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 เอกสารสรุปบทเรียนแนวทางการสรางการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาพลังงาน

ระดับพื้นที่  

กรณี โครงการไฟฟาพลังงานทดแทน บานเกาะบูโหลนดอน ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล 
 

 

 
ความเปนมาโครงการ 

ตามท่ีสํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กระทรวงพลังงาน และองคกรความรวมมือระหวางประเทศ
ของเยอรมัน (GIZ) ซ่ึงมีความรวมมือในโครงการดานพลังงาน ภายใตแผนงานความรวมมือไทย-เยอรมันดานการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai-German Climate Programme: Energy: TGCP-Energy) ไดมีความรวมมือ 
เร่ืองการพัฒนาระบบไฟฟาในพ้ืนท่ีหางไกล (Rural Electrification) โดยมีความรวมมือในหัวขอการพัฒนาระบบไฟฟา



 

๒ 

ในพ้ืนท่ีหางไกล ซ่ึงมีการดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ การจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือขับเคล่ือนประเทศไทยสูการ
เขาถึงไฟฟาทุกพ้ืนท่ี โดยหน่ึงในกระบวนการศึกษา คือ การดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีนํารอง เพ่ือใหไดผลลัพธ
ขอเสนอแนะท่ีสามารถนําไปดําเนินการและขยายผลไดจริง โครงการนํารองดังกลาว คือ การพัฒนาระบบผลิตไฟฟา
ดวยเซลลแสงอาทิตยสําหรับครัวเรือน (Solar Home System) สําหรับชุมชนเกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล ซ่ึง
กระทรวงพลังงานและ GIZ ไดรวมมือกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม “ReCharge” ศึกษาสถานการณพลังงานบนเกาะ เพ่ือ
ขยายชวงเวลาการผลิตไฟฟาบนเกาะท่ีครอบคลุมความตองการพ้ืนฐานในการใชไฟฟาของชุมชน อันเปนการสนอง
นโยบายของกระทรวงพลังงานและเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDG) เปาหมายท่ี ๗ “พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเขาถึง
ได” 

โดยท่ีผานมาไดมีการลงพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือใชกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาระหวางเดือน มีนาคม-
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ภายใตทุนสนับสนุนโดยตรง สถานทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทยDirect Aid Program (DAP) 
โครงการทุนสนับสนุนโดยตรง เปนโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กท่ีมุงสงเสริมโครงการดานการพัฒนา เปนทุนท่ีให
ประโยชนโดยตรงแกผูตองการความชวยเหลือในชุมชน รวมท้ังกลุมผูดอยโอกาส และโครงการดานพลังงาน ภายใต
แผนงานความรวมมือไทย-เยอรมันดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai-German Climate Programme: 
Energy: TGCP-Energy)  โดยไดมีการสรางกระบวนการมีสวนรวมกับภาคประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือบริหารจัดการระบบ
โซลารโฮม และรูปแบบการชําระเงินคาไฟฟารายเดือน หรือ ระบบ Pay as you go ท่ีมีการบริหารโดยกลุมพลังงาน
ทดแทนและการออมเพ่ือความย่ังยืน บานเกาะบูโหลนดอน  

โดยใชแนวความคิดเก่ียวกับการบริหารราชการแบบมีสวนรวม  ประเด็นการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารปกครองเปนหลักคิดท่ีรัฐบาลในประเทศเสรีประชาธิปไตยตางๆ ใหความสนใจ เพราะเปนการบริหารราชการท่ี
ประชาชนเรียกรอง เปนท่ียอมรับของประชาชน และเปนไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย ท่ีมุงเนนใหการ
บริหารราชการ การตัดสินใจ การใหบริการสาธารณะ ตลอดจนการดําเนินนโยบายสาธารณะตางๆ เปนไปอยางสุจริต
โปรงใส เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ตอบสนองความตองการของประชาชน มีการตัดสินใจท่ีรอบคอบ เปนธรรม 
และคํานึงถึงผลประโยชนและสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนโดยรวม  การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมเปน
วิธีการหน่ึงท่ีจะเกิดการบริหารราชการท่ีสุจริตโปรงใสมากข้ึน  

จากความพยายามในการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในภาครัฐมากข้ึน หนวยงานภาครัฐจําเปนตองปรับ
ระบบการบริหารราชการใหเปนประชาธิปไตย ซ่ึงเรียกวา  การบริหารราชการแบบมีสวนรวม (Participatory 
Governance) การบริหารราชการแบบมีสวนรวมหมายถึง การจัดระบบการบริหารราชการ การจัดโครงสราง ทัศนคติ
ในการบริหารราชการ และการกําหนดแนวทางท่ีเจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวม มีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจกรรมของรัฐ ท้ังทางตรงและทางออม  

การบริหารราชการแบบมีสวนรวมท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในภาครัฐอาจจะดําเนินการไดใน
หลายมิติ ตามความเหมาะสมและความตองการพ้ืนฐานของประชาชนในแตละสังคม  องคกรท่ีเรียกตนเองวา 
International Association for Public Participation (IAP๒) ซ่ึงเปนสถาบันนานาชาติไดศึกษาและกําหนดระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนไว ๕ ระดับ เพ่ือท่ีผูท่ีเก่ียวของและหนวยงานภาครัฐจะเลือกตัดสินใจออกแบบการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวม จากระดับการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในภาครัฐ ต้ังแตระดับการเขามามีสวน
รวมท่ีนอยท่ีสุด ถึงระดับการเขามามีสวนรวมท่ีมากข้ึนในระดับท่ี ๕ มีรายละเอียด ดังน้ี 

ระดับท่ี ๑ การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนเก่ียวกับกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภาครัฐ (To Inform) เปน
ระดับท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมในข้ันนอยสุดซ่ึงเปนสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับงาน



 

๓ 

ของภาครัฐ โดยหนวยงานภาครัฐมีหนาท่ีในการนําเสนอขอมูลท่ีเปนจริง ถูกตอง ทันสมัย และประชาชนสามารถเขาถึง
ได 

ระดับท่ี ๒ การเปดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการ/การปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ 
อยางอิสระและเปนระบบ โดยหนวยงานภาครัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น การปรึกษาหารือ ท้ังเปน
ทางการและไมเปนทางการ และนําขอเสนอแนะ ความคิดเห็น ประเด็นท่ีประชาชนเปนหวงไปเปนแนวทางการปรับปรุง
นโยบาย การตัดสินใจ และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหนวยงาน (To Consult) 

ระดับท่ี ๓ เปนระดับท่ีหนวยงานภาครัฐเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือเก่ียวของในกระบวนการ
กําหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการทํางาน โดยหนวยงานภาครัฐมีหนาท่ีจัดระบบ อํานวยความ
สะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจรวมกับภาคประชาชน (To Involve) การมีสวนรวมระดับน้ีมัก
ดําเนินการในรูปแบบกรรมการท่ีมีตัวแทนภาคประชาชนเขารวม 

ระดับท่ี ๔ การท่ีหนวยงานภาครัฐเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมีบทบาทเปนหุนสวนหรือภาคีใน
การดําเนินกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ (To Collaborate)  

ระดับท่ี ๕ การเสริมอํานาจประชาชน (To Empower) เปนระดับท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีบทบาทเต็มใน
การตัดสินใจ การบริหารงาน และการดําเนินกิจกรรมใดๆ เพ่ือเขามาทดแทนการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ดําเนินการหรือปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึง ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในระดับสูงสุดน้ีเนนใหประชาชนเปน
เจาของดําเนินภารกิจและ ภาครัฐมีหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุนเทาน้ัน 

 
ภาพระดับการมีสวนรวมของประชาชน 

ปจจุบัน รัฐบาลไทยไดกําหนดเปนนโยบายสําคัญในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมได ให
ประชาชนเขามามีสวนในการวัดผลการดําเนินงานของภาครัฐ โดยประเด็นเรื่องการบริหารราชการแบบมีสวนรวมเปน
หัวขอท่ี ก.พ.ร. ใหความสนใจ โดยกําหนดแผนยุทธศาสตร แนวทาง และมาตรการตางๆ เพ่ือใหระบบราชการไทยมีการ
พัฒนาสูการบริหารปกครองตามระบอบประชาธิปไตยการติดต้ังอุปกรณ ระบบการเก็บคาไฟฟา รูปแบบการดําเนินการ
ใหมท่ีใชการชําระเงินรายเดือน และมีการจําลองรานขายของชําบนเกาะซ่ึงใชเปนจุดเติมเงิน เพ่ือนํารหัสไปเปดใชระบบ
ไฟฟาในบาน พรอมท้ังสาธิตวิธีการใชงานระบบเติมเงินเบ้ืองตนอีกดวย 

ดังน้ันบทเรียนแนวทางการสรางการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาพลังงานระดับพ้ืนท่ี กรณี โครงการไฟฟาพลังงาน
ทดแทนบานเกาะบูโหลนดอน ต.ปากนํ้า จ.สตูล ในคร้ังน้ีจะเปนแนวทางในการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย การ



 

๔ 

สะทอนภาพปจจุบันของสถานะการพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีหางไกลในประเทศไทยและแนวทางท่ีภาครัฐตองการขับเคล่ือน
ใหพ้ืนท่ีตาง  ๆในประเทศไทยมีไฟฟาใชโดยสมบูรณ  



 

๕ 

ผลการดําเนินงานดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาพลังงานระดับพื้นที่ กรณี โครงการไฟฟา
พลังงานทดแทนบานเกาะบูโหลนดอน ต.ปากน้ํา จ.สตูล โดยแบงขั้นตอนการพัฒนาเปน ๕ เวที ดังนี้ 

เวทีที่ ๑ วันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๖๓ : คณะทําหนังสือแจงประชุมช้ีแจงผูมีสวนเก่ียวของในพ้ืนท่ีโดยมีผูมีสวน
เก่ียวของเขารวมประชุม ดังน้ี http://ppp.energy.go.th/สสช-_เกาะบูโหลน/ 

 สํานักงานพลังงานจังหวัดสตูล  

 หัวหนาอุทยานแหงชาติหมูเกาะเพตรา จ.สตูล 

 อบต.ละงู 

 ผูใหญบานเกาะบูโหลนดอน 

 ผูอํานวนการโรงเรียนบานเกาะบูโหลนดอน 

 องคกรวิสาหกิจเพ่ือสังคม ReCharge 

 องคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ)  

 สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน(สสช.) สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

 วันท่ี ๕ โดยใชข้ันตอนการมีสวนรวมระดับท่ี ๑ คือใหขอมูลขาวสารแกหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีและ
ประชาชนเก่ียวกับกิจกรรมตาง  ๆของหนวยงานภาครัฐ (To Inform) ใหขอมูลความเปนมาวัตถุประสงคโครงการ รับฟง
ความคิดเห็น ใหคําปรึกษา จากน้ันจะมีการลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลการใชพลังงานของครัวเรือนในชุมชนลงสํารวจพ้ืนท่ี
และสถานการณพลังงานบนเกาะบูโหลนดอน ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตูล และหารือรวมกับประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนด
แนวทางการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือลดคาใชจายนํ้ามันจากเคร่ืองยนตปนไฟซ่ึงกอ
มลภาวะทางอากาศและเสียง ส้ินเปลืองคาใชจาย และรวมสรางระบบการบริหารจัดการโครงการผานกระบวนการมี
สวนรวมของภาคประชาชนเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน  

