
งานส่งเสริมเครือข่ายโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชุมชนและเครือข่ายพลังงานชุมชน 
สรุปประเด็นงานประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“ก าหนดโครงสรา้งและแนวทางเครือขา่ยโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนชุมชน” 

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สถานบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

โดย ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และ 
สถานบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  



วาระการประชุม “ก าหนดโครงสร้างและแนวทางเครือข่ายโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชุมชน” 
เครือข่ายโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชุมชน 

วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สถานบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 *************************** 

ระเบียบวาระท่ี 1   :  การเลือกคณะกรรมการเครือข่ายโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชุมชน 
ระเบียบวาระที่ 2   :  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายฯ 
  ๒.1 ระยะการประชุมในแต่ละปี    
  ๒.2 แนวทางการท างานร่วมกัน 
ระเบียบวาระท่ี 3   :  เรื่องพิจารณา ทิศทางการขับเคลื่อนของเครือข่ายฯและภาพใหญ่พลังงานชุมชน 
(เครือข่ายพลังงานชุมชน) 
  3.1 นโยบายรัฐ   
  3.2 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  ๓.๓ ด้านเทคนิคและเทคโนโลยี 
  ๓.๔ การควบคุมผลกระทบและสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๕ ร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาเครือข่ายพลังงานชุมชน 
ระเบียบวาระที่ 4   :  เรื่องอื่นๆ  
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คณะท ำงำน :  ตวัแทน 1 คนตอ่องคก์ร   

1. ดร.มะลวิลัย ์หฤทัยธนำสนัติ ์  KAPI 

2. ดร.วรจติต ์เศรษฐพรรค ์  ADICET 

3. ดร.พสิษิฏ ์มณโีชต ิ   TREC,E4C 

4. ดร.ชชัวำล ชยัชนะ   ETE 

5. คณุวจิติรำ ชสูกลุ    มลูนธิพิัฒนำอสีำน 

6. นำยโกศล แสงทอง   เครอืขำ่ยพลงังำนชมุชนป่ำเด็ง 

7. นำยภมูพิัฒน ์อทุัยกรงุ   สมำคมฯสถำนผีลติพลงังำนชวีมวลชมุชน 

8. กระทรวงพลงังำน    (พพ./สนพ./Egat) 

9. นำยภมูสินัต ิหวำยฤทธิ ์  บรษัิท ศแบง คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 

10. คณุพัฒนว์ลยั อำนัญจวณชิย ์    GIZ ประเทศไทย 

11. EfE 

12. มลูนธิสิขุภำวะ 

13. กกพ.?? 

14. PEA 

เลขำฯ  : สสช. 

 

 

  
 

 

ระเบยีบวำระที ่1กำรเลอืกคณะท ำงำนเครอืขำ่ยโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวยีนชมุชน 



1. คณะกรรมกำร กำรมสีว่นรว่มเครอืขำ่ยโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวยีนชมุชน 

3. คณะกรรมกำร กำรมสีว่นรว่มเครอืขำ่ยผลติไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวยีนชมุชน 

4. คณะท ำงำนเครอืขำ่ย กำรขบัเคลือ่นอยำ่งมสีว่นรว่มของโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวยีน
ชมุชน 

5.1  คณะท ำงำนเครอืขำ่ยโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวยีนชมุชนแบบมสีว่นรว่ม 

2. คณะท ำงำน กำรมสีว่นรว่มเครอืขำ่ยโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวยีนชมุชน 

5.2  คณะท ำงำนเครอืขำ่ยสถำนผีลติไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวยีนชมุชนแบบมสีว่นรว่ม 

ระเบยีบวำระที ่1 ตัง้ชือ่คณะท ำงำน 



 

เป้าหมาย  ผลักดันใหเ้กดิโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมนุเวยีนชมุชนอยำ่งเป็นรูปธรรม 
 

นยิาม “โรง/สถำนผีลติไฟฟ้ำพลังงำนหมนุเวยีนชมุชน” 
• สำมำรถผลติไฟฟ้ำขำยหรอืใชเ้องในชมุชน 
• ขนำดไมเ่กนิ 1 MW (ขำย) 
• ประชำชน(สหกรณ์/วสิำหกจิชมุชน)หรอื อปท. ในพืน้ทีเ่ป็นเจำ้ของถอืหุน้ไมน่อ้ยกวำ่ xx % (เสนอที ่25%) 
• ผลประโยชนต์อ้งคนืสูป่ระชำชนในพืน้ที ่ไมน่อ้ยกวำ่ xx % (นยิำมของผลประโยชน)์ 
• พนักงำนตอ้งมกีำรจำ้งงำนในพืน้ทีใ่นสดัสว่น ....... % 
• มกีำรจัดตัง้กองทนุ.....ใหก้บัชมุชน 
• วตัถดุบิในกำรผลติพลังงำนตอ้งมอียูใ่นพืน้ที ่และชมุชนเป็นเจำ้ของ 
• ชมุชนมสีว่นรว่ม(รับผลประโยชน)์อยำ่งชดัเจนในหว่งโซอ่ปุำทำนของกำรผลติไฟฟ้ำ (วตัถดุบิ-ขนสง่-ผลติ-
จ ำหน่ำย-ของเสยี) 

