมุชน 

• สหกรณ์/เกษตรกรโรงส ี
จํานวน 25 ชมุชน 

• วสิาหกจิชุมชนโรงส ี 
จํานวน 54 ชมุชน 

• นคิมสรา้งตนเอง      
จํานวน 11 นคิม 

        มพส. พจิารณาคดัเลอืกพืน้ทีท่ ีม่คีวามพรอ้มในการพฒันาโครงการ 
จากพืน้ทีท่ ีม่ศีกัยภาพชวีมวลสงูสดุและชุมชนมคีวามเขม้แข็ง  



การสํารวจและคดัเลอืกพืน้ทีท่ ีม่คีวามพรอ้ม 
เพือ่พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนตน้แบบ 
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√  พืน้ทีเ่ป้าหมายใน
การพัฒนาโรงไฟฟ้า
ชวีมวลชมุชน 

√ คัดเลอืกพืน้ที่
เพือ่ทําการสํารวจ 
 
 

√ พืน้ทีท่ีม่คีวาม
พรอ้มในการพัฒนา
โครงการตน้แบบ 
 

√  โครงการตน้แบบ 
4 แหง่ - พืน้ทีท่ีม่ศีักยภาพ  

ชวีมวลสงูและชมุชน
เขม้แข็ง  

จํานวน 35 แหง่ 

- 10 แหง่ 
 

ในขัน้ตอนการคดัเลอืกพืน้ทีท่ีล่งสํารวจ    มพส.ไดป้ระสานกบัหน่วยงานกรมการ
พัฒนาชมุชนในพืน้ที ่ไดแ้ก ่สํานักงานพัฒนาชมุชนจังหวดั และสํานักงานพัฒนา
ชมุชนอําเภอ เพือ่สอบถามขอ้มลูเบือ้งตน้กอ่นลงสํารวจจรงิ 

        การลงพืน้ทีส่าํรวจและคดัเลอืกพืน้ทีท่ ีม่คีวามพรอ้มในการการพฒันาโครงการ 
เพือ่ประเมนิศกัยภาพทีแ่ทจ้รงิและการยอมรบัของชุมชน เพือ่คดัเลอืกเป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนตน้แบบ 



พืน้ทีเ่ป้าหมายในการสํารวจเพือ่ประเมนิศกัยภาพและความพรอ้มของชมุชน
ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าชวีมวลชมุชนตน้แบบ 
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9 แหง่ 

2 แหง่ 

4 แหง่ 

19 แหง่ 

1 แหง่ 

พืน้ทีเ่ป้าหมายตามประเภทชวีมวล 
1. ฟางขา้ว               16 แหง่ 
2. ซงัขา้วโพด            2 แหง่ 
3. เหงา้มนัสําปะหลงั 11 แหง่ 
 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย  
1. นคิมสรา้งตนเอง    6 แหง่ 
 

รวม 35 แหง่ 

พืน้ทีท่ ีค่ดัเลอืก  
- ศักยภาพดา้นชวีมวลสงูสดุ 
- มคีวามพรอ้มดา้นชมุชน  

จากพืน้ทีเ่ป้าหมาย 35 แห่ง : มพส. ได ้
คัดเลอืกชุมชนหมู่บา้นตน้แบบเศรษฐกจิ
พอเพยีง 10 แหง่ ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ชีวีมวล
ชุมชนเพียงพอสําหรับการพัฒนาและ
ชมุชนมคีวามเขม้แข็งในระดบัสงู 

ทัง้นี ้ไดน้ําโครงการของเครอืขา่ย/กลุม่องคก์รในพืน้ทีม่ารว่มพจิารณาดว้ย ไดแ้ก ่ 
1) โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลชมุชนจากฟางขา้ว ต.แมแ่วน อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม ่ 
2) โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลชมุชนจากเศษไมท้ีเ่หลอืจากการทําเฟอรน์เิจอร ์ 
ต. ดอนมลู อ. สงูเมน่ จ. แพร ่  
3)โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลชมุชนจากซงัขา้วโพด ต.หว้ยหมา้ย อ.สอง จ.แพร ่ 



หลกัการในการพจิารณาคดัเลอืกพืน้ที ่          
เพือ่พฒันาโครงการตน้แบบ 

 

1. การกระจายตามภมูภิาค : เพือ่สะดวกสําหรบัการศกึษาเยีย่มชม 

2. กระจายประเภทชวีมวลชุมชน (ฟางขา้ว เหงา้มนัสําปะหลงั ซงัขา้วโพด เศษไม)้ 

3. ครอบคลมุทกุเทคโนโลย ี(Gasification และ Micro Steam Turbine) 

4. รปูแบบการลงทนุของชุมชน  
1) ลงทนุในธรุกจิของโรงไฟฟ้า 
2) ลงทนุในธรุกจิจดัหาชวีมวลชุมชนเพือ่จําหนา่ยใหโ้รงไฟฟ้า 
 จัดตัง้เป็นกลุม่ธรกจิชมุชน/วสิาหกจิชมุชน (ตัง้ใหม)่ 
 ตอ่ยอดกลุม่ธรุกจิชมุชนเดมิทีม่อียูแ่ลว้ 
ทัง้นี ้โครงการตน้แบบจะพจิารณาพืน้ทีท่ีม่กีลุม่ธรุกจิทีเ่ขม้แข็ง/สามารถตอ่ยอดทําธรุกจิชมุชน 

จัดหาเชือ้เพลงิชวีมวลไดเ้ป็นลําดับแรก 

5. การมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการชุมชน 
o ผูพั้ฒนาโครงการตอ้งจัดทําแผนการทําความเขา้ใจกบัชุมชน และ 

แผนการใหชุ้มชนมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการของโรงไฟฟ้า  
ประกอบการยืน่ขอรับการสนับสนุนของโครงการตน้แบบ     

6. ขนาดกาํลงัการผลติของโครงการตน้แบบ 
o คัดเลอืกพืน้ทีท่ีม่ศีักยภาพชวีมวลทีส่ามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าในระดับ 

500 - 1,000 kW กอ่นเป็นลําดับแรก (เพือ่ลดภาระการสนบัสนนุ)  
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โครงการตน้แบบโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนแบบครบวงจร   
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ภาคเหนือ : โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจาก  

                ซังข้าวโพด ขนาด 1,000 KW 

ที่ตัง้ : หมูท่ี่ 5 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 

เทคโนโลย ี: Micro Steam Turbine 

ที่มาโครงการ: เครือขา่ยผู้พฒันาโครงการของ มพส.  

