คณะทำงานศึกษาและขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกล

(ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้พื้นที่เกาะและพื้นที่หา่ งไกลมีไฟฟ้าใช้โดย
สมบูรณ์และยัง่ ยืน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย การจัดตั้งโครงสร้างการขับเคลื่อนภาคนโยบาย
การดำเนินงานในพื้นที่เขตอุทยานและพื้นทีป่ ่าสงวน (พื้นที่รูปแบบที่ 1) การดำเนินงานในพื้นที่เกาะ (พื้นที่รูปแบบที่ 2) และกิจกรรม
ส่วนอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน

1. โครงสร้างการขับเคลื่อนภาคนโยบาย

เพื่อให้การทำงานและการขับเคลือ่ นงานด้านการทำให้พื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกลมีไฟฟ้าใช้ (Rural Electrification) ควรจะมี
การทำงานร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ 2 ชุดซึ่งมีบทบาทแตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย
หน้า 1
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คณะทำงานศึกษาและขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกล
• คณะทำงานนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะทำงานชุดนี้ควรมีบทบาทต่อเนื่องในระยะยาวตลอดช่วงเวลาการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
• บทบาทตามประกาศการจัดตั้งคณะทำงานฯ
คณะอนุกรรมการนโยบายและกำกับการดำเนินงานการทำให้พื้นที่ห่างไกลมีไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืน
• บทบาท: คณะอนุกรรมการระดับสูงที่จัดตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เพื่อผลักดันร่างแผนฯ ที่
จัดทำโดยคณะทำงานฯ ไปสู่การออกเป็นนโยบาย
• โครงสร้าง
o ประธาน: ปลัดกระทรวงพลังงาน
o เลขานุการ: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
o คณะกรรมการ:
▪ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.)
▪ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
▪ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
▪ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.)1
▪ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
▪ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.)
▪ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
▪ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
▪ กรมป่าไม้

ควรมีผู้แทนจากสำนักส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน (สสช.) และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) มาร่วมขับเคลื่อนจากภายใต้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน
1
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แนวทางการดำเนินงาน
การดำเนินงาน
1-1: ศึกษาสถานะและวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomic)
ในด้านการทำให้พื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกลมีไฟฟ้าใช้
• วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนเชิงตัวเลขเพื่อประกอบการ
ขับเคลื่อนนโยบายที่จำเป็น
• การวิเคราะห์ดา้ นสังคมและเศรษฐศาสตร์เชิงตัวเลข เช่น ค่าใช้จ่ายด้าน
การเสียโอกาส (Opportunity loss) เมื่อไม่มีไฟฟ้าใช้ ผลกระทบด้านการ
จ้างงาน เป็นต้น
• การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับภาคนโยบายในปัจจุบัน ความเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDG) เป็นต้น
• การวิเคราะห์หาแนวทางการอุดหนุน (Incentive) ที่จำเป็นเพื่อผลักดัน
การทำให้พื้นที่ห่างไกลมีไฟฟ้าใช้ นำเสนอแนวทางการอุดหนุนในรูปแบบ
ต่าง ๆ แนวทางการส่งผ่านค่าใช้จ่ายด้านนโยบายดังกล่าว และการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับค่าไฟฟ้าของประเทศไทย
1-2: เสนอให้ กบง. จัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ
• สนพ. นำเสนอผลการศึกษาในข้างต้นให้แก่ กบง. เพื่อผลักดันการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ ขึ้น
1-3: ร่างแผนปฏิบัติการ 5 ปี ในการขับเคลื่อนให้พื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกลมี
ไฟฟ้าใช้
• กำหนดเป้าหมายระดับสูงในการทำให้พื้นที่ห่างไกลในประเทศไทยมีไฟฟ้า
ใช้อย่างสมบูรณ์ โดยอาจแบ่งการดำเนินงานออกเป็นระยะต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม กำหนดกิจกรรมทีจ่ ำเป็นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
• พิจารณาเลือกแนวทางด้านมาตรการการอุดหนุน (Subsidy) ที่ชัดเจนเพื่อ
กำหนดเป็นนโยบาย
• เสนองบประมาณที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และ
แหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
กกพ. 97(4) เป็นต้น
• นำเสนอร่างแผนปฏิบตั ิการดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการฯ
1-4: พิจารณากลั่นกรองร่างแผนปฏิบัติการ / นำเสนอต่อ กบง.
1-5: กำกับดูแลและติดตามการดำเนินนโยบายด้านการทำให้พื้นที่ห่างไกลมี
ไฟฟ้าใช้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะทำงานฯ
(ผ่าน สนพ.)