 โดยไดขอสรุปจากความเห็นจากท่ีประชุมวาการสงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนใน
พ้ืนท่ีควรเปนระบบโซลาโฮมแรงดันไฟฟากระแสตรง ๑๒ โวลต เน่ืองจากดูแลรักษางายและระบบมีความปลอดภัยสูง
ตอผูใชงาน (Solar Home System ๑๒ VDC) แบบแยกอิสระแตละครัวเรือน โดยงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณ
แบบใหเปลาจะไดรับการสนับสนุนจาก สถานทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย Direct Aid Program (DAP) โครงการ
ทุนสนับสนุนโดยตรง เปนโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กท่ีมุงสงเสริมโครงการดานการพัฒนา เปนทุนท่ีใหประโยชน
โดยตรงแกผูตองการความชวยเหลือในชุมชน รวมท้ังกลุมผูดอยโอกาส ผานผูรับผิดชอบโครงการคือองคกร ReCharge 
แตจะใหชุมชนมีการเก็บเงินเขากองทุนหมุนเวียนผานในการซอมบํารุงและขยายผลโดยชุมชนเปนผูบริหารจัดการ
เพ่ือใหเกิดความย่ังยืน เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบการใชพ้ืนท่ีของสํานักอุทยานท่ีไมอนุญาตใหมีการทําโครงสราง
ขนาดใหญ เชนการปกเสาลากสายแบบไมโครกริด 
 



 

๖ 

 

 
 
 วันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๓  การลงพื้นทีบ่านเกาะบูโหลนดอน จ.สตูล : โดยใชข้ันตอนการมีสวนรวมระดับท่ี 
๑ คณะทํางานมีการจัดเวทีประชุมช้ีแจงใหขอมูลขาวสารแกประชาชนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีเก่ียวกับกิจกรรมตางๆ ของ
โครงการ (To Inform) และมีการลงพ้ืนท่ีสามารถสรุปความสําคัญของปญหาการใชไฟฟาของหมูบานเกาะบูโหลนดอน 
ดังน้ี ปจจุบันยามคํ่าคืน ชุมชนใชไฟฟาจากเคร่ืองปนไฟขนาด ๕๐ กิโลวัตต (kW) จายไฟฟาใหกับครัวเรือนประมาณ 
๘๐ ครัวเรือน ระหวางชวงเวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง  ๒๓.๐๐ น. เปนชวงเวลา ๕ ช่ัวโมงแหงความสุขของชาวบาน มีแสง
สวาง ไดดูทีวี ใชพัดลมคลายรอน บางบานไดใชเคร่ืองซักผา โดยชุมชนเหมาจายคาไฟเฉล่ียประมาณ ๔๕๐-๗๐๐ บาท 
ตอครัวเรือนตอเดือน รวมท้ังคานํ้าแข็งเฉล่ีย เดือนละ ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท แมแรงดันไฟฟาจะตํ่าเพียง ๑๑๐ โวลต 
เน่ืองจากสภาพเครื่องยนตท่ีทรุดโทรมจากการใชงานมานาน ทําใหอุปกรณไฟฟาบางตัวท่ีตองการแรงดันกระแสสลับ
มาตรฐานเกิดการชํารุดเสียหาย 

 กระบวนการสรุปรูปแบบ (Mode) โดยใชข้ันตอนการมีสวนรวมระดับท่ีระดับท่ี ๒ การเปดใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการ/การปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ อยางอิสระและเปนระบบ โดยหนวยงาน
ภาครัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น การปรึกษาหารือ ท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ และนํา

ประชุมช้ีแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประชุมช้ีแจงประชาชนในพ้ืนท่ี 

ติดต้ังชุดสาธิต SHS เปดโอกาสให ปชช.แสดงความคิดเห็น การตัดสินใจรวม 



 

๗ 

ขอเสนอแนะ ความคิดเห็น ประเด็นท่ีประชาชนเปนหวงไปเปนแนวทางการปรับปรุงนโยบาย การตัดสินใจ และพัฒนา
วิธีการปฏิบัติงานในหนวยงาน (To Consult)   

 โดยไดขอสรุปจากเวทีดังน้ี งบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณแบบใหเปลาจะไดรับการสนับสนุนจาก สถานทูต
ออสเตรเลียประจําประเทศไทย Direct Aid Program (DAP) โครงการทุนสนับสนุนโดยตรง เปนโครงการทุนสนับสนุ
นขนาดเล็กท่ีมุงสงเสริมโครงการดานการพัฒนา เปนทุนท่ีใหประโยชนโดยตรงแกผูตองการความชวยเหลือในชุมชน 
รวมท้ังกลุมผูดอยโอกาส ผานผูรับผิดชอบโครงการคือองคกร ReCharge การพัฒนากองทุนหมุนเวียน Solar Home 
System. เกาะบูโหลนดอน จ.สตูล เปนอีกแนวทางในการใชพลังงานแสงอาทิตยและแบตเตอร่ีประสิทธิภาพสูง 
(LiFePo๔) เพ่ือนํามาใชกับอุปกรณไฟฟากระแสตรง DC ๑๒ V ท่ีประหยัดพลังงาน ปลอดภัย บํารุงรักษางาย ใชได
ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ชุมชนสามารถเลือกขนาดของระบบไดตามความตองการและความสามารถในการจายเงิน โดย
สนับสนุนใหชุมชนรวมกลุมกันเปนวิสาหกิจเพ่ือสังคม มีการเก็บเงินคาบํารุงระบบรายเดือนดวยระบบเติมเงินจายกอน
ใช (Pay As You Go) เปนการผอนชําระอุปกรณ เพ่ือใหมีรายไดสําหรับการซอมบํารุง เปล่ียนอุปกรณใหสมาชิกตาม
รอบอายุการใชงาน เกิดกองทุนหมุนเวียนพลังงานชุมชนย่ังยืน สามารถพ่ึงตนเองไดในท่ีสุดติดต้ังระบบสาธิตในชุมชน
เพ่ือการเรียนรูการใชงานจริงของระบบ Solar Home System  

 
๖-๗ ลงพ้ืนท่ีเกาะบูโหลนดอน ประชุมชุมช้ีแจง เก็บขอมูล ติดต้ังชุดสาธิต 

 
ประชุมช้ีแจงโครงการกับประชาชน 



 

๘ 

 

สัมภาษณเก็บขอมูลสถานการณใชไฟฟาในพ้ืนท่ี 

 

ติดต้ังชุดสาธิต 

เวทีท่ี ๒ วันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓: รับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใชงานระบบ จัด
กิจกรรมยอยดังนี้ http://ppp.energy.go.th/โซลาโฮมเกาะบูโหลนดอน-จ/  

๑. ติดตามผลการใชงานระบบโซลาโฮมสาธิต 
๒. ประชุมจัดต้ังกลุมบริหารจัดการ โครงสรางคณะทํางาน รับสมัครสมาชิกรับสมัครสมาชิก จัดทํา

ระเบียบกลุม ใหความรูเชิงเทคนิค โหลด/ช่ัวโมงการใชงานของอุปกรณ การรับประกัน  
๓.  ช้ีแจงขนาดของระบบ SHS ของครัวเรือน (ชุด S M L) และการเก็บเงินผานระบบ (Pay As You 

Go) รายเดือนเขากลุมเปนกองทุนหมุนเวียนพลังงานย่ังยืน เพ่ือซอมบํารุง ขยายผล การใช
พลังงานงานทดแทน 100% 

๔. อบรมชางชุมชนในการติดต้ังโมเดลสาธิต สถานีชารจแบตเตอร่ีพลังงานงานสะอาดสรางรายได
ยกระดับคุณภาพชีวิต 



 

๙ 

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ เยี่ยมติดตามผลการทดลองใชงานชุดอุปกรณสาธิตกับประชาชนในพื้นที่ : 
คณะทํางานไดรับขอมูล (input)  จากประชาชนเก่ียวกับความเขาใจ ความคิดเห็น  ปญหาอุปสรรคในการใชงานระบบ
โซลาเซล การเขาพ้ืนท่ีแบบไมเปนทางการดวยทาทีผอนคลายทําใหประชาชนเกิดความไววางใจกลาท่ีจะแสงความ
คิดเห็นและไดรับขอมูลปอนกลับ (feedback) ท่ีเปนการสะทอนความคิดเห็นเชิงลึกเก่ียวกับการใชงานและมีการ
ทบทวนจุดออนของการสงเสริมระบบโซลาเซลจากภาคราชการในอดีตและเปรียบเทียบกับชุดสาธิตรูปแบบใหมจาก
โครงการในปจจุบันท่ีสามารถแกไขจุดออนได เชน ระบบโซลาโฮมแบบ ๑๒ VDC มีความประหยัดและปลอดภัยตอการ
ใชงาน ประสิทธิภาพในการชารจท่ีดีข้ึนในสภาวะแสงนอย สามารถใชงานไดแมในชวงมรสุม ความสวางของหลอด 
ช่ัวโมงการใชงานท่ีเพ่ิมข้ึน ประสิทธิภาพในการชารจโทรศัพทโดยไมตองแปลงผานอแดปเตอร เปนตน 

 
 

วันที่ ๑๖-๑๗ ประชุมจัดต้ังกลุมบริหารจัดการ โครงสรางคณะทํางาน รับสมัครสมาชิก รับสมัครสมาชิก  จัดทํา
ระเบียบกลุม ความรูเชิงเทคนิค โหลด/ช่ัวโมงการใชงานของอุปกรณ การรับประกัน ช้ีแจงขนาดของระบบ SHS ของ
ครัวเรือน (ชุด S M L) และการเก็บเงินผานระบบ (Pay As You Go) รายเดือนเขากลุมเปนกองทุนหมุนเวียนพลังงาน
ย่ังยืน เพ่ือซอมบํารุง ขยายผล การใชพลังงานงานทดแทน 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

สาธิตการเก็บเงินผานระบบ (Pay As You Go) ประชุมจัดต้ังกลุม/รับสมัครสมาชิก 

ช้ีแจงขนาดของระบบ SHS ของครัวเรือน (S,M,L) 



 

๑๐ 

 
 
 

 

อบรมการคํานวณโหลดไฟฟาของระบบ SHS 



 

๑๑ 

 



 

๑๒ 

อบรมชา่งชมุชนในการตดิตั �งโมเดลสาธติ 
สถานชีารจ์แบตเตอรี�พลงังานงานสะอาดสรา้งรายไดย้กระดบัคณุภาพชวีติ 

บา้นเกาะบโูหลนดอน อ.ละงู จ.สตลู 
  

 



 

๑๓ 

สรุประดับการมีสวนรวมท่ีใชใน เวทีท่ี ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

ระดับท่ี ๒ การเปดใหประชาชน
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการ/
การปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ อยาง
อิสระและเปนระบบ โดยหนวยงานภาครัฐ
จัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น การ
ปรึกษาหารือ ท้ังเปนทางการและไมเปน
ทางการ และนําขอเสนอแนะ ความคิดเห็น 
ประเด็นท่ีประชาชนเปนหวงไปเปนแนว
ทางการปรับปรุงนโยบาย การตัดสินใจ 
และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหนวยงาน 
(To Consult) 