ประเด็นพิจารณา  เ พ่ือ เ ป็นโครงการต้นแบบด้าน

เทคโนโลยี กังหันไอนํา้ขนาดเล็ก ผู้พัฒนาโครงการหลัก

เป็นเอกชน โดยได้รับการสนบัสนนุเงินลงทนุสว่นหนึ่งจาก

ภาครัฐ นอกจากนัน้ จะมีเจ้าของเทคโนโลยี บริษัท ศแบงฯ 

ร่วมลงทนุด้วย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โครงการโรงไฟฟ้า 

ชีวมวลจากเหง้ามันสาํปะหลัง ขนาด 600  KW  

ที่ตัง้: บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.โพนเพ็ก  

          อ.มญัจาคีรี จ.ขอนแก่น 

เทคโนโลย ี: Gasification 

ที่มาโครงการ: ชมุชนโครงการหมูบ้่านเศรษฐกิจ

พอเพียงของกรมการพฒันาชมุชน 

ภาคกลาง : โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากฟางข้าว 

ขนาด 800 –  1,000 KW  
ที่ตัง้ :  นิคมสร้างตนเองบางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณโุลก 

เทคโนโลย ี: Gasification 

ที่มาโครงการ: ชมุชนโครงการหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงของ

กรมการพฒันาชมุชน 

 

ภาคตะวันออก : โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจาก 

เหง้ามันสาํปะหลังและซังข้าวโพด ขนาด 800 – 1,000 KW  
ที่ตัง้ : บ้านเตาถ่าน ต.ทุง่ขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบรีุ 

เทคโนโลย ี: Gasification 

ที่มาโครงการ: ชมุชนโครงการหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงของ

กรมการพฒันาชมุชน 

หมายเหต:ุ โครงการตน้แบบจํานวน 4 แหง่ เป็นขอ้เสนอแนะจากพืน้ทีท่ี ่มพส. เขา้สํารวจ หากภาครฐักาํหนดมาตรการ
สนบัสนนุโครงการตน้แบบ ควรประชาสมัพนัธใ์หชุ้มชนอืน่ๆ ท ัว่ประเทศสมคัรเขา้รว่มโครงการ โดยรฐัคดัเลอืก
ชุมชนทีม่คีวามพรอ้มสงูสดุในดา้นศกัยภาพชวีมวลและความพรอ้มของชุมชน 



การขยายผลการพฒันา 
โรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนตน้แบบ 
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แนวทางการดาํเนนิการเพือ่ขยายผลโครงการ 
โรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนตน้แบบ 

การพัฒนาโครงการตน้แบบภาครัฐตอ้งใหเ้งนิสนับสนุนการลงทนุ  กาํหนดขอ้ปฏบิตัปิระเด็น:  
ประสบการณ์ผูพ้ฒันาโครงการ ขอ้กาํหนดดา้นเทคโนโลย ีแผนการจดัการชวีมวล  
แผนการลงทนุ/การมสีว่นรว่มของชุมชน แผนธรุกจิทีต่อ้งจัดทํา และอืน่ๆ 

1. ตอ้งเร ิม่ต ัง้แตก่ารออกแบบโครงการอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

ครอบคลมุทกุดา้นทัง้ประเภทชวีมวล /เทคโนโลย ี/รปูแบบการลงทนุ และการมสีว่นรว่มของ
ชมุชน กระจายทกุภมูภิาค  เพือ่เป็นตน้แบบและตวัอยา่งสาํหรบัการศกึษาและขยายผล 
ชว่ยลดความเสีย่งของความลม้เหลวโครงการ 
 โดยการเลอืกพืน้ทีใ่นการขยายผลตอ้งเป็นพืน้ทีท่ ีม่ศีกัยภาพชวีมวลเพยีงพอสาํหรบัการ
ผลติไฟฟ้า และเป็นพืน้ทีท่ ีชุ่มชนมคีวามพรอ้ม/เขม้แข็งสาํหรบัการพฒันาทางธุรกจิ 

2. มจํีานวนโครงการตน้แบบทีเ่พยีงพอ 

มาตรการสง่เสรมิในรปูแบบการใหส้ว่นเพิม่ราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder หรอื Feed-in Tariff) 
ในอตัราพเิศษสาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าชมุชนขนาดเล็ก ทําใหโ้ครงการมผีลตอบแทน
เพยีงพอตอ่การลงทนุและจงูใจใหม้กีารลงทนุมากขึน้  

3. ใหส้ว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้าจากชวีมวลชุมชน 
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แนวทางการดาํเนนิการเพือ่ขยายผลโครงการ 
โรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนตน้แบบ (ตอ่) 

การสนบัสนนุใหม้หีนว่ยงานพีเ่ลีย้งในการพฒันาโครงการ และเป็นศนูยก์ลางดา้นขอ้มลู
สนบัสนนุแกผู่เ้ก ีย่วขอ้ง 
การสนบัสนนุดา้นเงนิทนุสําหรบัการพฒันาโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนโดยเฉพาะ ไดแ้ก ่เงนิกู ้

ดอกเบีย้ตํา่ เงนิรว่มลงทนุ เงนิสนับสนุนการศกึษาวจัิย 
การสนบัสนนุดา้นการฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้กชุ่มชนและสถาบนัการเงนิ เพือ่ใหช้มุชนเกดิ

ความเขา้ใจ/ยอมรับ/มคีวามรู/้ทักษะในดา้นการลงทนุ/การดําเนนิธรุกจิชมุชน/การบรหิารจัดการ 
เพือ่ใหช้มุชนมคีวามพรอ้มตอ่การมสีว่นรว่มในโครงการ และเพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจจากสถาบนัการเงนิ 
การสนบัสนนุดา้นการศกึษาวจิยัและพฒันาดา้นเทคโนโลย ีเป็นสิง่สําคญัทีจ่ะชว่ยลดมลูคา่การ

ลงทนุ /ชว่ยพัฒนาอตุสาหกรรมการผลติดา้นเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากชวีมวลขนาดเล็กไดด้ว้ย  

4. มาตรการสนบัสนนุอืน่ๆ จากภาครฐั 

ใหม้หีน่วยงานกลางทีใ่หข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งและครบถว้นทกุดา้น เชน่ ดา้นศกัยภาพชวีมวล เทคโนโลย ี
การเงนิ ราคาเชือ้เพลงิ ผลกระทบของโครงการตอ่ชุมชน ตลอดจนขอ้มลูอืน่ๆ ทีจํ่าเป็น   เพือ่
สรา้งความเชือ่ม ัน่/ลดความเสีย่งการลงทนุของผูป้ระกอบการและชุมชน รวมถงึ การจัดทําคูม่อื
ปฏบิตัใินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลชมุชนครบวงจร 

5.  ภาครฐัควรชว่ยเหลอืสนบัสนนุผูพ้ฒันาโครงการและ/หรอืชุมชนในการศกึษา
วเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility study) ทีถ่กูตอ้งครบถว้น 



มูลนิธิพลงังานเพือ่สิง่แวดลอ้ม 
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห ์

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทร 0 2953 9881 - 4 โทรสาร 0 2953 9885 

www.efe.or.th 



การใชง้านเทคโนโลยแีกส๊ซฟิิเคช ัน่ในการผลติไฟฟ้า 
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• จํานวนโครงการ : 6 โครงการ 
• ขนาดกําลังผลติ : 0.16-3.5 MW 
• ชวีมวล : แกลบ, ซังขา้วโพด, ขีเ้ลือ่ย และทะลายปาลม์ 
• สถานภาพ : โครงการทีย่ังคงดําเนนิการไดใ้นปัจจบุัน 1 โครงการ 