การสนับสนุนที่
จำเป็น
เงินทุนเพื่อการศึกษา
และวิเคราะห์

สนพ.

-

คณะทำงานฯ

-

คณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการฯ

-

หน้า 3

คณะทำงานศึกษาและขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกล

2. การทำให้พื้นที่ในเขตอุทยานและเขตป่าสงวนมีไฟฟ้าใช้ (พื้นที่รูปแบบที่ 1)
หลักการกำกับแนวทางการดำเนินงาน
• เจ้าของพื้นที่ (กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้) เป็นผู้ระบุพื้นที่ที่เหมาะในการพัฒนาโครงการ กำหนดชุมชนที่ควรได้รับการสนับสนุน
• การทำให้พื้นทีส่ ่วนนี้มีไฟฟ้าใช้เป็นไปในลักษณะชั่วคราวเท่านั้น เพือ่ สร้างโอกาสให้ชุมชนในพื้นที่มีพลังงานไฟฟ้าที่จำเป็นตาม
สิทธิขั้นพื้นฐาน (เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ) สำหรับดำรงชีวิตและสร้างรายได้สร้างฐานะที่เพียงพอ ก่อนทีจ่ ะย้ายออกจากพื้นที่
ดังกล่าวในอนาคต
• เทคโนโลยีที่เหมาะสมคือ ระบบโซลาร์โฮม (Solar Home Systems: SHS)
• กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนหลักในการทำให้พื้นที่ส่วนนี้มีไฟฟ้าใช้

แนวทางการดำเนินงาน
ในการทำให้พื้นทีเ่ ขตอุทยานและป่าไม้มไี ฟฟ้าใช้ ควรแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะพัฒนาต้นแบบ (ระยะที่
1) และระยะขยายผล (ระยะที่ 2)

• ระยะที่ 1 (พัฒนาต้นแบบ): สสช./พพ. ทำหน้าที่เป็นพี่เลีย้ ง/ที่ปรึกษาให้แก่ สพจ. โดยตรง ดังนั้น จำนวนโครงการในระยะนี้
จึงไม่ควรมากจนเกินไป ซึ่งต้องพิจารณาตามขีดความสามารถอัตรากำลังในการลงพื้นที่สนับสนุนของ สสช./พพ. ประเด็นหลัก
ในการขับเคลื่อนในระยะนี้คือการสร้างต้นแบบในการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จสำหรับการขยายผลต่อไปในอนาคต โดย
ยังมิได้เน้นจำนวนปริมาณโครงการในระยะนี้
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การดำเนินงาน
2-1: มอบหมายหน่วยงานหลักสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่#1 อย่างเป็น
ทางการ
• เสนอให้เป็น สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) (หรือ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) ภายใต้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน เนื่องจากมี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค (กฟภ.)
• มอบหมายให้หน่วยงานหลักเป็นผูบ้ ริหารจัดการเงินทุนที่จัดสรรมาสำหรับ
การดำเนินงานในส่วนนี้
• มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดเป็นผูย้ ื่นขอโครงการ โดยอ้างอิง
จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการฯ

