ตีฆ้องไฟฟ้ าจากหญ้าเนเปี ยร์

ก.พลังงานตีฆอ้ งโครงการผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเลี้ยงช้าง เซ็นสัญญาอุ ดหนุ น 13 โครงการนาร่องส่งเสริม
เกษตรกรขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกก่อนหาข้อมูลกาหนดอัตราค่าต้นทุนรับซื้อไฟ ด้านกรมโรงงานเคาะ 4 ใบอนุ ญาต
โรงงานไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ประเดิมพร้อมวางกรอบพิจารณาออกใบอนุญาตใน 45 วัน
นายประมวล จันทร์พงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน (พพ.) เปิ ดเผยว่าใน
เดือน ก.พ. นี้ พพ. จะลงนามในสัญญาการช่วยเหลือเงินลงทุนสาหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปี ยร์ (หญ้า
เลี้ยงช้าง) แก่เอกชนและหน่ วยงานอิสระรวม 13 แห่ง โดยเกณฑ์การช่วยเหลือ พพ. จะใช้เงินจากกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานทีไ่ ด้รบั การจัดสรร 800 ล้านบาท ช่วยเหลือผูล้ งทุนผลิตไฟฟ้า 13 ราย ผลิตไฟฟ้าแห่ง
ละ 1 เมกะวัตต์รวม 13 เมกะวัตต์ รายละไม่เกิน 20% หรือวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท จากปกติการลงทุนผลิต
ไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์ จะใช้งบประมาณอยูท่ ่ี 100 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปี ยร์ทงั ้ 13 รายมาจากการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่กี าหนดจากผู้สมัคร
รวม 50 ราย โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านเงินทุน เทคโนโลยี การถือครองถือทีด่ นิ ซึง่ มีผผู้ ่านการคัดเลือก 11
ราย และมาจากองค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึก 2 ราย กระจายอยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคกลาง รายละประมาณ 1,000 ไร่ คาดว่าผูล้ งทุนจะสามารถผลิตไฟฟ้าและเริม่ ขายไฟเข้าระบบของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคได้ปลายปี 57 ในอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าระบบสนับสนุ นตามต้นทุนทีแ่ ท้จริง (ฟี ด อินทารีฟ) 4.50 บาทต่อ
หน่ วย “การผลิตไฟฟ้ารวม 13 เมกะวัตต์ ถือเป็ นแปลงสาธิตเพื่อให้ พพ. กระทรวงพลังงาน นาผลการดาเนินการ
มาวิเคราะห์ความคุม้ ค่าด้านการลงทุนจากการกาหนดฟีดอินทารีฟที่ 4.50 บาทต่อหน่วย”

นายประมวลกล่ า วว่า พพ. มันใจว่
่ า โครงการดัง กล่ า วจะประสบความสาเร็จ และสามารถส่ ง เสริมให้
เกษตรกรและเอกชนทัวไปสนใจปลู
่
กหญ้าเนเปียร์ได้ภายในปี 58 เพื่อใช้เป็ นชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้มปี ริมาณเพิม่ ขึน้ “ หญ้าเนเปียร์ถอื เป็ นพืชพลังงานทีส่ ามารถทดแทนการ
ปลูกพืชชนิดอื่น อาทิ ข้าว ซึง่ ปจั จุบนั ราคาค่อนข้างตก ขณะที่หญ้าเนเปี ยร์ตามคุณสมบัตสิ ามารถตัดขายได้ปีละ 5
ครัง้ เพราะใช้เวลาปลุกต่อครัง้ 2-3 เดือน ผลผลิตต่อปี อยู่ท่ี 60-100 ตัน ตามสภาพพื้นที่ และอายุการปลูกต่อรอบจะ
นานถึง 7 ปี เพราะเมือ่ ตัดขายแล้วสามารถแตกยอดขึน้ ได้อกี ทาให้คุม้ ค่าต่อการลงทุน คานวณแล้วรายได้มากกว่าการ
ปลูกข้าวแน่ นอน” นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
อธิบ ดีก รมโรงงาน (กรอ.) เปิ ด เผยว่า ขณะนี้ มผี ู้แ จ้งขอรับ
ใบอนุญาตโรงงานจากคณะกรรมการกลันกรองการพิ
่
จารณา อนุญาตโรงงานบางประเภทที่มผี ลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวติ และสิง่ แวดล้อม (รง.4) เพื่อผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ทัง้ ใน
ส่ ว นที่ย ืนขอรับ ใบอนุ ญ าตผ่ า นส านัก งานอุ ต สาหกรรมจังหวัด ในพื้น ที่นัน้ ๆ โดยตรง และยื่น ผ่ า นส านักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (เรคกูเลเตอร์) โดยทัง้ สองหน่ วยงานได้ส่งต่อมาให้ กรอ. เมื่อเดือน พ.ย. ที่
ผ่านมา รวม 61 ราย ซึง่ ในจานวนดังกล่าว กรอ. ได้รบั รายงานการตรวจสอบคาขอและพิจารณาให้ใบอนุ ญาต รง.
4 ไปแล้วรวม 4 ราย และเห็นชอบใบอนุญาตทีย่ น่ื ผ่านอุตสาหกรรมจังหวัด โดยตรงอีก 1 ราย เมือ่ เดือน ธ.ค.
ในส่วนที่เหลืออีก 55 รายการ คาดว่า กรอ. จะสามารถดาเนินการออกใบอนุ ญาตได้แล้วเสร็จไม่เกิน 45
วัน นับตัง้ แต่เรคกูเลเตอร์ย่นื เรื่องมาที่ กรอ. โดยตนได้มคี าสังก
่ าชับให้เร่งดาเนินการพิจารณาตรวจสอบให้แล้ว
เสร็จไม่เกิน 30 วัน และหากเรคกูเลเตอร์สามารถพิจารณาได้รวดเร็ ว กรอ. ก็จะดาเนินการออกใบอนุ ญาตได้ไม่
ล่าช้า