ระดับท่ี ๓ เปนระดับท่ีหนวยงาน
ภาครัฐเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมหรือเก่ียวของในกระบวนการกําหนด
นโยบาย การวางแผนงานโครงการ และ
วิธีการทํางาน โดยหนวยงานภาครัฐมีหนาท่ี
จัดระบบ อํานวยความสะดวก ยอมรับการ
เสนอแนะและการตัดสินใจรวมกับภาค
ประชาชน (To Involve) การมีสวนรวม
ระดับน้ีมักดําเนินการในรูปแบบกรรมการท่ี
มีตัวแทนภาคประชาชนเขารวม 



 

๑๔ 

เวทีที่ ๓ วันที่ ๒๒-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ สรางความยั่งยืน : ประชุมกลุมพลังงานทดแทนบานเกาะบูโหล
นดอนและการออมเพ่ือความย่ังยืน ประเด็นประชุม http://ppp.energy.go.th/การสรางความยังยืนเกาะ-s/  

๑. ทบทวนการประชุมเวทีท่ีผานมา นําเสนอรายช่ือโครงสรางคณะทํางาน บทบาทกรรมการ ตัวแทนออกรหัส
เติมเงิน และตัวแทน ๓ คนเปดบัญชีกองทุนพลังงานทดแทนบานเกาะบูโหลนดอน  

๒. สรุปผลประกอบการสถานีชารจแบตเตอร่ี พรอมมอบเงินรายไดเขากลุม  
๓. เก็บเงินมัดจําผูใชระบบ 
๔. ติดต้ังระบบโซลารโฮมท้ังหมด ๑๕ ระบบ แบงเปน ชุดกลาง ๑๓ ระบบ ชุดสถานีชารจ ๑ ระบบ และชุด

ตูเย็น ๑ ระบบ 
๕. แนวทางการตอยอดกองทุนพลังงานทดแทนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครบวงจร  

สามารถจัดต้ังกลุมสําเร็จเรียบรอย ครบองคประกอบครับ มีสมาชิกกลุมต้ังตน 11 คน มีช่ือกลุม “พลังงาน
ทดแทนบานเกาะบูโหลนดอนและการออมเพ่ือความย่ังยืน” มีคณะทํางานประกอบดวย 1.ประธานกลุม 
2.รองประธานกลุม 3.เหรัญญิก 4.เลขานุการ 5.หัวหนาฝายตรวจสอบ 6.รองหัวหนาฝายตรวจสอบ 

 

 

มีกฎระเบียบและกิจกรรมคือ  
๑. เก็บเงินคาบริการทุก  ๆ30 วัน หรือตรงกับทุก  ๆวันท่ี 24 ของเดือน  
๒. เก็บเงินรวมกันท่ีเหรัญญิกกลุม เพ่ือออกรหัสเติมเงินและทําบัญชีกลุมท่ีสามารถตรวจสอบได  
๓. ต้ังคาใชจายใหเหรัญญิก 10 บาทเปนคาใชจายตอระบบ  
๔. สมาชิกใหมท่ีจะเขารวม จะตองวางมัดจํา 3 เดือน ของคาบริการรายเดือนระบบน้ัน  ๆกอนถึงจะติดต้ังให 
๕. หากผิดชําระคาบริการระบบจะทําการตัดการจายไฟฟาทันที หากคงชําระ ๓ เดือน สมาชิกตองคืนระบบ

ใหกับกลุม และกลุมยึดมัดจํา 
๖. คณะทํางาน มีวาระ ๒ ป เม่ือครบกําหนดตองเลือกต้ังใหม  
๗. เปดบัญชีกลุมแบบมีอํานาจลงนาม ๒ ใน ๓ คือมีประธาน รองประธาน และ เหรัญญิก เปนผูมีอํานาจลง

นามในการเบิกถอน 
๘. มีการจัดประชุมทุกๆ เดือน โดยมีวัตถุประสงคคือ รายงานผลประกอบการ และใหฝายตรวจสอบนําการ

ตรวจสอบ  
 ระดับการมีสวนรวมที่เวทีที่ ๓ 



 

๑๕ 

ระดับท่ี ๔ การท่ีหนวยงานภาครัฐเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมีบทบาทเปนหุนสวนหรือภาคี
ในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ (To Collaborate) โดยโครงการไดเชิญภาคีเครือขายรวมพัฒนา คุณ
ณรงคชัย เหมสุวรรณ ผญ.บานเกาะจิก จ.จันทบุรี และประธานสถาบันการเงินชุมชนเกาะจิก นําประสบการณการ
จัดต้ังกองทุนหมุนเวียนจากการประกอบกิจการไฟฟาพลังงานทดแทนมาเปนพ่ีเล้ียงใหคําแนะนําในการจัดต้ังกลุมการ
ทํารายงานการประชุมประกอบเพ่ือเสนอการเปดบัญชีกองทุนพลังงานของบานเกาะบูโหลนดอนกับธนาคารออมสิน 
และนําคณะกรรมการ ประธาน รองประธาน เหรัญญิก เปดบัญชีกลุมพลังงานทดแทนและการออมเพ่ือความย่ังยืน
บานเกาะบูโหลนดอน (คาบริการไฟฟาชุมชน) บช.1 และ (ออมทรัพยสัจจะ) บช.2 พรอมขับเคล่ือนโครงการไฟฟา
พลังงานสะอาดท่ีจัดการโดยชุมชน กําหนดทิศทางโดยชุมชน เพ่ือชุมชน อยางแทจริง 

ระดับท่ี ๕ การเสริมอํานาจประชาชน (To Empower) เปนระดับท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีบทบาทเต็มใน
การตัดสินใจ การบริหารงาน และการดําเนินกิจกรรมใดๆ เพ่ือเขามาทดแทนการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ดําเนินการหรือปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึง ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในระดับสูงสุดน้ีเนนใหประชาชนเปน
เจาของดําเนินภารกิจและ ภาครัฐมีหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุนเทาน้ัน 

 

บานเกาะบโูหลนดอน ตนแบบโครงการพัฒนาพลังงานสะอาดดวยการเสริมพลังชุมชน  

เพื่อชุมชนจัดการตนเอง อยางยั่งยืน 

 
  



 

๑๖ 

เวทีที่ ๔ วันที่ ๒๑-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ : ติดตามการใชงานระบบของสมาชิกกลุมแรก อบรมการใช
แอพพลิเคช่ันมือถือในการออกรหัสเติมเงิน อบรมชางชุมชนในการติดต้ังชุดโซลารโฮมขนาดใหญ ติดต้ัง  บริการ
อินเตอรเน็ตชุมชน ประชุมกลุมพลังงานทดแทน ฯ บ.เกาะบูโหลนดอน http://ppp.energy.go.th/เครือขายพัฒนา
ไฟฟา/ 

๑. ติดตามการใชงานของระบบชุดแรกท่ีติดต้ังไป ๑๕ ระบบ 
๒. สรุปผลประกอบการของชุดแรกท่ีติดต้ัง หลังจากเก็บเงินคามัดจําเดือน สิงหาคม และคาบริการ

เดือน กันยายน  
๓. เปนพ่ีเล้ียงใหชางชุมชนไดติดต้ังระบบดวยตัวเอง พรอมกับต้ังคาแรงในการติดต้ัง 
๔. ชางชุมชนติดต้ังระบบเพ่ิม ๑๓ ระบบ แบงเปนชุดกลาง ๑๒ ระบบและชุดสถานีชารจ ๑ ระบบ 
๕. สถานีชารจแบตเตอร่ี พรอมมอบเงินรายไดเขากลุม 

 

 

 โดยกลุมพลังงานทดแทนและการออมเพ่ือความย่ังยืนบานเกาะบูโหลนดอนมี ผลการดําเนินงานของกลุม 
ประจําเดือนเดือน ๒๔ ต.ค. – ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๓ ดังน้ี รายรับ – สมาชิกใหมติดต้ังระบบเพ่ิม ๑๓ ระบบ แบงเปน
แบตเตอร่ีชุดกลาง ๑๒ ระบบ และ ชุดสถานีชารจ ๑ ระบบ เก็บเงินมัดจําจากสมาชิกใหมได ๘๗๐๐ บาท – สมาชิกเดิม 
ท่ีเพ่ิมทีวีมีจํานวน ๘ เคร่ือง เก็บคามัดจําทีวีจากสมาชิกเดิม ๒๘๘๐0 บาท – สมาชิกเดิมจายคาบริการรายเดือนใหกลุม 
๓๙๘๐ บาท รวมรายรับของกลุม บัญชีเดือน ต.ค. ๒๕๖๓ เทากับ ๑๕๕๖๐ บาท รายจาย – คาแรงของชางชุมชนท่ี
ติดต้ังระบบโซลารโฮมใหมท้ังหมด ๔๔๐๐ บาท – คาติดต้ังจานดาวเทียมสําหรับบานท่ีมีระบบแลว ๒๐๐ บาท รวม
รายจายของกลุม บัญชีเดือน ต.ค. ๒๕๖๓ เทากับ ๔๖๐๐ บาท คงเหลือเขาบัญชีธนาคารกลุม รายรับ ๑๕๕๖๐ – 
รายจาย ๔๖๐๐ = มีกําไรคงเหลือฝากบัญชีธนาคารของกลุมอยูท่ี ๑๐๙๖๐ บาท  

เพ่ิมเติมกฎระเบียบกลุม ในเร่ืองของคาแรง คาติดต้ังของชางชุมชน โดยมีคาแรงตามขนาดระบบท่ีติดต้ังดังน้ี 
๑. ระบบแบตชุดกลาง ท้ังท่ีมีหรือไมมีพัดลมก็ตาม ระบบละ ๓๐๐ บาท 
๒. ระบบแบตชุดกลางท่ีมีทีวี (จะมีหรือไมมีพัดลมก็ตาม) ระบบละ ๔๐๐ บาท 
๓. ระบบชุดใหญท่ีเปนชุดตูเย็นและสถานีชารจ ระบบละ ๕๐๐ บาท 
๔. คาเพ่ิมทีวีพรอมจูนจานดาวเทียมสําหรับสมาชิกเดิมท่ีเอาทีวีเพ่ิม ระบบละ ๑๐๐ บาท 



 

๑๗ 

ระดับการมีสวนรวมที่เวทีที่ ๔ 
ระดับท่ี ๕ การเสริมอํานาจประชาชน (To Empower) เปนระดับท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีบทบาทเต็มใน

การตัดสินใจ การบริหารงาน และการดําเนินกิจกรรมใดๆ เพ่ือเขามาทดแทนการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ดําเนินการหรือปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึง ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในระดับสูงสุดน้ีเนนใหประชาชนเปน
เจาของดําเนินภารกิจและ ภาครัฐมีหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุนเทาน้ัน โดยโครงการจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการชาง
ชุมชนในการติดต้ัง ซอมบํารุงระบบโซลาโฮม และอบรมคณะกรรมการในการออกรหัสเติมเงิน การจัดทําบัญชีรายรับ
รายจาย โดยกลุมสามารถนําผลกําไรมาขายผลเปดรับสมาชิกใหมไดดวยตนเองท้ังหมด 