การสนับสนุน
-
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การดำเนินงาน
2-2: กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินโครงการ
• ร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการที่สามารถได้รับการสนับสนุน โดย
เงื่อนไขขั้นต่ำต้องประกอบด้วย
o ต้องมีการเก็บสะสมเงินทุนภายในชุมชนสำหรับการเปลีย่ น
อุปกรณ์และการบำรุงรักษาระบบ
o ต้องมีการจัดตั้งกลุ่มสำหรับบริหารจัดการขึ้นภายในชุมชน
ก่อนที่จะได้รับการสนับสนุน
o ต้องมีการประสานการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
(เช่น กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ เป็นต้น)
2-3: สำรวจพื้นที่และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
• ใช้แบบฟอร์มในการเก็บข้อมูลที่จดั ทำขึ้นโดย สสช. เพื่อความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
• การเข้าพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลต้องมีการแจ้งทำเรื่องขอเข้าพื้นที่จาก
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ทุกครั้ง
• การลงพื้นที่ทุกครั้งควรมีผู้แทนจาก กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ฯ เดินทางไป
ด้วยทุกครั้ง
2-4: จัดทำข้อเสนอโครงการ
• สพจ. ทำข้อเสนอโครงการ แล้วส่งให้ สสช. พิจารณา
2-5 พิจารณาหาแหล่งและผลักดันให้ได้รับการอนุมัติเงินทุนสำหรับดำเนิน
โครงการ
• สสช. พิจารณาข้อเสนอของโครงการ รวมถึงความครบถ้วนของเงื่อนไข
ประกอบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งกลุม่ โครงสร้างการบริหารจัดการ การ
กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย เป็นต้น
2-6: กำกับดูแลการดำเนินโครงการที่ได้รับการพิจารณา
• เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการแล้ว สพจ.
บริหารจัดการและดำเนินโครงการที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นไปตาม
แผนการ
2-7: ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของ สพจ.
• เป็นที่ปรึกษาด้านการประสานงานกับชุมชนให้แก่ สพจ.
• กำกับและติดตามการดำเนินงาน ประเมินผลการดำเนินงาน
• กำหนดให้กลุ่มที่จดั ตั้งขึ้นในแต่ละชุมชนต้องส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการ
ติดตามและประเมินผลเป็นระยะเวลา 2 ปีภายหลังที่ได้รับระบบ

หน่วยงาน
การสนับสนุน
รับผิดชอบ
สสช. / พพ. / กฟภ. -

สพจ. / กรมอุทยาน งบประมาณในการลง
ฯ กรมป่าไม้ ในพื้นที่ พื้นที่เก็บข้อมูล

สพจ.

-

สสช. / พพ. / กฟภ. -

สพจ.

-

สสช. / พพ. / กฟภ. งบประมาณในการลง
พื้นทีเ่ พื่อดำเนิน
โครงการ
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• ระยะที่ 2 (ขยายผล) เป็นช่วงที่เร่งขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่จำนวนมาก ดังนั้นจำเป็นต้องมีภาคีเครือข่ายเข้า
ไปร่วมขับเคลื่อน เช่น ภาคประชาสังคม เป็นต้น สสช. อาจปรับบทบาทมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับภาคีเครือข่ายดังกล่าว

การดำเนินงาน
2-8: ทบทวนหลักเกณฑ์ในการดำเนินโครงการ
• ถอดบทเรียนจากการดำเนินงานในระยะแรก
• ทบทวนหลักเกณฑ์ในการดำเนินโครงการ
2-9: จัดการฝึกอบรมหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการ
ขับเคลื่อน
• ขึ้นทะเบียนหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ผ่านการฝึกอบรม
2-10: สำรวจพื้นที่และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
• ใช้แบบฟอร์มในการเก็บข้อมูลที่จดั ทำขึ้นโดย สสช. เพื่อความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
• การลงพื้นที่ทุกครั้งควรมีผู้แทนจาก กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ เดินทางไป
ด้วยทุกครั้ง
2-11: จัดทำข้อเสนอโครงการ
• สพจ. ทำข้อเสนอโครงการ แล้วส่งให้ สสช. พิจารณา

หน่วยงาน
การสนับสนุน
รับผิดชอบ
สสช. / พพ. / กฟภ. -

สสช. / พพ. / กฟภ. งบประมาณในการ
ฝึกอบรม
สพจ. / กรมอุทยาน งบประมาณในการลง
ฯ กรมป่าไม้ ในพื้นที่ พื้นที่เก็บข้อมูล

สพจ.

-
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การดำเนินงาน
2-12: พิจารณาหาแหล่งและผลักดันให้ได้รับการอนุมัติเงินทุนสำหรับดำเนิน
โครงการ
• สสช. พิจารณาข้อเสนอของโครงการ รวมถึงความครบถ้วนของเงื่อนไข
ประกอบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งกลุม่ โครงสร้างการบริหารจัดการ การ
กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย เป็นต้น
2-13: กำกับดูแลการดำเนินโครงการที่ได้รับการพิจารณา
• เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการแล้ว สพจ.
บริหารจัดการและดำเนินโครงการที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นไปตาม
แผนการ
2-14: ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของ สพจ.
• เป็นที่ปรึกษาด้านการประสานงานกับชุมชนให้แก่ สพจ.
• กำกับและติดตามการดำเนินงาน ประเมินผลการดำเนินงาน
• กำหนดให้กลุ่มที่จดั ตั้งขึ้นในแต่ละชุมชนต้องส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการ
ติดตามและประเมินผลเป็นระยะเวลา 2 ปีภายหลังที่ได้รับระบบ

หน่วยงาน
การสนับสนุน
รับผิดชอบ
สสช. / พพ. / กฟภ. -

สพจ.