คอื บ.สพุรมี รนีวิเอเบลิ เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั 

VSPP 

• จํานวนโครงการ : 8 โครงการ 
• ขนาดกําลังผลติ : 0.02-0.4 MW 
• ชวีมวล : แกลบ 
• สถานภาพ : เป็นลักษณะโครงการวจัิยและสาธติเทคโนโลย ี

โครงการสว่นใหญ่ไมไ่ดเ้ดนิระบบอยา่งตอ่เนือ่ง 

พพ. สนบัสนนุ 

• จํานวนโครงการ : 4 โครงการ 
• ขนาดกําลังผลติ : 0.25-0.30 MW 
• ชวีมวล : เศษไมส้ับ, เหงา้มันสําปะหลัง, หญา้เนเปียรแ์ละซงั

ขา้วโพด 
• สถานภาพ : โครงการทัง้หมดอยูใ่นระหวา่งการพัฒนาโครงการ 

สนพ. & สนช. สนบัสนนุ 

• จํานวนโครงการ : 4 โครงการ  
• ขนาดกําลังผลติ : 0.1-1.5 MW 
• ชวีมวล : เศษไมส้ับ, ขีเ้ลือ่ย, ซงัขา้วโพด และขยะ 
• สถานภาพ : ไมส่ามารถเดนิเครือ่งไดต้อ่เนือ่ง 

อืน่ๆ 



รปูแบบความรว่มมอืของโรงไฟฟ้าและชุมชน 
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• ในตา่งประเทศเนน้การทีชุ่มชมมสีว่นรว่มเป็นเจา้ของโรงไฟฟ้า 

• สาํหรบัไทย ควรเนน้ทัง้การเป็นเจา้ของและการสนับสนุนระบบธรุกจิชมุชน 

• ระบบสหกรณ ์ ระดมทนุนําไปรว่มลงทนุกบัโครงการ (กอ่น/หลงัการพัฒนา) 

• การรว่มเป็นหุน้สว่น  ใหช้าวบา้นเขา้ซือ้หุน้โดยตรง (กอ่น/หลงัการพัฒนา) 

• การรว่มลงทนุโดยหนว่ยงานทอ้งถิน่ (เชน่ อบต.) โดยใชง้บประมาณ / หรอื 

ลงทนุในเชงิทรัพยส์นิชมุชน (เชน่ ความเป็นเจา้ของขยะ พืน้ที ่สทิธชิมุชน) 

• ระบบวสิาหกจิชุมชน  ตัง้กลุม่ธรุกจิชมุชน ทําธรุกจิตอ่เนือ่งกบัโครงการ 

เชน่ ระบบวสิาหกจิจัดหาเชือ้เพลงิชวีมวลจากชมุชนนําไปจําหน่ายใหโ้ครงการ 

• BOT (Build, own and transfer) 



81 

แนวทางการแกป้ญัหาดา้นเทคนคิของเทคโนโลยแีกส๊ซฟิิเคช ัน่ 

 กําลังการผลติตดิตัง้ 0.16 MW 
 เชือ้เพลงิ: ซงัขา้วโพด 
 ปัญหาทีทํ่าใหไ้มส่ามารถเดนิเครือ่งไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งในระยะแรก 
 กา๊ซรอ้นทีไ่ดม้คีณุภาพตํ่าและมทีารป์นเป้ือน 
 ปรมิาณน้ําทิง้สงูจากการใชน้ํ้าจํานวนมากในการทําความสะอาดกา๊ซ 

 การดําเนนิการปรับปรงุตาม Know-how ของเยอรมน ี
 การปรับปรงุเตาแกส๊ซฟิิเคชัน่ – ปรับตําแหน่งและปรมิาณอากาศให ้

เหมาะสม รักษระดับอณุหภมูใินหอ้งเผาไหม ้1,100 – 1,200 oC 
 การปรับปรงุระบบทําความสะอาดกา๊ซรอ้น ออกแบบระบบ Ventury 

Tank, Scrubber Tank, Moisture Separation Tank, Biomass Filter 
 การปรับปรงุระบบลดอณุหภมูกิา๊ซรอ้น เพิม่ตัวแลกเปลีย่นความรอ้น 
 การตดิตัง้ระบบอบแหง้เชือ้เพลงิ เอาความรอ้นเหลอืทิง้มาอบแหง้

เชือ้เพลงิ 
 สถานภาพปจัจบุนั  
 เดนิเครือ่งเฉพาะชว่ง Peak เนือ่งจากเครือ่งยนตก์า๊ซทีด่ัดแปลงจาก

เครือ่งยนตด์เีซลเสือ่มสภาพลง ไมส่ามารถเดนิเครือ่งไดต้ลอดเวลา  
 ผูป้ระกอบการไมป่ระสงคจ์ะเปลีย่นเครือ่งยนต ์เพือ่ใหเ้ดนิเครือ่งได ้

ตลอดเวลา เนือ่งจากการผลติในชว่ง Off Peak จะไมคุ่ม้ทนุ เพราะ
ตน้ทนุการผลติไฟฟ้าตอ่หน่วยสงูกวา่รายได ้

กรณีศกึษา :โรงไฟฟ้าชวีมวล บ.ซูพรมี รนีวิเอเบลิ เอ็นเนอรย์ ีจํากดั อ. เวยีงแกน่ จ.เชยีงราย 



สมมตฐิานในการวเิคราะหท์างการเงนิ (1)  

• รายละเอยีดมูลคา่โครงการ (บาท) 

รายการ 
Gasification (บาท) Micro 

Turbine 

100 kW 200 kW 400 kW 600 kW 1000 kW บาท 

เครือ่งจักร อปุกรณ ์และ
ระบบสาธารณูปโภค* 

10,000,000 13,500,000 20,000,000 30,000,000 51,000,000 71,150,000 

งานโยธาและอาคาร
โรงงาน* 

400,000 600,000 1,000,000 1,200,000 1,700,000 9,800,000 

อปุกรณ์เชือ่มตอ่เขา้ระบบ
สายสง่** 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ทีด่นิ** 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ดอกเบีย้ระหวา่งกอ่สรา้ง** 400,000 600,000 1,000,000 1,200,000 1,700,000 1,900,000 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ** 1,200,000 1,300,000 2,000,000 2,600,000 3,600,000 3,650,000 

Total 14,000,000 18,000,000 26,000,000 37,000,000 60,000,000 88,500,000 

หมายเหต:ุ 1. * เป็นขอ้มลูจากผูพั้ฒนาโครงการทีใ่ชล้งทนุจรงิ  
 ** ประมาณการโดย มพส. 
               2. เนือ่งจากมลูคา่โครงการกรณีโรงไฟฟ้า 500 kW และ 600 kW มคีา่ใกลเ้คยีงกัน ดังนัน้ มพส. จงึเลอืกพจิารณาโรงไฟฟ้า  
 ขนาด 600 kW ซึง่ผลติไฟฟ้าไดม้ากกวา่ 
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รา่งขอ้เสนอการพฒันาโครงการ 
โรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนตน้แบบ (เบือ้งตน้) 