 
 

เวทีท่ี ๕ วันที่ ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ : http://ppp.energy.go.th/ausaid/ 
๑. ตอนรับคณะจากสถานทูตออสเตรเลียผูใหการสนับสนุนงบประมาณโครงการ  
๒. สรุปบทเรียนผลการดําเนินงาน  
๓. ประชุมสมาชิกประจําเดือนพฤศจิกายน  
๔. อบรมทบทวนการใชแอพพลิเคช่ันมือถือในการออกรหัสเติมเงิน  
๕. อบรมชางชุมชนในการติดต้ังชุดโซลารโฮมขนาดใหญระบบตูแชแข็ง  
๖. ชางชุมชนติดต้ังระบบเพ่ิม ๑๑ ระบบ แบงเปนชุดกลาง ๘ ระบบและชุดตูแช ๓ ระบบ 
๗. ติดต้ังระบบ Wifi บริการอินเตอรเน็ตชุมชนเพ่ิมอีก ๑ จุด 

 
สรุปผลการดําเนินงาน กลุมพลังงานทดแทน ฯ บ.เกาะบูโหลนดอน ระบบ SHS + Lifepo4 ท่ีติดต้ังบน

เกาะบูโหลนดอนรวมท้ังหมด ๒๖ ครัวเรือน (๓๙ ระบบ) ผานระบบเติมเงินแบบ Pay-As-You-Go แบงประเภทระบบ
ไดดังน้ี  

๑. ระบบพ้ืนฐาน ๑๒ VDC ใช PV ๕๐ Wp ชารจลงแบต Lifepo4 ความจุ 126 Wh ใช กับอุปกรณ 
หลอดไฟ ทีวี พัดลม  



 

๑๘ 

๒. ระบบสถานีชารจ ๑๒ VDC ใช PV ๒๐๐ Wp ชารจลงแบต Lifepo4 แบตตะก่ัวกรด ความจุรวม 
๑๐๐๐ Wh สรางรายไดจากสถานีชารจมือถือพรอม Power bank 10000 mAh 12 กอน 

๓. ระบบตูเย็น ๑๒ VDC ใช PV ๓๐๐0 Wp ชารจลงแบต Lifepo4 แบตตะก่ัวกรด ความจุรวม 
๑๐๐๐ Wh จายไฟฟาใหกับตูเย็น DC ฝาเดียว 6 คิว 

๔. ระบบตูแช ๒๔ VDC ใช PV ๘๐๐ Wp แบตเตอร่ี Lifepo4 ๑๘๐๐ Wh จายไฟฟาใหกับตูแช 9.1 
คิว สําหรับรานคาชุมชน  

ผลการดําเนินงานของกลุม เดือน พ.ย. ๒๕๖๓ กลุมพลังงานทดแทนและการออมเพ่ือความย่ังยืน บานเกาะบู
โหลนดอน จ.สตูล รายรับ – สมาชิกติดต้ังระบบเพ่ิม ๑๑ ระบบ แบงเปนแบตเตอร่ีชุดกลาง ๘ ระบบ และ ชุดตูแช ๓ 
ระบบ เก็บเงินมัดจําได ๑๖๗๔๐ บาท – สมาชิกเดิมจายคาบริการรายเดือนใหกลุม ๗๘๔๐ บาท *รวมรายรับของกลุม 
บัญชีเดือนพ.ย. ๒๕๖๓ เทากับ ๒๔๕๘๐ บาท* รายจาย – คาแรงของชางชุมชนท่ีติดต้ังระบบโซลารโฮมใหมท้ังหมด 
๔๒๐๐ บาท – คาซ้ืออุปกรณเคร่ืองมือชาง ๒๓๐ บาท *รวมรายจายของกลุม บัญชีเดือนพ.ย. ๒๕๖๓ เทากับ ๔๔๓๐ 
บาท* คงเหลือเขาบัญชีธนาคารกลุม *รายรับ ๒๔๕๘๐ – รายจาย ๔๔๓๐ = ๒๐๑๕๐  

ผลการดําเนินงานของกลุมไฟฟาพลังงานทดแทนและการออมเพ่ือความย่ังยืนบานเกาะบูโหลนดอน จ.สตูล 
เดือน ธ.ค. 2563 

1. – ไมมีสมาชิกติดต้ังระบบเพ่ิม 
2. – สมาชิกเดิมจายคาบริการรายเดือนใหกลุม 13,420 บาท 
3. รวมรายรับของกลุม บัญชี 1 เดือน ธ.ค. 2563 เทากับ 13,420 บาท 

ยอดเงินสะสมรวมในบัญชี 1 เทากัน 61,460 บาท 
 



 

๑๙ 

 



 

๒๐ 

ระดับการมีสวนรวมที่เวทีที่ ๔ 
ระดับท่ี ๕ การเสริมอํานาจประชาชน (To Empower) เปนระดับท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีบทบาทเต็มใน

การตัดสินใจ การบริหารงาน และการดําเนินกิจกรรมใดๆ เพ่ือเขามาทดแทนการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ดําเนินการหรือปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึง ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในระดับสูงสุดน้ีเนนใหประชาชนเปน
เจาของดําเนินภารกิจและ ภาครัฐมีหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุนเทาน้ัน โดยโครงการจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ทบทวนความรู สรุปบทเรีบนนําปญหาอุปสรรคท่ีผานมาเรียนรูและทําการแกไข ชางชุมชนในการติดต้ัง ซอมบํารุงระบบ
โซลาโฮม และอบรมคณะกรรมการในการออกรหัสเติมเงิน การจัดทําบัญชีรายรับรายจาย โดยกลุมสามารถนําผลกําไร
มาขายผลเปดรับสมาชิกใหมไดดวยตนเองท้ังหมด ชุมชนจะเกิดการสะสมประสบการณ ชุมชนมีการพัฒนายกระดับจาก
การเรียนรูของตัวบุคคลจากการปฏิบัติ เกิดเปนการเรียนรูแบบกลุม ศักยภาพใหสูงย่ิงข้ึนสูองคกรแหงการเรียนรูชุมชน
บานเกาะบูโหลนดอน เปนการเสริมอํานาจการคิด ตัดสินใจ ปฏิบัติ (To Empower) ซํ้าๆ จนเกิดเกลียวความรู 
(knowledge spiral) ความคิดเชิงทฤษฎีเกลียวความรูน้ีเปนความคิดท่ีนําเสนอโดยโนนากะ และทาเคอุชิ (Nonaka, I. 
and Takeuchi, H., 1995, 12) ชาวญ่ีปุน ซ่ึงเขาสรุปไววาเกลียวความรูจะมี 4 ข้ันตอน คือ 

 
(1) Tacit to Tacit (socialization) เปนการแลกเปล่ียนประสบการณกันระหวางคน 
(shared experiences) 
                        (2) Tacit to Explicit (externalization)    เปนการแสดงความรูจากภายในตัวคนออกมา 
ภายนอก  แลวทําใหผูอ่ืนมีสวนรวมดวยกิจกรรมตาง  ๆท้ังประยุกตตอ  ไปใชกับปญหาอ่ืน  ๆดวย 
                        (3) Explicit to Explicit (combination)  เปนการนําเอาความรูท่ีถูกแสดงออกจาก 
ตัวคนแลวมาผานส่ือหรือเคร่ืองมือนําเสนอในรูปแบบตาง  ๆ
                        (4) Explicit to Tacit (internalization) ความรูซ่ึงถูกบันทึกในส่ือหรือระบบตาง  ๆ
ถูกรับรูเรียนรู เขาไปสูตัวคนและอยูในตัวคนเปน tacit  knowledge อีกคร้ังหน่ึง 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบจาก : https://www.skyrme.com/kmbasics/kspiral.htm 
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1. คาเปรียบเทียบการใชน้ํามัน-น้ําแข็ง ในแงราคา 
น้ํามัน 

 Comparison 

Tariff 
(THB/HH/Month) 

Appliances 
allowed 

DC Solar Home 

200 Light bulbs Size S SHS: 120 THB 

300 + Fan Size M SHS: 180 THB 

450 + TV Size M SHS: 300 THB 

600 + Washing machine  

N/A + Refrigerator Size L SHS: 900 THB 

N/A + Freezer Freezer Set: 1300 THB 

 
น้ําแข็ง 

 1 ครัวเรือนท่ัวไปใชนํ้าแข็ง เฉล่ีย 20-40 บาทตอวัน หรือ 600-1200 บาทตอเดือน 

 1 รานคาใชนํ้าแข็ง เฉล่ีย 60-120 บาทตอวัน หรือ 1800-3600 บาทตอเดือน 

 ชุดตูเย็น 900 บาท จะ replace คาใชจายคานํ้าแข็งของครัวเรือน และเพ่ิมความอนามัยของอาหาร 

 ชุดตูแชแข็ง 1300 บาท เหมาะสําหรับรานคาท่ีลดคาใชจายพรอมเนนการเก็บของสดหรือขายของหารายได
เพ่ิมเติมจากการขายของ 

 
 

2. การเปรียบเทียบการปลอยกาซเรือนกระจกของการใชเครื่องปนไฟกับระบบใหมที่นําไปทดแทน  
1. ประเมิน คา emission factor วา การผลิตไฟฟาจากดีเซล 1 kWh ใชนํ้ามันก่ีลิตร จากการคํานวณไดตัวเลข 

0.494 L/kWh 
2. ประเมินวาการ combust นํ้ามันดีเซล 1 ลิตรปลอย CO2eq เทาไหร ซ่ึงจาก database TGO มีคา default 

emission factor อยูแลว เทากับ 2.6987 kgCO2/L 



 

๒๒ 

 
3. เพ่ือประเมินการทดแทนนํ้ามันดีเซล ระบบชุดกลาง ใชแผงขนาด 50W ใน 1 วันผลิตได 0.2 kWh ท่ี 4 

ช่ัวโมง average peak หากคิด consumption ท่ี 80% คือระบบน้ัน  ๆจะตองการพลังงาน 0.16 kWh หรือ 
58.4 kWh ตอป 

4. เม่ือเทียบจํานวนนํ้ามันดีเซลท่ีตองใชเพ่ือใหไดไฟฟาปริมาณไฟฟาท่ี  
แบตชุดกลางผลิตได คือ 28.86 ลิตรตอป (73 kWh ตอป) เทียบเทา 77.89 kgCO2 ตอป 

 
5. แบตชุดใหญ ทดแทน 173.18 ลิตรตอป (438 kWh ตอป) เทียบเทา 467.36 kgCO2 ตอป 

 
6. ทั้งเกาะ ณ วันที่ 10 พ.ย. 2563 คือ ทดแทน 1241.12 ลิตรตอป (3139 kWh ตอป) เทียบเทา 

3349.44 kgCO2 ตอป 
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3. รูปแบบธุรกิจ subscription model: S,M,L  

 
ราคาชุดแบต+ไฟ 

 ชุด เล็ก 100 บาท/เดือน 

 ชุด กลาง 120 บาท/เดือน 

 ชุด ใหญ (สถานีชารจ) 500 บาท/เดือน 

 ชุด ใหญ (ตูเย็น) 900 บาท/เดือน 

 ชุด ตูแชแข็ง 1300 บาท/เดือน 
ราคาอุปกรณเพิ่มเติม (optional appliances) 