-

สสช. / พพ. /
หน่วยงานภาคี
เครือข่าย

งบประมาณในการลง
พื้นที่เพื่อดำเนิน
โครงการ

3. การทำให้พื้นที่เกาะมีไฟฟ้าใช้ (พื้นที่รูปแบบที่ 2)
หลักการกำกับแนวทางการดำเนินงาน
• ในระยะสั้น สามารถพิจารณาระบบโซลาร์โฮมเพื่อทำให้พื้นที่เกาะมีไฟฟ้าใช้อย่างรวดเร็ว (ในส่วนนี้สามารถดำเนินการได้เลย
โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอการอนุมตั ิจาก กฟภ.) ซึ่งในส่วนนีส้ ามารถให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน
ได้ภายใต้การประสานงานและการติดตามการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน (เพื่อให้ไม่ต้องรอการกำหนดนโยบายก่อน)
• ในระยะยาว ควรให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีบทบาทในการทำให้พื้นที่เกาะมีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากเป็นบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบโดยตรงของ กฟภ. (ในส่วนเกาะที่ กฟภ. มีแผนการดำเนินงานขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า)
• หน่วยงานภาครัฐและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรดำเนินการร่วมกัน เช่น การกำหนดพื้นที่เกาะเป็นพื้นที่นำร่องด้านเทคโนโลยี
เป็นต้น ซึ่งสามารถมีแนวทางการดำเนินงานที่แตกต่างออกไปจากกรณีปกติ เช่น การคำนวณผลตอบแทนทางการเงินและ
เศรษฐศาสตร์ หรือหากเมื่อดำเนินการไปแล้วพบว่าโหลดไฟฟ้าเติบโตขึ้นเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้มา ก็สามารถให้ กฟภ. สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นการลากสายเคเบิ้ลใต้น้ำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าเป็นการดำเนินงานทีผ่ ิดพลาดและซ้ำซ้อน เป็นต้น เพือ่ ลด
ความเสีย่ งจากการดำเนินงาน
• เปิดให้เอกชนหรือหน่วยงานอื่นเข้าไปมีบทบาทได้ในภายใต้พื้นที่ที่การไฟฟ้าติดขัดปัญหาในการขยายระบบไฟฟ้า
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การดำเนินงานในระยะที่ 1 (การทำให้มีฟ้าใช้อย่างเร่งด่วน)
การดำเนินงานในระยะสั้นสามารถใช้แนวทางเดียวกับพื้นที่ส่วนที่ 1 คือการเร่งให้พื้นที่ห่างไกลมีไฟฟ้าใช้ได้ในบางระดับอย่าง
รวดเร็วโดยการใช้ระบบโซลาร์โฮม ซึ่งการที่จะใช้โซลาร์โฮมแบบกระแสตรงหรือกระแสสลับนั้นให้พิจารณาตามบริบทของพื้นที่เกาะเป็น
หลัก กล่าวคือ หากเป็นพื้นที่เกาะที่มีรูปแบบการใช้ไฟฟ้าใกล้เคียงกับบนฝั่ง (เช่น มีเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นจำนวนมาก) ควร
พิจารณาใช้ระบบโซลาร์โฮมแบบกระแสสลับ หากเป็นพื้นที่เกาะที่ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในปริมาณน้อยและเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานเป็น
หลัก สามารถพิจารณาใช้ระบบโซลาร์โฮมแบบกระแสตรงได้
การดำเนินงานในระยะสั้นนี้ สามารถดำเนินการได้ในทันทีคู่ขนานไปกับในช่วงการประสานความร่วมมือกับ กฟภ. เนื่องจาก
ระบบโซลาร์โฮมถือเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้าในรูปแบบหนึ่งเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องขอรับใบอนุญาตหรือต้องขออนุญาตจาก
หน่วยงานใด ในการดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบโซลาร์โฮมควรจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการอัพเกรดระบบขึ้นไป
เป็น Swarm Electrification กล่าวคือ การเชื่อมต่อระบบโซลาร์โฮมหลาย ๆ ระบบเข้าจนกลายเป็นระบบนาโนกริดได้
สำหรับหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินงานในระยะสั้นนี้สามารถเป็นได้ทั้งในส่วนของ
(1) ภาคเอกชนที่ประสงค์จะทำธุรกิจด้านไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล หรือภาคเอกชนที่ประสงค์จะดำเนินการด้าน CSR
(2) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สามารถจัดสรรเงินทุนมาดำเนินการในส่วนนี้ได้
โดยภาครัฐควรมีบทบาทเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ การเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ชุมชน
เป้าหมายเพื่อช่วยสนับสนุนในการกลั่นกรองโครงการและการทำข้อตกลงระหว่างผู้พัฒนาโครงการและชุมชน หรือทำหน้าทีเ่ ป็นผูต้ ิดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม
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การดำเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะทำงานฯ

3-1: สรุปสถานะการพัฒนาโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ บนพื้นที่เกาะ
• จัดทำสรุปสถานะพัฒนาโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ บนพื้นที่เกาะ
รวมถึงโครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. และกรอบแผนงาน
การดำเนินงานที่ชัดเจน โดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประชุม
คณะทำงานฯ
• เผยแพร่สถานะต่าง ๆ บนเว็บไซต์กลาง เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่ประสงค์
จะเข้ามาดำเนินงานในด้านการทำให้พื้นที่เกาะต่าง ๆ มีไฟฟ้าใช้ได้
รับทราบ
3-2: กำหนดรูปแบบหน่วยงานที่ควรให้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินงาน
คณะทำงานฯ
• คณะทำงานร่วมกันตัดสินใจว่าควรให้หน่วยงานในรูปแบบใดเข้ามามี
บทบาทในการดำเนินงานระยะสั้นนี้ได้บ้าง เช่น ภาคเอกชน องค์กรที่ไม่ใช่
องค์กรของรัฐ วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นต้น
• คณะทำงานร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะสั้น เช่น ให้
หน่วยงานที่สนใจแจ้งความประสงค์และรายงาน

การสนับสนุน
-

-
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การดำเนินงาน
3-3: ผลักดันให้หน่วยงานที่สนใจมาดำเนินงานในพื้นที่เกาะในรูปแบบของระบบ
โซลาร์โฮม
• จัดงานประชุมเผยแพร่สถานะการดำเนินงานในพื้นที่เกาะ เชิญชวนให้
หน่วยงานที่สนใจเข้ามาร่วมรับฟังข้อมูล เชิญผู้แทนชุมชนเข้ามาร่วมให้
ข้อมูลเชิงพื้นทีใ่ นงานประชุม
3-4: ดำเนินการพัฒนาโครงการระบบโซลาร์โฮมร่วมกับชุมชนในพื้นที่
• ผู้พัฒนาโครงการศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาโครงการระบบโซลาร์
โฮม และประสานงานกับชุมชนในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ
• ผู้พัฒนาโครงการที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการผ่านคณะทำงานฯ
3-5: สนับสนุนชุมชนในการพิจารณากลั่นกรองโครงการ
• สสช. ช่วยเหลือชุมชนในการพิจารณากลั่นกรองโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับ
การเสนอเข้ามาโดยผู้พัฒนาโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะทำงานฯ (ผ่าน
พพ. / สสช. /
กฟภ.)

-

ผู้พัฒนาโครงการ

-

สสช.