83 



หลกัการ/วตัถปุระสงค ์

1. หลกัการ/เหตผุล 
 ยทุธศาสตรก์ระทรวงพลงังาน 5 ปี  (ปี 2554 – 2558) 

ยทุธศาสตร ์3      :  การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของภาคธุรกจิพลงังาน 
เป้าประสงค ์3.1   :    เกดิการพฒันาเทคโนโลยดีา้นพลงังานของประเทศ 
กลยทุธ 3.3         :    สนบัสนุนการบม่เพาะผูป้ระกอบการดา้นเทคโนโลย ี

                  พลงังานและพลงังานทดแทน 
 สนบัสนุนการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลุชุมชนตน้แบบ เพือ่สง่เสรมิ 

การนําชวีมวลชุมชนมาใชใ้นการผลติไฟฟ้า และเพือ่เป็นศนูยก์ารเรยีนรู ้
และขยายผลไปยงัพืน้ทีอ่ ืน่ทีม่ศีกัยภาพและมคีวามพรอ้มตอ่ไป 

2.  วตัถปุระสงค ์
 คดัเลอืกตน้แบบโรงไฟฟ้าชวีมวลระดบัชุมชนแบบครบวงจร 4 แหง่   

(4 ภมูภิาค ๆ ละ 1 แหง่) 
 เพือ่ใหชุ้มชนมสีว่นรว่มลงทนุในโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน การพฒันาธุรกจิ 

จาํหนา่ยชวีมวลใหแ้กโ่รงไฟฟ้า เป็นการเพิม่รายได/้สรา้งอาชพีใหค้นในชุมชน  
 เพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลย ีและความรูเ้ก ีย่วกบัโรงไฟฟ้าชวีมวลในเชงิพาณชิย ์ 

เพือ่พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความเป็นอยูข่องชุมชน  
 มตีน้แบบเทคโนโลยแีละการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนทีป่ระสบ

ผลสําเร็จและสามารถนําไปขยายผลตอ่ไดใ้นพืน้ทีท่ ีม่ศีกัยภาพตอ่ไป 
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พืน้ที/่ระยะเวลา/งบประมาณ 

  พืน้ทีด่าํเนนิการ 
  ชมุชนทีม่ศีกัยภาพ/ความพรอ้มในการพัฒนาโครงการตน้แบบ

โรงไฟฟ้าชวีมวลชมุชน จํานวน 4 แหง่ (4 ภมูภิาค ๆ ละ 1 แหง่)   
  ⊗ ภาคเหนอื      ⊗ ภาคกลาง   
  ⊗ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื   ⊗ ภาคตะวนัออก  

  ระยะเวลาดาํเนนิงาน 5 ปี 

  งบประมาณ         122 ลา้นบาท 
  (1) คา่จา้งทีป่รกึษา และจัดการสมัมนา 1 ครัง้  

      จํานวนเงนิ 20 ลา้นบาท 
  (2) เงนิสนับสนุนการลงทนุเริม่ตน้ (Investment subsidy)    

      โครงการตน้แบบ  4 แหง่ จํานวนเงนิ 102 ลา้นบาท  
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ขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑ ์
ในการขอรบัการสนบัสนนุ 

   ผูม้สีทิธยิ ืน่ขอ้เสนอ :   
       ผูท้ีม่ศีกัยภาพพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลชมุชน  

   ตัง้แต ่ 500 - 1,000 KW  เพือ่จําหน่ายเขา้ระบบ กฟน. หรอื กฟภ. 
  เง ือ่นไขในการใหก้ารสนบัสนุน 
 ตอ้งเปิดโอกาสใหช้มุชนมสีว่นรว่มในการพัฒนาโรงไฟฟ้าชวีมวลชมุชน  

ทัง้ในรปูแบบการถอืหุน้/การมคีนในพืน้ทีร่ว่มเป็นพนักงานโรงไฟฟ้า 
 ตอ้งมกีารจัดตัง้กลุม่ธรุกจิจัดหา/จําหน่ายเชือ้เพลงิชวีมวล 

โดยมสีญัญารับซือ้ทีช่ดัเจน+กําหนดราคารับประกนัขัน้ตํา่ 
 ตอ้งมนัีกลงทนุทีม่ปีระสบการณ์ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าชวีมวล  

โดยผูพั้ฒนาโครงการตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้หลกั+เจา้ของเทคโนโลย ี
รว่มลงทนุดว้ย 

 ตอ้งนําเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้า 
ทีม่อียูใ่นปัจจบุนั และการแผนการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
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อตัราการสนบัสนนุเงนิ 
 

ขนาดโรงไฟฟ้า 

สนับสนุนเงนิ 
ในชว่งพัฒนาโครงการ 

และ 3 ปีแรกการเดนิเครือ่ง
โรงไฟฟ้า 

เงนิสนับสนุนพเิศษ 
สําหรับโรงไฟฟ้า 
ชวีมวลฟางขา้ว 

รวมวงเงนิ 
สนับสนุน 

ตัง้แต ่600 kW 
แตไ่มเ่กนิ 800 kW 

ชว่งพัฒนาโครงการ : 30%   
มลูคา่การลงทนุ 
≤  12 ลา้นบาท/โครงการ 
3 ปีแรก : 2 ลา้นบาท/ปี 
รวม 18 ลา้นบาท/โครงการ 

ใหแ้กธ่รกุจิชมุชน 
ในการลงทนุรถเกีย่ว
และรวบรวมฟางขา้ว  
0.5 ลา้นบาท/โครงการ 

 
ไมเ่กนิ 18.5 ลา้น
บาท/โครงการ 

800 - 1,000 kW 

ชว่งพัฒนาโครงการ : 25%  
มลูคา่การลงทนุ 
≤ 16 ลา้นบาท/โครงการ 
3 ปีแรก : 3 ลา้นบาท/ปี 
รวม 25 ลา้นบาท/โครงการ 

ใหแ้กธ่รกุจิชมุชน 
ในการลงทนุรถเกีย่ว
และรวบรวมฟางขา้ว  
0.5 ลา้นบาท/โครงการ 
 

 
ไมเ่กนิ 25.5 ลา้น
บาท/โครงการ 
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ขอ้กาํหนดเทคโนโลย ี
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SPEC ข ัน้ตํา่ Gasification SPEC ข ัน้ตํา่ Micro Steam Turbine 



กรอบในการคดัเลอืกโครงการตน้แบบ 

 (1) ผูพ้ฒันาโครงการ : ควรภาคเอกชนทีม่ปีระสบการณ์/เจา้ของเทคโนโลย ี
       เป็นผูล้งทนุหลกั เพือ่ลดภาระดา้นเงนิทนุและลดความเสีย่งดา้นเทคโนโลย ี

 (2) พืน้ทีโ่ครงการ :  ตอ้งเป็นพืน้ทีท่ี ่

•  มศีกัยภาพชวีมวลชมุชนเพยีงพอ 
• ชมุชนมคีวามเขม้แข็ง/ความพรอ้มสําหรับการพัฒนาโครงการ 