 พัดลม 60 บาท/เดือน 

 ทีวี+ชุดจานดาวเทียม 120 บาท/เดือน 
 

4. รูปแบบของกลุมพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความย่ังยืนบานเกาะบุโหลนดอน 

 
รายรับ 
– สมาชิกใหมติดต้ังระบบเพ่ิม 13 ระบบ แบงเปนแบตเตอร่ีชุดกลาง 12 ระบบ และ ชุดสถานีชารจ 1 ระบบ เก็บเงิน
มัดจําจากสมาชิกใหมได 8,700 บาท 
– สมาชิกเดิม ท่ีเพ่ิมทีวีมีจํานวน 8 เคร่ือง เก็บคามัดจําทีวีจากสมาชิกเดิม 2,880 บาท 
– สมาชิกเดิมจายคาบริการรายเดือนใหกลุม 3,980 บาท 
รวมรายรับของกลุม บัญชีเดือนต.ค. 2563 เทากับ 15,560 บาท 
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รายจาย 
– คาแรงของชางชุมชนท่ีติดต้ังระบบโซลารโฮมใหมท้ังหมด 4,400 บาท 
– คาติดต้ังจานดาวเทียมสําหรับบานท่ีมีระบบแลว 200 บาท 
รวมรายจายของกลุม บัญชีเดือนต.ค. 2563 เทากับ 4,600 บาท 
คงเหลือเขาบัญชีธนาคารกลุม 
รายรับ 15,560 – รายจาย 4,600 = มีกําไรเดือนต.ค.อยูท่ี 10,960 บาท 
เงินสะสม ปดบัญชีเดือน ต.ค. 2563 เทากับ 28,890 บาท  
ผลการดําเนินงาน เดือน ธ.ค. 2563 

– ไมมีสมาชิกติดต้ังระบบเพ่ิม 
– สมาชิกเดิมจายคาบริการรายเดือนใหกลุม 13,420 บาท 

รวมรายรับของกลุม บัญชี 1 เดือน ธ.ค. 2563 เทากับ 13,420 บาท 
ยอดเงินสะสมรวมในบัญชี 1 เทากัน 61,460 บาท 

 
 
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เย่ียมชมโครงการไฟฟาพลังงานสะอาดบานเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล ทุนสนับสนุน
จาก (AusAid) 

 
เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 
คุณอเล็กซ วิลส เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประเทศไทย 
คุณธีระพงศ กุลกลางดอน ผูจัดการฝายขาวและเผยแพร 
คุณเบญจมินทร ศิริตันติธรรม เจาหนาท่ีส่ือ 
เย่ียมชมผลการดําเนินงานโครงการไฟฟาพลังงานทดแทนบานเกาะบุโหลนดอน 
โดยมีองคกรเครือขายรวมพัฒนาโครงการในนามทีม ReCharge ใหการตอนรับ ประกอบดวย 
คุณธนัย โพธิสัตย หัวหนาทีม ReCharge 
คุณวิชาญกรณ ประภาวิทย พลังงานจังหวัดสตูล 
คุณพิรัฐ อินพานิช สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
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คุณสมชาย กังวานวงษ นักวิชาการอิสระ 
คุณทรงธรรม กิติกุล บริษัทโฟเซรา ประเทศไทย 
คณะกรรมการกลุมพลังงานทดแทนและการออมเพ่ือความย่ังยืนบานเกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล 
Australia’s Direct Aid Program in Thailand 
ทุนสนับสนุนโดยตรง สถานทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย 
The Direct Aid Program (DAP) is a flexible small grants scheme for development activities. The 
program funds projects that provide direct benefits to those most in need in the local community, 
including vulnerable or disadvantaged groups. 
โครงการทุนสนับสนุนโดยตรง เปนโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กท่ีมุงสงเสริมโครงการดานการพัฒนา เปนทุนท่ีให
ประโยชนโดยตรงแกผูตองการความชวยเหลือในชุมชน รวมท้ังกลุมผูดอยโอกาสอานเพ่ิมเติมได
ท่ี https://www.facebook.com/australiainthailand/posts/1902579363223948 
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นับต้ังแตเร่ิมกระบวนการพัฒนาระบบราชการในป พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตนมา การผลักดันระบบราชการเขาสูการ
บริหารราชการท่ีเปนไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย (Democratic Governance) กาวหนาหลายประการ 
ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙ สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กระทรวงพลังงาน (สสช.) ไดดําเนินงาน
พัฒนาระบบราชการตามแนวทางท่ีกําหนดไวในกฎหมาย และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ ใหความสําคัญ
กับงานในสวนท่ีเปนการพัฒนาและการเตรียมความพรอมของระบบราชการและขาราชการ ตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหารราชการแบบมีสวนรวมซ่ึงเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจากภายในระบบราชการ ในสวนน้ี สสช. ได
ดําเนินมาตรการท่ีเปนการกระตุนความสนใจ การพัฒนาระบบ การพัฒนาทักษะสําหรับบุคลากร และการเสนอแนะ
นโยบายและมาตรการท่ีจําเปนในการพัฒนาระบบราชการ  ในสวนการดําเนินงานภาคประชาชน สสช. ไดมีการ
ดําเนินการเพ่ือพัฒนาและเตรียมความพรอมของเครือขายภาคประชาชน โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานและผลงาน 
ดังน้ี 

๑.  การพัฒนาระบบราชการสูการบริหารราชการแบบมีสวนรวม (Inside-out approach) 
          การพัฒนาระบบราชการและขาราชการใหปรับเปล่ียนจากการปฏิบัติราชการในแนวทางด้ังเดิมท่ีคุนเคย และ
เปนระบบปดท่ีไมคอยจะเปดโอกาสรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนน้ัน เปนภารกิจหลักท่ีสําคัญของ สสช. ดังน้ัน    
กลยุทธในการพัฒนา การจัดระบบ และการเสริมสรางความรูความเขาใจการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนวัฒนธรรมของ
ระบบราชการ และขาราชการสูระบบท่ีเปนประชาธิปไตย ใหความสําคัญตอความตองการของประชาชน ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน จึงเปนงานท่ี สสช. จําเปนตองใหความสําคัญ ในสวนของการสรางองคกร ระบบการ
บริหารราชการ และสงเสริมขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีแนวทางการปฏิบัติตามหลักการบริหารราชการแบบมี
สวนรวมไดมีการดําเนินการในชวง ๔ ป มีดังน้ี  

(๑) ดานการศึกษาเพ่ือพัฒนาองคความรู การบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการเปดระบบ
ราชการใหประชาชน องคกรความรวมมือระหวางประเทศ ภาคธุรกิจเพ่ือสังคม เขามามีสวนรวมอยางมีศักยภาพและ
สรางสรรค ใหประชาชนเขามามีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐ ดวยความสัมพันธแบบไมเปนทางการ แบบเพ่ือชวย
เพ่ือน ชุมชนเกิดความผอนคลายไววางใจ กลางขอคําปรึกษา กลาคิด กลาตัดสินใจกําหนดทิศทางการพัฒนาดวยตนเอง 
เปนการปรับระบบราชการสูการเปนราชการระบบเปด นําไปสูการเสนอแนะเชิงนโยบายมีความถูกตอง ในชวงเริ่มตน
ของการพัฒนานโยบายดานน้ี จึงใหความสําคัญในการศึกษาหารูปแบบท่ีเหมาะสม สําหรับสังคมไทย โดยไดเปนสวน
หน่ึงของภาคีเครือขายการขับเคล่ือชุมชนตนแบบดานการพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีหางไกล โดย สสช. ไดทําการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาระบบราชการไทยสูการบริหาราชการแบบมีสวนรวม โดยไดรับการสนับสนุนความรูและงบประมาณใน
การลงพ้ืนท่ีองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) ซ่ึงมีความรวมมือในโครงการดานพลังงาน ภายใต
แผนงานความรวมมือไทย-เยอรมันดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai-German Climate Programme: 
Energy: TGCP-Energy) ไดมีความรวมมือ เรื่องการพัฒนาระบบไฟฟาในพ้ืนท่ีหางไกล (Rural Electrification) และ
สามารถสรุปเปนหขอเสนอแนะสําคัญท่ีสามารถนําไปประยุกตใชไดดังน้ี 