-

การสนับสนุน

การดำเนินงานในระยะที่ 2 (การพัฒนาระบบไฟฟ้าในระยะยาว)
ในระยะยาว กระทรวงพลังงานประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และควรให้ กฟภ. มีบทบาทที่สำคัญใน
การดำเนินการ กระทรวงพลังงานอาจช่วยเหลือ กฟภ. ในการลดความเสีย่ งในการดำเนินงานในรูปแบบที่นอกเหนือไปจากการวางสาย
เคเบิ้ลใต้น้ำซึ่งใช้เวลานานและมีคา่ ใช้จ่ายสูง ผ่านการประกาศให้พื้นที่เกาะบางแห่งเป็นพื้นที่นำร่องด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง
มีการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนที่จำเป็น
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การดำเนินงาน
3-6: มอบหมายหน่วยงานหลักสำหรับการดำเนินงานในพื้นทีร่ ูปแบบที่ 2 อย่าง
เป็นทางการ
• เสนอให้เป็น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็น
หน่วยงานหลักในการดำเนินงาน เนื่องจากมีประสบการณ์ในการ
ดำเนินการระบบไมโครกริดในพื้นที่เกาะสินไหและเกาะพะลวยมาก่อน
• เสนอให้ สสช. เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประสานกับชุมชน
3-7: ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณา (สำหรับพื้นที่เกาะที่ยัง
ไม่มีข้อมูลมาก่อน)
• เก็บข้อมูลในรายละเอียดระดับครัวเรือน (หรือใช้การสุ่มทางสถิติสำหรับ
พื้นที่เกาะที่มีจำนวนครัวเรือนมาก)
• ประชุมทำความเข้าใจกับชุมชน
3-8: กำหนดรูปแบบการดำเนินงานร่วมกัน
• กำหนดรูปแบบแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมของพื้นที่เกาะต่าง ๆ
ว่าควรจะเป็นไปในรูปแบบใด
o สายเคเบิ้ลใต้นำ้
o ระบบไมโครกริด
o ระบบโซลาร์โฮม (ซึ่งสามารถขยายไปเป็น Swarm
Electrification ได้)
• ประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาขัน้ ต่ำในการเปรียบเทียบทางเลือก
ประกอบด้วย
o การประมาณการการเติบโตของโหลดไฟฟ้า
o ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยตลอดอายุโครงการ
o ความเป็นไปได้ในการใช้พื้นที่
3-9: กำหนดพื้นที่ที่เปิดให้องค์กรอื่นมาดำเนินการ
• กฟภ. พิจารณาการเปิดพื้นที่ให้ภาคส่วนอื่นมาร่วมดำเนินการภายใต้การ
กำกับของตน
• กฟภ. นำเสนอพื้นที่ดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการฯ
3-10: กำหนดพื้นที่นำร่องด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
• จากพื้นที่ซึ่ง กฟภ. กำหนดให้ภาคส่วนอื่นมาร่วมดำเนินการได้ ให้
คณะอนุกรรมการฯ ประกาศให้พนื้ ที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นำร่องด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการฯ

การสนับสนุน
-

กฟภ. / พพ. / สพจ. งบประมาณในการลง
ในพื้นที่ / สสช.
พื้นที่เก็บข้อมูล

คณะทำงานฯ

-

กฟภ.

-

คณะอนุกรรมการฯ

-
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
3-11: ทางเลือกที่ 1 เสนอนโยบายให้ กฟภ. สามารถคิดค่าไฟฟ้าในอัตราสะท้อน คณะอนุกรรมการฯ
ต้นทุนในพื้นที่นำร่องด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้
• คณะอนุกรรมการฯ เสนอนโยบายเพื่ออนุญาตให้ กฟภ. สามารถคิดอัตรา
ค่าไฟฟ้าในอัตราสะท้อนต้นทุนได้ในพื้นที่นำร่องด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม แก่ กบง. เพื่อพิจารณา
• มอบหมายให้สำนักงาน กกพ. เป็นผู้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาและการ
คำนวณต้นทุนไฟฟ้าบนพื้นที่เกาะ และประกาศใช้
3-11: ทางเลือกที่ 2 เสนอการจัดสรรเงินทุนอุดหนุน (Subsidy) เพื่อชดเชยส่วน คณะอนุกรรมการฯ
ต่างต้นทุนและค่าไฟฟ้าที่จัดเก็บ
• คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้คณะทำงานฯ ร่วมกันประเมินเงิน
ทุนอุดหนุนที่จำเป็นต้องใช้ รวมถึงกลไกในการส่งผ่านค่าใช้จ่ายด้าน
นโยบายดังกล่าว
• คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินของคณะทำงานฯ และเสนอ
กรอบงบประมาณที่จำเป็นต่อ กบง. เพื่อพิจารณา
3-11: ทางเลือกที่ 3 ไม่มีการสนับสนุนเชิงนโยบายหรือเงินอุดหนุน
กฟภ.
• สำหรับแนวทางนี้ให้ กฟภ. เป็นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างระหว่าง
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าที่เก็บได้ในอัตราปกติ
• กฟภ. ชี้แจงภาระการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ผ่านการคำนวณผล
ประหยัดที่เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินงานในแนวทางอื่น ๆ เช่น
การวางสายเคเบิล้ ใต้น้ำ เป็นต้น
3-12: กำหนดเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่จำเป็น
กฟภ. / พพ. / สสช.
• กฟภ. พพ. และ สสช. ร่วมกันกำหนดเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่จำเป็น
• พพ. และ สสช. ร่วมกันกำหนดเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ในส่วนของชุมชนใน
พื้นที่ เช่น การจัดตั้งกลุ่ม การประชุมและฝึกอบรมคนในพื้นที่ การบริหาร
จัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นต้น
• กฟภ. กำหนดเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องการจ่ายไฟฟ้า เช่น
ชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้า คุณภาพไฟฟ้า ระยะเวลาการให้หน่วยงานอื่นมา
ดำเนินงานในพื้นที่ เป็นต้น
3-13: คัดเลือกหน่วยงานมาดำเนินงานในพื้นทีภ่ ายใต้การกำกับของ กฟภ.
กฟภ. / พพ. / สสช.
• กฟภ. เป็นผู้พิจารณาหน่วยงานที่เหมาะสม โดยการสนับสนุนและ
ข้อเสนอแนะของ พพ. และ สสช.
3-14: กำกับดูแลและติดตามประเมินผล
กฟภ. / พพ. / สสช.
• กฟภ. พพ. และ สสช. ร่วมกันกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานฯ
การดำเนินงาน