 

บทบาท/หนา้ที ่

• ก ำหนดประเด็นในกำรขบัเคลือ่น 
• ระดมควำมคดิเห็น  
• ศกึษำขอ้มลูรปูแบบของโรงไฟฟ้ำชมุชนทีเ่หมำะสมกับประเทศไทย 
• ศกึษำรวบรวมปัญหำ ขอ้จ ำกดั แนวทำงแกไ้ข และขอ้เสนอแนะในกำรจัดตัง้และผลกระทบ
โรงไฟฟ้ำระดบัชมุชน  

• พัฒนำควำมรูก้บัองคก์รเครอืขำ่ยในกำรจัดตัง้โรงไฟฟ้ำชมุชน  
• จัดเวทแีลกเปลีย่นประสบกำรณ์ระหวำ่งชมุชนและองคก์รเครอืขำ่ย 
• ประชำสมัพันธส์รำ้งควำมรว่มมอืในวงกวำ้ง 
• สะทอ้นขอ้มลูตอ่ผูบ้รหิำรฯ  

ระเบยีบวำระที ่1 บทบำทหนำ้ที ่

• ใชเ้อง 
• ผลติขำย 
• กำรขบัเคลือ่นเชงินโยบำย 



ระเบียบวาระที่ ๒ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายฯ 

  
 ๒.1 ระยะการประชุมในแต่ละปี    
 ๒.2 แนวทางการท างานร่วมกัน 

 

มติที่ประชุม 
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คณะกรรมการ : ตัวแทน ๑ คนต่อเครือข่าย ฝ่ายเลขาฯ  
ข้อเสนอ 

• องค์กรที่เข้ามาร่วมในเครือข่าย ต้องมีการบูรณางานร่วมกัน 

• ควรมีกฎหมายรองรับในการจัดตั้งองค์กรเครือข่าย 

• คณะท างานขององค์กรเครือข่าย(ใหญ่) ต้องเป็นคนละคณะกับองค์กรลูกข่ายในการขับเคลื่อน
ของพื้นที่ (การด าเนินงานหรือส่งเสริมเชิงพื้นที่ต้องมีความโปร่งใส) 

• เครือข่ายที่ก าลังด าเนินงาน ไม่ควรยุบรวบแต่ละองค์กรมารวมเป็นหนึ่ง แต่ควรร่วมกัน
ด าเนินงานในทิศทางเดียวกันหรือเป้าหมายเดียวกัน 

• ในเบื้องต้นเครือข่ายควรรวมกันหลวมๆก่อน (ไม่เป็นทางการมากนักแต่จริงจัง) แล้วค่อย
ด าเนินงานร่วมกันสัก 1 อย่างจากนั้นมาถอดบทเรียนเพื่อให้เห็นแนวทางการท างานร่วมกัน
ต่อไป  

• การผลักดันเชิงนโยบายอาจต้องมีกิจกรรมจากองค์กรเครือข่ายนี้หลายๆโครงการหรือ
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มเครือข่าย 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายฯ 



๒.๑ แนวทางการสนบัสนุน (เครือข่าย) 

4. คณะท างานเครอืขา่ยโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนชุมชน 

ส่วนขับเคลื่อนหลักในการผลักดัน เสนอข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ  
 
 I นักวิชาการ II NGOs III ชุมชน IV องค์กร 

3.สว่นประสำนและชว่ยขบัเคลือ่น 
(สสช. และ พนจ.) 