           ๑. เพ่ือใหการพัฒนาระบบราชการเปนระบบเปดท่ีเหมาะสม ควรมีพ้ืนท่ีตนแบบเพ่ือนําแนวทางการมีสวนรวม
ไปทดลองใชและทําการถอดบทเรียนไดศึกษารูปแบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวมท่ีประสบความสําเร็จ เชน การ
มีสวนรวมของประชาชนในการบานเกาะบูโหลนดอนในการขับเคล่ือนโครงการไฟฟาจากพลังงานทดแทน การมีสวน
รวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ และการวัดผลงานรวมกับภาคีเครือขาย เปนตน  
           นอกจากการพัฒนาองคความรูดานการมีสวนรวมของประชาชนจากการปฏิบัติงานท่ีดี หรือ Best Practices 
กรณีชุมชนบานเกาะบูโหลนดอน ไดดําเนินการศึกษาหารูปแบบเพ่ือเปนแนวทางในการสรางการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ และ เพ่ือใหการพัฒนาระบบราชการมีทิศทางท่ีตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนสูงสุด   โครงการน้ี เปนโครเชิงปฏิบัติการจริงเพ่ือศึกษาแนวทางท่ีเปดใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมใน
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การบริหารราชการ แนวทางการสรางเครือขายภาคประชาชนซ่ึงประกอบดวย  เครือขายองคกรประชาสังคม องคกร
ความรวมมือระหวางประเทศ  กลุมนักวิชาการ  ตัวแทนภาคธุรกิจ  ส่ือมวลชน  และกลุมตัวแทนอ่ืนๆ อันจะนําไปสูการ
พัฒนาระบบราชการอยางเปนรูปธรรมและย่ังยืน สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนและทันตอการ
เปล่ียนแปลง มีความเปนธรรมและโปรงใส ตรวจสอบได โดยมุงศึกษาแนวทางท่ีจะเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันใน
ประเด็นเก่ียวกับบทบาทของประชาชนในการพัฒนาโครงการใหเกิดความย่ังยืน   
          ผลจากการดําเนินแนวทางการสรางการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาพลังงานระดับพ้ืนท่ี กรณี โครงการไฟฟาพลังงาน
ทดแทน บานเกาะบูโหลนดอน ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตูลไดขอสรุปวา “ภาคประชาชนเห็นถึงความสําคัญ และตองการ
เขารวมในกระบวนการพัฒนาโครงการ แตประชาชนบางสวนยังไมสามารถเขารวมไดอยางมีประสิทธิภาพ และเต็ม
ศักยภาพ เน่ืองจากยังขาดขอมูล ความรูความเขาใจในงานของภาครัฐอยางตอเน่ืองเปนระบบ ประชาชนอยากใหเกิด
การรวมตัวเปนเครือขายท่ีมีการติดตอส่ือสารกันอยางตอเน่ืองและคาดหวังวาภาครัฐจะสงเสริมการทํางานของเครือขาย
... ในสวนขอเสนอแนะและบทเรียนจากการพัฒนาเครือขายภาคประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษาพบวา การทํางานรวมกับ
เครือขายเปนเร่ืองท่ีสลับซับซอน มีความแตกตาง และหลากหลาย เน่ืองจากปจจัยตางๆ และสภาพแวดลอมเง่ือนไขใน
การรวมกลุมไมเหมือนกัน ดังน้ัน รูปแบบของการรวมกลุมและความสําเร็จในการปฏิสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐจึง
แตกตาง  ๆกัน”  
          บทสรุปดังกลาวจึงเปนประโยชนในกําหนดแนวทางการสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของ สสช. 
เพราะทําใหเห็นวาในการพัฒนาระบบราชการเพ่ือใหสามารถทํางานรวมกับเครือขายภาคประชาชนอยางมีประสิทธิผล
น้ัน เปนงานท่ีละเอียดออน รูปแบบของแตละหนวยงานหรือจังหวัดสามารถเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมท่ี
แตกตางกันได และไมควรจะกําหนดเปนตัวแบบท่ีตายตัวเหมือนการพัฒนาโครงการท่ีผานมา ท่ีสามารถกําหนดรูปแบบ
ท่ีเปนมาตรฐานไดงายกวา ความรูในสวนน้ี สํานักงาน สสช. จึงนํามาเปนประโยชนในการขยายผลแนวทางการทํา
โครงการพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีหางไกลอ่ืนๆรวมท้ังพัฒนาตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานท่ีเหมาะสมตอไป 
          นอกจากการขับเคล่ือนโครงการในพ้ืนท่ีตนแบบดังกลาวเพ่ือพัฒนาองคความรูแลว โครงการน้ียังเปนโครงการท่ี
เนนการสรางศักยภาพและโอกาส รวมท้ังการสรางแรงกระตุนใหเกิดความตระหนักในความสําคัญของการพัฒนา
โครงการไฟฟาพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ีหางไกลกับภาคประชาชนในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาใหเกิดผลเปน
รูปธรรม โดยยึดหลักการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนในสังคม เปนการสงเสริมการสรางการมีสวนรวมจากภายนอก
ภาคราชการ (Outside-in) และใหความสําคัญกับการสรางการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนของสังคมใน
การพัฒนาโครงการ โดยโครงการท้ังในสวนภูมิภาคและสวนกลางไดดําเนินการ ดังน้ี สวนภูมิภาคเนนการสรางเครือขาย
และการเช่ือมโยง ระหวางภูมิภาคกับภูมิภาค ภูมิภาคกับสวนกลาง  และระหวางกลุมในภูมิภาคเดียวกัน  ซ่ึงดําเนินการ
ท้ังแนวนอนและแนวด่ิง โดยการแสวงหาภาคีเครือขายและการสรางกลไกติดตามโครงการ ดวยวิธีการหลากหลาย
รูปแบบและกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและผลลัพธตามท่ีคาดหวัง มีการจัดเวทีระดมความคิดข้ันตนจาก
เครือขายคณะทํางาน เพ่ือขอความคิดเห็นและซักซอมความเขาใจเพ่ือใหการทํางานสอดคลองเปนหน่ึงเดียวกัน เพ่ือให
ไดขอเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมตามท่ีโครงการกําหนด การสรางการเรียนรูรวมกันของสมาชิกเครือขายเก่ียวกับการ
บริหารจัดการโครงการท้ังดานเทคโนโลยี ความรู การบริหารจัดการองคกรชุมชน การติดตามและสํารวจขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาโครงการและผลลัพธท่ีพึงประสงค รวมท้ังมีการสํารวจความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
พัฒนาโครงการกอนและหลังการดําเนินการ การกระตุน หรือทําใหประชาชน/ภาคสวนตาง ๆ เกิดความสนใจเร่ืองการ
พัฒนาโครงการแบบมีสวนรวมในพ้ืนท่ีตนแบบ  โดยการจัดเวทีระดมความคิดกับเครือขาย  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและตอบคําถาม และในสวนกลางควรจัดระดมความคิดในลักษณะการประชุม/สัมมนา
ประจําป ในกรุงเทพมหานครเพ่ือเปนเวทีวิชาการ อภิปรายและถกประเด็นตางๆ ท่ีไดรับจากการระดมความคิด/เปด
เวทีอภิปรายในภูมิภาค และประเด็นท่ีเก่ียวของกับการสรางกลไกการติดตามการพัฒนาโครงการโดยมีผูเขารวมประชุม 



 

๒๘ 

ประกอบดวย ผูแทนภาคประชาชนผูรับประโยชน ผูแทนจากภาคประชาสังคมจากภูมิภาค กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  ผูแทนจากองคกรระหวางประเทศ ผูแทนจากภาคเอกชน ผูแทนหนวยราชการ  นักวิชาการ  ผูแทนจาก
สถาบันการศึกษา  ส่ือมวลชน  เปนตน 

ผลการดําเนินโครงการน้ีไดนําไปสูผลลัพธ ดังน้ี  

 ทุกภาคสวนของสังคมทราบ ตระหนัก และมีความเขาใจเร่ืองรูปแบบการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังงาน
ทดแทนในพ้ืนท่ีหางไกลท่ีมีทางเลือกท่ีหลากหลายยืดหยุนและไมตายตัวมากข้ึน  

 เกิดการเรียนรูรวมกันในการดําเนินงาน และรวมกิจกรรมเพ่ือสรางกลไกติดตามการศึกษาการพัฒนา
โครงการในลักษณะการฝกปฎิบัติงานไปพรอมการทํางานจริง (On Job Training : OJT) คือ การฝก
ปฎิบัติงานลักษณะน้ีคือการใหผูมีสวนเก่ียวของกับโครงการ ไดทดลองทํางานจริงไปพรอมกับการเรียนรูเลย 
โดยใชประสบการณเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรูและพัฒนาทักษะการทํางาน  ซ่ึงเปนฐานของการ
เรียนรู และรวมกันคิดรวมกันทําใหโครงการเสริมพลังการจัดการของชุมชนเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน  

 เกิดการทํางานรวมกันของภาคสวนตาง  ๆของสังคม อันจะนําไปสูการพัฒนาการมีสวนรวมอยางย่ังยืน  

 ภาครัฐไดรับขอมูล (input)  จากชุมชนโดยตรงเก่ียวกับความเขาใจ ความคิดเห็น  ปญหาอุปสรรคการ
ดําเนินโครงการของภาคีเครือขาย และไดรับขอมูลปอนกลับ (feedback) ท่ีเปนการสะทอนความคิดเห็น
เก่ียวกับการขับเคล่ือนโครงการโดยราชการและการพัฒนาโครงการในรูปแบบภาคีเครือขาย 

 ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจะกอใหเกิดความรูความเขาใจสําหรับผูท่ีเก่ียวของและเกิดพลังขับเคล่ือนการพัฒนา
โครงการไฟฟาพลังงานทดแทนแบบมีสวนรวมท่ีย่ังยืน 

บทเรียนแนวทางการสรางการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาพลังงานระดับพ้ืนท่ี กรณี โครงการไฟฟาพลังงานทดแทน 
บานเกาะบูโหลนดอน ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตูล ไดนําไปหารือในการประชุมคณะทํางานเพ่ือศึกษาและขับเคล่ือนแนว
ทางการพัฒนาระบบไฟฟาสําหรับพ้ืนท่ีเกาะและพ้ืนท่ีหางไกล ตามคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานท่ี ๑๐๖/
๒๕๖๓ ลงนามโดยปลัดกระทรวงพลังงาน ขอเสนอแนะจากคณะทํางานโครงการไฟฟาพลังงานทดแทนบานเกาะบูโหล
นดอน ไดเปนสวนหน่ึงของขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือเขาสูวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
(กบง.) เพ่ือแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือเพ่ือศึกษาและขับเคล่ือนแนวทางการพัฒนาระบบไฟฟาสําหรับพ้ืนท่ีเกาะและ
พ้ืนท่ีหางไกล ตอไป 
 

ตัวอยาง (ราง) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการทําใหพื้นที่หางไกลมีไฟฟาใชอยางสมบูรณและยั่งยืนเพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 

4. สถานะปจจุบัน 

การพัฒนาระบบไฟฟาสําหรับเกาะและพ้ืนท่ีหางไกลเปนหน่ึงในปจจัยขับเคล่ือนเพ่ือใหทุกประเทศบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goal: SDG) ซ่ึงเปนเปาหมายท่ีจัดทําข้ึนโดยองคการ
สหประชาชาติ โดยในเปาหมายท่ี ๗ จะมีการกําหนดเรื่องพลังงานสะอาดท่ีทุกคนเขาถึงได ซ่ึงสําหรับประเทศไทยน้ัน มี
ขอมูลจากการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ณ วันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ พบวา กฟภ. ไดดําเนินการขยายเครือขายไฟฟา
ใหกับครัวเรือนท่ัวประเทศคิดเปนรอยละ ๙๙.๒๑ อยางไรก็ตาม ยังมีจํานวนครัวเรือนท่ียังไมมีไฟฟาใชหรือไมสามารถ
เขาถึงระบบไฟฟาไดแบบตลอดเวลาจํานวนมาก สวนใหญจะต้ังอยูในพ้ืนท่ีเขตพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ ปาสงวนแหงชาติ 
หรือเขตพ้ืนท่ีปาในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (อส.) และพ้ืนท่ีเกาะหางไกล ทําใหมี



 

๒๙ 

ประเด็นละเอียดออนมากมายในการดําเนินงานท้ังในเชิงขอกฎหมายและสังคม แตในปจจุบันพัฒนาการของเทคโนโลยี
สมัยใหมไดรับการพัฒนาและประยุกตใขสงผลใหตนทุนของอุปกรณและระบบหลายประเภทท่ีเก่ียวของกับระบบไฟฟา
ในพ้ืนท่ีหางไกลมีราคาท่ีลดลง เชน มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย และระบบกักเก็บพลังงาน เปน
ตน ประกอบกับรูปแบบทางธุรกิจใหม ๆ ท่ีไดมีการนําเขามาใช เชน แนวทางบริหารจัดการแบบ Energy-as-a-service 
หรือ Pay-as-you-go เปนตน สามารถเขามามีสวนชวยใหประเทศไทยสามารถบรรลุเปาหมายการมีไฟฟาใชทุกพ้ืนท่ีใน
ประเทศไดอยางสมบูรณ (รอยละ ๑๐๐) ซ่ึงยังจะเก้ือหนุนไปสูประโยชนรวมดานอ่ืน  ๆดวย เชน ตนทุนพลังงานท่ีลดลง
กวากรณีเดิม ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เปนตน 