 (3) ขนาดของโรงไฟฟ้า :  สอดคลอ้งกับศักยภาพชวีมวลคงเหลอืในพืน้ที ่ 
      เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กทีคุ่ม้คา่ในเชงิพาณชิย ์กําลงัการผลติ 400 KW - 1 MW 

 (4) การจดัการเพือ่ความเพยีงพอดา้นเชือ้เพลงิ  : มกีารบรหิารความเสีย่ง   
       ดา้นเชือ้เพลงิ (แผนจัดหาชวีมวลจากพืน้ทีใ่กลเ้คยีงและชวีมวลอืน่เสรมิดว้ย)  
       มกีารสํารองเชือ้เพลงิเพยีงพอ/ตอ่เนื่อง เลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีใ่ชช้วีมวลได ้
       หลากหลาย 
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กรอบในการคดัเลอืกโครงการตน้แบบ (ตอ่) 

 (5) การจดัการดา้นเทคโนโลย ี
 เลอืกเทคโนโลยทีีม่กีารพสิจูนแ์ละไดรั้บการยอมรับแลว้  
   ใหเ้จา้ของเทคโนโลย/ีผูม้ปีระสบการณ์รว่มลงทนุดว้ย  
   กําหนด SPEC  ขัน้ตํา่ของอปุกรณ์หรอืระบบทีสํ่าคญั  
   กําหนดใหม้ ีPerformance Guarantee  
   กําหนดระยะเวลารับประกนัการใชง้านอปุกรณ์ขัน้ตํา่ 3 ปี  

ทัง้นี ้ตอ้งมผีูเ้ชีย่วชาญหรอืทีป่รกึษาเป็นพีเ่ลีย้ง 

 (6) การลงทนุและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งของชุมชน  
  ชมุชนมสีว่นรว่มดา้นการลงทนุในโรงไฟฟ้า  
  จัดตัง้กลุม่ธรุกจิชมุชนรวบรวมและจําหน่ายชวีมวลใหแ้กโ่รงไฟฟ้า  
  มสีญัญาซือ้ขายชวีมวลกบัธรุกจิชมุชนเป็นลําดับแรก  
  มกีารรับประกนัราคารับซือ้ขัน้ตํา่ทีเ่หมาะสมดว้ย 
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กรอบในการคดัเลอืกโครงการตน้แบบ (ตอ่) 

(7) การมสีว่นรว่มของชุมชนในการบรหิารโรงไฟฟ้า 
  ใหข้อ้มลูขา่วสารแกช่มุชนตลอดระยะเวลาของโครงการ 
   ใหค้วามสําคญักบัชมุชน  ชีแ้จงทําความเขา้ใจ/รับฟังความคดิเห็น/  
     ปรับเปลีย่นการดําเนนิการ เพือ่ใหเ้กดิการยอมรับของชมุชน 
   การจัดตัง้คณะกรรมการรว่มตดิตามการกอ่สรา้ง/การดําเนนิงานของ 
     โรงไฟฟ้าตน้แบบ  เพือ่ใหเ้กดิการตดัสนิใจรว่มกนั 
   การจา้งคนในพืน้ทีเ่ป็นพนักงานโรงไฟฟ้า 
   เปิดใหช้มุชนเขา้เยีย่มชมโรงไฟฟ้าชวีมวลชมุชนไดต้ลอดเวลา 

(8) แผนธุรกจิ : ตอ้งครบถว้นชดัเจนในประเด็นตา่งๆ  
  ศกัยภาพและการบรหิารความเสีย่งชวีมวล 
  เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าทีเ่ลอืกใช ้
  การวเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างการเงนิ 
  การขออนุญาตตา่งๆ โดยเฉพาะในเรือ่ง การจัดรับฟังความคดิเห็น  

 การทําประชาพจิารณ์ การขออนุญาตกอ่สรา้ง ฯลฯ 
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โครงสรา้งการบรหิารโครงการ 
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แผนการดาํเนนิงานและการใชจ้า่ยเงนิ 
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พืน้ทีท่ ีม่ศีกัยภาพชวีมวลชุมชน (แกลบจากโรงสชีุมชน) 

อนัดบั จังหวดั 
ผลผลติขา้วรวม 

 ปี 52/53  
(ตัน) 

ชวีมวลประเภทแกลบ 

ปรมิาณทีเ่กดิขึน้ 
(ตัน) 

ปรมิาณคงเหลอื 
(ตัน) 

ศกัยภาพ 
ในการผลติไฟฟ้า 

 (kW) 

ศกัยภาพสําหรับการ
พัฒนาโรงไฟฟ้า

ชมุชน (kW) 
1 นครสวรรค ์ 1,798,603 413,679 150,148 12,675 7,605 
2 พจิติร 1,262,950 290,479 105,432 8,900 5,340 
3 พษิณุโลก 1,118,221 257,191 93,350 7,880 4,728 
4 กําแพงเพชร 973,558 223,918 81,273 6,861 4,117 
5 เชยีงราย 930,866 214,099 77,709 6,560 3,936 
6 นครราชสมีา 1,154,091 265,441 71,350 6,023 3,614 
7 รอ้ยเอด็ 1,047,355 240,892 64,751 5,466 3,280 
8 อบุลราชธาน ี 1,043,366 239,974 64,504 5,445 3,267 
9 สรุนิทร ์ 1,024,820 235,709 63,358 5,348 3,209 
10 สโุขทัย 728,984 167,666 60,856 5,137 3,082 
11 บรุรัีมย ์ 945,409 217,444 58,448 4,934 2,960 
12 เพชรบรูณ์ 683,000 157,090 57,017 4,813 2,888 
13 ศรสีะเกษ 885,769 203,727 54,761 4,623 2,774 
14 นครปฐม 515,142 118,483 52,098 4,398 2,639 
15 ขอนแกน่ 802,152 184,495 49,592 4,186 2,512 
16 มหาสารคาม 731,646 168,279 45,233 3,818 2,291 
17 กาฬสนิธุ ์ 651,085 149,750 40,252 3,398 2,039 
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อนัดบั จงัหวดั 
ผลผลติขา้วรวม 

 ปี 52/53  
(ตนั) 

ชวีมวลประเภทฟางขา้ว 
ปรมิาณที่
เกดิข ึน้ 
(ตนั) 

ปรมิาณ
คงเหลอื 

(ตนั) 

ศกัยภาพในการ
ผลติไฟฟ้า 

 (kW) 