2.คณะกรรมกำรขับเคลือ่นกำรมสีว่นรว่ม
ของภำคประชำชน เพือ่กำรพัฒนำพลงังำน

อยำ่งยั่งยนื 

1.การ
ขบัเคลือ่น
เชงินโยบาย 
(ผูบ้รหิาร) 

กลไกเพ่ือช่วยขบัเคล่ือนเครือข่าย 
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คณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อการ
พัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 

ประกอบด้วย 
 ผู้แทนจากกระทรวงพลังงาน เช่น ผู้ตรวจ, ผู้แทน พพ, สนพ, การไฟฟ้า, กกพ เป็นต้น 
 ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน 
 ตัวแทนเครือข่ายนักวิชาการ 
 เอกชน/หอการค้า/สภาอุตสาหกรรม 
 องค์กร ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
จัดตั้งโดย กลไกรัฐ  
 (สสช.)เสนอตั้งอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นส่วนเชื่อม รับข้อเสนอจากภาคประชาสังคม ส่ง
ต่อไประดับนโยบาย เพื่อให้เกิดการสนับสนุนส่งเสริมด้านพลังงานชุมชน อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

๒.๑ แนวทางการสนบัสนุน (เครือข่าย) 



แนวทาง แผนปฏิบัต ิปีนี้ ???? 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

A. ชุมชน/อส.พน. 

กลุ่ม/เครือข่าย/องค์กร 

B. NGOs 

C. นักวิชาการ  

D. องค์กร 

เครื่องมือ 

1.กิจกรรม/เวท ี 2.พนจ. 3.คณะกรรมการฯ 4……. 

เป้าหมาย 

ปีนี้และอีก 3 ปี 

ผลลัพธ์ของแต่ละ
กิจกรรมด าเนินการ 

1. 
2. 
3. .. 

Event Event Event Event Event Event 

Event Event Event Event Event Event 

Event Event Event Event Event Event 

Event Event Event Event Event Event 

• ใชเ้อง 
• ผลติขำย 
• กำรขบัเคลือ่นเชงินโยบำย 



เป้าหมายสูงสุด 
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เป้าหมาย 

ปีนี้ 

ผลลัพธ์ของแต่ละ
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. 
2. 
3. .. 

เป้าหมาย 

ปีที่ 2  

ขยายผลกิจกรรม 
1. 
2. 
3. .. 

เป้าหมาย 

ปีที่ 3  

ขยายผลและสร้าง
ความยั่งยืน  

1. 
2. 
3. .. 

ผลลัพธ์ของแต่ละ
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. 
2. 
3. .. 

ขยายผลกิจกรรม 
1. 
2. 
3. .. 

ขยายผลและสร้าง
ความยั่งยืน  

1. 
2. 
3. .. 

เป้าหมายสูงสุด 
1.เครือข่ายส่ง
ข้อเสนอไปถึง
ระดับนโยบายจน
เกิดการปฏิบัติ 
2.เครือข่ายมี
อิสระและยั่งยืน 
3.เครือข่าย
สามารถ
ขับเคลื่อนได้เอง 



๒.๑ แนวทางการสนบัสนุน (เครือข่าย) 
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เครือข่าย คือ ส่วนขับเคลื่อนหลักในการผลักดัน เสนอข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ  
 
 I นักวิชาการ II NGOs III ชุมชน IV องค์กร 

ผูจ้ดังาน หลกั 

เครือข่าย
ร่วมจดั ๑ 

เครือข่าย
ร่วมจดั ๒ 

เครือข่าย
ร่วมจดั ๓ 

เครือข่าย
ร่วมจดั ๔ 

เครือข่าย
ร่วมจดั … 

แนวทางการสนบัสนุนกิจกรรมซ่ึงกนัและกนั 



แนวทาง แผนปฏิบัติ ปีนี ้
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

A. ชุมชน/อส.พน. 

กลุ่ม/เครือข่าย/องค์กร 

B. NGOs 

C. นักวิชาการ  

D. องค์กร 

เครื่องมือ 

1.กิจกรรม/เวท ี 2.พนจ. 

*3.คณะกรรมการฯ 

4……. 

เป้าหมาย 

ปีนี้ 

ผลลัพธ ์
1.เกิดเครือข่าย 
2.เครือข่ายมี
แนวทางการ
ท างานท่ีเป็น
รูปร่าง 
3.เกิดโครงการ
ต้นแบบ 

สสช. 
งานLEP สัมมนาเชิงปฏบิติัการ โครงการเพิ่มสมรรถนะ 3 คร้ัง 
งาน อสพน 10 คร้ังในปนีี้
สัมมนาเครือข่ายโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชุมชน 1 คร้ัง (งบจากทีพ่ี่เล็กกนัไว)้
พลังงานบา้นทุง่ 4 คร้ัง
(เวทสีร้างเครือข่ายตามภมูิภาค ต้องท าโครงการเสนอ)