ในการดําเนินการเพ่ือใหครัวเรือนท้ังหมดในประเทศไทยมีไฟฟาใชน้ันจึงตองมีดําเนินงานแบบบูรณาการ
ระหวางกระทรวงหนวยงานตาง ๆ  เชน กฟภ. และ พพ. ดวยเหตุน้ีกระทรวงพลังงานจึงไดมีการแตงต้ังคณะทํางาน
ศึกษาและขับเคล่ือนแนวทางการพัฒนาระบบไฟฟาสําหรับพ้ืนท่ีเกาะและพ้ืนท่ีหางไกลข้ึน โดยท่ีผานมาไดมีการประชุม
รวมกันไปโดยไดมีการเชิญหนวยงานอ่ืน ๆ มารวมใหขอมูลท่ีเก่ียวของ เชน อส. และกรมปาไม (ปม.) เพ่ือศึกษาถึง
สถานการณปจจุบัน รวมถึงขอกฎหมายท่ีจะเก่ียวของกับการดําเนินการพัฒนาระบบไฟฟาในพ้ืนท่ีหางไกลใหมีความ
ย่ังยืน ตนทุนไมสูงเกินไป และสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด จากการประชุมคณะทํางานฯ ท่ีผานมา หนวยงาน
ตาง ๆ ไดรวมกันนําเสนอขอมูลแผนและการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบไฟฟาในพ้ืนท่ีหางไกลและเกาะ 
ท้ังในสวนของการดําเนินงานปจจุบันและแผนงานในอนาคต รวมถึงไดมีการหารือถึงประเด็นปญหาและความทาทายตอ
การดําเนินงาน เชน กฎหมายคุมครองพ้ืนท่ีออนไหว การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม การขออนุญาตเพ่ือดําเนินการ
ในเชิงพ้ืนท่ี ขอจํากัดดานเทคนิค เปนตน รายละเอียดการดําเนินงานในปจจุบันและแผนการในอนาคตของหนวยงานท่ี
เก่ียวของสามารถสรุปพอสังเขปไดดังตอไปน้ี 

๑.๑ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.): ไดรวบรวมขอมูลพ้ืนท่ีซ่ึง กฟภ. ไดดําเนินการจายไฟฟาใหแลวในระดับครัวเรือน 
โดยปจจุบันคิดเปนรอยละ ๙๙.๒๑ ของจํานวนครัวเรือนท่ัวประเทศ (สถานะ ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓) รายละเอียดดัง
สรุปในตารางตอไปน้ี 

ขอมูลระดับครัวเรือน จํานวน (ครัวเรือน) 
จํานวนครัวเรือนทั้งหมดท่ัวประเทศ (A) ๒๒,๕๐๗,๑๕๗ 
จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใชแลว (B) ๒๒,๓๒๙,๒๗๖ 

ปกเสาพาดสาย ๒๒,๒๖๙,๘๔๑ 
ใชไฟฟาระบบโซลารเซลล ๕๗,๔๙๖ 

คงเหลือไมมีไฟฟาใช (C) = (A) – (B)  
อยูในพ้ืนท่ีปกติและอยูระหวางรอจัดเขาโครงการ ๑๔๐,๗๙๗ 
อยูในพ้ืนท่ีหวงหาม เชน เขตปาสงวน เขตอุทยาน พ้ืนท่ีปกครองราชการทหาร ฯลฯ 
ตองขออนุญาตหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๓๕,๑๕๔ 

ไมสามารถขยายเขตระบบไฟฟาไดเน่ืองจากไมอยูในหลักเกณฑ กฟภ. ๑,๙๓๓ 

(ท่ีมา : รายงานสถานะการดําเนินการจายไฟหมูบาน/ครัวเรือน ประจําไตรมาส ๓ ป ๒๕๖๓ ของ กฟภ.) 

นอกจากน้ี กฟภ. มีแผนการโครงการพัฒนาระบบไฟฟาใหพ้ืนท่ีเกาะตาง ๆ ปจจุบันอยูระหวางศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการในแตละพ้ืนท่ีเกาะ 



 

๓๐ 

๑.๒ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.): ไดมีการพัฒนาโครงการระบบไฟฟาแบบ off-grid บน
พ้ืนท่ีหางไกลในหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย โดยมีท้ังรูปแบบระบบผลิตไฟฟาแบบผสมผสาน โรงผลิตไฟฟาขนาดเล็ก 
และระบบโซลารโฮม อยางไรก็ตาม จากการสํารวจสถานการณปจจุบันพบวามีระบบจํานวนมากที่ไมสามารถใชงานใน
การผลิตไฟฟาไดแลว เนื่องจากอุปกรณชํารุดและเสื่อมสภาพลง และหนวยงานเจาของระบบไมสามารถจัดสรร
เงินทุนในการบํารุงรักษาหรือเปลี่ยนอุปกรณที่เสียหายหรือเสื่อมอายุได รวมถึงไมมีแบบแผนการเก็บเงินคาไฟฟาท่ี
ชัดเจนและขาดการบริหารและการดูแลรักษาระบบภายในชุมชน 

 พพ. ไดดําเนินโครงการจัดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงสามารถสรุปไดดังตาราง
ตอไปน้ี 

รูปแบบระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จํานวนระบบ 
๑. ระบบโซลารโฮม ๕๒ 
๒. ระบบปฏิบัติการฐานทหาร ๓๙๖ 
๓. ระบบประจุแบตเตอร่ี  ๓๑๗ 
๔. ระบบสําหรับหนวยงานในเขตปาสงวนและอุทยานแหงชาติ ๘๘ 
๕. ระบบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ๗๓ 
๖. ระบบโรงเรียน ๒๕๘ 
๗. ระบบโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ๘๙ 
๘. ระบบโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ๘๗ 
๙. ระบบศูนยการเรียนรูชุมชน ๗๓ 
๑๐. ระบบสูบนํ้า ๑๐๙ 
๑๑. ระบบสุขศาลาพระราชทาน ๑๓ 
๑๒. ระบบสนับสนุนสํานักงานราชการ ๔ 
รวมทั้งสิ้น ๑,๕๕๙ 

 

     ซ่ึงสามารถจําแนกเปนหากจําแนกออกเปนประเภทของเทคโนโลยีไดดังสรุปในตารางตอไปน้ี 

ประเภทเทคโนโลย ี จํานวนระบบ 
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบแยกอิสระ (Solar Cell Stand alone) ๑,๓๙๘ 
ระบบโซลารโฮม ๕๒ 
ระบบโซลารสูบนํ้า ๑๐๙ 
รวมทั้งสิ้น ๑,๕๕๙ 

 

๑.๓ ภาคีความรวมมือจากองคกรระหวางประเทศ: ท่ีผานมาไดมีองคกรระหวางประเทศหลายหนวยงานไดเขามา
ดําเนินงานในการทําใหพ้ืนท่ีหางไกลมีไฟฟาใช เชน องคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) Australian 
Aid (AUSAID) มูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร (Rockefeller Foundation) โดยสามารถสรุปการดําเนินท่ีสําคัญโดยสังเขปได
ดังตอไปน้ี องคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) ไดรวมกับหนวยงานภายใตกระทรวงพลังงาน เชน 



 

๓๑ 

สสช. ในการศึกษาเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนาระบบไฟฟาโดยมุงเนนถึงปจจัยรวมดานตาง  ๆ
เชน ตนทุนเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทนท่ีลดลง รวมถึงเนนมิติดานการสรางศักยภาพในการบริหารและจัดการระบบ
ภายในชุมชนเพ่ือใหระบบผลิตพลังงานเกิดความย่ังยืน และสามารถตอบรับกับความตองการดานพลังงานในพ้ืนท่ีได 
ภายใตตนทุนคาไฟฟาท่ีเหมาะสมและไมแพงจนเกินไป โดยการศึกษาน้ีไดมีการนําเสนอกรณีศึกษา ไดแก เกาะจิก 
จังหวัดจันทบุรี และเกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล ประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญของโครงการบนเกาะจิกคือการมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารจัดการระบบและการสรางทัศนคติความเปนเจาของระบบ โดยเสริมสรางศักยภาพใหกลุม
ผูใชงานระบบไฟฟาสามารถบริหารการจัดเก็บคาไฟฟาเพ่ือใชเปนทุนสําหรับการซอมบํารุงหรือเปล่ียนอุปกรณใน
อนาคต ในสวนของเกาะบูโหลนดอนเปนกรณีของดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติฯ ซ่ึงมีขอจํากัดในการใชพ้ืนท่ี
จึงใชเทคโนโลยีโซลารโฮมเปนหลัก แตมีการใชระบบจัดเก็บคาไฟฟาแบบใหมคือ ระบบ Pay-as-you-go มาชวยในการ
เก็บเงินคาไฟฟาเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนในการดําเนินงาน มีการจัดต้ังกองทุนหมุนเวียนในชุมชนสําหรับการขยายการ
ติดต้ังระบบโซลารโฮมหรือเพ่ือเปล่ียนอุปกรณในอนาคต 

 สําหรับ AUSAID เปนหนวยงานท่ีไดใหการสนับสนุนเงินทุนในการดําเนินโครงการท่ีเก่ียวของกับการทําใหพ้ืนท่ี
เกาะมีไฟฟาใช ๒ โครงการ ไดแก โครงการติดต้ังมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะบนเกาะจิก จังหวัดจันทบุรี และโครงการระบบ
โซลารโฮมบนเกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล ซ่ึงท้ังสองโครงการเปนการใหเงินทุนสนับสนุนผานวิสาหกิจเพ่ือชุมชน 
“Recharge” ในประเทศไทยเปนผูดําเนินการ โดยมีการประสานความรวมมือกับสํานักสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน (สสช.) ภายใตสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และสํานักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) 

 ในสวนของมูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอรน้ันเปนผูใหเงินทุนสนับสนุนการศึกษาความเปนไปไดในการนําระบบผลิต
ไฟฟาพลังงานทดแทนแบบผสมผสานมาใชงานบนเกาะ โดยมี GIZ เปนผูดําเนินโครงการ ซ่ึงจากการสนับสนุนดังกลาว
ทําใหเกิดการลงพ้ืนท่ีบนพ้ืนท่ีเกาะบูโหลนดอนและบูโหลนเล จังหวัดสตูล และเกาะหมากนอย จังหวัดพังงา และนําไปสู
การออกแบบระบบผลิตไฟฟาพลังงานทดแทนแบบผสมผสานบนเกาะบูโหลนดอนและเกาะหมากนอย เปนตน 

5. ปญหาและอุปสรรคที่คนพบ และขอเสนอแนวความคิดในการแกไข 

ท่ีผานมาไดมีการหารือถึงปญหาและอุปสรรคของการทําใหพ้ืนท่ีหางไกลมีไฟฟาใชผานประชุมรับฟงความ
คิดเห็น การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมกับผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ รวมถึงไดมีการศึกษาและวิเคราะห
สถานการณของโครงการตาง ๆ ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญไดท้ังในเชิงนโยบายและเชิงการดําเนินงานสามารถสรุปได
ดังตอไปน้ี 

๒.๑ อุปสรรคเชิงนโยบาย 

๒.๑.๑ ขาดการบูรณาการในการวางแผนและดําเนินงานในภาพรวม 

ปจจุบันยังไมมีกรอบนโยบายหรือแผนปฏิบัติการในภาพรวมท้ังหมดของทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
การทําใหพ้ืนท่ีหางไกลมีไฟฟาใชอยางย่ังยืนเปนการเฉพาะ โดยเฉพาะ กฟภ. พพ. อส. และ ปม. ทําใหพ้ืนท่ี
หางไกลมีไฟฟาใชยังมิไดปรากฏอยูในแผนงานหรือนโยบายพลังงานระดับประเทศ ดังน้ัน จึงทําใหภาพรวมของ
แนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงานยังไมชัดเจนนัก รวมท้ังยังไมมีการกําหนดหนวยงานหลักและหนวยงาน
สนับสนุนท่ีชัดเจน ยังไมมีระบบการประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน สงผลใหบางกรณีมี