ศกัยภาพสาํหรบัการ
พฒันาโรงไฟฟ้าชุมชน 

(kW) 
1 นครสวรรค ์ 1,798,603 881,315 282,021 24,348 14,609 
2 พจิติร 1,262,950 618,846 198,031 17,097 10,258 
3 สพุรรณบรุ ี 1,334,919 654,110 183,151 15,812 9,487 
4 พษิณุโลก 1,118,221 547,928 175,337 15,138 9,083 
5 นครราชสมีา 1,154,091 565,505 175,306 15,135 9,081 
6 รอ้ยเอ็ด 1,047,355 513,204 159,093 13,735 8,241 
7 อบุลราชธานี 1,043,366 511,249 158,487 13,683 8,210 
8 สรุนิทร ์ 1,024,820 502,162 155,670 13,440 8,064 
9 กําแพงเพชร 973,558 477,043 152,654 13,180 7,908 
10 เชยีงราย 930,866 456,124 145,960 12,602 7,561 
11 บรุรัีมย ์ 945,409 463,250 143,608 12,398 7,439 
12 อยธุยา 996,854 488,458 136,768 11,808 7,085 
13 ศรสีะเกษ 885,769 434,027 134,548 11,617 6,970 
14 ชยันาท 947,483 464,267 129,995 11,223 6,734 
15 ขอนแกน่ 802,152 393,054 121,847 10,520 6,312 
16 ฉะเชงิเทรา 667,113 326,885 117,679 10,160 6,096 
17 สโุขทัย 728,984 357,202 114,305 9,868 5,921 
18 มหาสารคาม 731,646 358,507 111,137 9,595 5,757 
19 เพชรบรูณ์ 683,000 334,670 107,094 9,247 5,548 
20 กาฬสนิธุ ์ 651,085 319,032 98,900 8,538 5,123 
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พืน้ทีท่ ีม่ศีกัยภาพชวีมวลชุมชน (ฟางขา้ว) 



อนัดบั จงัหวดั 
ผลผลติขา้วรวม 

 ปี 52/53  
(ตนั) 

ชวีมวลประเภทฟางขา้ว 
ปรมิาณที่
เกดิข ึน้ 
(ตนั) 

ปรมิาณ
คงเหลอื 

(ตนั) 

ศกัยภาพในการ
ผลติไฟฟ้า 

 (kW) 

ศกัยภาพสาํหรบัการ
พฒันาโรงไฟฟ้าชุมชน 

(kW) 

21 ลพบรุ ี 715,508 350,599 98,168 8,475 5,085 
22 อดุรธาน ี 596,087 292,083 90,546 7,817 4,690 
23 สกลนคร 584,807 286,555 88,832 7,670 4,602 
24 นครศรธีรรมราช 288,772 141,498 84,899 7,330 4,398 
25 อตุรดติถ ์ 472,077 231,318 74,022 6,390 3,834 
26 ชยัภมู ิ 475,873 233,178 72,285 6,240 3,744 
27 ปราจนีบรุ ี 372,057 182,308 65,631 5,667 3,400 
28 สงิหบ์รุ ี 461,721 226,243 63,348 5,470 3,282 
29 อทุัยธาน ี 399,003 195,511 62,564 5,402 3,241 
30 สงขลา 209,804 102,804 61,682 5,325 3,195 
31 ปทมุธาน ี 448,814 219,919 61,577 5,317 3,190 
32 หนองคาย 397,312 194,683 60,352 5,210 3,126 
33 เชยีงใหม ่ 375,330 183,912 58,852 5,082 3,049 
34 พัทลงุ 198,093 97,066 58,239 5,028 3,017 
35 ยโสธร 382,653 187,500 58,125 5,018 3,011 
36 นครนายก 329,385 161,399 58,104 5,017 3,010 
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พืน้ทีท่ ีม่ศีกัยภาพชวีมวลชุมชน (ฟางขา้ว) (ตอ่) 



อนัดบั จงัหวดั 
ผลผลติมนั

สาํปะหลงัรวม 
 ปี 52/53 (ตนั) 

ชวีมวลประเภทเหงา้มนัสําปะหลงั 

ปรมิาณที่
เกดิข ึน้ 
(ตนั) 

ปรมิาณ
คงเหลอื 

(ตนั) 

ศกัยภาพในการ
ผลติไฟฟ้า 

 (kW) 

ศกัยภาพสาํหรบัการ
พฒันาโรงไฟฟ้า

ชุมชน (kW) 

1 นครราชสมีา 5,050,774 1,010,155 666,702 26,770 16,062 

2 กําแพงเพชร 1,696,789 339,358 223,976 8,993 5,396 

3 ชยัภมู ิ 1,039,124 207,825 137,164 5,507 3,304 

4 ชลบรุ ี 1,001,083 200,217 130,141 5,225 3,135 

5 สระแกว้ 972,735 194,547 126,456 5,077 3,046 

6 กาฬสนิธุ ์ 909,352 181,870 120,034 4,820 2,892 

7 นครสวรรค ์ 874,351 174,870 115,414 4,633 2,780 

8 กาญจนบรุ ี 828,317 165,663 107,681 4,323 2,594 

9 ฉะเชงิเทรา 790,459 158,092 102,760 4,127 2,476 

10 ขอนแกน่ 661,024 132,205 87,255 3,503 2,102 

11 จันทบรุ ี 648,006 129,601 84,241 3,382 2,029 
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พืน้ทีท่ ีม่ศีกัยภาพชวีมวลชุมชน (เหงา้มนัสําปะหลงั) 



อนัดบั จงัหวดั 

ผลผลติขา้วโพด
เลีย้งสตัวร์วม 

 ปี 52/53  
(ตนั) 

ชวีมวลประเภทซงัขา้วโพด 

ปรมิาณ
เกดิข ึน้ 
(ตนั) 

ปรมิาณ
คงเหลอื 

(ตนั) 

ศกัยภาพในการ
ผลติไฟฟ้า 

 (kW) 

ศกัยภาพสาํหรบัการ
พฒันาโรงไฟฟ้า

ชุมชน (kW) 

1 เพชรบรูณ์ 689,076 165,378 115,211 9,823 5,894 

2 ตาก 406,698 97,608 67,999 5,798 3,479 

3 น่าน 333,358 80,006 55,736 4,753 2,852 

4 นครราชสมีา 496,174 119,082 53,303 4,545 2,727 

5 เชยีงราย 293,491 70,438 49,071 4,185 2,511 

6 นครสวรรค ์ 249,846 59,963 41,773 3,562 2,137 

7 เลย 365,710 87,770 39,288 3,350 2,010 
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พืน้ทีท่ ีม่ศีกัยภาพชวีมวลชุมชน (ซงัขา้วโพด) 



SPEC ข ัน้ตํา่ Gasification 
ขอ้มลูการออกแบบ หนว่ย ขอ้กาํหนดข ัน้ตํา่ 

Lower Heating Value  MJ/Nm3 4.5 

องคป์ระกอบของกา๊ซรอ้น     

Tar mg/Nm3 < 10 
Particle mg/Nm3 < 10 
CO %vol 15 – 20 
CO2 %vol 15 – 20 
N2 %vol 45 – 55 
CH4 %vol 1-3 
H2 %vol 18 – 20 

อณุหภมูขิองกา๊ซรอ้นกอ่นเขา้เครีอ่งยนตก์า๊ซ ๐C < 40 

ประสทิธภิาพของ Gasifier + ระบบ Cleaning % 75 

ประสทิธภิาพของ Gas Engine % 30 

จํานวนชัว่โมงในการเดนิเครือ่งตอ่ปี ชัว่โมง 6,132 

การรับประกนัและบรกิารหลงัการขาย ปี 3 
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SPEC ข ัน้ตํา่ Micro Steam Turbine 