การสนับสนุน
-

-

-

-

-

-
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4. กิจกรรมส่วนอื่น ๆ เพือ่ ส่งเสริมการดำเนินงาน
นอกเหนือไปจากการดำเนินงานทีก่ ล่าวมาใน 3 ส่วนข้างต้น อาจมีการดำเนินกิจกรรมบางส่วนที่สามารถช่วยส่งเสริมขับเคลื่อน
การดำเนินการเพื่อทำให้พื้นที่ห่างไกลมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทีร่ ะบุมาในส่วนนี้เป็นเพียงส่วนเสริม
เท่านั้น หากไม่มีการดำเนินงานในส่วนนี้ก็ไม่ได้ทำให้การดำเนินงานในภาพรวมติดขัดหรือเกิดขึ้นไม่ได้แต่อย่างใด

การดำเนินงาน
4-1: จัดการอบรมและการศึกษาดูงานให้แก่ผู้แทนจากพื้นที่เกาะต่าง ๆ ทั้ง 12
เกาะที่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึง
• วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้แทนจากชุมชนได้เข้าใจถึงการทำให้พื้นที่เกาะมี
ไฟฟ้าใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทราบถึงข้อดี ข้อจำกัดของแต่ละแนวทาง
รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ระดับของการบริหารจัดการของชุมชน
• เพื่อให้ผู้แทนจากชุมชนนำองค์ความรู้และความเข้าใจไปขยายผลต่อเพื่อ
ร่วมผลักดันการทำให้พื้นที่เกาะมีไฟฟ้าใช้ในรูปแบบต่าง ๆ
• ใช้เกาะบูโหลนดอน จังหวัดพังงา เป็นต้นแบบการดำเนินงานผ่านระบบ
โซลาร์โฮม และทำความเข้าใจระดับของการมีไฟฟ้าใช้ในรูปแบบระบบ
โซลาร์โฮม รวมถึงระบบการบริหารจัดการของชุมชน
• ใช้เกาะจิก จังหวัดจันทบุรี เป็นต้นแบบการดำเนินงานระบบไมโครกริด
และทำความเข้าใจระดับของการมีไฟฟ้าใช้ในรูปแบบของระบบไมโครกริด
รวมถึงระบบการบริหารจัดการของชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สสช.

การสนับสนุน
งบประมาณใน
การศึกษาและ
ทดสอบระบบ (เช่น
งบประมาณจาก
กกพ. 97(4) เป็นต้น)
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การดำเนินงาน
4-2: ศึกษาและวิเคราะห์การเชื่อมต่อระบบโซลาร์โฮมให้กลายเป็นระบบนาโนกริ
ดตามแนวทางของ Swarm Electrification
• วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเชิงเทคนิคในด้านการทำให้พื้นที่ห่างไกลมีไฟฟ้า
ใช้ในรูปแบบ Swarm Electrification ซึ่งสามารถมาใช้ทดแทนการ
ดำเนินงานด้วยระบบไมโครกริดในพื้นที่ที่มีความยากลำบากในการขอใช้
พื้นที่ได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะทำงานฯ (ผ่าน
พพ. โดยการจ้างที่
ปรึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญ)

การสนับสนุน
งบประมาณใน
การศึกษาและ
ทดสอบระบบ
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