 

๓๒ 

การพัฒนาโครงการในลักษณะเดียวกันซํ้าซอน และนําไปสูการไมไดใชประโยชน หรือการท้ิงรางของบางระบบ 
ท้ังน้ีเน่ืองจากขาดการประสานงานอยางเพียงพอ 

ขอเสนอแนวทางการแกไข: ควรมีการยกระดับคณะทํางานท่ีเก่ียวกับการพัฒนาไฟฟาพลังงานสะอาดในพ้ืนท่ี
หางไกลใหเปนระดับคณะอนุกรรมการภายใต กบง. เพ่ือผลักดันใหภารกิจน้ีใหเปนวาระแหงชาติ (National 
Agenda) และมีแผนปฏิบัติการรวม (Joint Action Plan) ระหวางหนวยงานตาง ๆ ท่ีชัดเจน ซ่ึงจะเปนภารกิจ
ท่ีมีความจําเปนเฉพาะ และตองอาศัยการบริหารจัดการการทํางานรวมกับของหลายหนวยงานขามกระทรวง 
เชน การเขาไปสูชุมชนในระดับพ้ืนท่ีตองอาศัยความรวมมือของกระทรวงมหาดไทย องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน การจัดต้ังสถานะองคกรชุมชนในการบริหารจัดการตองความรวมมือจาก กรมสงเสริมสหกรณ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ การขออนุญาตในการดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีออนไหวตองไดรับความรวมมือจาก 
อส. ปม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การรวมสํารวจพ้ืนท่ีกําหนดขอบเขตงานพัฒนาท่ีไมผิด
ตอระเบียบกฎหมาย ดานเทคโนโลยีท่ีใช การออกแบบระบบ การกอสรางติดต้ัง ตองไดรับความรวมมือจาก 
กฟภ. พพ. และสํานักงานกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) ในสวนของงบประมาณยังตองไดรับการ
สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน รวมท้ังอาจสามารถขอใหกองทุนพัฒนาไฟฟามารวม
สนับสนุนในอนาคตไดดวย  

๒.๑.๒ ความไมชัดเจนในการเขารวมดําเนินการของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม วาสามารถเขารวมได
หรือไม อยางไร  

การดําเนินการเพ่ือใหพ้ืนท่ีหางไกลมีไฟฟาใชอยางย่ังยืนน้ันอาจจะไมจําเปนตองเปนภาระความ
รับผิดชอบของภาครัฐแตเพียงอยางเดียว อาจสามารถพิจารณาใหภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมเขารวม
แบงเบาภาระการลงทุนและบํารุงรักษาได ซ่ึงในปจจุบันไดมีการดําเนินงานของหลายหนวยงานท่ีกระจัด
กระจายอยูในหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ อยางไรก็ตาม ยังขาดการประสานงานและความชัดเจนของแนวทางการ
ดําเนินงาน เน่ืองจากยังไมมีการกําหนดบทบาทท่ีชัดเจนภาคเอกชนในประเด็นน้ี รวมถึงยังขาดแนวทางชัดเจน
ในการใหภาคสวนอ่ืนเขามารวมขับเคล่ือนใหพ้ืนท่ีหางไกลมีไฟฟาใช ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ี
ประสงคจะเขามาชวยสนับสนุนการดําเนินงานจึงยังขาดความเช่ือม่ันในการลงทุนและดําเนินการพัฒนา
โครงการ ความเส่ียงของโครงการการทําใหพ้ืนท่ีหางไกลมีไฟฟาใชจึงมักไดรับการประเมินใหอยูระดับสูง สงผล
ใหการขับเคล่ือนจากภาคเอกชนและภาคสวนอ่ืนไมเปนไปอยางเต็มประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

ขอเสนอแนวทางการแกไข: ภาครัฐควรกําหนดแนวทางและบทบาทท่ีชัดเจนท้ังในสวนของภาครัฐเองและสวน
ท่ีอาจจะพิจารณาใหภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมอ่ืนเขามามีบทบาทหรือไม หากสามารถเขามามีบทบาท
ไดจะอยูในรูปแบบใด ท้ังน้ี รายละเอียดสวนน้ีสามารถบรรจุไวเปนสวนหน่ึงท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการฯ ท่ี
เสนอแนะใหมีการจัดทําข้ึนตอไป 

๒.๑.๓ ความไมชัดเจนของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ  

ปจจุบัน ยังไมมีการสรุปขอกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาโครงการพลังงานสําหรับพ้ืนท่ีหางไกล
โดยเฉพาะอยางชัดเจน ดังน้ัน ในการพัฒนาโครงการจึงตองอาศัยการหารือและการตีความโดยอางอิงจาก
กฎระเบียบท่ีมีอยูซ่ึงอาจไมไดมีวัตถุประสงคและออกแบบมาเพ่ือโครงการพลังงานสําหรับพ้ืนท่ีหางไกลโดยตรง 



 

๓๓ 

จึงทําใหการตีความทําไดโดยลําบาก สามารถตีความไดในหลายแนวทาง นํามาซ่ึงการขาดความชัดเจนในเชิง
กฎหมาย 

นอกจากน้ี ประเด็นน้ียังรวมถึงความชัดเจนในขอกฎหมายและระเบียบการขออนุญาตในเชิงพ้ืนท่ี 
ความชัดเจนของความชอบธรรมและกฎหมายท่ีใหชุมชนสามารถอาศัยอยูในพ้ืนท่ีออนไหว ไดแก พ้ืนท่ีปาไมใน
เขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ และเขตพ้ืนท่ีปาในความรับผิดชอบของ ปม. พ้ืนท่ีอุทยานภายใตความรับผิดชอบ
ของ อส. เพ่ือท่ีจะพัฒนาระบบไฟฟาใหสอดรับกับสิทธิข้ันพ้ืนฐานดานพลังงาน 

ขอเสนอแนวทางการแกไข: สํานักงาน กกพ. ควรจัดทําสรุปใบอนุญาตและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
โครงการในพ้ืนท่ีหางไกลโดยเฉพาะ โดยอาจจัดทําเปนคูมือเพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานท่ีประสงคจะ
ดําเนินการไดรับความชัดเจนมากข้ึน อส. และ ปม. ควรเขามามีสวนรวมในคณะทํางานของกระทรวงพลังงาน
เพ่ือใหความชัดเจนในดานกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 

๒.๒ อุปสรรคเชิงการดําเนินการ 

๒.๒.๑ ความเสี่ยงและตนทุนในการพัฒนาโครงการ 

โครงการดานการทําใหพ้ืนท่ีหางไกลมีไฟฟาใชน้ันเปนโครงการท่ีมีตนทุนในการพัฒนาโครงการสูง 
เน่ืองจากมีรายละเอียดประกอบการดําเนินงานเปนจํานวนมาก เชน การประสานงานกับหนวยงานในพ้ืนท่ี 
การประสานงานกับชุมชน การอบรมเสริมสรางความเขาใจใหแกชุมชน การเดินทางเขาพ้ืนท่ี เปนตน 
นอกจากน้ี ความเส่ียงท่ีแฝงมากับการพัฒนาโครงการก็มีอยูเปนจํานวนมาก เชน ความไมแนนอนในการบริหาร
จัดการ การเก็บรวบรวมคาไฟฟา ความไมแนนอนในการเติบโตดานการใชไฟฟาหลังดําเนินการ เปนตน ดังน้ัน 
หากไมใชโครงการท่ีใชเงินสนับสนุนจากภาครัฐแบบใหเปลาก็จะมีตนทุนในการดําเนินงานท่ีสูงกวาโครงการ
ปกติท่ัวไป  

ขอเสนอแนวทางการแกไข: อาจพิจารณากําหนดใหมีแรงจูงใจ (Incentive) ในเร่ืองของการอุดหนุนราคาไฟฟา
ท่ีเหมาะสมและไมแพงเกินไป เพ่ือชดเชยสวนตางท่ีชุมชนไมสามารถจายไดกับตนทุนของการผลิตพลังงานใน
พ้ืนท่ี รวมสรางกลไกเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนท่ีเหมาะสม การรวมสนับสนุนเงินลงทุนดอกเบ้ียตํ่าจากธนาคาร
หรือสถาบันการเงินภาคเอกชน ท้ังน้ีอาจสามารถกําหนดใหกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานและกองทุน
พัฒนาไฟฟาเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนดวย 

๒.๒.๒ ทัศนคติของประชาชนยังยึดติดกับการสนับสนุนของภาครัฐในรูปแบบใหเปลา 

จากการดําเนินงานท่ีผานมาในอดีตทําใหประชาชนยังคงยึดติดกับการสนับสนุนของภาครัฐในรูปแบบ
ใหเปลา และมีความคาดหวังใหการสนับสนุนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเปนไปในรูปแบบดังกลาวท่ีคุนเคย กลาวคือ 
หนวยงานภาครัฐเปนผูสนับสนุนระบบ/อุปกรณแบบเต็มจํานวน ไมมีการเก็บคาใชจายกับประชาชน อยางไรก็
ตาม การสนับสนุนแบบใหเปลานํามาซ่ึงความไมย่ังยืนในระยะยาวของกระบวนการพัฒนา เน่ืองจากประชาชน
จะไมไดมีทัศนคติในการเปนเจาของระบบ นําไปสูการขาดการบริหารจัดการท่ีจําเปน เม่ืออุปกรณมีการชํารุด
เสียหายก็อาจนํามาซ่ึงความคาดหวังใหภาครัฐมาดําเนินโครงการในรูปแบบเดิมอีกคร้ัง 



 

๓๔ 

ขอเสนอแนวทางการแกไข: หลีกเล่ียงการพัฒนาโครงการแบบใหเปลา เชน การจัดหาระบบ/อุปกรณใหกับ
ประชาชนโดยไมมีคาใชจาย การสงเคราะหโดยปราศจากเง่ือนไข โดยในข้ันตํ่าจําเปนตองจัดใหมีการเก็บสะสม
คาใชจายท่ีจําเปนสําหรับการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ/ระบบตามสมควร ในกรณีท่ีผูประกอบการหรือองคกร
ชุมชนเปนผูของบประมาณการลงทุนจากภาครัฐหรือเอกชน ควรใชรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณตาม
ผลสัมฤทธ์ิ (Result-based Financing) กลาวคือ ทยอยการจายงบตามผลลัพธท่ีคาดหวังของการใชงาน
ระบบ/อุปกรณเพ่ือขยายผลในพ้ืนท่ีจนกวาจะครบตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 

6. ขั้นตอนการดําเนินงานตอไปเพื่อโปรดทราบ 

เพ่ือใหการพัฒนาพ้ืนท่ีหางไกลใหมีการเขาถึงไฟฟาอยางสมบูรณและย่ังยืน รวมท้ังสามารถแกไขประเด็นขอ
ติดขัดตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเสนอแนะใหมีการยกระดับคณะทํางานเปนคณะอนุกรรมการภายใตคณะ
กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีตามประกาศในเอกสารแนบวาระการ
ประชุมท่ี XX 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 