คณุลกัษณะของระบบ 
และอปุกรณ์ 

หนว่ย ขอ้กาํหนดข ัน้ตํา่ 

1. หมอ้ไอน้ํา  ประสทิธภิาพ (%) >= 83% 

2. เครือ่งกําเนดิไฟฟ้า 
    ชนดิกงัหันไอน้ํา 

ประสทิธภิาพ (%) >= 90% 

3. จํานวนชัว่โมง 
    ในการเดนิเครือ่งตอ่ปี 

ชัว่โมง 6,160 

4. ปรมิาณพลังไฟฟ้า 
    ทีใ่ชใ้นโรงไฟฟ้า 

% 
<= 12%  

ของกําลงัการผลติตดิตัง้ 
5.  Electrical gross 
    plant efficiency 

ประสทิธภิาพ (%) >= 18% 

6.  Heat Rate kJ/kWh <= 25,000 

7. ระยะเวลา 
การกอ่สรา้ง 

เดอืน 12 เดอืน 

8. ระยะเวลา 
การรับประกนั 

ปี 3 ปี 
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ขอ้กาํหนดเทคโนโลยขี ัน้ตํา่ 

 
• เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากชวีมวล สําหรับโรงไฟฟ้าชวีมวลชมุชนตน้แบบ  

ขนาดกําลงัการผลติ 600 กโิลวตัตข์ ึน้ไปจนถงึ 1,000 กโิลวตัต ์ 
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SPEC ข ัน้ตํา่ Gasification SPEC ข ัน้ตํา่ Micro Steam Turbine 
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คดัเลอืก 
ชุมชนเขม้แข็ง 

ประเมนิศกัยภาพชวีมวล
รายจงัหวดั/อาํเภอ 

ชุมชนทีม่คีวามพรอ้มดา้นศกัยภาพ
ศกัยภาพและการบรหิารจดัการ 

Matching 

ศกึษา/วเิคราะห ์
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
และวเิคราะหความเป็นไป
ไดท้างการเงนิ 

Survey 

ออกแบบวางแผนการบรหิารจดัการ  
เนน้การมสีว่นรว่ม 

Survey 

เสนอแนะนโยบายในการสง่เสรมิ 
และสนบัสนนุชุมชน 

ศกึษาโอกาสการขยายผลการ
บรหิารจดัการ รฟ.ชวีมวลชุมชน

แบบครบวงจร 

รปูแบบโรงไฟฟ้าชวีมวล
ชุมชนแบบครบวงจร 

                 กรอบวธิกีารดาํเนนิงาน 

(1)  พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ 
(2)  ชมุชนทีม่คีวามพรอ้ม 
      (เขา้ใจ & เขม้แข็ง) 
(3)  ความพรอ้มของสายสง่ 
(4)  ความพรอ้มเรือ่งการลงทนุ/ 
       ระบบวสิาหกจิชมุชน  



โครงการนํารอ่งเพือ่ผลติพลงังานทดแทนจากชวีมวลในระดบัชุมชน 
 

สํานักงานนวัตกรรมแหง่ชาต ิ

• อตัราการสนบัสนนุ:เงนิสาํหรับการกอ่สรา้งระบบผลติกา๊ซเชือ้เพลงิเพือ่ผลติพลงังานความรอ้นหรอืพลงังาน
ไฟฟ้าไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของเงนิลงทนุทัง้หมด แตไ่มเ่กนิวงเงนิที ่สนช. กําหนดไวด้งันี ้

– ระบบผลติความรอ้น 
ระบบที ่1 ขนาด 50 กก.ชวีมวล/ชม. เงนิสนับสนุนไมเ่กนิ 1 ลา้นบาทตอ่แหง่ (4 แหง่) 
ระบบที ่2 ขนาด 100 กก.ชวีมวล/ชม. เงนิสนับสนุนไมเ่กนิ 1.5 ลา้นบาทตอ่แหง่ (3 แหง่) 
ระบบที ่3 ขนาด 200 กก.ชวีมวล/ชม. เงนิสนับสนุนไมเ่กนิ 2.4 ลา้นบาทตอ่แหง่ (1 แหง่) 

– ระบบผลติไฟฟ้า 
ระบบที ่1 ขนาด 150 กโิลวัตต ์จํานวน 1 แหง่ เงนิสนับสนุนไมเ่กนิ 6 ลา้นบาทตอ่แหง่ (1 แหง่) 
ระบบที ่2 ขนาด 250 กโิลวัตต ์จํานวน 2 แหง่ เงนิสนับสนุนไมเ่กนิ 10 ลา้นบาทตอ่แหง่ (2 แหง่) 

ในการพจิารณาวงเงนิสนับสนุน ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งแสดงรายการคา่ลงทนุจําแนกรายละเอยีด 
(Breakdown) ตามระบบและอปุกรณ์หลกั เพือ่นําเสนอให ้สนช. พจิารณาความเหมาะสมของแตล่ะรายงาน 
พรอ้มรายละเอยีดทางดา้นเทคนคิตา่งๆ ตามแบบยืน่ขอ้เสนอทางเทคนคิและแบบยืน่ขอ้เสนอทางการเงนิที่
ไดกํ้าหนดไวใ้นเอกสารเชญิชวน 
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หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืก 
1. คณุสมบตัขิองผูป้ระกอบการทีจ่ะเขา้รว่มโครงการ 

– โครงการทีย่ืน่ขอรับทนุตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้รหิารของบรษัิท 
– ผูป้ระกอบการทีย่ืน่ขอ้เสนอโครงการจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึศักยภาพของบรษัิท และประวตักิารดําเนนิธรุกจิทีผ่า่นมา หากมผีลประกอบการ

ยอ้นหลัง 3 ปีทีผ่า่นมาประกอบ จะมสีว่นสําคญัตอ่การพจิารณา 
– ผูป้ระกอบการทีย่ืน่ขอ้เสนอโครงการ จะตอ้งชีแ้จงแนวทางการดําเนนิโครงการ รวมทัง้ระบรุายละเอยีดของโครงการเบือ้งตน้ ตามแบบฟอรม์

ขอ้เสนอโครงการทีกํ่าหนด 
– ตอ้งเป็นนติบิคุคลทีม่สีดัสว่นผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการไทยไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 51 

2. เกณฑค์ณุสมบตัขิ ัน้ตํา่ ของขอ้เสนอทีส่ามารถยืน่ขอรบัการสนบัสนนุ 
– เป็นระบบผลติกา๊ซเชือ้เพลงิสงัเคราะหจ์ากชวีมวลดว้ยเทคโนโลยกีา๊ซซฟิิเคชัน่ ทีม่คีวามสามารถรองรับปรมิาณชวีมวล ไดต้ัง้แต ่50 กก.ชวี

มวล/ชัว่โมง ขึน้ไป สําหรับระบบผลติพลังงานความรอ้น และตัง้แต ่150 กโิลวตัต ์ขึน้ไป สําหรับระบบผลติพลังงานไฟฟ้า 
– มรีายละเอยีดการจัดหาชวีมวลและแผนการบรหิารจัดการชวีมวลใหส้อดคลอ้งกบัระบบผลติกา๊ซเชือ้เพลงิสงัเคราะห ์ตามแผนงานทีข่อรับการ