GIZ 

KAPI 

adiCET 

ดร.พิสิษฏ ์

ASEAN Sustainable Week 1 - 4 June 2016  

งานสัมมนา 1 ครั้ง  

เสนอโครงการเชื่อมร้อยเครือข่าย มาที่ สสช.แล้ว  

*2.พนจ. ต้องสนับสนุน 5M  สสช.เสนอตั้งคณะฯ  

*3.คณะกรรมการฯ 

ร่วมจัดงานกับ TREC 1 ครั้ง ปลายปี  
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Job4 เสนอโครงการต้นแบบ ต่อกองทนุฯ
 ประชมุระดมร่างโครงการต้นแบบ
 ปรับปรุงขอ้เสนอโครงการ คร้ังสุดทา้ย
 ร่างโครงการพร้อมเสนอกองทนุฯ

เตรียมโครงการต้นแบบ 
๒.๒ แนวทางการสนบัสนุน (ตน้แบบ) 

สร้างคณะท างานฯ เพื่อร่วมกนัคิด และผลกัดนั 



เครือข่ายชุมชนในการผลติพลงังาน 

การจดัหาชีวมวล 
และแปรรูป 

Community Power Purchase Model Direct Sale PPA 

Feeder 

โรงไฟฟ้าชุมชน ขายตรง Direct Sale PPA 

โรงเรียน  ส านกังาน 

ร้านสะดวกซ้ือ ป๊ัมน ้ามนั 
ใช้ไฟคงที่ 24 ช่ัวโมง 

ใช้ไฟกลางวัน 

หา้งสรรพสินคา้ 

ก๊าซชีวภาพ 

ผู้ รับซือ้ - หน่วยงานเอกชน หรือ รัฐ 
 - ท าสญัญาโดยตรงกบัผู้ผลิต 

ขายกนัเองภายในชุมชนหรือขายกนัเองระหวา่งชุมชน 

1 

2 

3 



ระเบียบวาระที่ ๓ :  เรื่องพิจารณา 

3.1 นโยบายรัฐ   
3.2 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๓.๓ ด้านเทคนิคและเทคโนโลยี 
๓.๔ การควบคุมผลกระทบและสิ่งแวดล้อม 
๓.๕ โครงการโรงไฟฟ้าต้นแบบ 
๓.๖ ร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาเครือข่ายพลังงานชุมชน 

มติที่ประชุม 
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ทิศทางการขับเคลื่อนของเครือข่ายฯและภาพใหญ่พลังงานชุมชน (เครือข่ายพลังงานชุมชน) 



บทบาท/หนา้ที ่ ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง ก าหนดสง่ 

1.ก ำหนดประเด็นในกำรขบัเคลือ่น ทกุเครอืขำ่ย 

2.ศกึษำขอ้มลูรปูแบบของโรงไฟฟ้ำ
ชมุชนทีเ่หมำะสมกบัประเทศไทย 
• ชวีมวล 
• ชวีภำพ 
• แสงอำทติย ์
• ลม 
• น ้ำ 

ชมุชน / นักวชิำกำร (ดร.
มะลวิรรณ) / GIZ / เอกชน 
(ศแบง)  

31 พ.ค. 59 
(เทีย่งทน
รวบรวม) 

3.ศกึษำรวบรวมปัญหำ ขอ้จ ำกดั แนว
ทำงแกไ้ข และขอ้เสนอแนะ ในกำรจัดตัง้
และผลกระทบโรงไฟฟ้ำระดบัชมุชน  

ชมุชน / GIZ / นักวชิำกำร 
(ดร.มะลวิรรณ) / ETE / 
เอกชน(ศแบง) / 
NGOs/Net Surin 

31 พ.ค. 59 
(เทีย่งทน
รวบรวม) 
 

4.พัฒนำควำมรูก้บัองคก์รเครอืขำ่ยในกำร
จัดตัง้โรงไฟฟ้ำชมุชน  

นักวชิำกำร / เอกชน(ศแบง)  31 พ.ค. 59 
(เทีย่งทน
รวบรวม) 

5.จัดเวทแีลกเปลีย่นประสบกำรณ์ระหวำ่ง
ชมุชนและองคก์รเครอืขำ่ย 

สสช. / GIZ / สถำบนั
วชิำกำร  

6.ประชำสมัพันธส์รำ้งควำมรว่มมอืในวง
กวำ้ง 

ทกุเครอืขำ่ย 

7.สะทอ้นขอ้มลูสูผู่บ้รหิำรฯ สสช. 



ระเบียบวาระที่ ๓ :  เรื่องพิจารณา 

๓.๖ ร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาเครือข่ายพลังงานชุมชน 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และมีการเสนอให้
แต่ละเครือข่ายช่วยชักชวนองค์กร/กลุ่มที่มีแนวคิดในการขับเคลื่อน
พลังงานชุมชนและมาร่วมท างานร่วมกัน 

 

ปิดการประชุม เวลา 16.30 น. 
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