สนับสนุน 
– มกีารนํากา๊ซเชือ้เพลงิสงัเคราะหท์ีผ่ลติไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นรปูแบบพลงังานทดแทนอยา่งนอ้ย 80% ของการคาดการณ์ปรมิาณกา๊ซเชือ้เพลงิ

สงัเคราะหท์ีผ่ลติได ้โดยวดัจากปรมิาณกา๊ซเชือ้เพลงิทีผ่ลติไดเ้ปรยีบเทยีบกบักา๊ซเชือ้เพลงิทีนํ่าไปใช ้
– ในกรณีทีจ่ะตอ้งมรีะบบเกบ็สํารองกา๊ซเชือ้เพลงิสงัเคราะห ์ผูย้ ืน่ขอเสนอโครงการตอ้งเสนอรายละเอยีดวธิกีารเกบ็สํารองและปรมิาณการเกบ็

สํารองกา๊ซเชือ้เพลงิสงัเคราะหใ์หส้อดคลอ้งกบัปรมิาณทีผ่ลติไดแ้ละอตัราการใชง้าน 
– ระบบทีจั่ดสรา้งจะตอ้งมแีนวทางในการบรหิารจัดการของเสยีหรอืน้ําทิง้ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
– การออกแบบระบบผลติกา๊ซเชือ้เพลงิสงัเคราะหแ์ละกระบวนการนํากา๊ซเชือ้เพลงิสงัเคราะหไ์ปใชป้ระโยชนท์ัง้ในรปูแบบพลงังานความรอ้นและ

พลังงานไฟฟ้า ตอ้งคํานงึถงึความปลอดภยัในการใชง้านระบบและอปุกรณ์ตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
– ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งระบบผลติกา๊ซเชือ้เพลงิสงัเคราะหแ์ละระบบการนํากา๊ซเชือ้เพลงิไปใชป้ระโยชน ์ตอ้งใชเ้วลาไมเ่กนิ 180 วัน 

สําหรับระบบผลติความรอ้น และ 240 วัน สําหรับระบบผลติไฟฟ้า นับจากวันทีล่งนามในขอ้ตกลงเขา้รว่มโครงการ 
– สําหรับระบบผลติไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากระบบตอ้งสามารถนํามาใชป้ระโยชนใ์นกจิการของผูเ้สนอโครงการหรอืขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง

หรอืการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
– สําหรับระบบผลติไฟฟ้า ตอ้งมแีผนการดําเนนิงานชีแ้จงการมสีว่นรว่มของประชาชนทีช่ดัเจนและผา่นประชาพจิารณ์ (Publish Hearing) หรอื

ประชามต ิรวมถงึสญัญาขายไฟฟ้า กบัการไฟฟ้านครหลวงหรอืการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค กรณีทีข่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้านครหลวงหรอืการ
ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

– สําหรับระบบผลติไฟฟ้า การทดสอบประสทิธภิาพของระบบตอ้งทดสอบดว้ยระยะเวลาไมตํ่่ากวา่ 1 ชัว่โมงทีกํ่าลงัการผลติทีร่ะบใุนขอ้เสนอ
โครงการ 

– สําหรับระบบผลติไฟฟ้า บรษัิททีป่รกึษาออกแบบระบบ (Technology Provider) ควรจะเสนอชือ่ลกูคา้ (ผูป้ระกอบการ) ทัง้ระบบผลติไฟฟ้า
และระบบผลติความรอ้น 
 
หมายเหต ุผลการพจิารณาการสนบัสนนุโครงการฯจากคณะทํางานฯ ถอืวา่เป็นทีส่ ิน้สดุ 
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•  ระบบผลติไฟฟ้า 

• ไบรท์  
• ตดิตัง้และทดสอบประสทิธภิาพระบบเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยมกํีาลังการผลติขนาด 250 kW (สงูสดุ 400 kW) 
• 5 พฤษภาคม 2555 จําหน่ายไฟฟ้า ขนาด 250 กโิลวตัต ์ 

• คนป่ันไฟ:   
• สง่เสรมิใหเ้กษตรกรปลกูกระถนิโตเร็ว 
• บรษัิทมกีารปรับปรงุแบบทางวศิวกรรมเพิม่เตมิในสว่นของเตาผลติกา๊ซเชือ้เพลงิสงัเคราะห ์และระบบทําความสะอาดกา๊ซเชือ้เพลงิ 

และเพิม่ขนาดกําลังการผลติจาก 250 kW เป็น 400 kW  
• คาดวา่จะทดสอบระบบ Gasification ใน ต.ค. 55 และ  
• ก.ค. 55 เริม่ดําเนนิการกอ่สรา้งงานฐานรากและเทพืน้อาคาร 

• สลกัเพชร:  
• ใชห้ญา้เนเปียร ์ 
• คาดวา่จะตดิตัง้เครือ่งจักรไดเ้สร็จสิน้ในเดอืนตลุาคม 2555 
• ก.ค. 55 งานโยธาแลว้เสร็จทัง้หมด 

• หนองบวั กรนีพาวเ์วอร:์ ไดล้งนามในสญัญารับเงนิสนับสนุนเมือ่วันที ่17 สงิหาคม 2555 
• เพชรภพูาน: ไดล้งนามในสญัญารับเงนิสนับสนุนเมือ่วนัที ่17 สงิหาคม 2555 
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•  ระบบผลติความรอ้น 



รปูแบบโครงสรา้งทางการเงนิของโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนตน้แบบ 

• มลูคา่การลงทนุโครงการตน้แบบขนาด 1 MW เทา่กับ 70 ลา้นบาท  
• ไดรั้บเงนิสนับสนุนการลงทนุเริม่แรก 25 ลา้นบาท 
• ตอ้งจัดหาเงนิอกี 45 ลา้นบาท 
หลกัการ 
• เงนิสนับสนุนทีไ่ดจ้ากภาครัฐไมถ่อืวา่เป็นสว่นทนุ  
• โครงการแรกๆ มโีอกาสทีจ่ะไมไ่ดรั้บสนิเชือ่จากสถาบันการเงนิเลย  
 จําเป็นตอ้งใช ้ESCO Fund ชว่ยสรา้งความเชือ่ม ัน่ใหก้บัสถาบนัการเงนิและชุมชน 
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70 MB 

ESCO Fund : 15-20 MB จัดวา่เป็นสว่น
ของชมุชน โดยใหช้มุชนคอ่ยๆ ซือ้หุน้คนื 

สนิเชือ่จากธนาคาร : 
15-20 MB  

เจา้ของเทคโนโลย ี: 10 – 15 MB 

รบัเงนิสนบัสนนุการ
ลงทนุ 25 MB 45 MB 

หมายเหต:ุ เงนิสนับสนุนการลงทนุเริม่แรก
ไมส่ามารถโอนเป็นหุน้ได ้ 
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